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 ق ال هللا تعالى:
ِفي    ُه َوَيْسَعْونَ رَُسولَ  وَ )إنََّما َجزَاُء الَِّذيَن ُيَحارُِبوَن اّللََّ 
يِهْم  طََّع أَْيدِ قَ ا أَْو تُ ُبو لَّ اْْلَْرِض َفَساًدا أَْن ُيقَت َُّلوا أَْو ُيصَ 

ٌي  ِلَك َلُهْم ِخزْ ذَ ْرِض  اْْلَ   نَ أَْو ُيْنفَْوا مِ   وَأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخَلف  
 ﴾(٣٣ٌم ﴿ِظي عَ الدُّْنيَ ا َوَلُهْم ِفي اْلِخرَِة َعذَابٌ ِفي  

 من سورة المائدة 33اْلية   العظيم هللا صدق
 :تعالى ويقول هللا

 َكَسْبُتمْ  َما طَي ِبَ اتِ  ِمنْ  أنِفقُوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَ ا(
 ِمْنهُ  اْلَخبِيثَ  تََيمَُّموا َولَ  اْلًْرضِ  ِمنَ  ًلًكمْ  أَْخرَْجنَ ا َوِممَّا

 َواْعَلُموا ِفيِه، واضُ ُتْغمِ  أَن ِإلَّ  ِخِذيهِ بِآَ  َوَلْسُتمْ  ُتنِفقُونَ 
 )َحِميدٌ َغِنيٌّ   اّللََ  أَنَّ 

 البقرة سورة من 266 اْلية العظيم هللا صدق



 
 

 
 

 الإهداء
نسان عىل كوكب ال رضهدي هذا العأ   ىل أ غىل اإ ي معر" جاو  هو وادلي مل اإ

 النجاح.اكن داعام  يل يف حتقيق التفوق و اذلي أ حسن تربييت و 

ىل وادليت الكرمية "خرابش خبتة لموىل ا لاندتين بدمعها ودعاهئ" اليت لطاملا س اإ

 يف سبيل حتقيق النجاح يل.وجل  عز

ىل  ىل أ بناهئم أ يضا.و يت مجيعا خواإ اإ  اإ

ىل نور و قرة عيين أ بنايئ حفظهم هللا و رعامه  اإ

ىل   م يل ذرة من العمللك خشص ساعدين و قد  اإ

ىل لك أ    الثانوي واملتوسط و ايئلك مراحل التعلمي الإبتدساتذيت يف اإ

لمة ور التعلمي الابتدايئ اليت اكنت أ حسن معهدي هذا العمل ملعلميت يف طأ  

 هنا املعلمة "زداك سهةل"يف الوجود اإ 

عىل  التوفيق و امحلد هللاحلقيقة الفضل لكه للموىل عز وجل اذلي وفقين لك 

 رضاه
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 رساةل شكر
 

يل  زين ملا قدمهمتنان لل س تاذ الفاضل ادلكتور ميلوى أ تقدم ابلشكر و الا

رشاد ابرك هللا فيك أ س تاذي الكرميمن عمل و معرفة ودمع و نصح و   اإ

بول هم يل بق للسادة أ عضاء جلنة املناقشة عىل ترشيف و أ تقدم ابلشكر الكبري 

و  قامس العيد عبد القادر ال س تاذ ادلكتورمناقشة  هذا العمل و أ خص ابذلكر 

 .احلاج برزوقالاس تاذ ادلكتور و  بن يونس قطايةالاس تاذ ادلكتور 

ىل مجيع أ ساتذة  كام كر اإ س عة جياليل اليابس بس يدي بلعباجامأ تقدم ابلش 

 لك العاملني هباو 

ن معىل لك ما قدمه يل  كتور قارة وليدس تاذ القدير ادلوأ تقدم ابلشكر لل  

رشاد و مساعدة يف جمال العمل و املعرفة  نصح و اإ

 زدهارت جلامعتنا ابلريق و التطور و الاو لك الت منيا

 رار لبدلي الغايلالاس تقولك ال من و

 اجلزائر

 

  
 جاوي حورية
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 مقدمة
هاه  ايياة   1يقول هللا تعالى في كتابه العزيز الكريم : "الَماُل َوالَبُنون ِزيَنة الَحَيااة الاُدَنَيا" 

اااعادة لأنساااان  وكماااا نعلااام منو   هناااار طريقاااان لكسااا  الماااال تباارز مهمياااة الماااال فاااي تحقياااس السو
ااري فة فااالول هااو طريااس الكساا  المشااروا عاان طريااس التجااارة الحاالل والويااائ  والعمااال الشو

رتكاا  مشروا للماال والاهي يكاون ناات  عان االغير الكس  متعلس ب هنار طريس ثان  و   وغيرها
والجااارائم المتعلوقاااة الفااارد للجااارائم بمنتلااا  منواعهاااا مثااات تجاااارة المنااادرات والتهريااا  وا رهاااا  

فقات العمومية .   بالصو

ابت والطوارل التاي تبيو اه المشكت منه بعد كس  هاها الماال القاهر يبحاح صااحبه  عان السو
وهنااار ماان يطلااس  مصاادر  المشاابو  مي تبيي ااه ء هااها بعااد  نفاااو مااام مشااروعا  تجعلااه يباادو 

متصااد متصااد النفاي مو امبام ت الماوال الاهي لاه علماة مباشارةغسا عليه تسمية  تبياي  مو
 السود.

الااادوول ت بمنتلااا  منواعهاااا باااين الفاااراد و  نو يهاااور العولماااة وتناااوا  تكنولوجياااا امتصاااام
ة الكثياار ماان الجااارائم ناصااة منهااا تلاار المتعلقاااثاارة تااداول المااوال  نااات  عنااه يهااور وكااهلر ك

 هااها مااا  تلاا  منواعااهالفساااد بمنتجااارة الساالحة و الروشاااوي و بااالموال مثاات تجااارة المناادرات و 
هاي جريماة تبياي  الماوال التاي تتطاور و تفشي منطار جريماة علاى ا طالل و ليهور و مدى 

 .ا كلوما كثرت العائدات ا جراميةيتسع مجاله

تمااس للحاادود و عااابرة  لنهاااعالميااة منهااا تمتاااز بالماان نصااائص جريمااة تبيااي  المااوال  
الاااااهي تطلوااااا  تااااادنوت المجتماااااع الااااادولي  المااااارمجاااااامت الحيااااااة لكااااات دول العاااااالم  متصااااااد و با

الحكوميااة  غياار لااى مسااتوى المنيومااات الحكوميااة مولمكافحتهااا ماان ناالل الجهااود المبهولااة ع
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الماااوال جريماااة  كماااا منو تبياااي  ؤتمرات مااان مجااات مماااع هاااه  الجريماااة نعقااااد العدياااد مااان الماااوا
د توسااايع ماعااادة الجااارائم التاااي تكاااون كثااارة العائااادات ا جرامياااة  ناصاااة بعااامساساااها التواطاااؤ و 

اافقات العموميااة  عائااداتها مصاادرا لتبيااي  المااوال   ماان بااين هااه  الجاارائم تلاار المتعلقااة بالصو
فياه الجارائم بكثارة مثات الروشاوة والمحابااة وا ثاراء هه  النيرة المجاال الاهي تتاداول حيح تعتبر 

فقات العمومية.جرائم منرى مرتبطة بالفساد ا داري و مشروا الغير   والمالي في الصو

ااافقات العمومياااة لتلبياااة  ديا متصااااتنفياااه سياساااتها ااتهاااا و حتياجاتلجاااإل ا دارة  لاااى  بااارام الصو
  فكاات التشااريعات حرصاات علااى هتمااام كاات دول العااالمجتماعيااا  الماار الااهي يجعلهااا محاات ا او 

ااافقات العمومياااة فاااي كااات مراحلهاااا بااادءا   ء  تنفياااه حتواااى ا نهااااالتنطيط و ا بااارام و باااالتنيااايم الصو
اافقات العموميااة ماان لِ و    فهااي تعااد المشاااريع تطااورمهميااة فااي تنفيااه باارام  الحكومااات و مااا للصو

ماااااع الميزانياااااة الناصاااااة بالشااااا ال والنااااادمات  ا طاااااار القاااااانوني الاااااهي يااااانيم كيفياااااة التعامااااات
  الحفاظ علياهمابة على تسيير المال العمومي وترشيد  و فر  الرو والتوريدات وحتى الدراسات و 

ااافقات العمومياااة تعتبااار المجاااال الواساااع الاااهي تساااب  فياااه الجااارائم  التاااي تتعلواااس بنهااا  الماااال الصو
مساساايا لجريمااة تبيااي  المااوال  ناصااة عناادما ناار ط التااي تكااون فااي النياار مصاادرا و   العااام

فقات العمومية   .بإلهميتها ممتصاد كتو دول العالمالصو

 لاااااى زعزعاااااة فاااااي الو اااااع تاااااؤدي حتماااااا ارتكاااااا  الجااااارائم المتعلقاااااة باااااالموال  نو كثااااارة       
 مااا يجعلنااا ناادلو  لألماان وامسااتقرار فااي كاات مجااامت الحياة... جتماااعي وغيااا   اممتصااادي وام

ن الماال   لفقات العموميةناموس النطر لتفشي ياهرة تبيي  الموال ناصة في مجال الصو 
عااادم هاااؤمء المجرماااون فامااادي ال ااامير النلماااي و العاااام عر اااة للنهااا  مااان طااارا  مياااادي 

 الشعور بالمسؤولية. 

ر علاى مرتكبيهاا دعمليات تبيي  الموال تتعلس بجرائم منارى ساابقة لهاا  تُا الحقيقة منو  
تبيااي  جريماة و  الوسااائتبشااتى الطارل و  درهافيسااعون  نفااء مصا  مااوال القاهرةباالكثير مان ال



 ج
 

التقاادم عصاار التكنولوجيااا وامتصااامت و   رصااعهااها ال مااوال فااي تطااور مسااتمر ناصااة فاايال
هت الوفيالسريع الهي يت اع نطاال رطل  البحح عن الكس  السو اع وماازال يوسو   المار الاهي وسو

اابت المساات حدثة التااي تُحااول دون انتشاار الجاارائم وتنااوا اسااتراتيجياتها وتطويرهااا والبحااح عاان السو
 درها.الكش  عن مص

عتباااار التحاااادي الصااااع  الااااهي يواجهااااه المااااوال الجنائيااااة تعمليااااات  نفاااااء مصااااادر   نو 
ا   حتى منهاا تعتبار عيوناة بمنتبار لقيااس مادى نجاعاة التشاريعات فاي ممعهامتصاد العالم اليوما
مااة مو اا التقلياات منهااا  هااها النااوا الماانيم ماان الجاارائم يتطلاا  الدو حاااح بر والكثياار ماان البو الصو
و ماوال هاغسات ال تبياي  موحت ل زهاا  ماا يادفعنا للقاول منو لمعالجتها و  الدراسات المستمرة و 

 معادلة دميقة يصع  حلها.

ر  د فااي تزايااد مسااتمالواماع اليااوم يكشاا  لنااا منو الماوال المتإلتيااة ماان منتلاا  جارائم الفسااا
ااايارات ر شااامثااات وساااائت ال اجاااة لتطاااويرماااوال القاااهرة بحتبياااي  هاااه  العملياااة و  اء للعقاااارات والسو

نطورة ف م مشااااروعةجعلهااااا تباااادو وكإلنهااااا ممااااوااسااااتندام البنااااور ماااان مجاااات  دماجهااااا و الفااااانرة و 
  اااطرابات فاااياالماااوال القاااهرة تكمااان فاااي اساااتندامها فاااي ساااول الماااال  المااار الاااهي يحااادح 

 مان مجات  نجاا  ر  تبقاى هاي الملجاإل لهاؤمء المجرماون المصامنو البنور و كما   متصاد العالما
المجرماون المبي اون للماال الساود مو   و المشاروعة مان ماهارتهاالموال غيار عمليات تبيي  

ايمناة مان مجات تحقياس عملياات تحويات ناجحاة في بحح دائم عن الماكن النصابة و الرمادي 
 .مشروعة كإلنها مموامجعلها تبدو و 

اافقات العموميااة تتعلااس ن و كمااا م اانمةالصو البنااور تلعاا  دورا نجااد منو  و  بااالموال العموميااة ال و
اافقات العموميااةرئي    هن يمكاان لعمليااات غساات المااال الجنااائي من تااتم علااى ساايا فااي مجااال الصو

اافقات العموميااة الفساااد المااالي  مااام تحااديات كبياارة لمواجهااةم  الماار الااهي ي ااعها مسااتوى الصو
تكثيااا  الجهاااود الحاااهر و فالمصاااال  المتعامااادة  مطالباااة بالحيطاااة و   تبياااي  الماااوالا داري و و 
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اااافقات ت حماياااة المااااال العاااام ماااان النوهااا  و جيات مااان مجاااايتطاااوير امسااااتراتو  حمايااااة مجاااال الصو
 .الدراسات وغيرها نجاز المشاريع والندمات و  عمليات المال القهر فيالعمومية من دنول 

اافقات العموميااة و كماا يجاا  من تنصاا  الجهااود نحااو مكافحاا ممااع كاات عمليااات ة الفساااد فااي الصو
 ايليااتالبحاح عان مكفاإل الحلاول و دراساته والتعمواس فياه و هها ما نحان بصادد   التبيي  لألموال

 فقات العمومية.للحد من ايثار السلبية لياهرة تبيي  الموال في  طار الصو 

ساتندام المصاار  لتنوا مساالي  و وساائت التبياي  وا افي  وء ما سبس لنا هكر  ونير       
افوالبنور و  علاى حساا  تنييا  الماوال القاهرة قات العمومياة كمعبار مساساي ل سات و حتى الصو

اافقات العموميااةتراجااع دور البنااور و  عاان  بتبديااد المااال العااام والعجااز هلاار  تاادهور مجااال الصو
افقات العمومياة و جريماة تف  تحقيس امزدهار والتطور بياي  العلمة بين الجرائم المتعلقة بالصو

دفعنااااا  لااااى  اااارورة  بااااراز نطااااورة تبيااااي  عائاااادات الجاااارائم المتعلقااااة  مااااا  المااااوال وا ااااحة
فقات العمومية  افقات العموميا بالصو ة وكهلر عمليات است لل الموال المبيو ة في مجال الصو

 ا داري.ي يت تفشي ياهرة الفساد المالي و ف

ارها هلار بصصادبمنتلا  منواعاه و  تمات بقماع الفساادتعتبر الجزائر مان باين الادول التاي اه
المتعلااس بقمااع جريمااة تبيااي   2 01-05بمكافحااة الفساااد و القااانون المتعلااس 011-06للقااانون 

الماااوال  وكاااهلر مصاااادمة الجزائااار علاااى العدياااد مااان امتفامياااات المناه اااة لمنتلااا  الجااارائم 
 المتعلقة بالفساد والمال العام .

 مهميته دفعتنا لطر  التساؤمت التالية:مو وا و نطورة ال نو 

ــ قات الع موميــة و جرةمــة تبيــيا ا؟مــوا    أيــت تنمــت العالقــة بــيت الجــرائم المتعلقــة بالص 
 ماهي آثار جرةمة تبييا األموا  و آليات قمعها في إطار الص  قات العمومية و 
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من  لاى  امول سانتطرل ا الدوراسة  لى بابين حيح مننا في الباا  لأجابة على هه  التساؤمت مسو
ااامنا هاااها الباااا   لاااى فصااالين فااايجريماااة تبياااي  ال ااافقات العمومياااة  مسو  ماااوال فاااي  طاااار الصو

ن ناالل تعريفهااا و ماهيااة جريمااة تبيااي  المااوال وهااها مااالفصاات الول كااان لنااا الحااديح عاان 
لزامياة ممعهاا  مراحلها وغير هلر من العناصر و  براز نصائصها   التي تبرز لناا نطورتهاا واز

اااا فقات وفااااي الفصاااات الثاااااني كااااان لنااااا الحااااديح عاااان تبيااااي  عائاااادات الجاااارائم المتعلقااااة بالصو
ااافقات   و العمومياااة مناااا  لاااى ضثاااار جريماااة تبياااي  الماااوال فاااي  طاااار الصو فاااي الباااا  الثااااني تطرو

ل التطارو في الفصت الول تام حيح   العمومية وضليات ممع تبيي  عائدات الجرائم المتعلوقة بها
افقات العمومياة اجتماع لاى ضثاار تبياي  الماوال بشاكت عاام امتصاااديا و  فااي و ياا فاي مجاال الصو

ااافقات  الفصااات الثااااني كاااان الحاااديح حاااول ضلياااات مماااع تبياااي  عائااادات الجااارائم المتعلقاااة بالصو
 العمومية وطنيا ودوليا.

قااا  لوصاافي التحليلااي لتماشاايه مااع مباارز النتباااا الماانه  ابالنساابة للماانه  المتبااع ارتإلينااا  لااى  
 وكاهلر هلار صا  وتحليات الحقاائس والنتاائ  وغيارلاى و  ية المتعلوقاة بالدراساة با  اافة الجوهر 

عتماادنا علااى الماانه  التاااريني ماان حااين يناار بشااكت مبسااط هااها عنااد تطرمنااا لنشااإلة هيئااة مو ا 
 .منيمة ما

اااات ماااان كثاااارة الدراسااااات السااااابقة م يمكاااان لنااااا  م بفيمااااا يتعلااااس  من نقااااول من الماااالم جفو
فقات العمومياة وهاه ا الكتابات سواء فيما يتعلس بجريمة تبيي  الموال مو حتى في مجال الصو

علماة باين جريماة تبياي  ما سهوت علينا الحصول علاى الكثيار مان المراجاع فاي البحاح عان ال
 الصفقات العمومية.الجرائم المتعلقة بالموال و 

  موال نهكر بع ها:في مجال الفساد وجريمة تبيي  المن بين الدراسات 

 : بعنواتMc Dowel and Novis (2001)دراسة -1

(The Consequences of Money Laundering and Financial Crime) 
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رهااا كاات الجاارائم المتعلقااة بااالموال  و تبيااان تإلثيساالبيات تبيااي  المااوال و هااه  الدراسااة مباارزت 
ساااتلبي جاادا علااى كاات الساا ة  منو عمليااات ال ساات مو التبيااي  تزيااد ماان نطااور و   ماارارات المؤسو

مليات غسايت عت رر المجتمع من انتشار وتطور  وكهلر   فلس المصار  وتراجع مستواها
 .المالية حكومة على سياساتها اممتصادية و تإلثيرها من ناحية سيطرة ال و الموال 

تكثيا  جهاود الادول وتعاونهااا  اارورة تفعيات و  ماا تام التوصات  لياه ماان نالل هاه  الدراساة هاو
كملاه العاالم بإلفصن غسات مو تبياي  الماوال يماس   موالوت امنها للحد من جريمة تبيي  ال

فمكافحتهاااا تتطلااا  المعاااايير العالمياااة والتعااااون الااادولي للحاااد مااان مااادرة المجااارمين علاااى غسااات 
 مموالهم القهرة والقيام بإلنشطتهم ا جرامية.

 :20011كاترةت برةبيسي "التجرةم في الص  قات العمومية"دراسة -2

اااافقات العم بااااراز مراحلهااااا و تنفيااااهها اهتماااات الباحثااااة فااااي هااااه  الدراسااااة بااااالتعري  بالصو وميااااة واز
 للوالجازاءات المترتباة علاى  نا  مراحلهاافاي جمياع  الرماباةهمياة والمبادئ التاي تقاوم عليهاا وم 

افقات ال كما تطرمت الباحثة بالتزاماته    المتعامد مومياة على الجزء الهم وهو التجاريم فاي الصو
ااافقات العمومياااة ماااع  باااراز الجااارائم المتعلقاااة بهاااا مثااات و تحااادثت عااان مفهاااوم التجاااريم  فاااي الصو

 المحاباة .

دراسـة ليـات سسـيا األمـوا  وسـبا تطوةرهـا ا؟ستراتيجيات المصـرفية لمكافحـة  م -3
 . 2009لة في فلسطيت د.  لي  بد هللاا شاهيت تطبيقية  لى المصارف العام

فكاااار حاااول امساااتراتيجيات نلاااس مالباحاااح علاااى  ااارورة مكاااد مااان نااالل هاااه  الدراساااة  
وير مااوال وكيفيااة تطااالفااي عمليااات متابعااة وكشاا  غساايت المتبعااة ماان مباات البنااور مصاارفية ال

ليااات فااي نجااع ايمو  هااها ماان ناالل الومااو  علااى مهاام لقمااع الجريمااة المنيمااة ايليااات الساابت و 
  كمااا هاادفت الدراسااة رورة معرفااة العواماات المااؤثرة فيهااات المااوال وكااهلر  ااممااع غساامواجهااة و 

                                                           
  1 Prebissy-Schnall, Catherine. La pénalisation du droit des marchés publics. Diss. Paris 10, 2001. 
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لااااى مساااابا  الياااااهرة والطاااارل عالعاااااملين بالمصااااار  ب اااار  التعاااار   علااااى اسااااتطلا ضراء
ساااالبيات ياااااهرة غساااات المااااوال علااااى مااااع  بااااراز   المسااااتندمة لمكافحتهااااا والحااااد ماااان تناميهااااا

الناجماااة عااان  نطاااارمجاااراءات اللزماااة لحمايتهاااا مااان التنااااه ااوصااات بحتمياااة المصاااار  وم
 موال .غست ال

ر اااط  هوفيماااا يتعلاااس بالجدياااد الاااهي نحااااول الكشااا  عناااه مااان نااالل مو اااوا دراساااتنا  
اافقات العموميااةجريمااة تبيااي  المااوال بعائاادات الجاارائ  نطااورةالتإلكيااد علااى و   م المتعلقااة بالصو

افقات العمومياة وماا يانجم المشروعة و غير استعمال الموال  مان عنهاا المبيو ة في مجاال الصو
جااوهر تحلياات لااى كمااا نسااعى   الفاارد ناصااة تعااود بالنسااارة علااى الااوطن عامااة و  ضثااار ساالبية

ء مجام نصابا لتحقياس غاياة هاؤمعتبر التي تفقات العمومية الصو و العلمة بين تبيي  الموال 
 تواطإلت اليادي... المجرمون  هها  ها غابت امنلل و

ارتإلينااا  لااى  اارورة البحااح عاان الطاارل وايليااات الفعالااة لقمااع جريمااة التبيااي  فااي مجااال كمااا 
 فقات العمومية.الصو 

كبر مشاااكلة واجهتناااا هاااي فاااإل  احاااحي دراساااة م تنلاااو مااان معوماااات تعرمااات ساااير البوكاااإل
ائم الفسااد موال مو حتى جار تبيي  ال صعوبة الحصول على معلومات مو وثائس تنص جرائم

ااا ااامجاااال فقات العمومياااة  ناصاااة من الااار ط باااين فاااي الصو ة تبياااي  جريمااافقات العمومياااة و الصو
هاها ماا  لاى هلار  فقاط  القلة من البااحثين الاهين مشااروا   مو   موال لم يتم التطرل  ليه سابقاال

مااوال طاارل تبيااي  الا نتحاادح عاان وساائت و ا ناصااة عنادمهااها المو اوا مسااتحدث نو مكاد لنااا م
ء لجاوء ال اسات  نفاا مر بالنيرياة العكساية ميفقات العمومية وكهلر عندما يتعلس الفي الصو 
اااا المشاااروعة وغيااار مموالاااه  تبياااي   جريماااةرتكاااا  فقات العمومياااة مسااارحا متنااااه مجاااال الصو

 .موالال



 ح
 

اااماااوال و باااين تبياااي  المااان الصاااعوبات مي اااا عااادم وجاااود دراساااات معمقاااة  تجماااع  فقات الصو
 كاهلر عادم وجاود دراساات وا احة الماالي ئم الفسااد امداري و رايتعلس بها من جالعمومية وما 

  دمياسفقات العمومياة بشاكت مفصات و الصو  مجال موال فيجريمة تبيي  ال تتحدح عن  ضثار
 ط باين  ي مدما باتباا العلم واليقين والتفكيار والتحليات  و حتاى الار لكن هها لم يمنعنا من المُ 

ح محاداو  ماا نسامعه ونارا  مان منباارين وامتفامياات و عتمااد علاى القاوانوامما يجاري فاي الواماع 
 علاى صافحات اهها لكثرة تداوله تلر التي مصب  الحديح عنها ممرا بديهيا   عن جرائم الفساد

 الجرائد وشاشات التلفزيون وحتى موامع التواصت امجتماعي وغير هلر.

 وهااا  ومياازال موجااودا وساايبقى مااا دام الشاار موجااودفهااو كااان   دما م منو الفساااد مااا   ُماا
ابت  للحاد مو حتاى التقليات مان سالبيات ايلياات منجاع الطارل و و  نحن اليوم نسعى للبحح عن السو

ت يالن  عادام هاها الناوا مان الجارائم باات ممارا مساتحيل فاي   موال القاهرةالفساد و تبيي  ال
كي  م و نحن في زمن ت ل  فيه المصلحة الناصة على المصالحة العاماة   التآمرالتواطؤ و 

 حتى ا نسانية.غيا  المواطنة و و 

ضليااات لااى طاارل و فااي الوصااول  كلنااا مماات ماان ناالل دراسااتنا للمو ااوا من نوفااس وناانج  
للحااد ماان هااها النااوا النطياار ماان الجاارائم و كااهلر الكشاا  عاان النلاات و السااب  الرئيسااي وراء 

 ماوال م تماس الفارد فقاط بات هاي تماس العاالم بإلسار    نهاا الحقيقاةريمة تبيي  ال  لن جهلر
 م بد لنا من من م نتجاهلها... التي
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البية م نطاورةماوال مان الجارائم الكثار جريمة تبياي  التعتبر    ةالمتعاددو نعكاسااتها السو
سااات المااال والعمااال  و  هاايف ن ممنوااه م يمكاان لهااه  الجريمااة  الحقيقااةالتحاادي الكبياار ممااام مؤسو

 تتصاا  بالتبعياااة.   كونهاااتقااوم  مو ماان ناالل جااارائم مناارى متعلوقااة باااالموال تكااون سااابقة لهاااا
جريمااااة تبيااااي  ف المجتمااااع بإلكملااااه مهاااادد  نو هااااها معنااااا  م  الجريمااااة  ها كاناااات واسااااعة النطااااال

اعيدت توماا زالا تحروك الموال   الادانليو الادوولي  ينحارور الجهاود بمنتلا  منواعهاا علاى الصو
جارائم تبياي  الفسااد و لجارائم بالنسابة بيت المثاال ماا ناص علياه المشارا الجزائاري سعلى نإلنه 

 رها .الموال وتمويت ا 

ا تجااااار  تلاااار العائاااادات ا جراميااااة الناتجااااة عاااان  تبيااااي  المااااوالمساااااس عمليااااات   نو 
جارائم الفسااد مان رشاوة  كاهلرالع اء و تهري  المهاجرين وتجارة المندرات و بالشناص و 
 ائم  لااى البحااحهااه  العواماات تاادفع مرتكبااي الجاار   غيرهاااللمااال العااام و  نهاا نااتلس و ومحاباااة وا

هاااؤمء م يهمهااام م ف  تبيي اااهمصاااد  ساااوال بالماااال الساااود مو الرمااااديعااان الحااات  غااارال ال
نفااء المصادر  ت هادفهم الرئيساي هاو    باتحقياس الارو حتاى  ممتصااد و تطاوير ام مو  امستثمار

 .القهرة  موالغير المشروا لأل

ااساابس لناا هكاار  جعلنااا نسالط  ماام   وء علااى ماهياة جريمااة تبيااي  الماوال فااي  طااار ال و
اا بااراز العلمااة بينهااا و ااين الجاارائم  وهكاار نصائصااها  ماان ناالل تعريفهااا فقات العموميااةالصو  واز

فقات العمومية.  المتعلقة بالصو
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 ا؟و ال صا 
 موا األجرةمة تبييا 

مااااوال كمصااااطل   كااااان فااااي الوميااااات المتحاااادة غساااات مو تبيااااي  الجريمااااة  يهااااور نو 
اا وهااها بعااد من كشاافت هيئااة مكافحااة المناادرات من تجااار هااه  المااادة   بعيناتالمريكيااة فااي السو

عليهااا كااان مبااد ماان الساايطرة ف  هااا ماان تجااارة المناادراتليالمتحصاات عيقومااون بصيااداا ممااوالهم 
 لاى  ماوالالت غسا تبياي  مويمكن  رجاا يهاور  من هنا  مبت من تنتلط بالموال المشروعة

مااان  نفااااء  1ماااة فاااي الومياااات المتحااادة اممريكياااةباااه عصاااابات الجريماااة المنيو ماااا كانااات تقاااوم 
 .من منشطة  جرامية  عليها موال المتحصتلأل

بالمصاار  حاول عملياات غسايت صدر تنبياه عان  عالن باازل النااص  1988في عام 
عة فاي اتفامياة و مشار الغيار ماوال تجريم هه  العمليات التحويلياة لألموال مو تبيي ها كما تم ال

 ااابط وتجمياااد العائااادات ا جرامياااة تااام التإلكياااد علاااى  ااارورة اتنااااه التااادابير المناسااابة لفيناااا و 
  .2هه  الجريمةالدول لمكافحة ومتابعة بين ت امن الوتفعيت التنسيس و 

المااوال المكتساابة  منو   يااإلتي ماان حقيقااة" المااوال و تبيااي م غساات"مصااطل  منو  الصاات
تجارة الع ااء ستمد هه  الموال من وغالبا ما تُ   القهرة"بطريقة غير مشروعة تسمى الموال 

ونلااس الحااافز "  اافاء الشاارعية"  و الجماعااة المنيمااةم غيرهااا ماان منشااطة المافياااوالمناادرات و 
ناااه ميهااارا شااافافا الماااال القاااهر وجعلاااه يإلعلاااى المكاسااا  غيااار المشاااروعة مااان نااالل غسااايت 

ها مااا ها الكات فاي حالاة تإلها  لقمعهاا  جعااتماوال  نو نطاورة انتشاار جريماة تبياي  ال ونييفاا

                                                           
   1 Picca George: Le blanchiment des produits du crime, vers les nouvelles stratégies 

internationale,revue   internatinal de criminologie et de police technique N° 4, 1992, P 482. 
 (بتصرو ) 4ص2006المنية  عر ية للعلومال دوة علمية( السعودية: جامعة ناي )ن والعولمة المخدرات  تيناوي  هشام   2
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  الماوالماهية تبياي  كان لنا الحديح عن ول المبحح الفي   سنتطرل و ليه في هها الفصت
 موال.تبيي  ال مراحت وطرل ووسائت جريمة تطرمنا  لى في المبحح الثانيو 

 موا األتبييا المبحث األو : ماهية 

غياااار  صاااادر نفاااااء الم بواساااطتها يااااتم العمليااااة التااااي  تلااار يتبيااااي  المااااوال هااااجريماااة 
 المااالحيااح من مسااهت طريقااة لجمااع   عليهااا ماان منتلاا  الجاارائممشااروا لألمااوال المتحصاات ال

اااا  تكااااا  منتلاااا  الجاااارائمر اهااااو  الاااوفير جريمااااة فجعلااااه مشااااروعا عي وراء تنييفااااه و وبعاااادها السو
 .1المشروا غير المال مصدر السابقة للجرائم تكميلي نشا  بمثابة تعدموال تبيي  ال

 : تعرة ها و المطلب األ 

لااااااى المعنااااااى الل ااااااوي و ميس للفااااااض تبيااااااي  م بااااااد ماااااان التطاااااارل  لتحديااااااد المعنااااااى الااااااد
 موال.معنى حقيقي لتبيي  ال لى  من مجت الوصول  امصطلحي والفقهي والقانوني وغير 

 ا؟صطالحي  : التعرةف اللغوي و وال رع األ 

ــــة:-أ   باااايوِ باااايو  تبيي ااااا فهااااو مُ  ن لفااااض تبيااااي  مصاااادر باااايو  )فعاااات(  باااايو  يُ  لغ
 المفعول مبيَّ .و 

ايج جعلاه مباي  بلاون 2الجير  جدران البيت :طلها باللوون البي  مو بمادة بيو  فتبياي  الشو
د   . 3الثل   د سوو

 اهرا من العيو .وجعله نقيا ط  فنقول بيو  المال مي جعله مبي  كالثول 

                                                           
 .13 ص2001  دار النه ة العر ية السياسة الجنائية في مواجهة سسيا ا؟موا محمد سامي الشوا     1
 -عر ي عر يمعجم –معجم المعاني الجامع 2
 ماموس عر ي عر ي .–ماموس معجم الوسيط  الل ة العر ية المعاصر  3 
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عااو   اا موو تملكااه الجماعااة ماان صاانمااع المااال وهااو كاات مااا يملكااه الفاارد ممموال)اساام(مي ج
 1..تجارة مو عقار مو نقود.

عمليااة  مااوال وهااوالمااوال هااو نفسااه غساات ال: فااي امصااطل  تبيااي  صــطالحاا -ب
مااااوال مشااااروعة وهلاااار وفااااس موعة ناتجااااة عاااان منتلاااا  الجاااارائم  لااااى مشاااار غياااار تحوياااات ممااااوال 

 استندام كت الطرل والوسائت لتحقيس عملية التبيي  بنجا .

التااي ياتم الحصااول  ماوالنهااا تحويات مو نقاات المااوال علاى م  تبياي  العاارو مان الباااحثين مان يُ 
ونياة  لاى مشاكال منارى مان مشاكال لتزاماات القانعليها بطرل غير مشروعة مو المتهر ة مان ام

 .2حتفاظ بالثروة للت طية على مصادرها والتجهيت بهاام

لة بين الموال المتحصلة من منشاطة  جرامياة بإلنه تبيي  الموال   وهنار من يعرو  مطع الصو
 .3موالجت   فاء صفة الشرعية على تلر الا  من مو ين مصدرها غير المشرو 

غياااار مليااااات المتدانلااااة  نفاااااء المصاااادر تبيااااي  المااااوال هااااي مجموعااااة العجريمااااة بالتااااالي و 
 .4غير مشرواوا في صورة مموال متحصلة من مصدر مشر ال

                                                      التعرةف ال قهي  :يال رع الثان
 رونالد كليفرعرفها حيح   نإلتي على هكر بع ها موالعر  الفقهاء جريمة تبيي  اللقد   

 موال بطريقة ما بهد   نفاء طبيعة مصدرها".ستندام ال:" ابإلنها

                                                           
 -معجم عر ي عر ي-معجم المعاني  الجامع  1
 .03 ص1997العر ية  النه ة  دار  القاهرة  اإلقتصادية واإلجتما ية لغسيا ا؟موا  اآلثار  سيد احمد عبد النالس 2
النه ااة العر يااة  دراسااة مقارنااة ن القاااهرة  دار  رالتشــرةعية لغســيا ا؟مــوا  فــي مصــالمواجهــة   بااراهيم حامااد الطنطاااوي 3

 .07 ص 2003
ـــاد. فااال  حسااان ثاااويني   4 ـــوا  وآثاره ـــدولي  ظـــاهرة سســـيا الم ـــى الصـــعيد ال ا متصااااد الجامعاااة مجلاااة كلياااة ا دارة و   ل

 .39ص 2002  40المستنصرية العدد 
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 بإلنها" امنشطة غير المشروعة التي تهد   لى james beasleyفها الستاه جيمس بيسلي عرو 

 ".1الجريمة المنيمةو تمويه الموال الناتجة عن م نفاء  

 وهاو مهاارة  مساإللة شايء كات مبات هاو الماوال تبياي " بقولاه "عرفهاا رو نساون  جيفاري " مي اا 

 رغيا امتجاار فاي لاه المحركاة القاوة وتتمثات ثاروات ت ات من شاإلنها مان دورة دوران عان عباارة
 السال  ومساوال الرهاائن  واحتجااز الب اائع  وتهريا  النص   ومفعال المندرة  بالمواد المشروا

 .2بالتهديد الموال   وابتزازوا رها 

يحاول توييا  الدوات المشاروعة  هلر الفن الهي منهعلى  موالتبيي  الضنرون   عرو  كما
لتحااويلت المؤسسااات الماليااة العالميااة و البنااور التااي تقباات ااسااتعمال  بعاا  مثاات  الرسااميةو 

 الموال.الحماية الكاملة لهه  وا يداعات وهلر بتوفير 

ح لجارانشار  ماوال تساعى  لاىمن ناحية ال اية فتبيي  ال ئم مثات تجاارة المنادرات الماال الملاوو
اارمات والساال   ونشاااطاتها متصااادية امل امسااتثمارية و داناات العديااد ماان محاااومت العمااا والسو

سااااعد  علاااى نونياااة ومشاااروعة و الماااال علاااى صااافة مادولياااا مماااا يسااااهم فاااي حصاااول حلياااا و م
 .3من مصدر  الملوحالتنلص 

مشاروا  نفااء حقيقاة الماوال المساتمدة مان طرياس غيار  ماوال هاوتبياي  اليرى الابع  منو و 
يااااداعها مو توييفهااااا مو اعاااان طريااااس القيااااام بتصااااديرها و  سااااتثمارها فااااي منشااااطة مو المصااااادرة از

يهارها كما لو كانت مستمدة من مصادر مشروعة .و   از
                                                           

1 James  beasley. forensic examination  of money laundering record 13march 1993. 

"كاتــب كتابااا. ومااد وصاافته جمعيااة المصاارفيين البريطااانيين بإلنااه 29( مؤلاا  ممريكااي ل 1945جيفااري رو نسااون )مواليااد  2
 ."الجرةمة المالية الرائدة في العالم

الجزائار    الماساتر 'ماهكرة لنيات شاهادة  الـوطني جرةمـة تبيـيا ا؟مـوا  و آثارهـا السـلبية  لـى اإلقتصـاد  رابا  لعراجاي 3
 .08( ص 2014-2013جامعة نميس مليانة   )
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المجهااول  يقصااد بااه التمويااه مو ا نفاااء للمصاادر مااوال هااي عبااارة عاان فعااتجريمااة تبيااي  ال
 مشروا النات  عن ارتكا   حدى الجرائم.وغير ال

ااواد ماان علااى المااال القااهر المكتمنو تبيااي  المااوال هااو نقااول  م ساا  ماان الجاارائعمليااة  زالااة السو
لةالغير المدروة لألموال  المشاروا ومصادر  المتحصات مناه غير بين المال  مشروعة ومطع الصو

فة الشرعية عليه.و   هها من مجت   فاء الصو

 في النصوص القانونية هاتعرة ال رع الثالث: 

ر 389الماااادة عااارو  المشااارا جريماااة تبياااي  الماااوال فاااي فاااي القاااانون الجزائاااريو  -1 مااان مكااارو
 يعتبر تبيي ا لألموال:بقوله 021-16القانون 

ب اار   نفاااء مو   جراميااة تحوياات الممتلكااات مو نقلهااا مااع علاام الفاعاات بإلنهااا عائاادات -م
رتكاااا  كاااات مو مسااااعدة مي شااانص متاااورو  فاااي االمشاااروا لتلااار الممتل تموياااه المصااادر غيااار

 ته.  الجريمة الصلية التي تإلتت منها هه  الممتلكات  على ا فلت من ايثار القانونية لفعل

مكانهاااااا مو كيفياااااة  تموياااااه الطبيعاااااة الحقيقياااااة للممتلكاااااات مو مصااااادرها مو  نفااااااء مو- 
   مع علم الفاعت منها عائدات  جرامية.الحقول المتعلقة بها مو حركتها التصر  فيها مو

ساااتندامها ماااع علااام الشااانص القاااائم باااهلر ومااات اكتساااا  الممتلكاااات مو حيازتهاااا مو ا-ج
 تلقيها  منها تشكت عائدات  جرامية.

ماادة  مو التواطاؤ مو التاآمر ال رتكاا  مي مان الجارائم المقاررة وفقاا لهاه المشاركة فاي ا-د
سداء المشورة بشإلنه.تسهيله و و رتكابها والمساعدة والتحري  على هلر على ا  از

                                                           
 و المت من  1966يونيو  8المؤرخ في  156-66يتمم اممر رمم 2016يونيو  19المؤرخ في  02-16القانون رمم   1

 مانون العقوبات.
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فهاااا مي اااا فاااي الماااادة الثانياااة مااان القاااانون و  المتعلاااس بالوماياااة مااان تبياااي  امماااوال 011-05عرو
 وتمويت امرها  ومكافحتهما.

ا بعمليااات  نفاااء ماان ناالل تعرياا  المشاارا الجزائااري لجريمااة تبيااي  اممااوال نجااد منااه ر طهاا 
ؤ التواطالى عمليات المشاركة والمساعدة والتآمر و با  افة    المشروعةغير وتحويت الموال 

ناالل هكاار  لجريماة تبيااي  الماوال مفهومااا واسااعا مان ومعطااى  فاي تحقيااس عملياات التبيااي  
وا تاإلتوى مان ميواة جريماة مهماا كاان مي منها تتعلاس بماال غيار مشار    جرامية لمصطل  عائدات

ار بالع اااااااء مو تهرياااااا  تجااااااار بالشااااااناص مو ا تجااااااسااااااواء ماااااان المناااااادرات مو ا  نوعهااااااا
غياااار لجاااارائم التااااي تاااادر بالمااااال الكثياااار و و غيرهااااا ماااان االمهاااااجرين مو جاااارائم الفساااااد ا داري م

 ال سيت. عمليات التبيي  موتتم  بعد هلر و   مشروا على مصحابها الهي ينت  عنهال

غسات الماوال هاو فعات تيساير " 1-324المادة  في في مانون العقوبات الفرنسي القانون  نص-2
باااإلي شاااكت مااان الشاااكال  سااااءة امساااتندام غيااار المبااارر لصااات الممتلكاااات مو دنااات مرتكااا  

اااا شاااكت مااان بشاااكت مباشااار مو غيااار مباشااار   الجريماااة مو الجنحاااة التاااي منحتاااه ر حاااا  ناااه مي ش
مشاااكال غسااايت الماااوال للمسااااعدة فاااي و اااع مو  نفااااء مو تحويااات العائااادات المباشااارة مو غيااار 

  ."2المباشرة للجريمة

ماوال بالساهولة فاي مشارا الفرنساي ر اط عملياة تبياي  النلحض من نلل هاها التعريا  من ال
روعة مااان مصااادرها مشاااالغيااار عمال مياااة وسااايلة مو مسااالو  للوصاااول  لاااى تطهيااار الماااوال اساات

                                                           
 .المتعلس بالوماية من تبيي  امموال وتمويت امرها  ومكافحتهما 2005فبراير 06المؤرخ في  01-05القانون 1
 

2  Art 324-1 du Code pénal "le Blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la injustification 

mensonger de l'origine des biens ou des revenues de l'auteur d'un crime ou d'un delit ayant procure a 

celui – ci un profit direct ou indirect. Constitue egalement un Blanchiment le fait d'apporter un 

concours a une operation de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect 

d'un delit". 
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كماااا مناااه تحااادح عااان المشااااركة  فاااي عملياااات  نفااااء العائااادات ا جرامياااة الناتجاااة عااان   رالقاااه
 الجن  معا.ه ر ط جريمة التبيي  بالجنايات و جناية مو جنحة كما من

فعاات  عطاااء ميهاار مااانوني "بعبااارة  يعاارَّ  غساات المااوال بمصااطل  القااانون الاادولي العااام -3
 مانونيااة  سااواء كاناات ملموسااة مو غياار ملموسااة  عاان طريااس النقاات موغياار  لمصاالحة المنشااإل

 .تماناتئام الناصية  لى مؤسسات مالية موتحويت هه  

للحصاول  الماوال  ماا مان مبات مرتكا  الجريماة الرئيساية التاي سامحت لاه يمكان تبياي 
جاازء فااي  ميو  علااى هااه  الممتلكااات   مااا ماان شاارير صاااح  الاابلي  مو ماان شاانص لاام يتنااه

ويمكان  للمسااعدة فاي تحويات مو نقات الممتلكاات  نفائهاا الصلية ولكن الهي يجلا  الجريمة 
تفسااير هااها التعرياا  الطوياات بحقيقااة من غساات المااوال هااو جريمااة وساايطة متعماادة  مو جريمااة 

 .1ما تنطوي على العديد من الشركاء  وغالبا نتيجة

 فاي المنادرات فاي المشاروا غيار امتجاار (لمكافحاة 1988فيناا المتحدة) المم اتفامية وعرفتها-4

 مي مان مساتمدة بإلنهاا العلام ماع ونقلهاا الماوال تحويت شإلنها من التي الفعال " بإلنها الثالثة المادة

  نفااء بهاد  الجريماة هاه  مثات فاي المسااهمة مفعاال مان فعات مان مو المنادرات جرائم من جريمة

 مو الجريماة هاه  مثات ارتكاا  فاي متاور  شانص مي مسااعدة مو لألماوال القاانوني غيار المصادر

 مكانها مو مصادرها مو الموال حقيقة تمويه مو  نفاء وكهلر لفعاله العوام  من لأفلت الجرائم

 مان مساتمرة بإلنهاا العلام ماع ملكيتهاا مو بها المتعلقة الحقول  مو حركتها مو فيها التصر  طريقة مو

  .2هه  الجرائم مثت المساهمة في مفعال مو فعت

                                                           
1Chappez Jean. La lutte internationale contre le blanchiment des capitaux d'origine illicite et le 

financement du terrorisme. In: Annuaire français de droit international, volume 49, 2003. p. 542 

http://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_2003_num_49_1_3765   
 .2 ص مكافحة  مليات سسا األموا  وتموةا اإلرهاب مدير عام البنر المركزي العرامي فرا البصرة( زهير علي اكبر) 2

http://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_2003_num_49_1_3765
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وفقاااا لتعريااا  المااام المتحااادة فاااصن تبياااي  الماااوال هاااو مي فعااات مو محاولاااة مرتكاااا  فعااات -5
 ويشااير غساات مو  ب اار   نفاااء مصاات المااوال مو الممتلكااات المتإلتيااة ماان النشااا  ا جرامااي

  لااىتبياي  المااوال مساساا  لااى عمليااة تحويات "المااوال القاهرة" الناجمااة عاان النشاا  ا جرامااي 
 "مموال نييفة" يصع  تتبع مصلها ا جرامي.

تكاااون مااان الماااال الساااود والماااال ي هيالااا مشااارواالغيااار هلااار الماااال  الماااال القاااهر هاااو ن و 
٪ مااان  10الماااال القاااهر ككااات هاااو   تريلياااون دومر 2الماااال الساااود وحاااد  يساااتحس   الرماااادي

المجارمين  تاإلتي مان النشاطةهاه  الر اا  المالياة ال انمة   النات  المحلاي ا جماالي العاالمي
  النسااااء والطفاااال  المنتجاااات النطااارة  مااان حةوالجااارائم الجنائياااة: امتجاااار بالمنااادرات  السااال

 .1المندرات

” نباااراء ببرناااام  المااام المتحااادة الااادولي لمكافحاااة المنااادرات تبياااي  الماااوال بإلناااه ال  عااارو -6
جاود دنات مو و  بالعقاامير المنادرة  نفااءعملية يلجإل  ليها من يتعاطى امتجاار غيار المشاروا 

  ثام يقاوم بتموياه هلار استندام الدنت فاي وجاه غيار مشاروا   مومشرواال نفاء مصدر  غير 
فااي الاادنت ليجعلاااه يباادو وكإلناااه دناات مشاااروا وهااو بعبااارة مبساااط التصاار  فاااي النقااود بطريقاااة 

 .2تنفي مصدرها ومصلها الحقيقي

 يقاوم التي العمليات المصرفية جميع موال بإلنهتبيي  العر  1988 عام بازل  علنوفي  -7

 .ومصحابها لألموال الجرمي نفاء المصدرا بصدد وشركاؤهم الفاعلون  بها
                                                           

1 Vernier, Eric. Techniques de blanchiment et moyens de lutte-3ème édition. Dunod , 2013. P 

11(L’argent sale se compose de l’argent noir et de l’argent gris .L’argent noir représente à lui seul 

 2 000 milliards de dollars. 

L’argent sale dans sa globalité correspond à 10 % du PIB mondial. Cette manne financière 

considérable provient des activités criminelles et délictuelles les plus immondes : trafics de drogue 

,d’armes, de femmes et d’enfants, de produits dangereux ,de médicaments.) 
درة   وثيقة رمم برنام  المم المتحدة لمكافحة المندرات   دليت المم المتحدة للتدري  على  نفاه موانين العقامير المن 2

3009. 
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 األموا  سسا لجرائم المحددة التصني ات ال رع الرابع:

الجااااارائم التاااااي م تتعلاااااس با تجاااااار بالمنااااادرات  مثااااات امحتياااااال   بموجااااا  اتفامياااااة فييناااااا
 والنطاا  والساارمة  وعلااى ساابيت المثااال  م يااتم تعريفهااا بإلنهااا جاارائم غساات المااوالال ااريبي 

م الصااالية ل سااات وماااع مااارور السااانين  رمى المجتماااع الااادولي مناااه ينب اااي توسااايع نطاااال الجااارائ
فعلااى ساابيت   مبعااد ماان تعرياا  اتفاميااة فيينااا ليشاامت جاارائم نطياارة مناارى  المااوال  لااى مااا هااو

 2000المتحاااادة لمكافحااااة الجريمااااة المنيمااااة عباااار الوطنيااااة لعااااام  المثااااال تاااادعو اتفاميااااة الماااام
باليرمو جميع البلدان المشاركة  لى السعي  لى توسيع نطال جارائم غسات الماوال هاه  لتشامت 

 نهكرها كايتي: 1 ."موسع مجموعة من الجرائم"

 التصنيف ا؟و : -م

 .المندرات مثت للقانون  وفقشا المشروعة غير والندمات السلع تجارة -1

 .بها المرتبطة والجرائم الرشوة عن الواردة الموال -2

    وامساتثمارية الرمسامالية والسالع السالحة وصافقات عقاود عان الاواردة العماومت -3
فقات و العقود تلر لعقد وال وابط الشرو  على التجاوز نلل من وهلر  .2الصو

 هاه  وتحويات وامحتياال والنصا  امناتلس و السارمة جارائم مان الاواردة الماوال -4

 .البلد لنارجل الموا

                                                           
1  Jean- Yves ANGRA, La lutte contre le blanchiment d'argent dans le système économique et 

financier en Afrique: analyse critique des procédures existantes et propositions d'axes d'améliorations, 

Institut national polytechnique de Yamoussoukro  - BAC+5 en finances- comptabilité  2009. 

 .4 ص زهير علي اكبر  مرجع سابس 2   
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 تلار وتحويات كافياة  امانات بادون  المصاار  مان القارو  عان الاواردة الماوال -5

 .البلد نارج الموال

  امانات تاوفير دون  الابلد ناارج لاى  وتحويلهاا الماودعين مان الاواردة الماوال -6

 .الموال هه  لصحا 

 .العملة تزيي  جريمة عن الواردة الموال -7

 تلار نالل مان الماوال وساح  المصارفية الشايكات تزويار عان الاواردة الماوال -8

ياداعها البلاد ناارج ميمتهاا علاى والحصاول المساتندية امعتماادات مو الحاوامت مو الشايكات  واز
 .المصرفي الجهاز طريس عن البلد دانت الى لعادتها النارج في المصار  محد لدى

ياداا التاداول عناد المالياة الورال وساح  العالمياة البورصاات -9  محاد لادى ر اا ال واز
ا المشاروعة غيار الم اار ة فيهاا ومعات التاي البلاد ناارج المصاار   دانات الاى لعودتهاا تمهيادش

 .المصرفي الجهاز طريس عن البلد

 .الموال ابتزاز و المنيمة للجريمة مجموعة في امشترار -10

 .المهاجرين تهري  و البشر في امتجار -11

 .البشرية الع اء في امتجار -12

 .لألطفال الجنسي امست لل هلر في بما الجنسي امست لل -13

 .1العقلية والمؤثرات بالمندرات المشروا غير امتجار -14

                                                           

  1   .زهير علي اكبر  مرجع السابس  ص5   
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 .1الرشوة   الفساد   النص  -15

 .بالقوة الرهائن ومنه التقييد وازعمال امنتطا  -16

 .البيئة جرائم -17

حداح القتت -18  .جسيمة بدنية جرو  واز

 التصنيف الثاني:-ب

 فئات من رمس المال ليتم غسلها:2مر ع  يرى من هنار و هنار من

 .مرامبة العملة الوطنية ومنارج العملت تصدير رمس المال في نرل للوائ  -1

 .رمس المال المصدر بعد الهرو  من ال رائ  الوطنية -2

 .رمس المال من منتل  الجرائم النرى  -3

 رمس المال الهي يشكت في الوامع عائدات النشطة ا جرامية. -4

 . من السود  لى الرمادي3مصول المال القهريتمثت في و  التصنيف الثالث:-ج

الكحاول     المنادرات)ا نتاج  النقات  بيع( التهري )الساجائر سود مثتالمال ال .1
 ااء امتجاار بالبشار)القوادة والب ااء  التجاارة ماع الطفاال الع شفرات الحلمة  سايليكون( 

 .البشرية  العبودية وامنتطا (

                                                           

  1    زهير علي اكبر  مرجع السابس  ص5.
2 Vernier, Eric; op cit  , p 12. 
3Vernier, Eric; ibid ,p 14 (Par intérim( . 
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ساءة استندام المراكز المهيمنة  المال الرمادي مثت .2  التهار  ال اريبي  اتفال واز
 ساااااءة اسااااتندام الساااالع امجتماعيااااة  تموياااات غااااام   عاااار  الميزانيااااة العموميااااة الزائفااااة 

 .حزا  سياسيةل

رمااادي( مثاات البااين السااود و  مااانوني ممليااة) ماااالنشااطة غياار القانونيااة مااع جاازء  .3
افقات العمومياة  الرشااوي علاى تحويات المشاتريات العاماة  امتجار بالسلحة   اد  الفسا1الصو

 .الكازينوهات مرو  الر ا   مزيفة فواتير  وهمية شبكات امحتيال ال ريبي 

 ومراحلها : أركات جرةمة تبييا ا؟موا المطلب الثاني

وي جريمااااة تبيااااي  المااااوال تقااااوم علااااى ثاااالح مركااااان تتمثاااات فااااي الااااروكن المااااادي والمعناااا
رعي وتمرو بثلح مراحت و  حه من نلل هها المطل .والشو  هها ما سنو و

 موا أركات جرةمة تبييا األ: و ال رع األ 

د  نو    الجريمااة فااي شااكلها العااام هااي كاات ساالور يمكاان  سااناد   لااى فاعلااه ي اار  مو يهاادِو
الجارائم جريمة تبيي  الماوال ك يرهاا مان  و  2بالنطر مصلحة اجتماعية محمية بجزاء جنائي
 :ثلة فيمالتي م يمكن ميامها  م بوجود مركانها والمت

ــلوم المجــرم : -1 ــركت الماديلالس    م بااه منااه م جريمااة باادون ركاان ماااديماان الُمَساالو  ال
الور  لنه الميهر النارجي لها و باه تتحقاس الجريماة  ا جراماي فاالركن الماادي يتمثات فاي السو

ات وهو ا عليهاا مان مفعاال  جرامياة ستندام وتحويت مموال مصدرها غير مشاروا مو منوهاا ُمتحصو

                                                           
1  Vernier, Eric; op cit  , pp14-15. 

 .59  ص  2002 (   )دان المطبوعات الجامعية   الجزائر   ديو  شرح قانوت العقوبات الجزائري عبد هللا سليمان    2
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يتكاون  ت ميو شاكت لحياازة الشاياء والاهي يتساع ليشامو يتمثت مي ا في فعت ا نفااء   مصلية
 الركن المادي من:

موال لمتعلقااة بااالالساالور وهااو حيااازة المااوال المتحصاات عليهااا ماان منتلاا  الجاارائم ا -م
 . تجارة المندرات وغيرها   الفساد مثت

حتاى المشااركة المشروا لألماوال مو غير الصلي تمويه و  نفاء المصدر تحويت و  - 
المساااعدة لهاام ماان مجاات جعاات  حتااى تقااديم ياادمااع الجناااة مرتكبااي هااه  الجاارائم مو مو المساااهمة 

 كإلنها مشروعة.موال تبدو هه  ال

يتمثوت هها الروكن في العلام بمصادر الماوال غيار  الركت المعنوي لالقصد الجنائي  :-2
نص  لاى نصرا   رادة الشو هي جريمة عمدية م تتوافر  م با المشروعة في هه  الجريمة التي

  كمااا يتعااين تااوافر علاام الجاااني لكااون المااوال مو العائاادات التااي يحصاات تحويلهااا مو رتكابهاااا
  علاى هلار منو هاها الاروكن يتاوافر متاى غير مشروا ويترت1حيازتها مو  نفائها هي من مصدر

انص بمصادر الماوال غياار المشاروعة الجريماة العمدياة م تقاوم  مو بانصاارا   رادة ف  علام الشو
الجاني مرتكا  فعله الُمجروم  مع علام الجااني بطبيعاة الجريماة المرتكباة  مي علماه بالمصادر 

 مو حيازتها.غير القانوني لألموال التي يقوم بتحويلها مو  نفائها 

ــــر يل-3 اااارعي فاااي هااااه  الجريماااة فااااي  : النص القــــانوني الـــركت الش  يتمثواااات الاااروكن الشو
ى ت ع له العقاا  ويرتكاز هاها الاروكن علاجروم فعت تبيي  الموال و النصوص القانونية التي تُ 

 ن وا الفعت لنص التجريم .-م  مايلي :

 عدم ن وا الفعت لسب  من مسبا  ا باحة. -    
                                                           

 .19 ص20051 المكت  الجامعي الحديح     مكافحة سسيا ا؟موا  في الدو  العربية  عمرو عيسى الفقي 1
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مكافحااة المتعلااس بالومايااة و  01-05لقااانون جااروم فعاات تبيااي  المااوال فااي االجزائااري المشااروا 
ماااان مااااانون الومايااااة ماااان الفساااااد  42فااااي المااااادة كااااهلر  تبيااااي  المااااوال وتموياااات ا رهااااا  و

 .01-06ومكافحته

ماان مااانون العقوبااات كمااا مكاارر  389بموجاا  المااادة  مااوالفعاات تبيااي  ال مي ااا تاامو تجااريم و
 سابقا. بها من مركان وعقوبات كما بيونا المشروا كت ما يتعلس و و 

 القديمة وفق النظرةة مراحا جرةمة تبييا األموا  :ال رع الثاني

كات  تقوم هه  النيرية على مسااس من يااهرة غسايت الماوال تمار بمراحات ثلثاة متتالياة 
 .رى وهي  ا يداا والت طية والدم مرحلة تمهد لألن

ــة  -1  مو التويياا  وتساامى مي ااا بمرحلااة ا حاالل و اإلدخــا  : اإليداعلالوضــع و مرحل
 .1"ما مبت ال سيت" وهه  هي المرحلة الكثر و وحا والكثر حساسية بالتنسي  موتسمى 

هاه   و  حاللمجرامية  للبحح عن السابت  ياداا التي تسعى فيها المنيمات ا وهي المرحلة 
التاااي يحااااول فيهاااا المجااارم الاااتنلص مااان الماااوال نييفاااة  2ماااوامالعائااادات لتصاااب  م ومالماااوال 

هاااه  النقاااود  لاااى عااان طرياااس تحويااات ة  ماااا بصياااداعها فاااي محاااد البناااور مو القاااهرة بإلساااالي  منتلفااا
راء للعقارات والسيارات حتى يسهت بيعها والتصر  فيهاعملت مجنبية  مو   .عن طريس الشو

عليهااااا  كمااااا منو هااااه   مو الساااااس لن المراحاااات اللحقااااة تبنااااى هااااه  المرحلااااة تساااامى بالقاعاااادة
مااة والحاهر فااي نفاس ال ارعة والدو نو م وهاي تعاادو مان مصااع  المراحاات   ومااتالمرحلاة تتطلواا  السو

اااع التعااار  علاااى مااان ماااام بعملياااة ام وبالتاااالي  مكانياااة  ياااداا لهاااه  الماااوال لااايس باااالمر الصو

                                                           
1 Capdeville, Jérôme Lasserre. La lutte contre le blanchiment d'argent. Editions L'Harmattan, 2006.p9. 
2 Sophie Petrini – Jonquet : politique criminelle en matière de blanchiment de la lutte national aux 

obstacles intarnationaux. Thèse de doctorat, Tome 1, 1997, P.140. 
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 هاه  الحادود  ناارج المالياة المراكاز  لاى اللجاوء ن يكاو و   علاى علمتاه بالمصادرالتعار  علياه و 

 .1الكبارى  المالياة المراكز في تعزيزها يجري  التي والمكافحة المرامبة عن بمنإلى تكون  التي المراكز
المرحلة  لاى مساالي  عادة غالبا ما يلجإل غاسلو الموال في هه   2تتم هه  العمليات بدمة كاملة

 :منها 

المصااارفي   ماااا عااان طرياااس  ياااداعها فاااي مصااار  مجنباااي يتمتاااع نياماااه تهرةـــب األمـــوا : -أ  
التهرياااا  فااااي ماااارات عدياااادة عاااان طريااااس النقاااات الفااااردي بواسااااطة  يكااااون مااااد و   بالساااارية التامااااة

 .المسافرين جوًّا مو بحرشا

علاى الساالطات المنتصاة ماان نالل تويياا  المجرمااون يحتاال  :إقامـة مشــرو ات خيرةــة-ب
فاي مشاروعات نيرياة كبنااء المسااجد والزواياا ودور المسانين جزء من مماوالهم غيار المشاروعة 

وهااها   3يااهكرونهم بهااا هكاارشا حساانالمشاااريع والتااي تصاار  الناااس عاانهم و وغياار هلاار ماان هااه  ا
ماان مجاات القيااام بعمليااات  يمارسااه هااؤمء  نفاااء الصاافة ا جراميااة يعتباار مساالو  نااداا وتمويااه

 صطياد الفريسة.ا فالنداا صفة للهئا  عندما تريد  طمإلنينة ويي  للمال القهر براحة التب

سااإلل غالبااا يُ  : مثاات التحاا  والمجااوهرات والقصاور الفنمااة التااي مشــرام مقتنيــات ثمينــة -ج  
وماان ثاام يويفهااا فااي صاافقة مو بيااع ليفصاا  بعااد هلاار عاان ثمنهااا   ر ثمنهاااالمشااتري عاان مصااد
 .كمصادر مشروعة

                                                           
 .30  ص 2008  دار الجامعة الجديدة  مصر  العولمة وتبييا األموا عبد الحكيم مصطفى الشرماوي   1
  ص ص 20031    مجموعااة النياات العر يااة    العــالجسســيا ا؟مــوا   الظــاهرة ا؟ســباب    محساان محمااد الن اايري  2

55-56. 
  رناة( ماهكرة )دراساة تحليلياة مقا والقـانوت الجزائـري ظـاهرة سسـيا ا؟مـوا  فـي نظـر الشـرةعة ا؟سـالمية   محماد شاريط 3

   2010-2009العلوم امسلمية  جامعةالجزائرالعلوم امسلمية تنصص شريعة  كلية  في لنيت شهادة ماجستير
 .50-49ص ص
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 نفااااااااء مصااااااادر الماااااااوال    وهااااااي شاااااااركات تكاااااااون كواجهااااااة  الشـــــــركات الوهميـــــــة: -د
لهااا ماان المااال كااون معياام دني  فااي حااين نشاااطا وهميااا مو هامشاايا  بحيااح تمااارس الم سااولة

 .الم سول الهي تتلقا  من عصابات غسيت الموال

 وغالبا ما يتم  نشاء هه  الشركات في بلد تتميز موانينها المالية وال ريبية والرمابياة بالتسااهت
  .1وعدم التعقيد

وتساامى مي ااا بمرحلااة الحقيقــة  :  تغطيــة لاإلخ ــام و ســترمرحلــة التمويــ  أو ال -2
ا قاة ابقة مي عادم كشا  حقيالتعتيم مو الفصت وتبدم هه  المرحلة مباشارة بعاد نجاا  المرحلاة السو

صات نها غير مشروعة من مبت البنر  حيح تبدم النطوة الموالية والتي تتمثات فاي الفالموال بإل
 .مشرواالغير وفصلها عن مصدرها بين هه  الموال القهرة التي يراد تبيي ها 

لموال المراد غسلها عان في هه  المرحلة يقوم المبيو  بنطوة الفصت مو التفريس بين ا 
مجموعاااة معقااادة مااان العملياااات المصااارفية والتحاااويلت   عااان طرياااس غيااار المشاااروامصااادرها 

مشاروعة و تموياه طبيعتهاا ومطاع صالتها الغيار اء العائادات المالية التي يتحقس بواساطتها  نفا
بمصدرها والمر الجاوهري فاي هاه  المرحلاة هاو تكارار تحويات تلار الماوال مان بنار ينار مو 

مشااروعة ممااراش الغياار المااوال  هااو جعاات تتبااع مصاادر تلاار حتااى ماان بلااد يناار والهااد  منهااا
صاعباش  ومان باين الوساائت المساتعملة فاي هاه  المرحلاة مي اا ماا يسامى باالمل هات المصارفية 

                                                           
 (      القاااهرة  مصاار  )دهاادى حاماد مشااقوي  جريمااة غسايت المااوال فاي نطااال التعاااون الادولي  دار النه ااة العر ياة  1

1998 62. 
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حيااح يااتم  يااداا المااوال فااي بنااور تتبنااى مواعااد صااارمة ماان ساارية ا يااداعات فااي باالد 1ايمنااة
 منرى و كهلر تساهت موانينها.

الدفع من نلل الحسا  مشروا نجد ال رغيلمستندمة في الت طية على المال سالي  امن ال
دم هها الحسا  من عملء حد البنور المحلية و يستن يقوم بنر مجنبي بفت  حسا  لدى م

البنر الجنبي  دارة منشطتهم غير المشروعة وهلر بصيداا مموال فيه مو سحبها ثم نقلها بعد 
 .2النارججنبي في هلر  لى البنر ال

تى م ثلثة مسالي  لت طية مصادر الموال الم سولة ونلطها ح تتنه  هه  المرحلةنقول منو 
 تتمثت في: و   ومد تتشابه محيانا مساليبها مع المرحلة الولى هايتم كشف

فاات  كااإلداة ل ساات اممااوال وهلاار ماان ناالل حيااح تسااتندم المصااار   التغطيــة المصــرفية : -أ
تجزئة المباال  المودعاة   مو بإلسماء شنصيات تعمت لحسا  مستفيدين ضنرينحسابات وهمية 

حيااح يااودا المااودا كميااات مماات ماان المبااال  التااي تسااتوج  علااى الساالطات المصاارفية التحقااس 
نرى متنوعة تسااهم  لاى حاد  وهنار وسائت م 3مصدر ممواله التحقس منمن شنصية العميت و 

 كبير في عمليات غست المال القهر.

حيح مصب  هها السلو  مان  التحويلت املكترونية تتم الت طية المصرفية بواسطة مد كما  
يكفااي   وبساارعة  اانامة اممااوال المحولااةل محساان السااالي  فااي عمليااات غساات المااوال وهلاار

                                                           
هااي دول تتمتااع منيمتهااا المصاارفية بقااوانين صااارمة لتحااافض علااى ساارية  الماالهات المصاارفية ايمنااة او ال اارائ  الجنااات 1

حسابات عملئها الجان  فتساعدهم على التهر  من دفع ال رائ  في بلدهم الصلية يمكن لألفاراد مو الشاركات من تجاد 
الجنَّااات ال ااريبية  ويقصااد بهااا  . لااى المناااطس التااي تااننف  فيهااا معاادمت ال اارائ  نفسااها تحاات  اا ط ا غااراء للنتقااال

 .ئ  وتنعدم فيها الرمابة المصرفيةالملهات ايمنة التي يجدها غاسلو الموال في مماكن من العالم تمتاز بعدم فر  ال را
2 Sultzer, Scott. "Money Laundering: The Scope of the Problem and Attempts to Combat It." Tenn. L. 

Rev. 63 (1995): pp149-150. 

  3 محمد شريط  مرجع سابس  ص52)بتصر (
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للتجاااارة ا لكترونياااة المجاااال الواساااع العنكبوتياااة ليفااات  مماااام ال اسااات  عبااار الشااابكة  عطااااء ممااار
 ومان باين  كونياة هائلاة1حتاى صاارت بمثاباة ساول دون مياة عراميات حويلت المالية الهائلة والت

 .2تمثت غسيت الموال % 01التحويلت ال نمة التي تتم يوميا نجد حوالي 

فهنار ت طياة تاتم بواساطة   تتم  وفس عدة طرل و وسائتالتي   التغطية سير المصرفية: -ب
وغياارهم  حيااح تسااتندم حساااباتهم ماان  والمستشااارين الماااليينوالمحاساابين المحااامين اساات لل 
لتبريااار التجاااارة  تزييااا  فاااواتيروهناااار ت طياااة مااان نااالل    صاااابات ا جااارام للتموياااهنااالل ع

البورصااااة بالااادنول فااااي سلسااالة ماااان  و مااااد تاااتم الت طيااااة عبااار  التحاااويلت ال اااانمة لألماااوال
ل دميقاة حتاى يحصات ال اسات علاى بطار  عمليات البيع و الشراء مع سماسارة الساهم مو السالع

مان نالل الساول النقدياة فاي بعا  امحياان  الت طياة كماا  تكاون   3مال في صاورة مشاروعة
 .4السوداءالسول  في و يع العملة الموازية

ث ارة مانونياة ياة حياح ياتم اساتندام مالت طية من نلل كراء السجت التجااري كما يمكن من تتم 
حياااح يقاااوم غاسااات   القاااوانين المنيماااة للعملياااات التجارياااةمااان فاااي الساااجت التجااااري للتهااار  

التهار  مان و   فيقاوم بتورياد سالع كبيارة  للهامموال بفات  ساجت تجااري باسام محاد الفقاراء مسات
  .5دوالي  العدالة ت في صراا معست ش ترر هلر الفقير المُ كش  اممر يُ ال ريبة و عندما يُ 

                                                           
  ترجمة علء لالحقائق الغائبة  ت سسيا األموا  حو  العالم والجرةمة الدولية واإلرهاب   الص قات القذرةبيتر ليلي   1

 .170  ص 2005  1 محمد   مجموعة النيت العر ية   القاهرة   مصر   
   2006المؤسسة الحديثة للكتا     لبنان جرائم سسا األموا  وتموةا اإلرهاب في التشرةعات العربية محمد سفر  2 

 .37-36 ص ص
 محمد شريط  مرجع سابس  ص53 ) بتصر (3 

4 Sultzer, Scott. Op cit  , p150. 

العلوم كلية جامعة سعد دحل     )مهكرة ماجستير(   سسيا األموا المرانز المالية خارج الحدود وظاهرة  المهدي ناصر 
 اممتصادية وعلوم التسيير  مسم العلوم اممتصادية  البليدة  الجزائر  2005   ص ص211-213)بتصر (.5 
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بناااء ويكااون هلاار ماان ناالل  والعمليــات اإلنســانية :التغطيــة مــت خــال  القربــات الدينيــة  -ج
ر   واسااات لل مماااوال النااااس دور للمسااانين واليتاااام ك طااااء ومطياااة للتيااااهر بالصااال  والطهااا

 .1غيرها من الكوارحية كالزمزل و القيام بحملت التبرا في بع  المشكلت ا نسانو  

ــة اإلدماجلخلطهــا و  -3 ــام إدخالهــا :مرحل حك  النتاميااة فااي عمليااة يالمرحلااة هااتعتباار هااه   ا 
مشاروا الغيار ماد محكام  دناال و نلاط و ام الماال تبيي  الموال القهرة حياح يكاون المجارم 

حياح يقاوم المبايو  بادم    اء طابع الشرعية على هه  الموالويترت  على هه  المرحلة   ف
المااار الاااهي  مشاااروعة فاااي الااادورة اممتصاااادية وجعلهاااا تبااادو بميهااار ماااانوني الغيااار الماااوال 

يصااعو  عمليااة اكتشااافها بعااد من تكااون مااد ن ااعت لعاادة مسااتويات ماان التاادوير الماار الااهي 
يسهت عملية  عادة استثمارها  بشكت مشروا وتصب  عملية القب  على المجارمين المبيو اين 

 صعبة لل اية .

 حتاى ملياتالع هه  في ومشاركا ومساسيا مصليا طرفا المصار   تكون  ما عادة في هه  المرحلة

ن وتتمثات وساائت هاه    القاهرة الماوال مصاحا  ماع2التواطاؤ مو المصار  نياة ساوء  ثبات تعهر واز
مو المسااهمة فاي مشااريع  نمائياة مو شاراء السالع المرحلة امكثر حساساية نجاد شاراء العقاارات 

والشاااايكات  كااااإلوامر الاااادفع الترفيهيااااة باهيااااة الااااثمن مو شااااراء الشاااايكات النقديااااة القابلااااة للتااااداول
رة التااي تسااتعمت يقااوم غاساات المااوال بشااراء كميااة ماان مورال المقااام كمااا المصاارفية والسااياحية 

لتمويااه و  نفاااء حقيقتااه   كمااا يلجااإل المجاارم المبااي  لاادفع ال اارائ  مصااد ا3باادل النقااد السااائت
 .ا جرامية

 

                                                           

  1 محمد شريط  مرجع سابس  ص53.
 . 30ص   2007 الجزائر  الجامعية  المطبوعات ديوان  األموا  سسيا لمكافحة القانوني اإلطار علي  لعش  2 

  3 محمد شريط  نفس المرجع  ص53-54 )بتصر (
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 المستحدثةموا  مراحا تبييا األ :ال رع الثالث

 يمكن تقسيم عملية غسيت الماوال  لاى ثلثاة مناواا رئيساة همنو مصحا  هه  النيرية يرى 
 :تتمثت في

ال ساات البساايط فيااه يسااتندم القااائمون بعمليااات غساات المااوال الغســا الســها أو البســي : -1
هميااااة م مسااااهت الطاااارل لتنيياااا  عائااااداتهم ا جراميااااة  هلاااار ماااان ناااالل عمليااااات عر ااااية هات 

فال اساات مو المبااي  للمااال القااهر دائمااا يبحااح عاان الساارعة والسااهولة فااي الحصااول   1 اائيلة
على النتيجة المرجوة من وراء تحويت العائادات ا جرامياة  لاى عائادات تبادو و كإلنهاا مشاروعة 

  مع  نفاء الصفة ا جرامية له.

القيااااود ماااوال فااااي منااااطس تكااااد تنعااادم فيهاااا  ياااتم هاااها النااااوا مااان عملياااات غسااات ال غالباااا ماااا
علاااى حركاااة رؤوس امماااوال و النقاااد امجنباااي ب ياااة اساااتثمارها فاااي مشااااريع تنموياااة   2القانونياااة

 .تعو  من نللها النقص في الموارد الطبيعية لديها

ون غيااار معقااادة مثااات  ماماااة  ن الطااارل و الوساااائت المساااتندمة فاااي هاااها الناااوا مااان ال سااات تكااا
هاه  امماوال نجادها تادور بشاكت  نو مالثمن   حيح  باهيةشراء المجوهرات و مشياء المطاعم و 

 ضلي و بسيط وهها راجع لبساطة النشاطات المتعلقة ب ست هه  الموال .

ـــر الغســـا المـــد م-2 هات فاااي منشاااطة الجنائياااة الماااوال حياااح ياااتم اساااتندام  :أو النبي
غسات  ناصاة لتحقياس الهاد  وهاو حتاج لدعم و مسالي  وطرل دميقة الحجم الكبير وهها ما ي

ساااتعانة امشاااركات كبااارى و فاااي هلااار  ماماااة  مكبااار ميماااة مااان النقاااود غيااار المشاااروعة مساااتعملين

                                                           
  مطروحة لنيت شهادة الدكترا  فيالقانوت الجزائريل دراسة مقارنة مكافحتها في موا  و جرةمة سسا األعن بانوية دريس  1
  .53-52صص   2012-2011 السياسيةر بلقايد بتلمسان كلية الحقول والعلوم جامعة ابو بك  لقانون الجنائي الناصا

2 Chris de Noose , techniques de blanchiment et moyens de lutte, DUNOD, paris 2004.p 45-46. 
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هر ويكااااون هااااها مقاباااات مهنيااااين يتواطااااؤون معهااام  نفاااااء مصاااادر المااااال القاااراء و فنيااااين و بنبااا
لقيام بجرائمهم تلار بشاكت مادروس ودمياس ستعمال ال طاء القانوني  لكما يتم ا  عمومت م رية

 نجاااادها مااااوال القااااهرة المسااااتعملة فااااي هااااها النااااوا ماااان ال سااااتمغلاااا  الحيااااان الفااااي   و ماااانيمو 
الم اار ات العقارياة مان مبارز يعتبار البياع باالمزادات العلنياة و و   ن عت لل ست البسيط سابقا

  بسااب  الرمابااة النساابية المفرو ااة فااي المناااطس المسااتندمة فااي عمليااة ال ساات الماادعمالطاارل 
يااتم غساالها فااي هااه   مااوال التاايتتميااز ال  عمليااات غساات امماوال التاي تااتم فيهااا هااها النااوا ماان

حجمها  لهلر تتم هه  المرحلة عادة في مناطس ج رافياة تتسام موانينهاا بعادم  المرحلة ب نامة
ن اسااتندامات اممااوال محاات ال ساات تتطلاا  ممكافحااة ياااهرة غساات اممااوال  كمااا  الفعاليااة فااي

 .1بهه  العمليات مدرا كبيرا من المصدامية لدى القائمين

ا كااي تتناساا  فيااه يااتم اللجااوء  :العــالي الن ــامة الغســا المــتقت-3  لااى تقنيااات عاليااة جااد 
ورؤوس المااااوال ال اااانمة التااااي م تسااااتوعبها النشااااطة التقليديااااة  فيااااتم تكااااوين عاااادة شااااركات 
 عالمياااة   كشاااركات الطياااران والتاااإلمين وامساااتيراد والتصااادير والمااان ا عماااار والساااياحة وتنقااات

  وتعتبااار فاااي هاااها الصااادد باساااتندام محااادح الطااارل التكنولوجياااةالماااوال بينهاااا بسااارعة فائقاااة و 
نيويورر مكبر مركز عالمي ل سيت الموال تنافسها لندن في هلر حياح تجااوزت ميماة الماوال 

ملياار دومر ساانويا   و اهلر تعتبار ياااهرة غسايت الماوال مكباار ثالاح صااناعة  02.4الم ساولة 
 .2في العالم

ت ن المااال تااراكم بكميااالعلااى ا تقااان والتنطاايط  لنااه يقااوم  ساامي هااها الاانمط بال ساات المااتقن
دة ماا عا  سالي  التقليديةغسله عن طريس استندام ال ح يتعهربحي طائلة بشكت ملفت للنير

                                                           
 .53ص  المرجع سابس  بانوية دريس 1
جامعة متصاديات شمال  فريقيا   جامعة حسيبة  بن بوعلي   ا  مجلة  ظاهرة سسيا األموا ات   عبد هللا عزت برك 2

 .220  ص 2006  جوان 4الشل    الجزائر  ا
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ماوال امجرامية الكبيرة  حيح تصت ال عائداتجرام المنيم هات التقوم بهها النوا عصابات ا 
 والتااايئت التقليدياااة لتبريااار مصااادر هاااه  الماااوال  الم ساااولة  لاااى مساااتوى م تساااتندم فياااه الوساااا
  بساب  عادم وجاود ماوانين تتماشاى النفاوه و الفساادغالبا ما يكون مصدرها التزويار واسات لل 

                  .المكافحاااااااااةجاااااااااود ملياااااااااات عااااااااادم و كاااااااااها  اااااااااع  الجاااااااااور و و   القانونياااااااااة الدولياااااااااةالااااااااانيم و 
بقاادر مااا ماماات مااوال غساات البااإلي جديااد فيمااا ينااص مراحاات جريمااة  يتالنيريااة الحديثااة لاام تااإل

المشاروا  غيارجماع هاه  الماوال هات المصادر امساالي  المتبعاة فاي بتفصيت بع  الطارل و 
 . نرى المراد غسلها من جهة مو 

ساواء   التاي تاتم بهاا جريماة غسات الماوال  هن مهما انتلفات وتعاددت المراحات والنماا 
فااي الفكاار التقلياادي مو الحااديح   م منو جميعهااا مااد تتشااابر و تتاادانت فااي محيااان كثياارة   ممااا 

اهرة غساايت من يااياارى الباااحثون اليااوم .1يف اي  لااى صااعوبات جمااة عنااد محاولااة الفصات بينهااا
و المبااااي  يسااااتعمت السااااالي  و الوسااااائت الحديثااااة مال اساااات و   المااااوال فااااي تطااااور مسااااتمر

 .تتبع مصدر مموالهم غير المشروان للحيلولة دو 

 

 

 

 

                                                           

 .54  ص بانوية دريس  مرجع سابسعن    1 
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 طرق  و وسائلها و تبييا األموا جرةمة خصائص المبحث الثاني: 
       في الجزائر قمعها

نطااورة جريمااة تبيااي  المااوال ترجااع لنصائصااها الكثياارة والمعقاادة وطبيعااة الوسااائت   نو 
المسااتعملة فيهاااا  مااا جعااات المشاارا الجزائاااري يحاارص علاااى ممعهااا والحاااد ماان ضثارهاااا  هااها ماااا 

 سنتطرل  ليه في هها المبحح.

 وسائلها موا  و: خصائص جرةمة تبييا األا؟و المطلب 

الوساائت المساتعملة للقياام بهاا نصائصها و م بد من هكر موال جريمة تبيي  الللتعر  على 
 نجا  عملياتها. 

 ال رع ا؟و : خصائصها

دة  بنصااائصتتميااز  المااوال تغساا جريمااة  منهااا كمااا التقليديااة الجاارائم عاان تنتلاا  محاادو
 والتزيياااا  بالساااالحة امتجااااار مثاااات المنيمااااة  الجريمااااة نصااااائص مااااع معيمهااااا فااااي تتشااااابه
 .  من بين هه  النصائص نهكر بع هااَلنرى  الجرائم من وغيرها وا رها 

اااوال بالتكامااات والشااامولية وامتصاااالتتصااا  جريماااة غسااايت المااا التنامـــا : .1 د هاااه    وَتعو
صاار    ه يجاا  من تتااوافر لهااا عناالجريمااة ماان الجاارائم هات امرتبااا  الوثيااس بااين مكوناتهااا

النصوصاااااية المتكاملااااة المترابطاااااة   ويلحاااااض من هااااه  متكاملااااة كااااات حلقااااة تكمااااات اَلناااارى 
  يحرص القائمون عليهاا علاى عادم تعر اها لي تشابكة تشكت حلقات متصلة متماسكةالم

 نلت في مي حلقة من حلقاتها.  

مااة  باات تتااوافر و مجااال فيهااا  لااى الساارعة جريمااة غساايت المااوال م: التخطــي  الــدقيق .2 الدو
تقاان  بط ومداء الدفيها عناصر التنييم والتنطيط وال و  ويجاري التنسايس وار بدمة ومهارة واز
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دة الساااالي  العلمياااة  كماااا منهاااا تسااانور  والتح اااير لهاااا ومتابعتهاااا وفاااس تنيااايم ونطاااط محااادو
ة المنيمااة تعااد ساامة ماان التنطاايط فااي نطااال الجريماا هاادا  وسااائت التقنيااة فااي تحديااد اموال

جريماة منطاط  ن كت جريمة منيماة منطاط لهاا  لكان لايس كاتيبين مالهي  سماتها  المر
 .1لها جريمة منيمة

: ُتعتباار جريمااة غساايت المااوال عناادما تلحقهااا درجااة عاليااة مااان جرةمــة المتخصصــيت .3
وهاااي دليااات مطعاااي علاااى نفاااوه و جباااروت " جااارائم مصاااحا  الياماااات البي ااااء "التنيياااااااام مااان

 ... المجرمون  هؤمء

الحيطاة والحاهر مان   ن مرتكبي جرائم غسيت الماوال علاى مادر كبيار الحيطة والحذر: .4
 كيفية انترامه. ويكون هؤمء على علم بالقانون و   ربصوالت

: مدت ثااااورة امتصااااامت وتكنولوجيااااا المعلومااااات المتطااااورة  الميــــة المالمــــد واألبعــــاد .5
والدوليااة علااى واسااتندامها فااي العمليااات المصاارفية  لااى   اافاء الملماا  والبعاااد العالميااة 

  وم تقا  عناد ج رافياة تعر  الحادود وتعبار القااراتحت م    ه مصبجريمة غسيت الموال
 . 2بلد معين

  مما يشاهد علاى فترة جديدة تتميز بتعميمها وشيوعهاغست الموال مد دنت اين  ويبدو منو 
 .3التكامت من مبت النيام اممتصادي والمالي العالمي

                                                           
 2001 دار النه ة العر ية  القاهرة  اإلت اقيات الدولية و القوانيت الوطنيةظا المنظمة في  فائزة يونس الباشا  الجريمة 1
 .68 ص 1  
 .73-31ص ص 2004  اتحاد المصار  العر ية   بيروت  دليا البنوم في كشف سسيا ا؟موا د. صال  السعد  2

3 Philippe Broyer, « Le blanchiment de l'argent. Nouveaux enjeux internationaux »,Études 2002/5 

(Tome 396), p. 611. 

https://www.cairn.info/revue-etudes-2002-5-page-611.htm  

 

https://www.cairn.info/revue-etudes-2002-5-page-611.htm
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 ن المبي ااين وماان مجاات تحقيااس مهاادافهم يسااتعملون مرمااى   جرةمــة التقنيــات الحديثــة: .6
هاها لتساهيت عمليااتهم ا جرامياة  و التقنيات الحديثة ووسائت امتصال المتطورة والتكنولوجياا 

هم تحوياات عائاادات ماان مااوالهائاات ساااعد مرتكبااي جاارائم تبيااي  الهااها التطااور التكنولااوجي ال
 .الرمابية1ت والمؤسساتامجرامية بعيدا هن معين الهيئا

اد جر  : جرةمة  مديـة .7 عامات القصاد  يماة تبياي  الماوال جريماة عمدياة وهاها لتاوافرُتعو
كااااااهلر المساااااااعدين هااااااها يشاااااامت الفاعاااااات الصاااااالي و رتكااااااا  الجاااااارم و مي العلاااااام وا رادة م

 والمساهمين المشاركين في جميع مراحت التبيي .

 فيااااه ركااااز 2003ا رهااااا ي مااااانون  مكافحااااة فااا يالتونسااااالمشاااارا  نو بالنسااابة للقصااااد نجااااد م
كاتو فعات مصادي يهاد  باإليو موال هاو  غست مو تبيي  العلى منو   والمغست ال بتعري 

وسااايلة كانااات  لاااى التبريااار الكااااه  للمصااادر غيااار المشاااروا لماااوال منقولاااة مو عقارياااة مو 
مدانيت متإلتية بصفة مباشرة من جنحة مو جناية  لى جانا  كات عملياة مصادية تهاد   لاى 

ال متإلتياااة ماان جنحاااة مو جنايااة فاااي الاادورة اممتصاااادية مو  يداعهاااا مو  دماجهاااا تويياا  ممااو 
 من هنا نرى منو فعت التبيي  يتزامن مع القصد فهي جريمة عمدية بامتياز.2فيها

اد جريماة تبياي  الماوال جريماة تابعاة لجارائم ساابقة جرةمة تبعيـة : .8 نهاا جريماة  مي ُتعو
 ماهرا غيار مشاروا  ورغام هلار نجاد ينات  عنهاا مااملها  سبس ارتكابها 3تبعية لجريمة مصلية

                                                           
  2007الجاامعي  الفكار ر" داجرةمة سسا األموا  بيت الوسائ  اإللنترونية ونصوص التشـرةع" حجازى عبدالفتا  بيومى1

 ()بتصر 10ص
يتعلس بدعم المجهود  2003ديسمبر  10مؤرخ في  2003لسنة  75مانون عدد 2003مانون مكافحة امرها  التونسي   2 

 .الدولي لمكافحة امرها  ومنع غست امموال
 .39، ص   مرجع سابسهدى حامد مشقوي 3
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غم مااان ِاتصاااالها الرو باان جريمااة تبياااي  المااوال نصاااص لهاااا المشاارعون عقوباااات ناصاااة م
 بهه  الجرائم التي تعد مصل لها.

المرتبطاة  الجارائم اممتصاادية حادى صاورفهاي   : جرةمة اقتصادية منظ مة ومحكمـة  .9
ن كانت امنيرة مكثر اتسااعا و  بالجريمة المنيمة هات نطاال  جريماة مساتقلة وهاي شاموم واز

بااي   فجريمااة تبيااي  اممااوال مرتبطااة بالمااال لن المُ 1حااد معااينلاايس لهااا مكااان مو  دولااي
يبحااح دائمااا عاان السااول المناساا  للقيااام بفعلااه ا جرامااي  هااها الفعاات الااهي يااؤثر بشااكت مو 

 بآنر على اممتصاد.

مرتبطااة جريمااة فهااه  الجريمااة تااؤثر عليااه  كمااا من هااه  الالمااال مساااس اممتصاااد  نو بمااا مو 
 حيلاةالماة و كاان م باد مان من يتصا  مرتكبوهاا باالتنييم والدو   الطائلاةبالموال الكبيارة جادا و 
 ...!عليهم تجنبها مدر المستطااوتومع المناطر التي 

الجارائم منتشارة فاي  بالعاالم بإلسار  كاون : هاي يااهرة عالمياة متواجادة  المية و ابرة للحـدود
ل مااارتبط حااا  الماااا جماااع الماااال يعتبااار مسااااس هاااه  الجااارائم وبالتاااالي نجاااد منو كااات البلااادان و 

  مشاروا فيهااالغيار رى و ُيجماع الماال ن تتم الجرائم فاي دول منابا نسان  كما منه يمكن م
لااى مساااس منااه فيااه عالتصاار  ناارى ماان مجاات  دماجااه و فااي دول مثاام بعااد هلاار يااتم تبيي ااه 

فااي الحقيقااة مااا يلحااض منو عمليااات غساات اممااوال نماات بدرجااة كبياارة  .مشاارواو مااال نقااي 
 . 2فهي تتوسع على نطال عالمي

                                                           
  المكت  (78/0320 المعدل بقانون 80/2002في  وء مانون لجرةمة سسا األموا  عبد الوها  عرفة  الشامت في  1
 .2003ا سكندرية   –للموسوعات القانونية  يالفن

2 Chappez Jean. La lutte internationale contre le blanchiment des capitaux d'origine illicite et le 

financement du terrorisme. In:Annuaire français de droit international, volume 49, 2003. p.543. 
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 جريماااة تبياااي  الماااوال تتعلاااس بمباااال  مالياااة هائلاااة وثاااروة  ااانمة : مـــوا ضـــخامة األ .10
التجارياااة علاااى عكاااس الااار   المعقاااول فاااي ومااات مكبااار لألعماااال نااالل مااادة زمنياااة مصااايرة 

حيااح مصااب  غساايت المااوال تسااريبشا رئيساايشا لاارمس المااال الاادولي وتاارتبط كنااوز   المشااروعة
 .1الدول المنهوبة بمليارات الدومرات في التجارة الدولية كت يوم

الهم المشااابوهة دون ت طياااة م يمكااان لمبي اااي الماااوال القياااام بإلفعااا :التواطـــا والن ـــوذ  .11
علااى مسااتوى المؤسسااات معهاام  مساااعدة المااويفين المتااواطئين يسااتفيدون ماانهاام   تواطااؤو 

ماة   جرو والنفوه كوسايلة لت طياة مفعاالهم المُ  كهلر يركزون على توافر السلطة المالية وغيرها 
بالمااااال الحاااارام الااااوفير يسااااتطيع هااااؤمء المبي ااااون شااااراء مصااااحا  النفااااوس  هن نقااااول منااااه 

 لتفكير في عوام  هلر.  ال عيفة الهين يبيعون  مائرهم ومنلمهم دون ا

درجااة عاليااة ماان الدمااة  : ينااتص بهااه  الجريمااة جماعااات لهاااجرةمــة الياقــات البيضــام .12
ااااهااااي حتاااارا  فوالتنياااايم وام  فهاااام الااااهين يحركااااون د جريمااااة  مصااااحا  اليامااااات البي اااااء ُتعو

مقاباات مااا  ندمااة هااؤمء المتجباارون  اميااادي القااهرة التااي م يهمهااا سااوى عجلتهااا باسااتندام 
 لتحقيس مصالحهم الناصة فقط. دفع لهم من مال مهر يُ 

تكنولوجياااا فاااي تطاااوير جريماااة تبياااي  : لقاااد سااااهمت ال جرةمـــة التننولوجيـــا الحديثـــة  .13
اسااتندام لل و دائمااا علااى تحقيااس محساان اساات فااالمجرم ال اساات يبحااح مااوال بشااكت كبياار  ال

لن عاماات الوماات  ساارا وماات ممكاانعملياااتهم وصاافقاتهم المشاابوهة فااي م لهااا وهااها لتسااهيت
لكترونااي عمليااات التحوياات امامنترناات و نجااا  عملياااتهم فالهااات  النقااال و  لااديهم هااو مساااس

  كمااا قانونيااةالغياار التبيااي  لألمااوال عمليااات  نجااا  واسااتمرارو  كلهااا عواماات تناادم تطااور

                                                           
1 Madinger, John. Money laundering : A guide for criminal  investigators. CRC Press, 2016. P 69 . 
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وعولماة مطااا  لتكنولوجيال تعقيدا بسب  التقدم السريع موال مكثر  المصبحت جريمة تبيي
 الندمات المالية.

باااين  حاااد الفااارول الجوهرياااةمتمثااات امساااتمرارية  :خـــر  لجـــرائم أخلقهـــا ســـتمرارةة و ا؟  .14
ولااااى بنهايااااة   فبينمااااا ينتهااااي النشااااا  ا جراماااي فااااي الالجريمااااة المنيماااةالجريماااة العاديااااة و 

علاااى  عااادد مااان امع ااااء م ياااؤثر د ع اااو موفقااا الجريماااة المنيماااةفاااي  هناااالمجااارم نجاااد م
 .2ما ُيعاد ص   الموال الم سولة في منشطة  جرامية منرى  وغالبا1كيانها

 موا : وسائا وأساليب جرةمة تبييا األال رع الثاني

 فاي مساالي  تسااعدهجملة من الوسائت والموال على جريمة تبيي  ال يعتمد مرتكبو        
 نهكرها فيما يلي: بسهولةبدمة واحترا  و  متحقيس جرائمه

 ساليب التقليدية:الوسائا و األ -1

حيااح يلجااإل المبي ااون  لااى تإلساايس شااركات وهميااة م تمااارس فااي  شــركات الواجهــة:-م
سااس تبياي  مماوالهم مبات باسام هاه  الشاركات التاي تكاون ويتم فت  حسا الوامع مية نشاطات 

   رار عمليات التبيي . اسمتساهم هه  الوسيلة في تطوير و وفي غيا  الرمابة   مشروعةالغير 

ــــ-ب مااااوال  وهااااي ماااان الوسااااائت هااااي مساااااس عمليااااات تبيااااي  ال : قات الوهميــــةالص 
و هناا تكاون   مواللعيون من تتبع مصادر هه  الالم مونة لوم  عمليات المتابعة و  بعاد ا

عمليااة غساايت المااوال عناادما يشااتري ال اساات ساالعاش مو ناادمات ماان الشااركة التااي يااراد  رسااال 
 صورية بإلحد الصور ايتية:الموال  ليها عن طريس عمليات 

 .رفع مسعار السلع مو الندمات الواردة في الفاتورة فيكون الفرل هو المبل  الم سول -

                                                           
 .41 ص2006 دار النه ة العر ية  الطبعة امولى  القاهرة جرةمة سسا ا؟موا   عزت محمد العمري   1
مطابع الشرطة للطباعة   المواجهة التشرةعية لظاهرة سسيا األموا  المتحصلة مت جرائم المخدرات مصطفى طاهر    2

 .17  ص 2002 (  والنشر والتوزيع   القاهرة   مصر   )د.
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 .1مزورة كلياش فيكون المبل  ا جمالي المدفوا هو المبل  الم سول  رسال فواتير -

ـــاد  العمـــالت-ج ـــب وتب : ويمكااان وصااا  هاااه  العملياااة مااان نااالل و اااع الماااوال تهرة
نااار مااان نااالل ضالبناااور ومااان ثااام تحويلهاااا  لاااى حساااا  المشااابوهة فاااي حساااا  جاااار فاااي محاااد 

الحساااابات باااين الماااوال النييفاااة  عملياااات متعاااددة ومتشاااابكة بحياااح يصاااع  التميياااز فاااي هاااه 
 .الموال المبي ةو 

ـــــا -د الحديثاااااة كصحااااادى الوساااااائت الساااااريعة : يهااااارت الساااااالي  التكنولوجياااااة التننولوجي
غيااار لتكنولوجياااا تزياااد مااان سااارعة تحويااات وتبياااي  الماااوال هاااه  ا  و لعملياااات تبياااي  الماااوال

تتمثاات هااه   2مشااروعة  لااى ممااوال مشااروعة  وهااها مااا يصااع   مكانيااة تتبااع عمليااات التبيااي ال
ا نترنياااات  ة ا لكترونيااااة و نااااورالناااادمات المصاااارفي  ا فااااي مجهاااازة الصاااارا  ايلاااايياااالتكنولوجا
ن المفاارو  م  متعااددة العلماااتدة و عمليااة التحوياات المااالي املكترونااي معقااكمااا منو   غيرهاااو 

س حكاام التعااملت ا لكترونياة و  م فتطباإلحكاام ناصاة تنيمهاا  امن ماا يعار  بمتكاون لهاا 
لتشاع  تلار لتجاري ونيارا التحويلت المالية المقررة في القانون اعليها القواعد العامة للوفاء و 

حد مطرا  العلمات الدانلية فاي تنفياهها تحملاه فيترت  على مي انلل لها من مبت محكام ال
  .3المسؤولية عما ينجر عن هلر

موال الباااالنطااار الاااهي يتااار ص ماااوال تمثااات هكااار  نقاااول من جريماااة تبياااي  المماااا سااابس 
تهريااا  المنااادرات   تجاااارةم اساااتنزافها عااان طرياااس ماااوال الناصاااة و ياااتال ساااواء  كانااات مينماااا

                                                           
"دراسة  والمواثيق الدوليةجرةمة سسيا األموا  بيت التشرةعات الداخلية   ُعاااال غاااااازي عبااااسي,  يناس محمد مطيشات 1

 .84 ص2015  1  العدد21المجلد ,مجلة المنارة للبحوح والدراسات  مقارنة"
   2002دار وائات  امردن   جرةمة سسيا ا؟موا  لالمدلو  العام والطبيعة القانونية   اروى فايز الفاعوري وضنرون    2

 .9الطبعاااااة امولاااى   ص
)الجزائر(  2014 2العدد –  مجلة المحكمة العليا مساولية البنم  ت التحوةا المالي ا؟لنترونيزروتي الطي    3

 .103ص

http://repository.aabu.edu.jo/jspui/browse?type=author&value=%D8%B9%D9%8F%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%84%D8%A7+%D8%BA%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B2%D9%8A+%D8%B9%D8%A8%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B3%D9%8A%2C+%D8%A5%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B3+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%82%D8%B7%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%AA
http://repository.aabu.edu.jo/jspui/browse?type=author&value=%D8%B9%D9%8F%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%84%D8%A7+%D8%BA%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B2%D9%8A+%D8%B9%D8%A8%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B3%D9%8A%2C+%D8%A5%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B3+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%82%D8%B7%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%AA
http://repository.aabu.edu.jo/jspui/handle/123456789/273
http://repository.aabu.edu.jo/jspui/handle/123456789/273
http://repository.aabu.edu.jo/jspui/handle/123456789/1238
http://repository.aabu.edu.jo/jspui/handle/123456789/1238
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الاااادعارة وغيرهااااا ماااان الجاااارائم التااااي تتطلاااا   شااااناص مو الع اااااء امتجااااار بال المهاااااجرين 
هاااي تتكاااون مااان عصاااابات تتعااادد مهاااام مصاااحابها كماااا منهاااا تااارتبط   و الحيطاااة والدماااة والتنيااايم

لاااهين بااااعوا  اااميرهم ا نسااااني   هاااؤمء ااميين وممر اااين ورجاااال سااالطة وغيااارهممحاااإلطبااااء و ب
نهااا فهاي جريمااة نطياارة ل  مشاارواالغياار الاار   الساريع والكساا  تحقيااس  وراءسااعيا ماي نلوال

ااا   و تحقياااس ر صااات موجاااه لبنااااء الاااوطن وازدهااااهاااو فاااي النم الاااهي تساااتنز  الماااال العاااام ال و
انتلساات جارائم الفسااد مان   هها امستنزا  ساببه ة للمواطن وتحقيس المصلحة العامةالرفاهي

م تعاااود مساااؤوليته العاااا  نو نهااا  الماااال    امتياااازات غيااار مباااررةمااانو رشااااوي وتزويااار فاااواتير و 
عااان ترشااايد  وحسااان تسااايير  وتااادميس الرماباااة علاااى  لاااى الماااويفين المساااؤولين ولاااى بالدرجاااة ال

 .سابات المتعلقة بهالح

ساسااايا  ليهاااور وانتشاااار مكانااات عاااامل   ماااوال مساساااه جااارائم منااارى ساااابقة لاااهلاتبياااي   نو 
وغياااا   عااادم فعاليتاااه وماساااتمرار جريماااة التبياااي  للعائااادات امجرامياااة  فاااي غياااا  القاااانون و 

لمجااارمين  يحقاااس لهااام ال ناااى وجماااع الثاااروة والرفاهياااة علاااى حساااا  الرماباااة والتتباااع المااادروس ل
 سطاء و على حسا  استقرار الوطن. المواطنين الب

 :موا الوسائا المستحدثة لتبييا األو  الطرق -2

: مصااااب  األمــــوا  وتموةــــا اإلرهــــاب نقــــال ضــــعف المهنيــــيت القــــانونييتتبيــــيا  -أ
هها على العالمي ل ست عائدات الجرائم  و  المجرمون اليوم يسعون مستعمال النيام المصرفي

هم المشااابوهة مااان نااالل  د   اااافة  لاااى  شااارار المتنصصاااين المهنياااين فاااي عمليااااتيااانحاااو متزا
   .حصولهم على المشورةهها من نلل و طل  مساعدتهم و استمالتهم 

تحلااايل مفصااال لمشااااركة القطااااا  ((Schneider,S 2004كماااا نشااار ساااتيفن شااانايدر فاااي عاااام 
تاي ه تام تحدياد مجموعاة مان النادمات الماوال و مان نالل بحثاحاامت غسات ال القانوني  في
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ت للمجاارمين الااراغبين فااي غساات عائاادا م ريااةو  التااي كاناات جهابااةيقاادمها المهنيااون القااانونيون و 
نشااء الشاركلتاي تام تحديادها تشامت: شاراء حقيقايبع  النادمات ا.جارائمهم ات والصاناديس   واز

  وتمرياار ة(  فااي البلاادان الجنبيااة مو فااي النااارج المراكااز الماليااسااتئمانية )سااواء فااي الاادانتام
 .1الموال من نلل حسا  العميت للمحتر  القانوني

يسااتفيدون المجاارمين فااي العديااد ماان البلاادان  ( منو FATFمكاادت تصاانيفات فرمااة العماات الماليااة )
ماااان ايليااااات التااااي تنطااااوي علااااى الناااادمات التااااي يقاااادمها فااااي كثياااار ماااان الحيااااان ماااان مباااات 

ال ر  من غسات الماوال تحادي نااص للبحاح فاي مساالي  غسات و المتنصصين القانونيين  
ت من العديااد ماان الناادماو  تموياات ا رهااا  التااي مااد تكااون تشاامت المهنيااين القااانونيين والمااوال 

المااوال هاي ناادمات تسااتندم كاات يااوم ماان مباات تبيااي  التاي يسااعى  ليهااا المجرمااون لغاارا  
العملء مع الوسائت المشروعة هنار مدلة على من بع  المجرمين يسعون  لاى امشاترار فاي 

شاراكهم منططاات غسات الماوال م   ياتالناصاة بهام. فاي كثيار مان الحياان المهنة القانونياة واز
رورية للمعاملااااة لن الناااادمات التااااي يقاااادمونها  اااا ينالقااااانوني لمنتصااااينالسااااعي  لااااى  شاااارار ا

 .حترام  لى المعاملةن المهنيين القانونيين ي يفون امل  المحددة التي تتم

  شااارر المحتاار  القااانوني ببااراءة فااي هااها ة شاانايدر  لااى منااه فااي بعاا  الحااامتمشااارت دراساا
لااام تكااان هناااار علماااات علنياااة مااان شاااإلنها من تنباااه  الحاااامت فاااي تلااار  الفعااات غسااات الماااوال

 .2منصائي مانوني

نقااول من غساات المااوال وتموياات ا رهااا  نقااا  ال ااع  المهنيااين القااانونيين هااها مااا جاااء بااه 
 .2013( لعام (FATFتقرير

                                                           
1 fatf REPORT Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of Legal Professionals 

June2013  p7. http://www.fatf-gafi.org 
2 Fatf  REPORT ,June 2013,op cit ,p7. 

  

http://www.fatf-gafi.org/
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منططاات غساات فاي  القاانونيينالمنتصاين المجارمين يساعون  لاى  شارار  هناار مدلاة علاى منو 
لتنفياااه مناااواا معيناااة مااان  مطلاااو  فاااي بعااا  الحياااان بساااب  تاااور  محتااار  ماااانونيالماااوال  
ومهاااارات ونااادمات  القانونياااة المتنصصاااة المهاااارات   ومحياناااا بساااب  الوصاااول  لاااىالنشاااطة

تشاير دراساات الحالاة   و ا رهاا  وتمويات التوثيس يمكن من تسااعد فاي غسات عائادات الجريماة
 ام لى من الندمات القانونية التالياة عر اة لساوء امساتند( STRsالمشبوهة)المعاملة  تقريرو 
 :ML / TFموال و تمويت تبيي  ال ر  ل

 حسابات العملء )يديرها المحتر  القانوني( -

 .شراء العقارات -

 .شركات  نشاء صناديس ائتمان و -

 .المؤسسات  دارة الشركات و -

دارة المؤسسات النيرية -  . نشاء واز

 .توفير ندمات ا عسار -

 .تقديم المشورة ال ريبية -

  .1المشاركة في التقا يو   عداد سلطات المحامي -

وماد يساعى   نطاوي علاى عائادات الجريماةالتاي ت حيح النل  الساسي هو ندعة مو الاديون 
 . المجرمون  لى ا ساءة  لكن في بع  الحامت مد يحتاج المر  لى احترا  مانوني

                                                           
1 Fatf  REPORT , June 2013,op cit ,p7. 
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النشاااطة عر اااة بشاااكت فرياااد  القاااانونيين الاااهين يقوماااون بهاااه هاااها يجعااات اساااتندام المهنياااين 
 ...للجريمة

قانونياة مان النادمات الهها النوا م يشارر جميع المهنيين القانونيين في تقديم الحقيقة منه     
  ةتثااال للقاااانون والمتطلبااات المهنياااتساااعى  لااى اممهم ال البياااة العيمااى ماان منو  كمااا   الشاارعية

  .تمويت امرها تبيي  امموال و وليس لديهم الرغبة في المشاركة في نشا  

جعاات المهنيااين القااانونيين يرف ااون ت1املتزامااات النلميااة والقواعااد المهنيااة والتوجيهاااتف     
عملياااات  للعمااالء الاااهين يساااعون  لاااى  سااااءة اساااتندام النااادمات القانونياااة لغااارا  التصااار 
 .2امرها  موال و تمويتتبيي  ام

ن مشاروعها لعاام م FATFجااء فاي تقريار  موا  :تحدثة لغسا األمس مهنية شبكات-ب
في تمكين المجارمين  الهين يتنصصون ( PMLs) نالمهنيي الموال غاسليعلى  يركز 2018
مكافحة تبيي  الموال ومكافحة تمويت ا رها  مان مجات امساتمتاا التهر  من جزاءات من 

 بالر ا  من النشطة غير القانونية. 

 هااؤمء الفااراد والمنيمااات والشاابكات التااي هاام  PMLsغساات المااوال "المهنيااة"  .1
 كطار  ثالاح مقابات رساوم مو عمولاة  با  اافة  لاى  ماوالعملياات التبياي  لأل تشارر في

 (OCG) منيمة الجريمة المجموعة ((PMLNشبكة غسيت الموال المهنية من 

 تكاااون مااان شنصاااين مو مكثااارتوالتاااي 3(PMLOمنيماااة مهنياااة ل سااات الماااوال ) .2
 يتصاااارفون بشااااكت مسااااتقت وماااانيم مجموعااااة متنصصااااة فااااي تقااااديم الناااادمات مو المشااااورة

                                                           
1 fatf  REPORT , June 2013 , op cit ,pp7-8. 
2 FATF (2018), Professional Money Laundering, FATF, Paris, France, p p 12-13.www.fatf-gafi.org    
3  FATF  (2018)  ibid , p p13-14. 

http://www.fatf-gafi.org/
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  الساسااي لااامنيمةل ساايت هااي النشااا  . مااد تكااون ممااوال اOCGsالمجاارمين مو غيرهااا ماان 
  مااع كاات ع ااو هيكاات هرماايلااديها  PMLOsمعياام   ولكاان لاايس بال اارورة النشااا  الوحيااد

 . MLيعمت كمتنصص متنصص المسؤول عن دورة 

مو جهااات صااديقة   والتااي هااي مجموعااة (PMLNشاابكة مهنيااة ل ساات المااوال ) .3
ونااادماتها لمهااام محاااددة. هاااه  الشااابكات تعمااات عموماااا  PMLامتصااال تعمااات معاااا لتساااهيت 

معاااا.  التاااي تعمااات PMLOsثناااين مو مكثااار مااان  علاااى الصاااعيد العاااالمي  ويمكااان من تشااامت 
ااا العماات كشاابكات غياار رساامية لألفااراد بمجموعااة ماان المجاارم تزويااد العمياات و  ويمكاانهم مي ش

وغالبشااا  منيمااةهااه  العلمااات بااين الشااناص ليساات دائمااا   MLمااوال تبيااي  ال ناادمات 
فات   مان  عمالءللواساعة ماادرة علاى تلبياة الطلا   PMLشبكات و   ما تكون مرنة بطبيعتها

  تإلساااايس مو شااااراء شااااركات مجنبيااااة واسااااتندامها البنيااااة التحتيااااة حسااااابات مصاااارفية مجنبيااااة
تنوعاات مي اااا  PMLsمناارى. التعاااون بااين منتلاا   PMLsالموجااودة التااي تساايطر عليهااا 

 PMLOsتعماات .1تقلياات نطاار الكشاا  وال اابط التااي ماان نللهااا عة مشاارو الغياار القنااوات 
غالباا ماا تعمات   لى مساس عالمي مو في منطقاة معيناةع من جميع الجنسيات  OCGsمع 

 OCGsالمعاااملت نيابااة عاان  MLلتسااهيت  PMLيمكاان اسااتندام نفااس   كمؤسسااة عالميااة
هم من هوي المهارات العالية وتعمات فاي منتلا  الو ااا     مو الشركات التابعة الجنائية

 لداء OCGكاات ماان ال ر اااء ومع اااء  OCGبارعااة فااي تجناا  انتبااا   نفاااه القانون.تسااتندم 
تبيااي  بالنساابة لااا  مسااؤول OCGالمجموعااة فااي الحااامت التااي يكااون فيهااا مكااون دانلااي لااا 

  مااد يحصاات هااؤمء الع اااء علااى جاازء ماان عائاادات المجموعااة   باادمش ماان  MLاممااوال 
 من رسوم مو عمولة.  هلر

                                                           
1 FATF  (2018)  op cit , p p13-14. 
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علااى احتياجااات المجموعااة يعتمااد  ML مااوالتبيااي  ال فااي منططااات PMLsماادى مشاااركة 
  وكاهلر التكاالي  والتكاالي  العملية التي يرغبون فاي تنفياهها   وتعقيد عملية ال سيتا جرامية
  فصنهااا غالبااا مااا تنتاااار PMLsناادمات  OCGعناادما تساااتندم   هااه  المشاااركة بهاااالمرتبطااة 

PMLs بثقاااةماااد يكوناااوا مي اااا مااان المهنياااين الاااهين تصااارفوا فاااي الساااابس ماااريبين مو  الاااهين هااام  
 على النحو التالي:1والهين يعملون اين 

 .المحاسبون والمحامون والموثقون 

 .(TCSPsندمات ال مان والشركات ) مقدمي
 .ندمة تحويت ميمة المال ((MVTSموفري 

فاااااي المعاااااادن الثميناااااة مو  المتعااااااملون المتنصصاااااون المااااااليون مو المستشاااااارون ال اااااريبيون 
 .الحجارة

مصااحا  البنااور مو المطلعااين  مصااحا  معالجااات الاادفع مو المطلعااين   ومصااحا  المبااادمت 
 ا لكترونية مو المالكون مو المطلعين.

ااا.  OCGتمتلاار  ااا دائمش ااا منصصش ااا مساسش يعملااون كرجااال معمااال وغالباااش لاايس لااديهم  هااؤمءمي ش
 .المهنيين المتواطئينعن  ساعد في تجن  الكش ييمكن من  الهي سجت جنائي 

 لااى العديااد ماان منيمااات المجتمااع الماادني مو الشااركات  الناادمات  مي ااا تقااديم PMLsيمكاان 
منتلااا  البيئاااات ومهاااارة فاااي تجنااا  انتباااا   نفااااه تعمااات فاااي  التابعاااة الجنائياااة فاااي ومااات واحاااد

ا علمات مجزمة   م سيما دانت  القانون.  . PMLNsتوجد مي ش

طبقاااات مااان الفاااراد الاااهين يجمعاااون الماااال مبااات من تكاااون  ياااتم تساااهيت المعااااملت عبااار عااادة
  ست.لل PMLsسلمت  لى  الموال

                                                           
1 FATF  (2018) , op cit , p p13-14. 
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علاى سابيت  . وتشامت هاه PMLsهنار عدد من الندمات المتنصصاة التاي يمكان من تقادمها 
 المثال م الحصر:

 .امستشارات وتقديم المشورة
 .صيانة الشركات مو الكيانات القانونية النرى  تسجيت و

 .الحسابات العمت كمرشحين للشركات و
  .1تقديم وثائس مزيفة

 تقديم العائدات القانونية وغير القانونية.
 .و ع ونقت الموال غير المشروعة

 .شراء الصول
 .التمويت

  .تحديد فرص امستثمار
 .شراء الصول وحيازتها
دارة المالو   2تنييم الدعاوى الق ائية  .الحرام تويي  واز

كاات هااه  الناادمات المتنوعااة تصاا  فااي مالاا  واحااد وهااو تسااريع وتسااهيت عمليااات التبيااي  و 
  مان نجا  عمليات تبيي  مكبر مدر من امموال غير المشروعة .

 
 
 
 

                                                           
1 FATF (2018) op cit ,p14. 
2 FATF  (2018 ) ibid , p 15. 
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 موا  في القانوت الجزائري قمع جرةمة تبييا األ :الثاني المطلب

  حاساامة فقااط فااي مكافحااة غساات المااوالتشااريعات مكافحااة غساات المااوال ليساات   نو    
الملم )التوجهااات( 1 ولكنهااا يمكاان من تكااون مي ااا ضليااة م غنااى عنهااا لمكافحااة الجريمااة هات

مهاااا وعامااا  مرتكبيهاااا المشااارا الجزائااري جرو  نو نيااارا لنطاااورة تبيااي  الماااوال نجاااد مو   الواسااعة
 ال رامة ومصادرة العائدات امجرامية.بالسجن و 

  قوبات الشخص الطبيعي ال رع األو :
ميعا و اعت علاى مسااس محار اة الادوافع التاي تادعو للجريماة صت من العقوبات جال        

نتيااار اسااب  هااي التااي تبااين بو ااو  نطااورة الجريمااة  و2بالاادوافع التااي تصاار  عاان الجريمااة
 .3ليست الجريمة هي التي تتبع العقوبةة منها فالعقوبة تابعة للجريمة و نوا العقوبة وال اي

ناصو المشارا الجزائاري علاى وتتمثات فاي الحابس وال راماة  حياح  :العقوبات ا؟صلية-1
مان ماام بتبياي  معدلاة(  جااء فيهاا  منو كات ) 1مكارر 389عقوبة تبياي  الماوال فاي الماادة 

ساااااانوات  وب رامااااااة ماااااان  10ساااااانوات  لااااااى عشاااااار  5المااااااوال يعاماااااا  بااااااالحبس ماااااان نمااااااس 
د العقوباة فاي حاامت حياح ناصو فاي الماادة   دج3.000.000 لى 1.000.000  389كماا شادو

لة(  على منوه يعام  كت من يرتكا  جريماة ت) 2مكرر عتيااد بياي  الماوال علاى سابيت اممعدو
التي يمنحها نشا  مهني مو في  طار جماعة  جرامياة   باالحبس مان باستعمال التسهيلت  مو

 دج . 8.000.000دج  لى 4.000.000و ب رامة من  20سنوات  لى عشرين سنة  10عشر
                                                           

1  Unger, Brigitte, and Elena Madalina Busuioc. The scale and impacts of money laundering. Edward 

Elgar Publishing, 2007. P15(anti-money  laundering legislation is not  only  instrumental in addresing 

the crime of money laundering  but also can be an indispensable mechanism for fighting   profil 

oriented crime at large) 
الموساااوعة  ضراء للااادكتور توفياااس الشااااوي و المشااااركين ضياااة هللا السااايد اساااماعيت الصااادر و  عاااودة ماااع تعليقاااات عباااد القاااادر2

كتاا  التشاريع امسالمي مقارناا بالقاانون الو اعي العصرية في الفقه الجنائي امسلمي  الجزء الراباع مان المجلاد امول مان 
 .594ص  2001 1 مركز السنهوري دار الشرول القاهرة   

 .575ص   لقادر عودة  المرجع نفسهعبد ا 3
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بموجا  حكام هاها   الماال ُيلازم باه الجاانيمعاين و محادد مان هاي عباارة عان مبلا   ال راماةمما 
 م ائي.

ريعة ا سلمية مثت هها النوا من العقوبات فقد روي عن النباي عرو  ِفاي » مناه ماال :  فت الشَّ
ُل ِ ِباتس َعاَن ِحَسااِبَها َماَن مََعَطاَهاا ُماَؤَتِجرشا َماالَ   اَبااُن ُكاتِو َسااِئَمِة ِ ِبات  ِفاي َمَرَ ِعايَن ِبَناُت َلُباون  َوَم ُيَفارَّ

ُرَها َوَمَن َمَنَعَها َفِصنَّا ضِناُهوَها َوَشاَطَر َماِلاِه َعَزَماةش ِماَن َعَزَمااِت َر ِوَناا َعازَّ اَلَعَلِء ُمَؤَتِجرشا ِبَها َفَلُه َمجَ 
ااد  ِمَنَهااا َشااَيءس  عاماا   وا اا  ماان هااها الحااديح الشااري  من النبااي  و 1«َوَجااتَّ َلااَيَس ِيِل ُمَحمَّ

مااانع الزكاااة بإلنااهها منااه مهاارشا وبإلنااه غرامااة ماليااة منااه عقوبااة علااى معصااية امتناعااه عاان مداء 
 الواج .

باين  تتاراو  ماا لجزائري على ت ريم الجااني ب راماةفي جريمة غسيت الموال نصَّ القانون ا    
دج على حس  طبيعة الجارم   هاها بالنسابة الشانص الطبيعاي  8000000دج و 1000000

ت  عن   مما بالنسبة للشنص المعنوي فل تق 2مكرر 389والمادة  1مكرر389ا في المادة كم
ل راماااة المنصاااوص عليهاااا بالنسااابة للشااانص الطبيعاااي كماااا تااانص مر ااع مااارات الحااادَّ المصاااى ل

ومرر المشروا مي ا عقوباة علاى المحاولاة   من مانون العقوبات 7مكرر 389على هلر المادة 
 .32مكرر 389المادة حيح بيون هلر  في 

ر: تحكاااام الجهااااة 389تحاااادوح المشاااارا عاااان المصااااادرة فااااي المااااادة  :المصــــادرة-2 مكاااارو
الق ائية المنتصة بمصادرة الملر مو وا الجريمة المنصاوص عليهاا فاي هاها القسام  بماا  
فيها العائدات و الفوائد النرى الناتجة عن هلر   في مي ياد كانات    م  ها مثبات مالكهاا منواه 

 مشروا.الغير ي   ومنوه لم يكن يعلم بمصدرها يحوزها بموج  سند شرع

                                                           

 .  با  في زكاة السائمة سنت ابي داوود كتاب الزكاة روا  مبو داود   1 
  انير المادة 389 مكرر3 من مانون العقوبات 2.2015 
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يمكاان للجهااة الق ااائية المنتصااة الحكاام بمصااادرة المااوال محاات الجريمااة عناادما يبقااى مرتكاا  
مااوال المتحصاات ناادمجت عائاادات جنايااة مو جنحااة مااع ال ها ا مو مرتكبااو التبيااي  مجهااولين 

 .الموال م يمكن من تكون  م بمقدار هه  العائداتفصن مصادرة   عليها بطريقة شرعية

الوسااااائت والمعاااادات المسااااتعملة فااااي  كمااااا تنطااااس الجهااااة الق ااااائية المنتصااااة الحكاااام بمصااااادرة
ه  رتكا  جريمة التبيي ا   تق اي الجهاة ا تعاهور تقاديم مو حجاز الممتلكاات محات المصاادرةواز

 .لكاتمالية تساوي ميمة هه  الممتالق ائية المنتصة بعقوبة 

نياااة و تعريفهاااا يجااا  من يت ااامن الحكااام مو القااارار القا اااي بالمصاااادرة تعياااين الممتلكاااات المع
الناصااة 1اسااتيلء الدولااة علااى بعاا  المااوال نهااا باعتبااار المصااادرة م  و وكااها تحديااد مكانهااا

اساااتعملت فاااي جريماااة تقاااوم مجهااازة الدولاااة بتملكهاااا   بمعناااى الشاااياء المتحصااالة مااان جريماااة مو
اريعة ا سالمية تحقيقااش للمصالحة  والمصادرة هي  حدى وسائت الرَّدا والعقا  التي مباحتها الشَّ

فاي مم ايته ومحكاماه وتإلساياش بإلصاحابه مان بعاد   فقاد  العامَّة وزجرشا للمجارمين واتبَّاعااش للنبايِو 
 .يعطونها الفقراء والمساكينشوشة و كانوا يصادرون السلع الم 

ممااااوام غياااار     ه م ُيعقاااات من يإلنااااه المجاااارمالجزائااااري منااااه بعقوبااااة المصااااادرةالمشاااارا       
  ومااد م اات بااهلر المااادة ة مو مناارى يعااود  ليهااا فينتفااع بهااا  ثاام بطريقاامشااروعة وم تؤنااه منااه

الماااالر ماااان مااااانون العقوبااااات " تحكاااام الجهااااة الق ااااائية المنتصااااة بمصااااادرة  4مكاااارر389
مو اااوا الجريماااة المنصاااوص عليهاااا فاااي هاااها القسااام ..."   هاااه  العقوباااة م تطبَّاااس فاااي حاااس 

منَّ  7مكاارر389الشاانص الطبيعااي فقااط باات تطبَّااس حتااى علااى الشاانص المعنااوي ففااي المااادة 
ِمااان العقوباااات التاااي يعامااا  بهاااا الشااانص المعناااوي فاااي حالاااة القياااام بجريماااة غسااايت الماااوال 

 .عائدات التي تم تبي هامتلكات والمصادرة الم
                                                           

   وهبة  الزحيلي   المصادرة والتأميت   دار المكتبي   دمشس   سوريا    1   2001   ص1.09 
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 ت التنميلية.العقوبا-3

 389ة وهكااااار هلااااار فاااااي الماااااادة ياااااالمشااااارا الجزائاااااري تحااااادح عااااان العقوباااااات التكميل  نو 
رتكابه الجارائم المنصاوص عليهاا فاي لى الشنص الطبيعي المحكوم عليه م:" يطبس ع5مكرر

التكميليااااااة عقوبااااااة واحاااااادة مو مكثاااااار ماااااان العقوبااااااات  2مكاااااارر 389و 1مكاااااارر 389المااااااادتين 
 من هها القانون." 9المنصوص عليها في المادة 

مارساة الحقاول الوطنياة الحجار القاانوني  الحرماان مان م :العقوبات التكميلية تتمثت فاي       
 تحدياد ا ماماة  المناع مان ا ماماة  11مكارر9  العائلية التي بينها المشرا فاي الماادةوالمدنية و 

  لل المؤسساااةالمناااع المؤمااات مااان ممارساااة مهناااة مو نشاااا    غااا  المصاااادرة الجزئياااة لألماااوال
اافقات العم   مو اسااتعمال بطامااات الاادفع  الحياار ماان  صاادار الشاايكات وميااةا مصاااء ماان الصو

دار رنصااة جدياادة  سااح  تعليااس مو سااح  رنصااة الساايامة مو  ل اؤهااا مااع المنااع ماان استصاا
ف  نشر مو تعليس حكم مو مرار ا دانة.  رجواز السو

 الثاني:  قوبة الشخص المعنوي ال رع 

اانص المعنااوي الااهي يرتكاا  الجريمااة المنصااوص عليهااا        نااصو المشاارا علااى العقوبااة للشو
تين   بالعقوبات ايتية: 2مكرر 389و 1مكرر 389في المادو

 العائدات التي تم تبيي ها.مصادرة الممتلكات و   -م

ات التي استعملت في ارتكا  مصادرة الوسائت و  -   الجريمة.المعدو

                                                           
 .2015من مانون العقوبات  1مكرر9انير المادة  1
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   تحكاام الجهاة الق ااائية المنتصااة بعقوبااةمتلكاات محاات المصااادرة ها تعاهر تقااديم او حجااز الم
ي با  ااافة  لااى هلاار يمكاان للجهااة الق ااائية من تق اا و  ماليااة تساااوي ميمااة هااه  الممتلكااات

 :تين ايتيتينبصحدى العقو 

ة م تتجاوز نمس المنع من مزاولة نشا  مهني مو ا-م  سنوات.جتماعي لمدو

نص المعنوي.-ب  حت الشو

 مان ماانون الوماياة مان الفسااد و 42فاي الماادة هه  الجريمة منصوص ومعام  عليهاا  كما منو 
عتيااااد  اساااتعمال   مشاااددا بتاااوافر يااار  مااان اليااارو  ايتياااة : ا يكاااون التبيااايو  .1مكافحتاااه

 . جراميةطار جماعة  ا نشا  مهني  ارتكا  الجريمة في التسهيلت التي يوفره

علاااى محاولاااة ارتكاااا  الجريماااة بالعقوباااات المقاااررة للجريماااة  3مكااارر 389تعامااا  الماااادة كماااا 
 .2التامة

 
 

                                                           

 انير المادة 42 من القانون 06-01 مؤرخ في 20فبراير 2006 يتعلس بالوماية من الفساد ومكافحته. 1 

 2012  12الجزائر   –دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع  الجزائي الخاص الوجيز في القانوت  احسن بوسقيعة  2
 .160 ص
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 ال صا الثاني
 الجرائم المتعلقة بالص  قات العمومية

بعنصارين هاامين تعلقهاا بشاكت مباشار  فقات العمومية هوما يميز الجرائم المتعلقة بالصو       
فصاافة الموياا  عمااومي ميااام الجريماة يقااوم بهااا المويا  البحيااح  المااال العاام هماا الموياا  و 

ا ماا فيماا يتعلااس بالماال العاام فبمجاارد فقاد الموياا  فقات العموميااة مهاي مسااس لقيااام جارائم الصو
  الماااال العاااام هاااو محااات مياااام الجريماااةيكاااون حياااح   المهنااايو النلماااي  بال اااميرلماااا يسااامى 

اا صاااد والق اااء متالعموميااة ومزمااة فااي ام فقاتفي تصاابه و ينهبااه منلوفااا تراجعااا فااي مجااال الصو
اا  علااى المصاالحة العامااة تبيااان فقات العموميااة كااان علينااا للتعاار  علااى الجاارائم المتعلقااة بالصو

براز نصائصاها و مبادئهاا و طارل  برامهاا و القانون ل ة واصطلحا وفي الفقه و هم التعاري  م  از
 .وتفوي ات المرفس العامالمتعلس بالصفقات العمومية 15-247في يت القانون الجديد 

  قات العموميةالمبحث ا؟و : ماهية الص  

فقات العمومية هي عقود  دارية يكون محد مطرافها سلطة عامة مو  دارة عامة       ما الصو
و للوصول  لى مفهوم دميس لها   نصائصها عن العقود المدنيةيجعلها تنتل  في مميزاتها و 

 الهامة.م بد من التطرل لمنتل  الجوان  

  قات العموميةالمطلب ا؟و  :تعرةف الص  

ااا الل اااوي فقات العمومياااة م باااد مااان التطااارل للتعريااا  لتحقياااس تعريااا  شاااامت ودمياااس للصو
 الفقهي. وامصطلحي والقانوني و
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 ا؟صطالحيال رع ا؟و : التعرةف اللغوي و 

اَفقُة  َصاَفقات و َصاَفَقات  : الجماع  َصفقة: )اسام(: التعرةف اللغوي -1 لياد ا ارُ   :الصَّ
َفقُة  عند البيع علمة ِ نفاه   َفقُة  العقد  :الصَّ  .اَلَبَيَعُة  :الصَّ

  مصدر صَفَس / صَفَس با. 

  1مََعطا  صفقة يد  : معطا  عهَد. 

 .تصفاما يصفس ويصفس   صفقا وصفقة و -صفس 

 .2صفس البيع : مم ا    منفه 

ممااا فااي امصااطل  فكلمااة صاافقة دملااة علااى نقاات الساالع مو  صــطالحي:التعرةــف ا؟-2
الناادمات ماان شاانص يناار  كمااا يت اامن المفهااوم منهااا صااي ة تجاريااة بحتااة احتكرتهااا اللو ااة 

اا  كمصااطل  ناااص بعااالم المااال والعمااالاممتصااادية وتداولتااه  فقة العموميااة هااي توافااس فالصو
 رادتاين باين  دارة عاماة و متعاماد وفاس  جاراءات وطارل مميازة مان مجات الحصاول علاى  نجااز 

هااااه  العقااااود ا داريااااة  ماااان مجاااات تحقيااااس المتطلبااااات العموميةمشاااا ال او ناااادمات مو تورياااادات 
ة لعمومياشافافية تحقيقاا للتسايير الجااد لألماوال اوم على مبادئ مساسية من مساواة و تقتتإلسس و 

 و حمايتها من كت التجاوزات.

 التعرةف القضائي :ال رع الثاني

ااامجلااس الدولااة الجزائااري   عاارو     : "وحيااح بقولااه  احاادى مراراتااهفقات العموميااة فااي لصو
منااه تعاار  الصاافقة العموميااة بإلنهااا عقااد ياار ط الدولااة بااالنواص حااول مقاولااة مو  نجاااز مشااروا 

                                                           

  1 معجم المعاني الجامع - معجم عر ي عر ي.
  ماموس الرائد. ماموس عر ي عر ي.2 
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اان باايو هااها التعرياا    ..."مو مداء ناادمات د نهااا عبااارة عاان عقاافقات العموميااة علااى ممفهااوم الصو
ة مان ومياة و بلاديات تهاا العموميائاهين نجمت الدولاة فاي كات مير ط الدولة بالنواص  ويمكننا 

اااوغيرهاااا  و  دارات عمومياااة جااات فقة العمومياااة هاااي عقاااد لتحقياااس ندماااة عمومياااة مااان ممي الصو
 المصلحة العامة.

 التعرةف ال قهي  ال رع الثالث:

اافقة العموميااة     علااى  R. Romeufفقااد عرفهااا الفقيااه  لقااد تنوعاات تعاااري  الفقهاااء للصو
نهاااا "عقاااد بموجباااه يلتااازم شااانص نااااص تجاااا  شااانص عماااومي بصنجااااز مشااا ال عمومياااة مو م

تزويااد  بمااواد مو ناادمات ب يااة تحقيااس مرفااس عااام بااثمن محاادد بهااها العقااد و هلاار تحاات مرامبااة 
 .1الشنص العمومي ولحسابه"

فقة "عقاد تتازود بموجباه ا دارة بماواد مو نادمات و الهي اعتبر من الصو  L. Richer عرفها اكم
  2تنجز مش ام مقابت دفع ثمنها"

علااى منهااا:" عقااود بمقت اااها يلتاازم المتعامااد  وعرفهااا مي ااا الفقيااه الفرنسااي مندريااه دولااو بااادير
 .3القيام بإلعمال لفائدة ا دارة العمومية مقابت ثمن محدد"

 التعرةف التشرةعي :ال رع الرابع

مااان نااالل الماااادة الثانياااة فاااي ماااانون  الصااافقات العمومياااة المشااارا الجزائاااري   لقاااد عااارو 
اا علااى منهاااا "عقاااود مكتوباااة فاااي مفهاااوم 15-247فقات العمومياااة وتفوي اااات المرفاااس العاااام الصو

و  المنصااوص عليهااا الشاار  مااع متعاااملين امتصاااديين وفااسالتشااريع المعمااول بااه  تباارم بمقاباات 

                                                           
1 5-Romeuf (R), La pratique des marchés publics, 4ème édition Delmas, Paris 1988, p 11. 
2 Richer(L) ,Droit des contrats administratifs ,LGDJ5 ème édition,paris2006,p 277. 
3 LAUBADERE ANDRE, GAUDEMET YvES, traité de droit administratif, tome 2, droit 

administratif des biens; 11ème édition, paris 2002, p 400. 
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لتلبية حاجات المصالحة المتعامادة فاي مجاال امشا ال و اللاوازم و النادمات   في هها المرسوم
 .1و الدراسات"

هااي العقااود المبرمااة مااع الشااناص و نهااا "العقااود العامااة عرفهااا المشاارا الفرنسااي علااى مو 
يحكمهام القاانون العاام العامين مو الناصين للنير فيها من مبات الشاناص امعتبااريين الاهين 

 نوعرفها كهلر بإل2لتلبية احتياجاتهم من العمال مو اللوازم مو الندمات" 2المهكور في المادة 
مزود ندماة  ابت رسوم بين هيئة عامة ومورد موالعقد العام هو عقد  داري يتم الدنول فيه مق"

  3"...مو النااااااااااااادمات  اللاااااااااااااوازم احتياجاااااااااااااات هيئاااااااااااااة عاماااااااااااااة لألشااااااااااااا ال مو ةلتلبيااااااااااااا

ااافقات العمومياااة نجاااد   ماااا نلحياااه مااان نااالل تعريااا  المشااارا       م ينتلااا  الجزائاااري للصو
ارة نها عبافقات العمومية بقوله معلى عنصر كتابة الصو  مكدعن المشرا الفرنسي كما منه  كثيرا

المتعامااات اممتصاااادي مي من مولوياااة عااان عقاااود مكتوباااة يكاااون طرفاهاااا المصااالحة المتعامااادة و 
ماان و  هااها ندمااة للمتصاااد الااوطنيعاماات اممتصااادي بالدرجااة امولااى و مااع المتالتعامااد تكااون 

اافقة العموميااة تعقااد بمقاباات  مجاات تحقيااس المصاالحة العامااة  نلحااض ماان  با  ااافة  لااى من الصو
 المشرا مشار  لى مجامت تطبيس الصفقات العمومية و المتمثلة في : نو منلل التعري  

                                                           
يت من تنييم الصفقات  2015سبتمبر 16الموافس ل 1436هي الحجة 2مؤرخ في 247-15المرسوم الرئاسي انير 1

 .العمومية و تفوي ات المرفس العام
2" Les marchés publics sont des L’article 1 de la loi française sur les marchés publics stipule que:

contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de 

droit public mentionnées à l'article 2 pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de 

fournitures ou de services". 

Voir M.ALFONSI Jean, La notion de marché public, revue du conseil d'Etat, N°3; année 2003, P52 

  
3 Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics - Article 4 (définition des 

marchés publics) "Un marché public est un contrat administratif conclus à titre onéreux entre un 

organisme public et un fournisseur ou un prestataire pour répondre aux besoins d'un organisme public 

en matière de travaux, de fournitures ou de services..." 
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تهاااد  عقاااود صاافقات مش اااال  لاااى تنفيااه مش ااااال مرتبطااة  علاااى  مجــا  إنجـــاز ا؟شـــغا : -1
ايااة مو النصوص  بالبنااء  مو  عادة البنااء  مو هادم مو  صل  مو تجدياد مو تهيئااة وصايانة بن

 منشااإلة مو بنية  وكها مش ال  عادة التشجير.

الثقاو  مو و اع ت م صفقات الش ال كهلر العمال الثانوية لألش ال مثت  نجاز السبر مو 
قنياااة المعاااالم الطبوغرافياااة مو مناااه الصاااور والفااالم مو الدراساااات الزلزالياااة مو الدراساااات الجيوت

 والندمات المماثلة المقدمة في  طار الصفقة.

تهاااد  الصااافقة العمومياااة لألشااا ال  لاااى  نجااااز منشاااإلة او مشااا ال بنااااء مو هندساااة مدنياااة مااان و 
تسااتوفي  ن مشاا ال البناااء مو الهندسااة المدنيااة التاايطاار  مقاااول و تعتباار المنشااإلة  مجموعااة ماا

 و تقنية.نتيجتها وييفة امتصادية م

 ترمااي عقاود صاافقات التوريادات  لااى امتنااء منتوجااات مو معاادات مو : قتنــام اللــوازممجـا  ا-2
وتت اامن هااه  الصاافقات مي ااا  بصاافة ثانويااة مشاا ال الو ااع اء  يجارهااا مااع وجااود نيااار الشاار 

 . نجاز العمتوالتركي  ال روريين 

 مو باادون نيااار مو  يجااار مو بيااع با يجااار  بنيااارمتناااء هااد  الصاافقة العموميااة للااوازم  لااى ات
 مواد مهما كان شكلها. لعتاد مو من طر  المصلحة المتعامدة الشراء 

يتعلس مو وا عقود صفقات النادمات بصنجااز معماال ندماتياة م يمكان  مجا  الخدمات: -3
 و دراسات.م بتوريداتوصفها بإلش ال مو 

صاافقة العموميااة الهاادفها تقااديم الناادمات العلميااة والبحثيااة تهااد   :مجــا  إنجــاز دراســات-4
افقة العموميا  لدراسات  لاى  نجااز نادمات فكريواةل ة للدراساات عناد  بارام صافقة كماا تشامت الصو
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ومسااعدة تقنية وا شرا  علاى  نجااز الشا ال و الجيو م مسيما مهمات المرامبة التقنية  مش ال
 صاح  المشروا.

فقة العمومية هي من العقود امدارية التي تبرم لفائدة مالياة ام  هن يمكن تصاادية القول من الصو
باااين الجهاااة العاماااة والماااورد مو مااازود الندماااة لتلبياااة احتياجاااات الهيئاااات العاماااة لألشااا ال مو 

 التوريدات مو الندمات.

 . المتعامد مع المصلحة العامة المتعامدة شنصا طبيعيا مو اعتباريا  عاما مو ناصامد يكون 

  قات العموميةمبادئ الص   :المطلب الثاني

اا حريااة الوصااول  هاايعلااى عاادة مبااادئ و تقااوم فقات العموميااة نياارا لهميتهااا وتإلثيرهااا الصو
 با  اااافة  لاااى مبااادم ءات شااافافية ا جااارا  المسااااواة فاااي معاملاااة المرشاااحين  لاااى النياااام العاااام 
اا  الحيطااة والحااهر  مسااتندام السااليمفقات العموميااة واكمااا تتااي  هااه  المبااادئ  اامان كفاااءة الصو
ب ا  النيار عان مبال هاا مو  هاه  العقاود ا دارياة يجا  من تحتارم جمياع  كماا لألموال العاماة

موال السليم لأل تتي   مان كفاءة المشتريات العامة وامستنداما كونه  جراءاتها هه  المبادئا
 .العامة

 ال رع ا؟و : مبدأ العالنية وحرةة الوصو  للطلب العمومي

العامة المتعامادة وي امن معرفة كاملة باحتياجات المصلحة  يج  من يكون لدى الجميع
منافساة حتياجااتهم والاعاماة مو ا دارة العاماة ليعرفاوا هها المبدم ا علن الهي تبثه المصلحة ال

ص علياااه فاااي ناااه بهاااها المبااادم مااان نااالل الااانوالمشااارا الجزائاااري م  هاااها ا عااالن التاااي يولااادها
بقولاه :"كات هيئاة غيار نا اعة لقواعاد المحاسابة العمومياة و  247-15 ن من القاانو  11المادة
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مااوال عموميااة بااإلي شااكت كااان  مهمااا كااان و ااعها القااانوني تسااتعمت ملحكااام هااها المرسااوم  
 على مساس مبادئ حرية امستفادة من الطل ...." الصفقات ت  برام ملزمة بصعداد  جراءا

المبدم الاهي ياتم بموجباه مان  الطلباات بعاد المقارناة المحتملاة للعدياد مان هي هلر المنافسة  نو 
و اامان المنافسااة بااين   طلبااات المشاااركة فااي العطاااءات ماان منتلاا  المشاا لين اممتصاااديين

 .فقات العامة  والصو 1مقدمي العطاءات

  المصاااااااااالحة المتعامااااااااااادة  من يكااااااااااون لاااااااااادى الجميااااااااااع معرفاااااااااااة كاملااااااااااة باحتياجاااااااااااتيجاااااااااا  

 وي اامن هاااها المبااادم ا عااالن الاااهي يبثاااه المشاااترون العمومياااون ليعرفاااوا احتياجااااتهم والمنافساااة
  .التي يولدها هها ا علن

   دم التمييزو  ال رع الثاني :مبدأ المساواة في المعاملة

ويمتاااد  لاااى جمياااع مراحااات ا جاااراء يجااا  من تكاااون حتااارام هاااها المبااادم مي تميياااز ا يحيااار
ويجااا  فحاااص جمياااع العااارو  التاااي تااام   رواصااافات مو اااوعية وم توجاااه امنتيااااصاااياغة الم

التوصااات  ليهاااا فاااي غ اااون الموعاااد النهاااائي المطلاااو  مياااا كانااات جنساااية مو مكاناااة المترشااا   
العامااة الاارد يجاا  من يكااون لاادى جميااع المتقاادمين معلومااات مماثلااة ويجاا  علااى المصاالحة  و

 على جميع المتقدمين.

"...و  بقولااااه: 247-15ماااان القااااانون  11نااااص المشاااارا الجزائااااري علااااى المساااااواة فااااي المااااادة 
ومد يكااون المتعامااد المشااترر للمشااتري العااام شنصااا واة فااي التعاماات مااع المترشااحين..."المسااا

 الناصة التاي تساتجي ومع هلر  غالبا ما تكون الشركات  طبيعيا مو اعتباريا  عاما مو ناصا
م يوجااد شاايء يمنااع المشااترى العااام ماان التقاادم  ومن ناحيااة مناارى  لمبااادئ الصاافقات العموميااة

                                                           
1Igor Šoltes, FORMALITY VS. 3 E PRINCIPLES IN PUBLIC PROCUREMENT  

http://www.ippa.org/IPPC5/Proceedings/Part8/PAPER8-3.pdf    le25/11/2017 à 10,22h 

http://www.ippa.org/IPPC5/Proceedings/Part8/PAPER8-3.pdf%20%20%20%20le25/11/2017
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امتثام لمبادئ اه  الحالة  يج  ممارسة هها الحس وفي ه بطل    وم سايما فقات العمومياةالصو
 .مبدم المساواة في المعاملة بين المرشحين

ة يفتاار  من جميااع العناصاار التااي تإلنااهها الساالطة المتعامااد المعاملااة المتساااوية وعاادم التمييااز 
بية في امعتبار مان مجات تحدياد المنامصاة الكثار فائادة مان الناحياة اممتصاادية ومهميتهاا النسا

ويجاا  من  لتح ااير عرو ااهم معروفااة لاادى مقاادمي العطاااءات المحتملااين فااي الوماات الااراهن
 .عر ه من مبت السلطة المتعامدةعلى مدم المساواة عندما يتم تقييم  يكون النير

عااادم التميياااز" يعناااي مناااه يحيااار التميياااز باااين مو مماااا سااابس هكااار  فاااصن "مبااادم المسااااواة  
كماا م يجاوز   علاى مسااس الجنساية  هها على مساس الموردين  بشكت مباشر مو غير مباشر
كاااان   كماااا م يملية لشااااركة محلياااة علااااى شاااركة مجنبيااااةللمصااالحة المتعامااادة من تعطااااي امف ااا

 في نطال العقد ينت بمبدم المساواة . ت مين مي شيج

 ال رع الثالث: مبدأ الش افية

متثال المصالحة العاماة ا  ب مان ترشحين مو مي شنص مهتمتسم  الشفافية لجميع الم
ن نتباا  المرشاحيافي ا جراءات الرسامية  يوجاه فقات العمومية ومن ناحية منرى  لمبادئ الصو 

لمعااايير للمصاالحة العامااة ويجاا  من تساام  هااه  ا  ا عاالن عنهااا لااى معااايير امنتيااار فااور 
 .طل  العرو  )المنامصة( الكثر فائدة من الناحية اممتصاديةبانتيار 

بقولاه:"...و شافافية  التي سبس هكرهاا 11في نفس المادة  الجزائري على الشفافية مشرانص ال
هااه  الشاافافية لهااا ضثااار علااى اتهااا المؤهلة."ئلعماات علااى اعتمادهااا ماان طاار  هيا جااراءات و ا

 ل امنتياار الناوعي مو جاائزة الساول   علاى سابيت المثااجوان  منتلفة من الصافقات العمومياة
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  يتطلاا  هااها المباادم ماان الساالطة المتعاماادة  باالي مقاادمي العطاااءات فااي مرحلااة معااايير الجااائزة
 .ستدرسهابشكت كامت بالعناصر التي 

 الحذر ال رع الرابع: مبدأ الحيطة و

ومنااااه كاااات  فة الااااهكرن تسااااهر علااااى تحقيااااس المبااااادئ السااااالعلااااى المصاااالحة المتعاماااادة م
الاهي يحسان  مكفاإل متعامادنتيار محسان عار  لحسان و احتياطات والتدابير اللزمة لتحقيس ام

ااا م الجزائاااري علاااى هاااها المبااادلااام يااانص المشااارا   و تاااإلنيرفقة دون تهااااون معملياااة تنفياااه  للصو
لمتعاماد نتياار ااحسان ماور مثات الدراساات المسابقة و مان ال صراحة لكنه لم  عليه فاي الكثيار

التوجياه والرماباة وغيار هلار مان امجاراءات التاي تباين مهمياة شرا  و و كتابة العقد و رورة ا 
عاان مهميااة هااها المباادم تحاادثت "ساانال  -رين بريبيساايكااات" هااها المباادم  كمااا من الباحثااة الفرنسااية

 .1"التجريم في الصفقات العمومية"في كتابها 

 ال رع الخامس : المبادئ الثانوية 

 :فيلعمومية هنار مبادئ ثانوية تتمثت فقات اساسية للصو زيادة على المبادئ ال 

علااى  طلبااات العاارو باادم منااه عنااد ماان  النقااا  ليتطلاا  هااها الم :التوافــقو  التناســب -أ
مساس المعايير المميازة  تيات هاه  النقاا  متناسابة بشاكت كاا  ماع امنتلفاات باين العارو  

ا ومتناسابشا المنتلفاة ويج  من تكاون طريقاة  بمعناى ضنار  يجا  من يكاون توزياع النقاا  صاحيحش
يعنااي منااه التناساا  2فمباادم   ماان  النقااا  التااي تطبقهااا الساالطة المتعاماادة عادلااة ودميقااة ومعقولااة

يجااا  من تكاااون المتطلباااات ملئماااة و ااارورية   ال اااروري تحدياااد متطلباااات تطبياااس العقااد ماان

                                                           
1 Catherine prebissy-schnall-la penalisation du droit des marchés publics- docteur en droit préface de 

gilles j .guglielmi professeur à l’université paris XNANTERE p 31-32. 

2 https://www.translegal.com/lesson/7087      25/02/2017  at 23;33h(Public procurement: governing 

law and principles) 

https://www.translegal.com/lesson/7087
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  ينب ااي من يكااون  ها كااان هنااار العديااد ماان الباادائت  الهااد  ماان الصاافقات العموميااة لتحقيااس
 .1البديت المنتار هو المت تدنلش مو مرهقاش بالنسبة للموردين

مها  ن السلطة المتعامدة التي لديها معرفة بمعلوماات العقاد السارية التاي يقاد :السرةة-ب
تتعلااس علااى وجااه النصااوص التااي عاان مثاات هااه  المعلومااات تكشاا    و يجاا  منالعار ااون 

 .بالسرار الفنية مو التجارية والجوان  السرية للعرو 

ــةلال-ج       مو السااعار المتفااس عليهااا فااي العقااد هااي ماان حيااح المباادم نهائيااة  :واإللتــزام باق
 تفاااال عليااااه.املتااازام بمااااا تااام ام مي  ااارورة حساااان الحاااوار و يمكااان ت ييرهاااا نااالل فتاااارة العقاااد

 مااد تماات بالفعاات  والداء هااه  الندمااة يجاا  من تكااون  :اد قيمــة الخدمــة المقدمــةســد -د     
مي  يحصاات المتعامااد علااى مسااتحقاته وهااو   مبلتهااا الساالطة المتعاماادة تكااون التااي  هاااالكاماات ل
 .ال بن ومال جر عدم ال يس و رتيا  و يشعر بام

  قات العموميةطرق إبرام الص   المطلب الثالث:

ن طارل وا احة بايو   ماانون الصافقات العمومياة نجاد لمان نالحس  المشارا الجزائاري و 
وتباارم الصاافقات العموميااة وفقااا ودميقااة ماان مجاات عمليااات  باارام المصاالحة المتعاماادة لصاافقاتها 

 .وفس  جراء الترا ي مو  جراء طل  عرو  الهي يشكت القاعدة العامة

 طلب العروا ال رع األو :

وهو  جراء يستهد  الحصول على عرو  مان عادة متعهادين متنافساين ماع تنصايص 
حسااان عااار  مااان حياااح المزاياااا اممتصااااادية  مدون مفاو اااات للمتعهاااد الاااهي يقااادم  الصااافقة

 .عد مبت  طلل ا جراءتنادا  لى معايير انتيار مو وعية تُ اس
                                                           

1 http://www.konkurrensverket.se/en/publicprocurement/about-the-public-procurement-rules/ 

 le 25/10/2017 à 15 .35h 

http://www.konkurrensverket.se/en/publicprocurement/about-the-public-procurement-rules/%20le%2025/10/2017%20à%2015
http://www.konkurrensverket.se/en/publicprocurement/about-the-public-procurement-rules/%20le%2025/10/2017%20à%2015
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و عنادما م ياتم رو  عنادما م ياتم اساتلم مي عار  مكما يعلن عدم جادوى  جاراء طلا  العا
لمحتاااوى  دفتاااار الصاااافقة و  ا عااالن بعاااد تقياااايم العااارو  عااان مطابقااااة مي عااار  لمو اااوا

الصافقات  ن مانو  من 40المادة ت الحاجات هها حس  عندما م يمكن  مان تموي والشرو  م
 .ن يكون طل  العرو  وطنيا او دولياكما يمكن م  2471-15العمومية

 :لتاليةويتم طل  العرو  حس  الشكال ا

 هو  جراء يمكن من نللاه مي مترشا  مؤهات من يقادم تعهادا: طلب العروا الم توح-أ
 .247-15من مانون الصفقات العمومية  43حس  المادة 

هاااو  جاااراء يسااام  فياااه لكااات  : العـــروا الم تـــوح مـــع اشـــترال قـــدرات دنيـــاطلـــب -ب
المرشااحين الااهين تتااوفر فاايهم بعاا  الشاارو  الاادنيا المؤهلااة التااي تحااددها المصاالحة المتعاماادة 

  بتقااديم تعهااد وم يااتم انتقاااء مبلااي للمرشااحين ماان طاار  المصاالحة ا مباات  طاالل ا جااراءمساابق
المالياة و المهنياة ال ارورية لتنفياه الصافقة  رات التقنية ولشرو  المؤهلة القدالمتعامدة تنص ا

من ماانون الصافقات  44حس  المادةهها  2همية المشرواتكون متناسبة مع طبيعة وتعقيد وم  و
 .247-15العمومية 

وهاو  جاراء مستشاارة انتقائياة  يكاون المترشاحون الاهين تام : طلب العـروا المحـدود-ج
ن تحاادد فااي مانتقااؤهم امولااي مان مباات ماادعوين وحادهم لتقااديم تعهاد يمكاان للمصاالحة المتعامادة 

ولاااي مدعاااوتهم لتقاااديم تعهاااد بعاااد انتقااااء  رشاااحين الاااهين سااتتمتى للمدفتاار الشااارو  العااادد المصااا
لااي منتيااار المرشااحينتنفااه المصاالحة المتعاماادة ماانهم و  بنمسااة  جااراء المنافسااة  امنتقاااء اموو

  ويجاري اللجاوء مار بالدراساات مو العملياات المعقادة او هات امهمياة الناصاةعندما يتعلس ال
                                                           

 .المتعلس بالصفقات العمومية 247-15من القانون  40لمادة انير المادة نص ا  1
 .247-15من مانون الصفقات العمومية وتفوي ات المرفس العام   44  43 تينانير الماد 2



 

68 
 

 لى طلا  العارو  المحادود عناد تسالم العارو  التقنياة  ماا علاى مرحلاة واحادة عنادما يطلاس 
لرجوا لمقااييس مو نجاعااة يتعاين بلوغهااا نيااة مفصالة معادة باااا جاراء علاى مساااس مواصافات تق

علاااى ماااارحلتين اساااتثناء عنااادما يطلاااس ا جااااراء علاااى مسااااس برنااااام   مو متطلباااات وييفياااة مو
 ها لم تكن المصلحة المتعامدة مادرة على تحدياد الوساائت التقنياة لتلبياة حاجاتهاا حتاى   وييفي

 . بصفقة دراسات 

متعااااااملين اممتصااااااديين باستشاااااارة مباشااااارة لل مااااادة القياااااامالمصااااالحة المتعلكماااااا يمكااااان         
صااالحة المتعامااادة علاااى مسااااس انتقااااء مولاااي المساااجلين فاااي مائماااة مفتوحاااة تعااادها المالماااؤهلين و 

اء و عملياااات امتنااابمناساابة  نجااااز عملياااات دراساااات مو هندساااة مركباااة مو هات مهمياااة ناصاااة م
اء امولاااي كااات ثااالح فاااي هاااه  الحالاااة يجااا  تجدياااد امنتقااالاااوازم ناصاااة هات طاااابع تكاااراري و 

ن ياااتم الااانص علاااى كيفياااات امنتقااااء امولاااي و امستشاااارة فاااي  طاااار طلااا    و يجااا  مسااانوات
العاارو  المحاادود فااي دفتاار الشاارو   كمااا تحاادد مائمااة المشاااريع التااي تكااون مو ااوا طلاا  
العرو  المحدود بموج  مقرر من مسؤول الهيئة العمومية او الاوزير المعناي  بعاد اناه رمي 

 .1لصفقات للهيئة العمومية او اللجنة القطاعية للصفقات حس  الحالةلجنة ا

يااار بعاد رمي لجنااة التحكاايم وهاي  جااراء ي اع رجااال الفاان فاي منافسااة منت :المســابقة-د
از عملياة تشاتمت عد  صاح  المشروا مصد  نج منطط مو مشروا مصمم استجابة لبرنام  م 

حااد الفااائزين فنيااة ناصااة مباات ماان   الصاافقة لعلااى جواناا  تقنيااة مو امتصااادية مو جماليااة مو 
بالمسابقة وتمن  الصفقة بعد المفاو ات للفائز بالمسابقة الهي مدم محسن عر  من الناحياة 

م ساايما فااي مجااال تهيئااة ا ملاايم و تلجااإل المصاالحة المتعاماادة  لااى  جااراء المساابقة   اممتصاادية

                                                           
 .247-15من مانون الصفقات العمومية وتفوي ات المرفس العام   49  48  47 46 45انير المواد  1
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ماااان مااااانون  47وهااااها حساااا  المااااادة . الهندسااااة المعماريااااة مو معالجااااة المعلوماااااتوالتعمياااار و 
فقات العمومية و 15/247  .تفوي ات المرفس العام المتعلوس بالصو

ال  الااهكر تكااون المسااابقة محاادودة مو مفتوحااة مااع اشااترا  ماان القااانون الساا 48حساا  المااادة و 
 .تكون مسابقة امشرا  على امنجاز محدودة وجوبامدرات دنيا و 

 ال رع الثاني :التراضي

وة الشاكلية  لاى المنافساة و  جراء تنصيص صافقة لمتعامات متعاماد واحاد دون الادعهو  
و شااكت الترا ااي بعااد امستشااارة و تاانيم تسااي الترا ااي شااكت الترا ااي البساايط من يكيمكاان م

 .هه  امستشارة بكت الوسائت المكتوبة الملئمة

كاان م العقااود م يم ن  جااراء الترا ااي البساايط ماعاادة اسااتثنائية  باارا :التراضــي البســي -أ
مومياااة مااان المرسااوم المتعلاااس بالصااافقات الع 49اعتمادهااا  مو فاااي الحاااامت الااواردة فاااي الماااادة 

 :وتفوي ات المرفس العام وهي

حيااد يحتاات و ااعية مات  م علااى يااد متعاماات امتصااادي و عناادما م يمكاان تنفيااه النااد -1
تو ااع معتبااارات ثقافيااة و فنيااة و يااة مو و معتبااارات تقنقااول حصاارية ماحتكاريااة مو لحمايااة ح

ثقافاة بالنية بموج  مرار مشاترر باين الاوزير المكلا  الفالمعنية بامعتبارات الثقافية و  الندمات
 .والوزير المكل  بالمالية

و ملكااا للمصاالحة المعلاات بوجااود نطاار يهاادد اسااتثمارا مفااي حالااة امسااتعجال الملاا   -2
جساد فاي الميادان و استثمار مد تم يتعر  له ملر ممو بنطر داهو اممن العمومي تعامدة مالم

نااه لاام يكاان فااي وسااع ات  باارام الصاافقات العموميااة بشاار  ممااع ضجااال   جااراءوم يسااعه التكياا  
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ن م تكاااون نتيجاااة منااااورات يااارو  المساااببة لحالاااة امساااتعجال ومالمصااالحة المتعامااادة توماااع ال
 .للمماطلة من طرفها

ساساية بشار  تاوفير حاجاات الساكان ال نصاص ل امانفي حالة تموين مساتعجت م-3
لام تكان ن متومعاة مان المصالحة المتعامادة و اليرو  التي اساتوجبت هاها امساتعجال لام تكا نو م

 .نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها

اليا همية وطنية يكتساي طابعاا اساتعجعندما يتعلس اممر بمشروا هي مولوية وهي م   -4
لام ن متومعة من المصالحة المتعامادة و ا امستعجال لم تكاليرو  التي استوجبت هه نو بشر  م

وفااي هااه  الحالااة ين ااع اللجااوء  لااى هااه  الطريقااة  تكاان نتيجااة مناااورات للمماطلااة ماان طرفهااا
لاى الموافقاة المسابقة مان مجلاس الاوزراء  ها كاان مبلا  ثنائية  بارام الصافقات العمومياة عامست
لاااى الموافقاااة المسااابقة مثنااااء اجتمااااا جزائاااري و و يفاااول عشااارة ملييااار ديناااار قة  يسااااوي مالصااف از

 .1الحكومة  ها كان مبل  الصفقة  يقت عن المبل  السال  الهكر

جاا  نياة لأنتااج وفااي هاه  الحالاة يو امداة الوطمار بترميااة امنتااج معنادما يتعلاس ال -5
 ماانمساابقة م الصاافقات  لااى الموافقااة الن ين ااع اللجااوء  لااى هااه  الطريقااة امسااتثنائية فااي  باارام

و يفاااول عشااارة ملييااار ديناااار جزائاااري و  لاااى زراء  ها كاااان مبلااا  الصااافقة يسااااوي ممجلاااس الاااو 
 .كرالموافقة المسبقة اثناء اجتماا الحكومة  ها كان مبل  الصفقة يقت عن المبل  السال  اله

تجااري هات طابع صاناعي و  و تنييمي مؤسسة عموميةعندما يمن  نص تشريعي م -6
المؤسسااة  كاات نشاااطها مااع هااه   للقيااام بمهمااة الندمااة العموميااة مو عناادما تنجاازحقااا حصااريا 

 .المؤسسات العمومية هات الطابع ا داري ا دارات العمومية و الهيئات و 

                                                           

  انير المواد 51 50 49 من القانون 15-247المتعلس بالصفقات العمومية.1 
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كمااا تلجااإل المصاالحة المتعاماادة  لااى  جااراء الترا ااي بعااد : التراضــي بعــد ا؟ستشــارة -ب
 :من مانون الصفقات  51امستشارة في الحامت التالية  وهها حس  المادة 

 .عندما يعلن عدم جدوى طل  العرو  للمرة الثانية -1

م طبيعتهاا اللجاوء  لااى الناادمات التاي م تساتلز فاي حالاة صافقات الدراساات واللاوازم و  -2
و دد نصوصااية هااه  الصاافقات بمو ااوعها مو ب ااع  مسااتوى المنافسااة متحااطلاا  عاارو  و 

 .بع السري للندماتبالطا

 .صفقات الش ال التابعة مباشرة للمؤسسات العمومية السيادية في الدولةفي حالة  -3

هاا م تاتلءم ماع ة التي كانت محات فساو و كانات طبيعتفقات الممنوحفي حالة الصو  -4
 .ضجال طل  عرو  جديد

 و فاااي  طاااارمي مفاااي حالاااة العملياااات المنجااازة فاااي  طاااار اساااتراتيجية التعااااون الحكاااو  -5  
هباات مو اتفامات ثنائية تتعلس باالتمويلت اممتيازياة و تحويات الاديون  لاى مشااريع تنموياة 

يمكاااان المصاااالحة 1فااااي هااااه  الحالااااة امااااات التموياااات المااااهكورة علااااى هلاااار و عناااادما تاااانص اتف
و البلاد ملاد المعناي فقاط فاي الحالاة امولاى المتعامدة من تحصر امستشارة في مؤسساات الب

 .لحامت امنرى المقدم لألموال في ا

 

 

 

                                                           

 انير المادتين 52 51 من القانون 1.247-15  
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 المبحث الثاني: الحيطة والحذر في الص  قات العمومية

ااافقات العمومياااة مهمياااة كبااارى فاااي اممتصااااد الاااوطني لاااهلر مومهاااا المشااارا الجزائاااري  للصو
حارص مهمية ناصة لعلمتها المباشرة بالمال العام  وبالتالي المصلحة العامة فكان مبد من ال

فقوالحهر وتحقيس واج  الحهر  ة وهها ل مان نجاعتها وحسان والحيطة في جميع مراحت الصو
  الحيطة والحهر في عدة جوان  منها الكتابة  الدراسات المسبقة  دفتر الشارو  نلمس  سيرها

متعاماد  املتزام بالمبادئ الاثلح )المنافساة  ا شاهار  المسااواة( فاي عملياة انتياار المتعامات ال
 اعها.منتل  منو ة بال مانات والرماب

 المتعاقدة  واجب الحيطة والحذر الواقع  لى المصلحة المطلب األو :

علااى المصاالحة المتعاماادة القيااام بواجبهااا المتمثاات فااي امحتيااا  وتااوني الحااهر ماان كاات  
ااافقة  اااه  لاااى صااااح  القااارار العماااوم عاااائس يعرمااات تنفياااه الصو ي ال اااامن ومبااادم امحتياااا  يوجو

 المناطر على المدى البعيد.على تسيير  للمصلحة العامة والقادر

 ال رع األو : كتابة العقد ووضع دفتر الشرول

  تبارم وفاس المشرا للصفقات العمومية على منها عقود مكتوباةجاء في تعري   كتابة العقد:-أ
الشاارو  المنصااوص عليهااا فااي هااها المرسااوم مصااد  نجاااز الشاا ال وامتناااء اللااوازم والناادمات 

هاااه  الصااافقات هاااي عقاااود مكتوباااة  فااانحن نااارى منو  1المتعامااادة"والدراساااات  لحساااا  المصااالحة 
وامهتمااام بكتابااة  فشاار  الكتابااة هنااا دال علااى حاارص المشاارا علااى من تكااون العقااود مكتوبااة

حتيااال وا ناالل فااي التنفيااه  وهااها حفايااا العقااد يااوفر جاناا  الحمايااة للطاارفين ويقطااع داباار ام
تفاماات وهاها تعزيازا مهمياة الكتاباة فاي العقاود و املاى مشاار القارضن الكاريم   على الماال العاام و

                                                           
1 ZiaOloumi,revuedel’actualitéjuridiquefrancaise,jui2004    http://www.rajf.orj   

http://www.rajf.orj/
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َساامًّى هللا تعااالى:  بقااوللمعنااى حفااض الحقااول  " َيااا َمي َهااا الَّااِهيَن ضَمُنااوَا ِ َها تَااَداَينُتم ِبااَدَين  ِ َلااى َمَجاات  م 
 َكَما َعلََّمُه ّللاوُ َفَلَيَكُتَ  َوَلُيَمِلِت الَّاِهي َفاَكُتُبوُ  َوَلَيَكُت  بََّيَنُكَم َكاِت س ِباَلَعَدِل َوَم َيإَلَ  َكاِت س َمَن َيَكُت َ 

َ اِعيفاش َمَو  َعَلَيِه اَلَحس  َوَلَيتَِّس ّللاوَ َر َُّه َوَم َيَبَنَس ِمَناُه َشاَيئاش َفاصن َكااَن الَّاِهي َعَلَياِه اَلَحاس  َساِفيهاش َموَ 
  1اَلَعَدِل..."َم َيَسَتِطيُع َمن ُيِمتَّ ُهَو َفَلُيَمِلَت َوِلي ُه بِ 

 بالعقااد املتزامااات و ايجااال وكاات مااا يتعلااس ل و نااه عاان طريااس الكتابااة يااتم تبيااان الحقااو منقااول 
 .فالكتابة هي مساس الو و 

افقة التاي تحاوي وهو دفتر الشرو   وضع دفتر الشرول:-ب  يتكاون مان مساتندات ووثاائس الصو
اااافقة  كمااااا تت اااامن الشااااارو   علااااى التصاااااميم والرسااااومات والجااااداول المتعلقااااة بمو ااااوا الصو

افقة  وتباين ر كاهل والتعليمات اللزمة وا جراءات الواجا   تباعهاا مان مبات المشاتركين فاي الصو
 .تفال عليهما تم اما جاء في دفتر الشرو  و في حامت ا نلل  بمالمترتبة  الجزاءات

الدراسااة التااي تقااام ماان مباات ا دارة مو المصاالحة المتعاماادة بعااد دمااة  دفتاار الشاارو  ماان ُيعااد 
نتصاص وهها حرصا منهم على تحقيس الهد  من هه  الصفقة العمومياة و هت امطر  م 

 26الماادة وهكار المشارا الجزائاري فاي  التنفيه و في الومت المحدد لها  كهلر تحقيس حسن
نااة تو اا  دفاااتر الشاارو  المحيو  :2يلااي  247-15ماان القااانون المتعلااس بالصاافقات العموميااة

 . الشرو  التي تبرم و تنفه وفقها الصفقات العمومية دوريا 

ياااتم  عاااداد دفتااار الشااارو  مااان طااار  ا دارة مبااات  بااارام ميو صااافقة ويبلوااا  لجمياااع المترشاااحين و 
افقة حياح  العمومياة ُمطلعا  ياهم عن الشرو  العامة  ويعتبر دفتار الشارو  مسااس تكاوين الصو

ااافقات فاااي  طاااار الحكاااام التنييمياااة ومبااات كااات ناااداء  يحااادد بموجباااه كيفياااات  بااارام وتنفياااه الصو
                                                           

 من سورة البقرة. 282ايية   1
 انير المادة 26 من مانون الصفقات العمومية 2.247-15 
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للمنافساااة وحتاااى بالنسااابة لسااالو  الترا اااي  ينب اااي علاااى ا دارة  عاااداد دفتااار الشااارو  بالدماااة 
بلغااااه لجميااااع المترشااااحينا الشاااارو  تحديااااد الناااادمات  فااااي دفتاااار دمااااة الوتقت ااااي   للزمااااة واز

يانة.المطلوبة مو ال مانات المطلوبة ومعمال الصو لع المطلوبة ومكان التسليم والتركي  وال و  سو

ااارو  الشاااكال والساااالي  المطلوباااة لتقااادير مطابقاااة المنتاااوج المطلاااو  مو د دفتااار الشو  كماااا يحااادو
فياه الش ال المراد  نجازها كما يتعين تحديد المواصفات التقنية كماا يتعاين توافاس منططاات تن

فقة مع ال  معايير العالمية بو و .الصو

ااااارو  العاماااااة التزاماااااات المتعاماااااد ومبلااااا  الكفالاااااة والتعوي اااااات  د الشو ومااااان جهاااااة منااااارى  تحااااادو
 والعقوبات وشرو  فسو العقد والتسابيقات التاي يساتفيد منهاا المتعاماد حسا  كات ناوا مان مناواا

فقة.  تسديد مبل  الصو

اارو يعتباار  هن    وهااي تو اا  ات العموميااةمهاام جاازء فااي عمليااات  باارام الصاافق دفتاار الشو
فقات وهي تشمت نصوصا ما يإلتي:  الشرو  التي تبرم وفقها الصو

االدفاتر البنود ا دارية العامة المطبقة علاى  -1 ازم شا ال واللواو العمومياة لأل فقاتصو
 والدراسات والندمات الموافس عليها بموج  مرسوم تنفيهي.

لاى كات المشتركة التي تحدد الترتيباات التقنياة المطبوقاة عالتقنية  دفاتر التعليمات - 2   
ااافقات    الدراساااات مو النااادمات وماللاااوازم  ومالمتعلقاااة بناااوا واحاااد مااان الشااا ال العمومياااة  الصو

 الموافس عليها بقرار من الوزير المعني.

 .عمومية1دفاتر التعليمات الناصة التي تحدد الشرو  الناصة بكت صفقة-3         

                                                           
 .15-247من مانون الصفقات العمومية  26انير المادة  1
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ماان  09مكوااد علااى  اارورة ا عااداد المساابس لاادفاتر الشاارو  وهااها فااي المااادة  الجزائااري  المشاارا
التااااي جااااء فيهااااا مااااا يلاااي: " يجاااا  من تؤسااااس  01-06 ماااانون الومايااااة ماااان الفسااااد ومكافحتااااه

افقات العمومياة علاى مواعاد الشافافية والمنافساة الشاري فة ا جراءات المعمول بها في مجاال الصو
يجااا  من تكااارس هاااه  القواعاااد علاااى وجاااه النصاااوص..... علااااى وعلاااى معاااايير مو اااوعية و 

 امنتقاء". ا عداد المسبس لشرو  المشاركة و

افقة وتحادد فاي   هن يتعين على ا دارة من تقوم بصعداد دفتر الشرو  مبت الدوعوة  لاى  بارام الصو
ااافقة ومواعاااد انتقااااء المتعامااات  هاااه  الااادفاتر شااارو  المشااااركة فاااي المنافساااة للحصاااول علاااى الصو

ااافقة وهاااها حرصاااا علاااى  مااان باااين المترشاااحين الااارواغبين فاااي التعاماااد1المتعاماااد  معهاااا لتنفياااه الصو
امنتقاااء الحساان والجاااد للمتعاماات المتعامااد ماان مجاات تحقيااس المصاالحة العامااة وحمايااة تحقيااس 

ياا.  للمال العام من سوء التسيير وال و

 ال رع الثاني: الدراسات المسبقة

دمياااس للحاجياااات المطلوباااة   ن الدراساااات المسااابقة التاااي تقاااوم بهاااا ا دارة تسااام  بتحدياااد 
 المشااروا كمااا ت اامن تنفيااه  نجاااز المشااروا بصاافة سااليمةتناااه القاارار النهااائي لتنفيااه وتساام  با

 من النطاء  عليه فصنه يتعين القول من الدراسات المسبقة  رورية لكت صفقة )واجبة(.

كمااا يجاا  منااه الوماات الاالزم الااهي تقت اايه الدراسااات واتناااه القاارارات والمنطوطااات المطلوبااة 
مو المنتصاة باالنير  لاى كات مشاروا  مكت  مو مكات  الدراسات المؤهلة بكت و و  وانتيار

 والعمت على توافس الهيئة المتعامدة مع مكات  الدراسات.

                                                           
  كلية الحقول والعلوم السياسية  جامعة المسيلة الوقاية مت ال ساد ومكافحت  في إطار الص قات العموميةحمزة ن ري   1

 .176 ص2012)الجزائر(  مجلة دفاتر السياسة والقانون  العدد السابع  جوان 
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تقنياااة تاااإلثير علاااى البيئاااة  الدراساااة الجيو عموماااا تنصااا  الدراساااات علاااى النجاعاااة  الملئماااة  ال
 لألر  بالنسبة لمشاريع ا نجاز  الدراسات القبلية  الدراسات المنتلفة.

وهاااي دراساااة مااادى نجاعاااة  الدراساااة  ااارورية فاااي حيااااة المشاااروا هاااه  دراســـة النجا ـــة: -1
وهلااار مااان نااالل ا جاباااة علاااى  المشاااروا فاااي تحدياااد المزاياااا التاااي سااايحققها فاااي حالاااة  نجااااز 

مجموعة من السئلة. هت  نجااز هاها المشاروا ممكانه مااهي الشارو  المالياة والتقنياة  نجااز 
 لمشااااروا علااااى المسااااتويات امجتماعيااااة وا ه مااااا هااااي النتااااائ  المترتبااااة علااااى  نجاااااز المشااااروا

سااايتم صااارفه مااان نفقاااات  ماااع ماااا1منساااجمة اممتصااااديةه هااات النتاااائ  التاااي سااايحققها المشاااروا
 عامةه

 تساام  هااه  الدراسااة ماان مياااس مهميااة ومردوديااة المشااروا المااراد  نجاااز  دراســة المالئمــة: -2
الدراسااة لتحديااد مهااادا  ويمكاان بالتااالي تحديااد  يجابيااات وساالبيات المشااروا  كمااا تهااد  هااه  

شباا الحاجات امجتماعية.  التنمية واز

 ما يلي: على البيئة  لى موجز التإلثيرو تهد  دراسة م : لى البيئة المشروع دراسة تأثير -3

 في بيئته. تحديد مدى ملئمة  دنال المشروا -م

 غير المباشرة للمشرا.تقييم ايثار المباشرة و  - 

 .2المشروا المعني بالتعليمات المتعلقة بحماية البيئة في  طارالتحقس من التكفت  -ج    

                                                           
 .32مرجع سابس  ص   الوقاية مت ال ساد ومكافحت  في إطار الص قات العمومية  حمزة ن ري  1
الهي يحدد مجال تطبيس و محتوى و كيفيات المصادمة على دراسة  514-07من المرسوم التنفيهي  2انير المادة   2

 78 – 90رمم   الهي ال ى  المرسوم التنفيهي  34 ج ر العدد  2007ماي  19وموجز التإلثير على البيئة  مؤرخ في 
 والمتعلس بدراسات التإلثير في البيئة. 1990فبراير 27المؤرخ في 
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بشكت مكيد  لى  مان عدم تإلثير المشروا على البيئة تهد  هه  الدراسة  ن هن نقول م
 على: على البيئة التإلثير دراسةتنص  هه  حيح  دميس و 

 دراسة مومع  نجاز المشروا. تحليت و 

  البيئة.تحليت ودراسة تإلثير المشروا على 

  منااه امحتياطااات الممكنااة للحاااد مو ا نقاااص ماان ال اارار التاااي يمكاان من تنجاارو عااان  
 المشروا وكها رصد الموال الممكنة للتصدي لهلر.

 .معرفة السبا  التي من مجلها ُو ع المشروا 

از من وزارة البيئة يت من الموافقة مو رفا   نجا الدراسة لتحقيس  عام ينتهي بقرارتن ع هه  
 ماان 18وجاااء فااي نااص المااادة   مثاات هااه  الدراسااة فعاات مجاارم مانوناااالمشااروا  وعاادم القيااام ب

 :ما يلي 145-07المرسوم التنفيهي 

ز مليميااا علااى مااوج الي المنااتص ثير ويوافااس الااو المكلاا  بالبيئااة علااى دراسااة التااإل يوافااس الااوزير
  .و موجز التإلثير مبررامن يكون رف  دراسة مكما يج   ثير التإل

وتسااام  هاااه  الدراساااة مااان تحدياااد النصاااائص الميكانيكياااة  :الدراســـة الجيوتقنيـــة لـــ را -4
لاااألر  الماااراد  نجااااز المشاااروا عليهاااا  وتوجاااه مثااات هاااه  الدراساااة صااااح  المشاااروا منتياااار 

  وهاي عباارة هه  الدراسات تتعلس بالصافقات فاي مجاال امشا ال العمومياة  الر ية المناسبة
الميااا  الجوفيااة  مااع عمااال هاادفها استكشااا  المومااع و دراسااة التر ااة و الصاانور و حتااى م عاان 

 .1عليها من بناياتمدى مدرة التر ة على تحمت ما ينشإل  رورة تحليت المعلومات لمعرفة 

                                                           
1 - M. Sabri , K. Aoudia , M. Lallem , Guide de gestion des marchés publics , Edition du 3 sahel , 

Alger , 2000 , pp 21-22.(par intérim) 
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( A.P.Sتمثات فاي المشاروا التمهيادي العاام )تو  القبلية لدراسـة المشـروع األو  : الدراسة -5
ة المؤمتااة  الدراسااالعامااة و  يقصااد بالدراسااة التمهيديااةو   (A.P.Dالمفصاات ) التمهياادي والمشااروا

ت التااي تهااد   لااى تحديااد الترتيبااات والمراحاات التااي يماار بهااا انجاااز المشااروا  و بيااان الولويااا
 .الواج  القيام بها  بحيح تنتهي  لى تقديم صورة شاملة عن المشروا

سااة للحالاة المتوصاات  ليهااا للمشااروا  تعميااس الدرانصا  علااى تمماا الدراسااة التمهيديااة المفصاالة 
وفي هه  الدراسة ينب ي من يكون للمصالحة المتعامادة المعلوماات ال ارورية للمشاروا  مسايما 

والبرناام  الزمناي لتنفياه المشاروا  الميزانياة المطلوباة      المهاامالهدا  المرجوة من المشروا
نجااااز المشاااروا ات التنيااايم والمرامباااة المتعلقاااة بصتت ااامن هاااه  الدراساااة كيفيااا التنيااايم والمرامباااة.

 .1محت الصفقة العمومية

الشااابكات الموجاااودة مو  والكشااا  عااان ويبااادم هلااار بحصااار الدراســـات المختل ـــة للشـــبكات: -6
ه تقااوم بااالدراسااات وهااها النااوا ماان عليهااا  تفاديهااا والمحافيااة لالمطلوبااة وماان ثاام  يجاااد وسااائت 

 .  البريد  مؤسسة توزيع الميا ..سونل ازمثت الهيئات المنتصة 

 لاى دي ؤ ن تامالتي ممكن  رار من ال  ن عدم تقديم دراسة دميقة للشبكات ينجر عنها الكثير
 كد من عدم وجود عائس يحول دون تنفيه المشروا.حت العقد  لهلر م بد من التإل

اامن الدراسااات المسااابقة هااي م ممااا ساابس هكاار  ناارى   فقة العمومياااة ساااس نجااا  تنفيااه الصو
م هاادر لمااا لهااا ماان  يجابيااات فااي و ااع القاعاادة السااليمة لتنفيااهها وعااد  نجازهااا تااإلنير  وعاادم

 هلر بصرفه في المشاريع البناءة والمناسبة.المال العام و 

 

                                                           
 .51مرجع سابس  ص   الوقاية مت ال ساد ومكافحت  في إطار الص قات العمومية ن ري حمزة    1
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 ال رع الثالث: الرقابة أساس حست تن يذ الص  قة

ورموبا بال م و رمابة  رمبة و رمبانا بكسرهمارمبه  :الرمابة في الل ة تعرةف الرقابة :-1
 .1حرسه كرامبه مرامبة و رمابا  ارتقبهكترمبه و انتير   : بفت   موبا ورمبةور 

لتنفياه الفعلاي للنطاط فالرمابة مجموعة من امجراءات التي ت اعها الدولاة للتإلكاد مان مطابقاة ا
علاى النطاإل لكاي تعاال  ناواحي ال اع  و القصاور  دراساة امنحارا  فاي التنفياهالمو وعية و 
:" بإلنهاا الرماباة فاي كتاباه )امدارة الصاناعية والعاماة( Fayol Henry ساتاه  العرو  بمنع تكرار 

التإلكااد ماان من كاات شاايء يااتم حساا  النطااة المرسااومة  والتعليمااات الصااادرة والمبااادئ القائمااة  
 .2"المستقبت في حدوثهاومنع  وتصحيحهانطاء تشنيص نقا  ال ع  والهو  الرمابةهد  

للقواعاااااد  كااااد ماااان مطابقااااة تنفيااااهعمليااااات تقااااوم بهااااا جهاااااات متنصصااااة للتإلالرمابااااة هااااي  هن 
 .هدافهانها حققت م مالتعليمات و 

  نهكرها فيما يلي: مسسمبادئ و  تقوم على الرمابة3عمليةو 

 .جهات معينة تقوم بواج  الرمابة  -1

الرمابااة التاي تمارسااها ساواء كاناات  داريااة او للرماباة هااد  يتناسا  مااع مو اوا  -2
 .غيرهاة مو م ائي

 .التعليمات كد من مطابقة التنفيه لقواعد والتإل -3

                                                           

 القاموس المحيط للفيروز ابادي ج1 ص77. 1 
مهكرة لنيت     لتصرةد بالممتلنات كآلية لمكافحة ال ساد اإلداري في الوظائف العمومية العامةا نقل عن عثماني فاطمة.. 2

 .25 ص 2011في القانون العام  كلية الحقول جامعة مولود معمري   شهادة الماجستير
  .29ص اليرمورجامعة  Al Manhal, 2010 لرقابة المالية في النظام اإلقتصادي اإلسالميا  بسام عو  عبد الرحيم3
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 .كش  امنحرا  في التنفيه من الهد  المو وا  -4

 .منع تكرار  مستقبلالقصور و و  علج نواحي النطإل -5

وَن ِ َلااىا َعاااِلِم  ۖ  ُلُه َواَلُمَؤِمُنااونَ َوَرُسااو َوُمااِت اَعَمُلااوا َفَسااَيَرى ّللاَُّ َعَمَلُكااَم يقااول هللا تعااالى  َوَسااُتَرد 
َهاَدِة َفُيَنبِوُئُكم ِبَما ُكنُتَم َتَعَمُلونَ   ."1اَلَ َيِ  َوالشَّ

ماال مباو جعفار: يقاول تعاالى هكار  لنبياه محماد صالى هللا  سابحانه وتعاالى القول في تإلويت موله
 اعترفوا لر بهنو هم من المتنلفين عن الجهاد معر  يا محمد  لهؤمء الهين (ومت) :عليه وسلم

  يقااول: (فساايرى هللا عملكاام ورسااوله)=   هلل بمااا ير اايه  ماان طاعتااه  ومداء فرائ ااه(اعملااوا)=
  يوم القياماة   لاى (وستردون )= فسيرى هللا  ن عملتم عملكم, ويرا  رسوله والمؤمنون  في الدنيا

لياه شايء مان بااطن مماوركم ويواهرهاا فينبائكم بماا فال ينفاى ع  علنياتكم من يعلم سارائركم و
ااا  ومااا منااه رياااءش  ومااا منااه     يقااول: فينبااركم بمااا كنااتم تعملااون (كنااتم تعملااون  ومااا منااه نالصش

المحساان بصحسااانه  والمساايء   فيجااازيكم علااى هلاار كلااه جاازاءكم  طاعااةش  ومااا منااه هلل معصااية
 .2بصساءته

  مان نفعلاه  والهاد هن نقول منو هنار رماباة  مهياة  وياوم القياماة ينبرناا الماولى بكات ماا كناا 
 ه.امستقامة في القيام بإلعمالنا لن هللا يرانا وسيجازينا كتس حس  مفعال هه  الرمابة هو

ـــ-2 اافقات العمومياااة :  قات العموميـــةالرقابــة فـــي الص  ااروري  ن ااااا الصو  نااه مااان ال و
والهد  الساسي في تسليط هاه    منتل  مراحلها مبت ا برام ومثناء التنفيه وبعد  لرمابة تلزم

لااازام الهيئاااات العمومياااة  الرماباااة هاااو التإلكاااد مااان تطبياااس الهااادا  المرجاااوة مااان وراء التعاماااد واز

                                                           
 من سورة التوبة. 105ايية  1

2http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya105.html   le 12/05/2016 à 22.41h 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya105.html%20%20%20le%2012/05/2016
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اااافقات العموميااااة ناصااااة منهااااا تطبيااااس مبادئهااااا الثلثااااة  والمسااااتقلة بالتقييااااد بإلحكااااام مااااانون الصو
 .1هار  والمساواة بين المتنافسينالمنافسة وا ش

"تن ااع الصاافقات العموميااة التااي تبرمهااا  بقولااه 247-15ماان القااانون  156جاااء فااي المااادة 
  .بعد مبت تنفيهها و لها حيز التنفيه و المصال  المتعامدة للرمابة مبت دنو 

الجهاة المنتصاة بار الرماباة ا دارياة علاى مشااروعية الصاافقة ضليااة ومائياة مان الفسااد  ه من تعت
تمارس عملياات الرماباة التاي تن اع   2بالرمابة تتإلكد من من  برام الصفقة كان مطابقا للقاانون 

 في شكت رمابة دانلية و رمابة نارجية و رمابة وصاية. فقات العموميةلها الصو 

 نص المشرا الجزائري علاى: العرواالداخلية و لجنة فتد األظرفة و تقييم  الرقابة-أ
مهاام مااا تميااز بااه القااانون الجديااد هااو  حااداح  و 162لااى المااادة  159الرمابااة الدانليااة ماان المااادة

لجنااة فااات  اليرفااة و تقيااايم العااارو  باادل نياااام اللجنتاااين الااهي كاااان معتمااادا فااي كااات ماااوانين 
الصاافقات العموميااة السااابقة التااي كاناات تاانص علااى  حااداح لجنتااين همااا لجنااة فاات  اليرفااة و 

 .3عرو لجنة تقييم ال

ن المصااالحة المتعامااادة تحااادح فاااي ناااص المشااارا الجزائاااري علاااى م 160ادة بحسااا  الماااو 
تحلياات العاارو  و  يرفااة وكثاار مكلفااة بفاات  المو مئمااة واحاادة  طااار الرمابااة الدانليااة لجنااة دا

يرفاة و تقيايم العارو  و ند اممت ااء و تادعى بلجناة فات  الامنتيارية ع البدائت و امسعار
                                                           

  7200  دار جسور للنشر  الجزائرفي الجزائر  دراسة تشرةعية وقضائية وفقهيةالص قات العمومية عمار بو يا    1
 .415ص 

 .180 ص    مرجع سابسالوقاية مت ال ساد ومكافحت  في إطار الص قات العموميةحمزة ن ري   2
حول: التنييم  اليوم الدراسي  الجديد القانوت  ضوم في العمومية الص قات  لى الرقابة  حمزة ن ري  مدانلة الدكتور  3

جامعة محمد بو يا  بالمسيلة و بالتنسيس مع كلية الحقول و العلوم   الجديد للصفقات العمومية و تفوي ات المرفس العام
 . 2ص2016فيفري  23يوم  السياسية

 



 

82 
 

اللجنااة ماان مااويفين مااؤهلين تااابعين للمصاالحة المتعاماادة ينتااارون لكفاااءتهم وهنااا تتشااكت هااه  
 :ع اء اللجنة ما يلي المشرا الجزائري اشتر  منتيار م  نلحض ان

 في فعالية الرمابة  إلهيت الموي  له دورتن كفاءة و ل مويفين مؤهلين. 

 عتمااد  ارورة ام هناا دليات علاىمتعامادة و ن يكون المويا  المؤهات تابعاا للمصالحة الم
 .على الموي  الهي يوثس فيه

 تقياايم العاارو يرفااة و الااهي تقااوم بااه لجنااة فاات  ال الاادوربااة و اشااتر  المشاارا الكفاااءة لن الرما
العااام و فااي نفااس  تفوي ااات المرفااسشااار فااي مااانون الصاافقات و كمااا م حتمااا الكفاااءة  انيتطلباا
تحاات مسااؤوليتها لجنااة تقنيااة تكلاا  نااه يمكاان للمصاالحة المتعاماادة ان تنشااج علااى م 160المااادة 

 رفة و تقييم العرو .يلحاجات لجنة فت  ال بصعداد تقرير تحليت العرو  

على مهام لجنة فات  اليرفاة و  247-15من القانون  161المشرا الجزائري في المادة نص 
 تقييم العرو  وهي كايتي:

المصاااالحة يرفااااة وتقياااايم العاااارو  بعماااات  داري وتقنااااي تعر ااااه علااااى لتقااااوم لجنااااة فاااات  ا -
عااان عااادم جااادوى امجاااراء مو  ل ائاااه او  ل ااااء  و امعااالنلمتعامااادة التاااي تقاااوم بمااان  الصااافقة ما

 ن رميا مبررا.تصدر في هها الشإلالمن  المؤمت للصفقة و 

تقيااايم و  يرفاااةة بموجااا  مقااارر تشاااكيلة لجناااة فااات  اليحااادد مساااؤول المصااالحة المتعامااادكماااا  -
امجاااراءات القانونياااة و التنييمياااة  و مواعاااد تنييمهاااا و سااايرها و ناااص بهاااافي  طاااارالعااارو  

 .1من نفس القانون  162المادة وهها حس  المعمول بها 

                                                           
 المتعلس بالصفقات العمومية.247-15من القانون  162 161انير المواد  1
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يرفاة تصا  مهماا يكان عادد صاة فات  امتقييم العرو  فاي حيرفة و جتماعات لجنة فت  الوا
ن يسام  عادد الحا ارين من تسهر المصلحة المتعامدة علاى مع ائها الحا رين  كما يج  م

 .ب مان شفافية امجراء

 يرفاة و تقيايم العارو شا الها المتعلقاة بفات  التقييم العرو  ميرفة و جنة فت  التسجت ل -
 ولى.عليهما بالحرو  ال يؤشرين ناصين يرممهما ايمر بالصر  و في سجل

لشاافافية ماان ناالل و كااهلر تفعياات  اامان اا الاادور الهااام للرمابااة الدانليااة ممااا ساابس يت اا  لناا
 يرفة وتقييم العرو .عمت لجنة فت  ال

 1631ناص المشارا الجزائااري علاى الرماباة النارجياة فاي المااادة  :الرقابـة الخارجيـة -ب
فقات العمومياة المعرو اة و تتمثات غايتهاا فاي التحقاس مان مطابقاة الصا 247-15من القانون 

 .التنييم المعمول بهماعلى الهيئات النارجية للتشريع و 

 لااى التحقااس ماان مطابقااة التاازام المصاالحة المتعاماادة للعمااتكمااا ترمااي الرمابااة النارجيااة مي ااا  
اااا المباااارم  بكيفيااااة نياميااااة. فقات و تن ااااع الملفااااات التااااي تاااادنت فااااي انتصاااااص لجااااان الصو

 ن هن ناااارى م  التنييميااااة المعماااول بهاااا حكاااام التشاااريعية ولعمومياااة للرماباااة البعدياااة طبقااااا لألا
اااتطبياااس و احتااارام مااان  داياااة مااان الرماباااة النارجياااة هاااو التإلكاااال  فقات مباااادئ و  جاااراءات الصو

 العمومية.

الصااافقات العمومياااة و  ماااانون شااارا الجزائاااري فاااي ناااص عليهاااا الم :رقابـــة الوصـــاية -ج
التاي  ة رماباة الوصاايةتتمثات غايا بقولاه :" 164في الماادة   247-15 تفوي ات المرفس العام

اا التااي تبرمهااا المصاالحة المتعاماادة فقات تمارسااها الساالطة الوصااية فااي التحقااس ماان مطابقااة الصو

                                                           

  1 انير المادة 163 من مانون الصفقات العمومية و تفوي ات المرفس العام. 
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تادنت فعال فاي  التإلكد من كون العملية التي هي مو وا الصفقةهدا  الفعالية واممتصاد و ل
المتعاماااادة عنااااد امسااااتلم كمااااا تعااااد المصاااالحة   ساااابقيات المرسااااومة للقطااااااالاطااااار الباااارام  و 

قارناة بالهاد  المساطر النهائي للمشروا تقريرا تقييمياا عان يارو  انجااز  و كلفتاه امجمالياة م
ر حساا  طبيعااة النفقااة الملتاازم بهااا  لااى مسااؤول الهيئااة العموميااة مو هااها التقرياا تساار يصاال و م

ئاة الرماباة النارجياة لاى هيلس الشعبي البلدي المعني و كاهلر  و رئيس المجو الوالي مالوزير م
الى سالطة  ات نسنة من هها التقرير  كما ترسالمنتصة   تفوي اات فقات العمومياة و بط الصو

 ."213المرفس العام المنشاة بموج  احكام المادة 

علاى مناه يجا  علاى المصالحة  247-15مان القاانون  158ماادة في ال الجزائري  نص المشرا
 :ما يلي 1ماليةن تعد في بداية كت سنة المتعامدة م

مائمااة بكاات الصاافقات العموميااة المبرمااة ناالل الساانة الماليااة السااابقة  و كااها مسااماء  -1
 .المؤسسات مو تجمعات المؤسسات الحائزة عليها

عنياة  البرنام  التقاديري للمشااريع التاي يتعاين امنطالل فيهاا نالل السانة المالياة الم-2      
لزامياااة نشااار هاااه  اممااار هلااار مثنااااء نفاااس السااانة المالياااة و كااان من يعااادل  ها امت اااى الاااهي يم از

فاااي الموماااع املكتروناااي  الرسااامية لصااافقات المتعامااات العماااوميالمعلوماااات  جبارياااا فاااي النشااارة 
 .للمصلحة المتعامدة

ا المشرا الجزائري استثنى عملية النشر هه  بالنسبة  للصافقات العمومياة التاي تكتساي طابعاو 
 .نصوصيا م يمكن نشرها

                                                           
 .المتعلس بالصفقات العمومية247-15من القانون  213  164  163  158انير المواد   1
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ـــس المحاســـبة:-د ـــة مجل ماباااة البعديواااة رقاب  تمتاااع مجلاااس المحاسااابة بامساااتقللية ويكلوااا  بالرو
ولاة والجماعاات ا مليميواةلماوا التابعاة  هلار رؤوس الماوال التجارياةوالمرافاس العموميواة  و  ل الدو
يساااااهم مجلااااس المحاساااابة فااااي تطااااوير الحكاااام الراشااااد والشاااافافية فااااي تساااايير المااااوال و  للدولااااة

 .العمومية

لااى رئااايس مجلااس الماااة    يعاادو مجلااس المحاسااابة تقرياارا ساانويوا يرفعاااه  لااى رئااايس الجمهوريوااة واز
د القااانون صاالحيوات مجلااس  لمجلااس الشااعبي الااوطني والااوزير الو ورئاايس ال المحاساابة  يحاادو

ت النااارى فاااي الدولاااة المكلفاااة ها علماتاااه بالهياكاااوي ااابط تنييماااه وعملاااه وجاااراء تحقيقاتاااه وكااا
  .1بالرمابة والتفتيي

يلع  الق اء دورا كبيرا في الرمابة على  جراءات  برام الصافقات  الرقابة القضائية:-ه
العموميااة ومااد ساااهم المشاارا بتعزيااز هااها امساالو  بتوساايع طاارل الطعاان الممنوحااة للمرشااحين 

الق ااء   من امنلل بمبادئ الصفقات عمومياة المسااواة و المنافساة و الشافافية 2المت ررين
 ينير في مدى ن وا القرارات ا دارياة ا داري ينتص بالق ايا الناشئة عن نشا  ا دارة و

 .سيادة القانون   لى مبدم المشروعية مو

مصب  للقا ي الجزائي سلطة الرماباة علاى العقاود ا دارياة فاي حاال  01-06بموج  القانون 
 .3الكش  عن جرائم

                                                           

 .2016مارس  7المؤرنة في  14ر رمم ج   2016مارس 6المؤرخ في  01-16ور من الدست 192انير المادة  1 
مجلة   للتعاقد في مكافحة ال ساد في العقود و الص قات العموميةدور الطعت اإلستعجالي السابق برور حليمة   2 

 .296المفكر العدد الحادي عشر ص
  3 برور حليمة  المرجع نفسه  ص310.
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 ا دارة تحقااس القا ااي ماان ماادى مشااروعية نشاااطات ا دارةعمااال المقصااود برمابااة الق اااء ل
 ه م   المشااروعية ممبااد و عاادم مطابقتهااا للقااانون و تساايير معمالهااا وفااسماان حيااح مطابقتهااا م

  مان سيادة مبدم المشروعية.يمكن للرمابة ا دارية من تفي بال ر  المرجو من 

ابااة ن الرممحاااكم امداريااة وهنااا نقااول مئيا تنااتص بهااا الالرمابااة عليهااا م ااا نو معمااال امدارة و 
مان  همياة و هلار لحماياة امفاراد عاماة و المتعااملين اممتصااديينبال ة الالق ائية هي رمابة 
ساسااية  ن الق اااء هااو الجهااة الهلاار ل  تجاااوزات علااى مسااتوى امدارةالت ااررهم ماان بعاا  

لعدالاااة وبالتاااالي المصااالحة تحقياااس او  حماياااة مبااادم المشاااروعيةجااات لتحقياااس فعالياااة كاملاااة مااان م
 العامة.

الوساايلة القانونيااة الق ااائية الم اامونة والكياادة والمو ااوعية نقااول من الرمابااة الق ااائية تعتباار 
والعادلااااة للكشاااا  عاااان الحقااااول والمصااااال  الجوهريااااة لألفااااراد فااااي مواجهااااة الساااالطات العامااااة 

 .السلطات ا داريةنحرافات واعتداءات امن 1ا دارية  ولحماية حقول وحريات ا نسان 

هاها ماا هكار  هللا تعاالى فاي المال العام و حسان  دارتاه و نفال   لى ترشيدعموما تهد    الرمابة
اا"كتابه العزيز :"بقوله  ِلاَر َمَوامش ومولاه تعاالى  2َوالَِّهيَن ِ َها َمنَفُقوا َلَم ُيَساِرُفوا َوَلاَم َيَقتُاُروا َوَكااَن َباَيَن هَا

ا"َوَم ُتَؤُتوا  :" َفَهاَء َمَمَواَلُكُم الَِّتي َجَعَت ّللاَُّ َلُكَم ِمَيامش  .3الس 

وا  ماناااة لقولاااه تعاااالى:"م باااد للقاااائمين علاااى الماااال العاااام من يتصااافوا بال ِ نَّ ّللاََّ َياااإَلُمُرُكَم َمن تُاااَؤد 
المالياة هاو الحفااظ ة و امداريا ها كاان الهاد  امساساي للرماباة  نصوصاا.4اَلََماَناِت ِ َلىا مََهِلَها"

                                                           
  الجزء الول: نيرية الدعوى ا دارية   النظرةة العامة للمناز ات اإلدارةة في ال نظام القضائي الجزائري عوابدي عمار   1

 .289 ص 3  2004الجزائر  الجامعية ديوان المطبوعات 
 من سورة الفرمان. 67ضية  2

 من سورة النساء 5ايية  3
 من سورة النساء 54ايية  4
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تماااارس فاااي  ن الرماباااة كمااا م الثقافياااةو  ةامجتماعيااا حتاااىو  ةاممتصاااديو  ةالسياساااي علااى البنياااة 
 .1حدود ما جاء به القانون 

 ال رع الرابع: حست اختيار المتعاما المتعاقد

اااانص الطبيعااااي مو المعنااااوي المعاااارو  بااااا"المقاول" مو   المتعاماااات المتعامااااد هااااو هلاااار الشو
فقة ) نجاز  ندمات...(  الحامت وهو مكل  ب"المورد" حس الماادة ناص جااء فاي   تنفيه الصو

 المصلحة المتعامدة هي التي تناتص بانتياار نو م فقات العموميةمن القانون المتعلس بالص 76
اافقة  اوعليهاا المتعامااد  بااادئ احترامهااا للممااع من تنتااار المتعاماات المتعامااد المناساا  لتنفيااه الصو
فقات مبدم ا شهار والمنافسة والمساواة.الساسية   للصو

مرتبطاااة بمو اااوا  كااات منهااااوزن  ن تكاااون معاااايير انتياااار المتعامااات المتعاماااد ويجااا  م
يجاا    و الناااص بالاادعوة للمنافسااة مااهكورة  جباريااا فااي دفتاار الشاارو  غياار تمييزيااة الصاافقة و 

  المعاايير اممتصادية وتتمثت هاهحسن عر  من حيح المزايا من تنتار المصلحة المتعامدة م
  الكلفااة امجماليااة للمتناااء و امسااتعمال  الطااابع امجمااالي و الااوييفي : النوعيااة  السااعر فااي

للمصاالحة المتعاماادة من تنتااار المتعامااد علااى و    يير امنااريااه وغياار هلاار ماان المعاااضجااال التنف
مااا جاااءت بااه المااادة  هااها حساا   لصاافقة بااهلرها ساام  مو ااوا اوحااد    ساااس معيااار السااعرم

علااااى   و المتعلااااس بالصاااافقات العموميااااة وتفوي ااااات المرفااااس العااااام 247-15ماااان القااااانون 78
الماليااة مبات القياام بتقياايم كااد مان مادرات المترشااحين التقنياة والمهنياة و المصالحة المتعامادة من تتإل

لحة علااى المصااو ن تكااون معااايير التقياايم بعياادة عاان كاات تمييااز مهمااا كااان  يجاا  مو   العاارو 
نتيارهااا لهاام لم عاان ماادرات المتعهاادين حتااى يكااون امن تسااتع ثناااء تقياايم الترشاايحاتمالمتعاماادة 

دى مصااال  متعاماادة اناارى م ساايما لااة فااي هلاار لكاات الوسااائت القانونياا اسااديدا  مااع اسااتعماله

                                                           
1 Lombard martine et dumont grilles ;droit administratif ;6e edition; dalloz ;paris 2005,pp144-145. 
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دارات مكلفةت و وهيئا الممثلياات الجزائرياة فاي  ولبناور بمهمة المرفس العمومي  وكهلر لدى ا از
ن هاها امساتعلم الاهي تقاوم باه المصالحة المتعامادة يكاون عنادما يقت اي اممار  كما مالنارج 
 .1هلر

مااا يلاااي: ماان ماااانون الصاافقات العمومياااة وتفوي ااات المرفااس العاااام  54المااادة  ناااص جاااء فااي
 يااةالتقنياة و المهن المتعهادينالمرشاحين و  علاى المصالحة المتعامادة من تتإلكاد ماان مادرات "يتعاين

 لااى معااايير غياارعا يجاا  ان يسااتند تقياايم الترشاايحات  كماا الماليااة مباات القيااام بتقياايم العاارو و 
اافقة وتجناا  متاعاا    هن نقااول انو  تمييزيااة... حساان انتيااار المتعامااد يعنااي سااهولة تنفيااه الصو

ام لعاالماال ا ا نلل باملتزامات العقدية  وبالتالي تحقياس الهاد  المرجاو وهاو المحافياة علاى
الااانقط الرئيساااة فاااي  علاااى و اااع الجزائاااري حااارص كااات الحااارصالمشااارا   فوالمصااالحة العاماااة

اااو  الجياااد التنفياااههاااها لتحقياااس  نتياااار المتعامااات المتعاماااد عملياااات ا ة فقات العمومياااالفعاااال للصو
 تحقيس المصلحة العامة.الوصول للجودة و تقديم الف ت من مجت و 

 والحذر الواقع  لى  اتق المتعاما المتعاقدالمطلب الثاني: واجب الحيطة 

نااه كاات تفااال عليااه  لااهلر مبااد ماان املزمااا بتنفيااه مااا تاام اميصااب    ن المتعاماات المتعامااد
لعاام ان الماال التقصاير لوعلياه من يتفاادى ا هماال و اللزمة لتحقيس تنفياه جياد للعقاد  التدابير

س كاااات هااااه   هن لتحقياااا  الناصااااةالمصاااالحة العامااااة ت لاااا  و تساااابس المصاااالحة ملاااار للجميااااع و 
ومن يلتازم شنصايا المحافياة علاى ساير العمات العقد و تنفيه العمت محت املتزامات وج  عليه 

  عماله.دون تكلي  اينرين بتنفيه م 

 

                                                           
 .العمومية وتفوي ات المرفس العام بالصفقات المتعلس247-15من القانون  56  54انير المادتين 1
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 تزام بتن يذ العما ل؟ ال رع األو : ا

ماان تنفيااه جيااد للعماات محاات يلتاازم بتنفيااه مااا تعهااد بااه ن اعلااى المتعاماات المتعامااد  جاا ي
ن معااه  ل دارة المتعاماادة علاام او   ااافة بعاا  اممااور دون فاال يجاا  عليااه تعااديت م  العقااد

 هلر يعتبر  نلم بالتزاماته.

 لتزام بضمات سير العماال رع الثاني: ا؟ 

ن يبقاى ملتزماا باهلر حتاى و م على المتعامت المتعامد من ي من سير العمات بشاكت جياد
از العماات محاات العقااد و تبقااى مائمااة حتااى بعااد  نهاااء  نجاا لن مسااؤوليته بعااد تسااليمه للمشااروا 

 حادوح  عاناع  التي تنجارو اله وهها تفاديا للمشاكت و المتعمل  نجاز م حترام ضجاعليه كهلر ا
  اي  نلل بالتزاماته.

 لتزام الشخصي بتن يذ العمااإل ال رع الثالث: 

ال علياااه فاااي عقاااد تفاااان يلتااازم شنصااايا بتنفياااه ماااا تااام ام يجااا  علاااى المتعامااات المتعاماااد
ن اطن دو و التعاماد مان الباعادم التناازل ميفار  علياه  ملتازامهها ا نو حيح مالصفقة العمومية  
مادة ماع المصالحة المتعاللعمت محت العقد معناا  التعااون    فالتنفيه الشنصيموافقة من ا دارة

ناه املتازام يوجا  علياه الا هاه نو  وفاي ايجاال المحاددة   العمومياة لتحقيس تنفيه جيد للصافقة
 مان الفعاال بمكاان  نجااز المشاروا حارص علاى التواجاد المساتمر و الحيطة و الحهر و ال بمبدم

 نير في ا نجاز.مجت السهر على مرامبة سير العمال في يرو  جيدة و تفادي التإل

  حترام اآلجا ا لى الحرص ال رع الرابع:  

ة علااااى عاااااتس المتعاماااات م املتزامااااات الوامعاااا ن احتاااارام ضجااااال تنفيااااه المشااااروا  ماااان مهاااا 
  همياة لتحقياس التنفياه الجياد للصافقة العمومياةاحترام ايجال من المور الكثر م ن المتعامد  ل
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مار يوماع علياه الجازاء مان د  نالل مان طار  المتعاماد وهاها الفعدم احترام ايجال يعني وجاو 
لاهلر مان    لاى التعاوي  مو  لاى فساو العقاد ب راماة التاإلنير بتاداءا وهاها طر  ا دارة العامة 

فالمتعامااد   تفااس عليهااا مااع المصاالحة المتعاماادةواجبااه الحاارص علااى تنفيااه العقااد فااي الماادة الم
ااال  العااام وعلااى مساااس من تنفيااه  لواجباتااه علااى  1باعتبااار  متعاونااا مااع ا دارة فااي تحقيااس الصو

اافقات العموميااة  فصنااه يكااون  الوجااه الكماات ماان شااإلنه من يحقااس النتااائ  المرجااوة ماان  باارام الصو
فقة في ايجال المتفس عليها ملزما بتنفيه وتسليم مو وا  .الصو

  قات العموميةالجرائم المتعلقة بالص   :المطلب الثالث

ن يساااتعمت موهاااو يقاااوم بواجباتاااه الوييفياااة يجااا  ن المويااا  مو المكلااا  بندماااة عاماااة  
ن ممااان ورائهاااا غيااار الصاااال  العاااام دون ن م يبت اااي مته فاااي هاااها الشاااإلن بنزاهاااة ومماناااة و سااالط

يسااتعملها فااي ا ثااراء ماان المااواطنين المتعاااملين معااه عاان طريااس الرشااوة وامساات لل وامناالل 
افقات العمومياة وتعلقهاا باالموال  و 2ار بالماال العاامبواجباات الوييفاة وا  ار  نيارا لهمياة الصو

العامااة هااها مااا يجعلهااا المكااان النصاا  لماايلد الجاارائم التااي تتعلااس بااالموال ومااد نااص عليهااا 
هااااه  الجاااارائم بااااالموي  الفساااااد ومكافحتااااه ور ااااط بالومايااااة ماااان المشاااارا فااااي القااااانون المتعلااااس 

 .013-06القانون من  2وعروفه في المادة  العمومي

 :فقات العمومية ونبرزها فيما يليسنتطرل في هها المطل   لى مهم الجرائم المتعلقة بالصو 

 
                                                           

1 De Laubadère (A.), Moderne (F), Delvolvé (P), Traité des contrats administratifs, T2,LGDJ, Paris 

1984, p 706. 
  

  اآلثار الجزائية لجرةمة اإلضرار بالما  العام   صع  ناجي عبود, شاكر عثمان داود  علي حمزة عست النفاجي 2
 .12ص  2016 3العدد   8المجلد: 

 القانون 06-01 مؤرخ في 20فبراير 2006 يتعلس بالوماية من الفساد و مكافحته.3 

http://mouhakiq.com/papers/Lawj_paper_2016_9221719.pdf
http://mouhakiq.com/papers/Lawj_paper_2016_9221719.pdf
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 جرةمة مند امتيازات سير مبررة :ال رع ا؟و 

افقات هاي اممتياازات التاي م تساتند  لاى مسااس ماانوني الغير اممتيازات  مبررة في مجال الصو
المعماول بهماا فاي  حس نتيجة منالفة التشاريع والتنيايم مي تلر المتحصت عليها من دون وجه

 ولهه  الجريمة صورتين: 1مجال الصفقات العمومية

 المحاباة -1

اسااات لل نفاااوه معاااوان الدولاااة مااان مجااات الحصاااول علاااى امتياااازات غيااار مباااررة  -2
 بمناسبة  برام عقد مو صفقة مع الدولة.

مااان  26ناااصو علاااى جريماااة مااان  امتياااازات غيااار مباااررة فاااي الماااادة  الجزائاااري  المشااارا كماااا منو 
: 01-06القانون   وهي تمسو

كاات موياا  عمااومي يقااوم بااصبرام عقااد مو يؤشاار مو يراجااع عقاادا مو اتفاميااة مو صاافقة مو  - 1
 ملحقا منالفا بهلر امحكام التشريعية و التنييمية.

بصافة عاماة كات شانص  مو  ي حرفي مو مقااول مان القطااا النااصكت تاجر مو صناع -2
ولااة مو الجماعااات  طبيعااي مو معنااوي يقااوم ولااو بصاافة عر ااية  بااصبرام عقااد مو صاافقة مااع الدو

ياة المؤسساات العموم وللقانون العاام مت العمومية النا عة ئالية   مو المؤسسات مو الهيالمح
 ي  :المؤسسات العمومية هات الطابع الصناعي والتجاري مصد تحقيس ما يلاممتصادية و 

  عطاء امتيازات غير مبررة لل ير. -م 

                                                           
 مهكرة لنيت درجة الماجستير في القانون  والمالي في مجا  الص قات العمومية ظاهرة ال ساد اإلداري بن بشير وسيلة    1

 .11ص 2013العام نجامعة مولود معمري بتيزي وزو 
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من يسااتفيد ماان ساالطة مو تااإلثير معااوان الهيئااات المااهكورة ماان مجاات الزيااادة فااي السااعار  -  
التااي يطبقونهااا عااادة مو ماان مجاات التعااديت لصااالحهم فااي نوعيااة المااواد مو الناادمات او ضجااال 

 التسليم مو التموين.

الجريمة عقوبة الحبس من سنتين  لى عشار سانوات وغراماة مرر المشرا العقوبة لمرتكبي هه  
 .دج 1000.000دج  لى  200.000من 

 : الرشوةال رع الثاني

لااى المقاباات وهلاار الرشااوة يقصااد بهااا المتاااجرة بالوييفااة واساات للها ماان مجاات الحصااول ع
مشروا الاهي الغير اجباته  فالروشوة هي هلر العمت متناا عنه مو ا نلل بو بإلداء عمت مو ام

َوَم تَاإَلُكُلوا َمَماَواَلُكم  ماال هللا تعاالى : "  قول العاماة والناصاة وينشار اليولاممن الح يعطت الكثير
َثِم َوَمناُتمَ  اَن َمَماَواِل النَّااِس ِبااَ ِ اِم ِلَتإَلُكُلوا َفِريقشاا مِو  كماا 1 َتَعَلُماوَن "َبَيَنُكم ِباَلَباِطِت َوُتَدُلوا ِبَها ِ َلى اَلُحكَّ

 من رسول  مال في حديح شري  من هللا لعن الراشي والمرتشي.

حقال باطت"عطى  بطال حس  و قوله " منها ما يُ عرفها الجرجاني ب  .2از

 عان وييفتاه معماال فاي المويا  مبات مان امتجاار هلار القاانوني المفهاوم فاي تعناي التاي الرشاوة

 مزياة مو فائادة مان هاها عر اه ماا مباول علاى معاه التفااهم مو الحاجاة صااح  ماع امتفاال طرياس

 .3وييفته في العمت هها يدنت مادام عنه اممتناا مو عمت مداء مقابت

                                                           
 ة.من سورة البقر  188ايية  1
كتااا   12ه ص 1405  دار الكتااا  العر ااي  بيااروت  1ه(  816التعريفااات للجرجاااني علااي باان محمااد باان علااي )ت 2

 .الراء مع الشين
 .43ص 2011  ا جتماعية وا نسانية الكاديمية للدراسات  الرشوة في قانوت مكافحة ال سادفرمال معمر   3 
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فجريمااة الرشااوة فااي  طااار الصاافقات العموميااة هااي متاااجرة الموياا  العمااومي الااهي تكااون لااه 
فقة مو العقاد مو امتفامياة مو الملحاس وهلار مان نا ل لعلمة مباشرة مو حتى غير مباشرة بالصو

 اممتناا عنه.ميامه بعمت يتعلس بوييفته مو 

من  انحااارا  المويوااا  فاااي مداء شاااوة تتمثااات فاااي امتجاااار بالوييفاااة و الر  هن يمكااان القاااول و
 واسااااتهتار  الموياااا  انحاااارا  تكشاااا و  معمااااال وييفتااااه عاااان ال اااار  المسااااتهد  مو المنشااااود

 لاى  لتقليات املتزاماات  والرشااوى تساتندم لتقلايص الجاودة  1وكراماة حرماة لهاا التاي بالوييفاة
 01-06مان القاانون  27نص على هه  الجريمة في المادة  الجزائري  المشرا نو كما م . 2العقد

مي يقب  مو يحااول من يقاب  المتعلس بالوماية ومكافحة الفساد وهي تتعلس بكت موي  عمو 
 يحادحكماا    مجارة مو منفعاة مهماا كاان نوعهاا.بصافة مباشارة مو غيار مباشارة  و ل ير لنفسه م

 .3عامة لمنامصة طر   جراء مو عقد لتسهيت رشوة طل  مو بقبول موي  يقوم عندما عادة الفساد

واشتر  المشرا المناسبة وهي تح ير مو  جراء مفاو ات مصد  برام مو تنفيه صافقة مو عقاد 
 مو ملحااس باساام الدولااة مو الجماعااات المحليااة مو المؤسسااات العموميااة هات الطااابع ا داري مو

  متصاااديةالتجاااري مو المؤسسااات العموميااة امالمؤسسااات العموميااة هات الطااابع الصااناعي و 
افقات العمومياة طبقاا للماادة وعقوبة الرشو  تتمثات فاي   01-06مان القاانون  27ة في مجاال الصو

 .دج 2000.000دج  لى 1000.000غرامة من بس من عشر سنوات  لى عشرين سنة و الح

د عقوبة الرشاوة ساواء الجزائري  المشرا ما نلحيه منو  قارناة فيماا يتعلاس باالحبس وال راماة م شدو
هي جريمة من  امتيازات غير مبررة  وهها ما يبين نطاورة الروشاوة و بالجريمة المهكورة سابقا و 

                                                           
 .14 د  ص1998صر م امسكندرية   الجامعية المطبوعات ردا  العامة بالمصلحة المضرة الجرائم  دمحم عو  1

2 Søreide, Tina. Corruption in public procurement. Causes, consequences and cures. Chr. Michelsen 

Intitute, 2002.p29. 
 .736عباس سلمان محمد علي  مرجع سابس ص   حمد جاسم محمد 3
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اااديد علاااى عملياااات  بااارام الصااافقات  تلااار  ا نااالل بهااااالعمومياااة و ااار  مبادئهاااا و تإلثيرهاااا الشو
 .الحيطة والحهرو  والمساواة و ا علنالمتمثلة في مبدا المنافسة 

لاااه وهلااار  جناياااة اعتبارهاااا حاااامتجزائاااري علاااى يااارو  تشاااديد الجريماااة و كماااا ناااص المشااارا ال
 .1علمة بصفة الجاني

 تقاادم عادم علاى2الفسااد مكافحاةبالنسبة لتقادم الرشوة ناص عليهاا المشارا الجزائاري فاي ماانون 

 ناارج  لاى الجريماة عائادات تحويات تام  ها ماا حالاة فاي لجرائم الفسااد بالنسبة العقوبة وكها الدعوى 
 ا جاراءات ماانون  فاي عليهاا المنصاوص الحكاام تطباس الحاامت مان هلار غيار وفاي الاوطن 

 .3الجزائية

 جرةمة أخذ فوائد بص ة سير قانونية ال رع الثالث:

و مصاال  الجهاة التاي يعمات طته ويقاوم بال ارار عمادا باإلموال مفقد يست ت الموي  سل
و ناه متتعلاس بكات مويا  عماومي  يإل  هن نقول من جريمة منه فوائد بصافة غيار مانونياة 4بها
اااا عااان طرياااس شااانص ضناااريتل مو   فوائاااد مااان العقاااود مو قاااى  ماااا مباشااارة و  ماااا بعقاااد صاااوري واز

ا رتكااا  الفعاات ماادير مت مو المؤسسااات التااي  يكااون وماات االمزاياادات مو المنامصااات مو المقاااو 
فع فااي  و جزئيااة  مو بماان يكااون مكلفااا بااإلن يصاادرلهااا مو مشاارفا عليهااا بصاافة كليااة م  هنااا بالاادو

 يإلنه منه فوائد ميوا كانت.بتصفية ممر ما و  لية ما مو مكلفاعم
                                                           

  2005منشااة المعاار  بامساكندرية  شاركة الجالل للطباعاة    – جرائم القسم الخاص” قانوت العقوباترمسيس بهنام   1
 .320ص 

 .01-06من مانون مكافحة الفساد  54انير المادة  2
المت امن 1966يونياو  8ماؤرخ فاي   155-66يعدل ويتمم اممر رمام  2017مارس 27مؤرخ في  07-17انير مانون  3

 مانون امجراءات الجزائية .
  مركاز محماود الموسو ة الجنائية الشاملة في جرائم ا؟موا  فقهـا وقضـام السيد عبد العاطي   صبري الراعي   ر ا   4

 .153-125لأصدارات القانونية   القاهرة   الجزء امول   )د س ن(  ص ص 



 

95 
 

المتعلاااس بالوماياااة  01-06مااان القاااانون  35وتتمثااات عقوباااة هاااه  الجريماااة طبقاااا لااانص الماااادة 
دج  لاااااى 200.000وغراماااااة مااااان  ومكافحاااااة الفسااااااد الحااااابس مااااان سااااانتين  لاااااى عشااااار سااااانوات

 .دج 1.000.000

 مشروع السير جرةمة اإلثرام  ال رع الرابع:

مشااروا هااو هلاار ال نااى مو الثوااراء النااات  عاان مصاادر غياار مشااروا الغياار يقصااد بااا ثراء 
ولقاااد تااام تجريمهاااا مااان مبااات المشااارا الجزائاااري حاااديثا   ويعجاااز المويااا  العماااومي عااان تبريااار 
كمااا من هااه  الجريمااة تقت ااي  37فااي المااادة  01-06بموجاا  مااانون الومايااة ومكافحااة الفساااد

 توافر العناصر ايتية:

 يكون الجاني مي مرتكبها مويوفا عموميا. من-م

 .حصول الزيادة المعتبرة التي طرمت في همته المالية ومقارنتها بمدانيله المشروعة - 

 عجز الموي  العمومي عن تقديم تبرير معقول لهه  الزيادة المعتبرة.-ج

الفسااااد ماان ماااانون مكافحااة  37جاااءت هااه  الجريماااة المنصااوص والمعامااا  عليهااا فااي الماااادة 
 1من مين لر ههاه تكريسا لقاعدة:

ن ماالمتعلاس بالوماياة  01-06مان القاانون  37العقوبة المقرر لهه  الجريماة وفقاا لانصو الماادة 
 لاااى  200.000الفسااااد ومكافحتاااه هاااي الحااابس مااان سااانتين  لاااى عشااار سااانوات و غراماااة مااان 

 .دج 1.000.000

                                                           
 . 104صمرجع سابس     بوسقيعة محسن  1
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مرة تقااوم  مااا بحيااازة الممتلكااات مسااتمشااروا منهااا جريمااة الغياار  ثااراء ماان نصااائص جريمااة ا
 و غير مباشرة.ل هه  الممتلكات بطريقة مباشرة ممشروعة مو است لالغير 

 الهدايا لقيال رع الخامس: جرةمة ت

و ميااة مزيااة غياار مسااتحقة ماان هااي مبااول موياا  عمااومي ماان شاانص هديااة م: تعرة هــا -1
 و تلقاايم ن جريماة تقباتكماا م  معاملااة لهاا صالة بمهاماه ماا مون تاؤثر فاي ساير  جاراء نها مشاإل

الهااادايا م تنتلااا  عااان الرشاااوة مااان حياااح نطورتهاااا علاااى ساااير المرافاااس العمومياااة و تحقيااااس 
اد وتراجااع مااة ويساااعدان علااى انتشااار الفساادارة العافكلهمااا يعيقااان السااير الحساان لااأ المساااواة

 نو يمكنناا اعتباار م جابياةيالرشاوة ا بية و علاى الرشاوة السال هن ف ال   مستوى الندمة العمومية
لرشاوة  فالمشارا الجزائاري و تعتبر صورة مستحدثة لبت الهدايا فرعا من فروا الرشوة مجريمة تق

 01-06بموجاا  القااانون  2006هااا فااي العااام لفعاات تقااديم الهاادايا للموياا  وجرمتنبااه لألماار و 
ونصاااائص  الهااادايا ك يرهاااا مااان الجااارائم لهاااا مميااازات لقااايجريماااة ت  و المتعلاااس بمكافحاااة الفسااااد

صااعوبة ا ثبااات فيهااا غيرهااا مان الجاارائم نياارا ل مو اها و عاان كثار تعقياادا م تنفارد بهااا وتجعلهااا
 لقيام هه  الجريمة يشتر  من يكون المتقبت مويفا عموميا. و 1وعدم التبلي  عنها

 وهي: تقوم هه  الجريمة على مركان :أركانها -2

ثير مسااتحقة ويناات  عنهااا التااإلمزيااة غياار  وديااة مهااو مبااول الموياا  لله :الااركن المااادي-م
 .و معاملة لها صلة بمهامهفي سير اجراء ما م

 .رادته وبعلمهالمتمثت في ميام الموي  بالفعت المجرم بص الركن المعنوي:- 

                                                           
ديااوان   المــوارد البشــرةة وأخالقيــات المهنــةالوظي ــة العموميــة بــيت التطــور والتحــو  مــت منظــور تســيير   سااعيد مقاادم 1

 .152  ص 1    2010  الجزائر  المطبوعات الجامعية
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ن يكاون لكاي يساإلل الشانص عان جريماة عمدياة م فال باد  علياه القاانون   ن ما يقوم به يعاما 
  .1الفعت جريمةجريمة  مي باليرو  التي تجعت من علم بومائع هه  العلى 

الهادايا  لقايناه تام تجاريم فعات تما يسمى بالركن التشريعي حياح م وم :يالنص القانون-ج
و بموجااا  القاااانون المتعلاااس بمكافحاااة  2006بتاااداءا مااان العاااام   يمااان مبااات المويااا  العماااوم

 .38بموج  نص المادة 01-06الفساد 

ر شاهمالهدايا بالحبس من ساتة  لقييعام  مرتك  جريمة ت الجرةمة:العقوبة المقررة لهذه -3
 .دج200000دج الى 50000لى سنتين و ب رامة من  

المشارا مارر نفاس العقوباة للشانص  نو م 01-06من القانون  38لل المادة ما نلحيه من ن
لااام ير طهاااا بق ااااء  الجزائاااري  المشااارا نو الجريماااة نلحاااض م بالنسااابة لقياااام  و الاااهي يقااادم الهدياااة

يكفااي من تقاادم لااه الهديااة فااي ياارو  يكااون فيهااا ملاا  مو  جااراء مو الحاجااة مثاات الرشااوة باات 
ن يسااتلم الموياا  الهديااة ميااد الدراسااة لاادى الموياا   وممعاملااة ناصااة بمقاادم الهديااة مو ااوا 

 .بهلر2مع علمه

الصاافقات  ليهااا المشاارا بشااكت دميااس ناصااة فااي مجااالهنااار جاارائم مناارى لاام يتطاارل   نو كمااا م
 :وتتمثت في العمومية

وهااو الو ااع مو الموماااا  الااهي تتااإلثر فيااه مو ااوعية واسااااتقللية ماارار  :تعــارا المصــالد -1
مو تهاااام  الموياا  مثناااء ادائااه لوييفتااه بمصاالحة شنصااية ماديااة مو معنويااة تهمااه هااو شنصاايا

محااااااد ممار ااااااه  مو مصدماااااااء  المقر ياااااان  مو عندمااااااا يتإلثاااااار مداؤ  لوييفتااااااه باعتبااااارات شاااااانصية 
                                                           

 .33ص ن(د س )  3الجزائر  ديوان المطبوعات الجامعية    قتصادييت وات ا؟المساولية الجنائية ل  الي وعمر جب 1
  6   ديااوان المطبوعااات الجامعيااة   الجزائاار   ”القســم الخــاص“شــرح قــانوت العقوبــات الجزائــري . محماد صاابحي نجاام  2

  .09 ص 2005



 

98 
 

يشااتر  المشاارا لقيااام   و ر"اه بالمعلومااات التااي تتعلااس بااالقرامباشاااارة مو غياار مباشاااارة  مو بمعرفتااا
 .1ن يكون الجاني مويفا عمومياة عدم التبلي  عن تعار  المصال  مجريم

 في: :"عوامت تفشي ياهرة "تعار  المصال تتمثت 

  المصلحة الشنصية المباشرة للموي. 

  لجنااااس مواالمحاباااااة الناتجااااة عاان علمااااات القرابااة والنساااا  مو الصدامااااة مو الزمالااة مو 
 .الصاات مو العاارل مو الدياان مو الاارمي السياسااي مو غيرها من امعتبارات

  ل العااداوة والكراهية حيح يعمااد بع  المويفين  لااى الت ييس وتعطيات مصااعلمااات 
ساابقة  مو مشااعر ب ا  وكار  وعنصارية لي ساب  مان  الشناص الهين تجمعهم بهم عداوة

 .السبا 

تقع مسؤولية  مان عدم وجود مي تعار  للمصال  في مي مارار مو  جاراء فاي المقاااام الول 
  فااااينرون سااااايحاولون دائماااا اسااااات لل مرابتهااااام مو صدامتهااااام مو علاااى عااااتس المويااا  هاتاااه

علاااى المويااا   هن  .الناصاااةباااالموي  مااان مجااات تسااااايير مصاااالحهم  معرفتهااااام مو علمتهااااام
  لمادير  ا فصااو   لتزام بالعمت المؤسسي من نلل التزامه بقيم العدالاة والنزاهاة والمساؤوليةام

مي حالااااة مو موماا  يتعاار  لااه ومنهااا تعااار  المصااال  والتشاااادد  عاان مو لمسااااؤوله المباشاااار
من م يساااتفيد و   ممام الهات والصادماء والمعاار  بإلناه م يقبات المحابااة والواساطة والمحساو ية

بشااكت غياار مانونااي ماديااا مو معنويا هااو مو مي من مهله ومصدمائه ومعارفه من الوييفاة التاي 
من م ياؤدي عملاه و  المستقبت من مي مرارات مد اتنهها مثناء الوييفاة ا مو فييقوم بإلدائها حالي

 .بما يمكن من يمس ساامعته مو ساامعة الجهة التي يعمت لديها

                                                           
مجلة البحاوح  تجرةم  دم التبليغ  ت تعارا المصالد تنرةٌس لمكافحة ال ساد في الوظائف العمومية"عثماني فاطمة. " 1

 .81ص  (2017) 6.2 والدراسات القانونية والسياسية
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المشااااارا الجزائاااااري ناااااص علاااااى تعاااااار  المصاااااال  فاااااي ماااااانون الصااااافقات العمومياااااة  نو كماااااا م
اصااة لموياا  عمااومي الننااه عناادما تتعااار  المصااال  وهااو ياارى م وتفوي ااات المرفااس العااام

و تنفيه صفقة عمومية مع المصلحة العامة و يكون مان شاان هلار او مرامبة ميشارر في  برام 
التااإلثير فااي ممارسااته لمهامااه بشااكت عاااد  فصنااه يتعااين عليااه من ينباار ساالطته الساالومية بااهلر و 

 يتنحى عن هه  المهمة.

ة فاي لجناة التحكايم و الع اوية ناه تتناافى الع اويعلى ممن نفس القانون  91دة الما نص في
صااافة مقااارر فاااي لجناااة الصااافقات العمومياااة ماااع الع اااوية فاااي لجناااة فااات  اليرفاااة و تقيااايم  مو

م يمكاااان نااااص علااااى منااااه  92و فااااي المااااادة   و  عناااادما يتعلااااس الماااار باااانفس الملاااا العاااار 
ي شاااكت مااان الشاااكال إلر اااع سااانوات من تمااان  صااافقة عمومياااة باااالمصااالحة المتعامااادة  ولمااادة م

داء مهاااامهم  م فاااي الحاااامت المنصاااوص عليهاااا فاااي يفيهاااا الساااابقين الاااهين تومفاااوا عااان ملمو 
ماااان نفااااس القااااانون المتعلااااس  93كمااااا نااااص فااااي المااااادة  التشااااريع و التنياااايم المعمااااول بهمااااا 

ناه م يمكان المتعامات اممتصاادي المتعهاد معام علاى بالصفقات العمومية وتفوي ات المرفس ال
في و عية نزاا مصال  هي علمة  بالصافقة المعنياة وفاي حالاة ن يكون في صفقة عمومية م

مي  ناالل بمااا جاااء فااي هااه  و  .1يهااور الو ااعية فصنااه عليااه  عاالم المصاالحة المتعاماادة بااهلر
 كهلر مع فسو للصفقة العمومة.عقوبات منرى و و  عقوبات تإلديبية المواد يؤدي بصاحبه  لى

ب راماة باالحبس مان ساتة مشاهر الاى سانتين و  عقوباة لهاه  الجريماة الجزائاري  المشارا  ركما مار 
 .دج200000دج الى  50000من 

 لاى جريماة مساتحدثة فاي مجاال الصافقات  هناا نشاير: متيازةـةتسرةب معلومات ا-2   
حياااح هكرهاااا المشااارا الجزائاااري  ااامنيا فاااي ماااانون الصااافقات العمومياااة وتفوي اااات  العموميااة 

                                                           
 بالصفقات العمومية وتفوي ات المرفس العام . المتعلس 15-247من ماون  93  لى 90انير المواد  1



 

100 
 

متيازياااة لكنهاااا مجرماااة مااان مبااات المشااارا معلوماااات ا  تتمثااات فاااي جريماااة تساااري  المرفاااس العاااام
 صفة بإلية يعمت من بقوله :كت 302في المادة 02-16قوبات الجزائري الجزائري في مانون الع

 مجنبياة بالد فاي يقيماون  جزائاريين  لاى مو مجانا   لى دمءام في شرا مو ومدلى مؤسسة في كانت

  لاى سانتين مان باالحبس يعاما  هلار لاه مناوم يكاون  من دون  فيهاا يعمات التاي المؤسساة بإلسارار
ها  دينار 100.000  لى20.000 من وب رامة سنوات نمس  جزائاريين  لاى السارار بهاه  مدلى واز

  لاى 20.000 مان وب راماة سانتين  لاى مشاهر ثلثاة من الحبس العقوبة فتكون  الجزائر في يقيمون 

 تعلقات  ها السابقتين الفقرتين في عليه المنصوص المصى بالحد الحكم ويج . دينار100,000

 .للدولة مملوكة هنائر حر ية مو مسلحة بصناعة السرار

 مان مكثار مو حاس مان بالحرماان الجااني علاى هلار علاى عالوة الحكام يجاوز الحاامت جمياع وفي.

 .الكثر على سنوات ونمس المت على سنة لمدة القانون  هها من 141المادة في الواردة الحقول 

من نلل نص الماادة نلحاض ان المشارا الجزائاري عاما  فعات ا دمء بإلسارار المؤسساة التاي 
عاماا  مي ااا علااى الشااروا فااي هااها الفعاات كاام نجااد فيهااا دون ان يكااون منااوم لااه هلاار و يعماات 

حتاااى للجزائاااريين المقيماااين فاااي  وم  المشااارا الجزائاااري شااادد مااان عقوباااة امدمء مكثااار لألجانااا
ائر فتساري  معلوماات هاي ن المقيماين باالجز يلى ا دمء بالسرار للجزائاريالجزائر هها نلفا ع

متيازيااة فااي مااانون االمشاارا الجزائااري نااص علااى فعاات تسااري  معلومااات  كمااا منو  فعاات مجاارم 
منااه بقولااه انااه م يمكاان صاااح  94الصاافقات العموميااة و تفوي ااات المرفااس العااام فااي المااادة 

                                                           
"يجوز للمحكمة  ند قضائها في جنحة و فـي 2016جوان  19المؤرخ في  02-16من مانون العقوبات  14نص المادة  1

الحا؟ت التـي يحـددها القـانوت ات  تحضـر  ـت المحكـوم  ليـ  ممارسـة حـق او انثـر مـت الحقـوق الوطنيـة المـذكورة فـي 

وذلم لمدة ؟ تزةد  ت خمس سنوات. وتسري هذه العقوبة مت يوم انقضـام العقوبـة السـالبة للحرةـة او  1مكرر  8المادة

 .اإلفراج  ت المحكوم  لي "
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متياازا عنااد المشاااركة فااي االتاي يمكاان ان تمنحااه  المعلوماااتصافقة عموميااة اطلااع علاى بعاا  
 صافقة عمومياة مناارى  م  ها مثبات من المعلومااات التاي بحوزتااه م تنات بمباادم حرياة المنافسااة 
وفاااي هاااه  الحالاااة يجااا  علاااى المصااالحة المتعامااادة ان تثبااات ان المعلوماااات المبل اااة فاااي دفتااار 

 الشرو  تبقي على المساواة بين المرشحين.

ن   المعلوماات التاي يمكان من المشرا الجزائري هكار مصاطل  اطلاع علاى بعاحض منل
متيااااازا عنااااد المشاااااركة فااااي صاااافقة عموميااااة و هنااااا يشااااير  لااااى جريمااااة مسااااتحدثة فااااي تمنحااااه ا

ناه يساب  ن هاها الفعات جرماه القاانون لة  لمتيازياافقات العمومياة هاي تساري  معلوماات الص
مباااادئ الصاااافقات العمومياااة مثاااات الق ااااء علااااى  كاااهلر يحاااادح نلااال فااااي  ال ااارر باااااينرين

 .يفة بين المتعاملين اممتصاديينالمنافسة الشر 

فقات العمومياة متوما  ع  فالحفااظ علاى   لاى  امان السارية التاماة للمعلوماات هن نجا  الصو
فاااي القاااانون و  01-06ون مكافحاااة الفسااااد السااار المهناااي واجااا  ناااص علياااه المشااارا فاااي ماااان

لتازام نه يج  على كت مويا  امبإل 48مادة في ال1 03-06امساسي العام للوييفة العمومية 
لام باه و نبار عزتاه مو مي حادح من يكشا  محتاوى مي وثيقاة بحو بالسار المهناي ويمناع علياه م

تقت ااايه  ااارورة المصااالحة وم يتحااارر  ماااا عااادا ماااا  طلاااع علياااه بمناسااابة ممارساااة مهاماااهو ام
ونااص  ن الساالطة الساالومية المؤهلااةواجاا  الساار المهنااي  م بتاارنيص مكتااو  مااالموياا  ماان 

 ماان نفااس القااانون علااى الموياا  ان يسااهر علااى حمايااة الوثااائس ا داريااة 49كااهلر فااي المااادة 

                                                           

 يتصمن القانون الساسي العام للوييفة 2006يوليو 15ه الموافس 1427جمادى الثانية 19مؤرخ في  03-06ممر رمم  1 
 العمومية.
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قااع علااى   ماان بااين املتزامااات التااي ت(1Professionnel Secret)الساار المهنااي  فوعلااى ممنهااا
 .2كان و وييفيالعامت في مي مستوى مهني م

ل بااه يعر ااة للعقوبااة الساار المهنااي واجاا  علااى كاات موياا  وكاات  ناال نو ميمكاان القااول   هن 
 .حتى الجزائيةالتإلديبية و 

  قات العموميةطار الص  المبحث الثالث: تبييا األموا  في إ

ئمااا و بشااتى الوسااائت لتحقيااس دا المجاارم المتحصاات علااى المااال غياار المشااروا يسااعى نو  
ااا  القاااهرة موالاااهغسااات ل للقياااام  مر اااا  نصااابة ووسااايلة مفقات العمومياااة ماااا جعااات مجاااال الصو

 وهااها مااا نحاااول معرفتااه نهااا مشااروعة مااوال تباادو كإللااى مة  بعمليااات تحوياات العائاادات امجرامياا
 فقات العمومية .عن التبيي  في مجال الصو 

  قات العمومية في الص   ل موا  ماهية التبييا المطلب ا؟و :

ااااامصاااااطل  تبياااااي  ال نو   فقات العمومياااااة يعكاااااس نطورتاااااه علاااااى تنفياااااه ماااااوال فاااااي الصو
ااا ماااع   جعلناااا نعطياااه تعريفاااا يباااين هاااه  النطاااورة  ماااا و تبدياااد الماااال العاااام فقات العمومياااةالصو

 .عن طرل فعالة لقمع الجريمةالبحح 

 في الص  قات العمومية موا تبييا األ تعرةف ال رع ا؟و :

للعائادات ا جرامياة عان مصادرها الاهي تإلتات مناه  مينالمجار هو عملية فصات  :تعرة   -1
مساتندمين فاي هلار الصافقات  ا وهها بعاد انفااء مصادرها الصاليمام مشروع و جعلها تبدو
اااالعمومياااة   عائااادات ا جرامياااة التاااي فقات العمومياااة هاااو انفااااء المصااادر للفاااالتبيي  فاااي الصو

                                                           
  مصاااار الكتاااا    البليااادة   الجزائاااار  )د. (    المصــــطلحات القانونيـــة فـــي التشــــرةع الجزائـــري   (ابتساااام القرَّام)معاصااار1

 .248-247ص1998
دياوان المطبوعاات الجامعياة التنظيم القانوني لعالقات العما في التشرةع الجزائريل القـة العمـا ال رديـة   محمية سليمان  2

 .183 ص  1998الجزء الثاني  طبعة   الجزائر 
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اا1فااي  يتحصاات عليهااا الموياا  تجااار بالوييفااة وفااي نفااس الوماات ا  فقات العموميااة نتيجااةالصو
اااا مجااااام نصاااابا لعمليااااات تبيااااي  فقات العموميااااة مساااارحا و مااااب  الرشاااااوي مقاباااات جعاااات الصو

سالحة الت العمومية مثت تجاارة المنادرات و فقانرى م تتعلس بالصو موال الناتجة عن جرائم مال
ا نو  فنقول  هن موغيرها  لحاد امول هاو دما  حادين ا هوفقات العمومياة تبيي  امموال في الصو

 نو معهاام  والحااد الثاااني هااو م مااوال المبي ااة فااي مجالهااا و هااها بمساااعدة الموياا  المتااآمرال
فاي امتجاار   نفاء مصدر  المتمثاتالموي  بعد تحقيقه لكس  غي مشروا يسعى لتبيي ه و 

اااايااااي  التببالوييفااااة و بالتااااالي نقااااول منو  فقات العموميااااة هااااو عمليااااة معقاااادة مااااوال فااااي الصو
 متدانلة يصع  فر رموزها .و 

المشااروعة فااي  مااوال غياارمتصاااديين مصااحا  اللاادافع وراء مشاااركة المتعاااملين اما ن 
فقات العمومية ل نفااء مصادرها جات التموياه و ماوال القاهرة ل  هاو تادوير تلار الجات تنفياهالصو از

التاي المشاروعة ماوال غيار ال مشروعة ب   النير عن حجام المو الحصول على مو الصلي 
 وهااااها امماااار ياااانعكس ساااالبا علااااى مسااااتوى نجااااا  تنفيااااه  2جاااات تحقيااااس هلاااارا ليمكاااان نسااااارته

ااافقات العمومياااة كاااون المتعامااات المتعاماااد هاااو مجااارم مبااايو  لااام ياااتم التعااار  علاااى هويتاااه  الصو
التواطاؤ الاهي يجماع المويا  باالمجرم مر و بواسطة التاآ لسببين  ما بواسطة ا همال للرمابة مو

 هها مقابت عمولة تكون في الصت م رية.القهر   يات التبيي  للمال مقابت تسهيت عمل

                                                           
 على منه :01-06تعري  الموي  العام من ناحية مانون الوماية من الفساد ومكافحته  1
اء كان ا كت شنص يش ت منصبا تشريعيا مو تنفيهيا مو  داريا مو م ائيا مو في محد المجالس الشعبية المحلية المنتنبة سو  م

 بصر  النير عن رتبته مو ممدميته.معينا مو منتنبا دائما مو مؤمتا مدفوا الجر مو غير مدفوا الجااااار 
   ا كت شنص ضنر يتولى ولو مؤمتا وييفة مو وكالة بإلجر مو بدون مجر ويساهم بهه  

فااي ندمااة هيئااة عموميااة مو مؤسسااة عموميااة مو ميااة مؤسسااة مناارى تملاار الدولااة كاات مو بعاا  رمس مالهااا مو ميااة   الصاافة
 مؤسسة منرى تقدم ندمة عمومية.

 بإلنه موي  عمومي مو من في حكمه طبقا للتشريع والتنييم المعمول بهما. ج ا كت شنص ضنر معر 
 

مجلة   "اإلخال  بمبدأ المساواة في الص قات العمومية كأثر مت أثار جرةمة تبييا األموا بلل سليمة بلل سليمة. "2
 .222 ص 2015  2 العدد 4المجلد  البحوح والدراسات القانونية والسياسية
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 الص قات العمومية: أسباب جرةمة التبييا ل موا  في مجا  ال رع الثاني

اا نو  : ت شــي ال ســاد -1 فقات العموميااة هااو تفشااي السااب  الرئيسااي الااهي يهاادم بناااء الصو
 ناااتلس المساااتمر للماااالوالمحابااااة واممدى الاااى انتشاااار الرشاااوة ماااا امداري  الفسااااد الماااالي و 

 .العمومي

 للكسا  العاماة الوييفاة اساتعمال  سااءة :(بإلناه بالفسااد النااص تعريفاه الادولي البنار معطاى
 طار   جاراء مو عقاد لتساهيت رشاوة طلا  مو بقباول مويا  يقاوم عنادما يحادح فالفسااد  النااص
 رشااوى  بتقاديم ناصاة معماال لشاركات وساطاء مو وكالء يقاوم عنادما ياتم كماا  عاماة لمنامصاة

  طاار ناارج مر اا  وتحقياس   المنافساين علاى للت لا  عاماة  جاراءات مو سياساات مان ساتفادةلل

 وهلار الرشاوة  لاى اللجاوء دون  العاماة الوييفاة اسات لل طرياس عان الفسااد يحادح كماا  القاوانين

 مو الرشاوة دفاع طرياس عن يحدح الفساد  ن  لى يشير وهها )الدولة مموال سرمة مو المار  بتعيين

 عقاد لتساهيت مي اا النااص القطااا وفاي الحكوماة فاي المساؤولين للماويفين مباشارة العمولاة

ا  متقدماة مواماع علاى والحصاول العاام الماال علاى الياد و اع طرياس عان يحادح كاهلر فقاتالصو

 .1والناص العام العمال مطاا وفي الوييفي الجهاز في والمار  لألبناء

جااايم يونااا  "معلااان رئااايس مجموعاااة البنااار الااادولي  – 2013ديسااامبر  19 وفاااي واشااانطن 
هاااو "العااادو الول للشاااع " فااي البلااادان النامياااة  مؤكااادا علاااى من البنااار الياااوم الفسااااد  منو   "كاايم

يعزز مان حر اه علاى الفسااد ومطالباا البلادان النامياة الشاريكة والقطااا النااص بالمشااركة فاي 
 .2 هه  الحر 

                                                           
 ا؟قتصاد المالي واإلداري ودورها في تحجيم أدام ال ساد ظاهرة   عباس سلمان محمد علي  حمد جاسم محمد   عن 1

 .742ص  2003العام  العراقي بعد
2 http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2013/12/19/corruption-developing-countries-

world-bank-group-president-kim     le 15/02/2018 à 11,15 h 

http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2013/12/19/corruption-developing-countries-world-bank-group-president-kim%20%20%20%20%20le%2015/02/2018%20à%2011,15
http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2013/12/19/corruption-developing-countries-world-bank-group-president-kim%20%20%20%20%20le%2015/02/2018%20à%2011,15
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ميااهر الفسااد لكان  ن للرماباة دور كبيار فاي الق ااء علاى كات  الرقابـة:تراجع دور -2
 عدم فعاليتهاا كونهاا مبإلن قول النستطيع و ت المنتصة ئاتراجعها من مبت الهيما نلحيه هو 
 .و حتى متواطئامهمل م ئم بهها الفعت مد يكون متهاونا  موالقافسس السليمة تقوم على ال

 نهاااا تنتصااارياااا الحديثاااة م: ماااا  نعرفاااه عااان التكنولوجانتشـــار وســـائا التننولوجيـــا -3
زمن وغيااار هلااار مااان اميجابياااات  م منو المجااارم دائماااا يبحاااح عااان الااا ىحاااافض علاااتو المساااافات 

 .جراميةالث رات من مجت استندامها لتحقيس مقاصد  ا 

مياادي المجارمين  م يمكان من تتسار :  قات العموميـةسوم خلق الموظ يت في الص  -4
مباااول   مااااو  مقاباااتمااان يسااااعدهم و يقااادم لهااام النااادمات غيااار المشاااروعة وهاااها ببااادا لاااوم وجاااود م

 غيرها.الرشاوي و  الهدايا مو

التنفيااااهيين د الشااارو  اللزمااااة لتعياااين المااادراء لة تحدياااوا اااا  فااااي مساااااإل زال القااااانون غيااااارمااااا
اا اا ن   فقات علااى مسااتوى الوميااةالمنتصااين بااصبرام الصو فقات هااها الو ااع رتاا   باارام معياام الصو

ا  90% العمومية بشكت مناال  للقاانون ماا دفاع الابع   لااى القااول منو  فقات العمومياة مان الصو
 .1تبرم بطريقة غير مانونية

 في الص قات العموميةصور التبييا  :ال رع الثالث

 و هاها ماا يجعات لاهفقات العمومية يعتبر من العمليات المعقدة موال في الصو تبيي  ال 
 :هي عديدة و صور

ا:   قات العموميةتبييا  ائدات الجرائم المتعلقة بالص  -1 وسايلة  تصاب    فقة العمومياةفالصو
من جرائم الفسااد ا داري و الماالي )رشاوة  محابااة  اثاراء ي تإلتغير المشروا  المُ لكس  المال 

                                                           
 .175حمزة ن ري  مرجع سابس  ص 1
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مثاات اسااتعمال   و وسااائت متعااددةفااي عمليااة تبيي ااه فااي مكااان ضناار ثاام الشااروا  (غياار مشااروا
 . الفانرة السياراتمؤسسات المالية وشراء العقارات و الالبنور ناصة البنور الدولية و 

ــ-2  هنااا :ألمــوا  القــذرةميــة المكــات الخصــب لعمليــات تبيــيا ا قات العمو جعــا مجــا  الص 
ااااافقات ت الجااااارائم امنااااارى مثااااات تجاااااارة العمومياااااة مكاااااان نصااااا  لتبياااااي  عائااااادا تصاااااب  الصو

رهااا ماان الجاارائم و مساااعدة رجااال المااوال ع اااء البشاارية وغيالالبشاار و المناادرات وامساالحة و 
تبياي  نماا هادفهم لايس الار   واز هاؤمء المجرماون فقة العمومية مشروعة في الفوز بالصو الغير 

نفااااااء مصااااادرها  م رياااااة لماااااويفي المصاااااال   رشااااااوي مشاااااروا مقابااااات تقاااااديم الغيااااار مماااااوالهم واز
  المتعامدة

اا 1تصااامتاحاادح فااي م ااية مثاات مااا  جاناا  مقاباات ين مفقة لمتعاااملالجزائاار حيااح منحاات الصو
ماب   هها كان مقابات تلقاي وفقة العمومية و متيازية مكنتهم من الفوز بالصو اتسريبهم معلومات 

 جنبية .رشاوي م رية و تحويت هه  النيرة  مباشرة  لى بنور ا

أو  ييتالمتعـامليت ا؟قتصـاد ا بـيتالتواطموا  في الص  قات العمومية بواسطة تبييا األ-3
 : قة العموميةالشركات الوهمية الباحثة  ت ال وز بالص  

 لتبياااي الااهي يساااعى  تفاااال مااع المتعاماااتيااتم ام :التواطــا بـــيت المتعـــامليت ا؟قتصـــادييت -أ
اائااه مااع المتعاااملين ايناارين مموالااه بتواط هاام من يتقاساام معفقة العموميااة مقاباات حتااى يفااوز بالصو

يتحقاس مبت اا  فاي الحصاول علاى غيار مشاروعة فبمسااعدتهم يقدم لهم رشاوي م رية  الر   مو
اا عناادما  فتحقيااس هااها النااوا ماان التواطااؤ يكااون   القااهرجاات تبيااي  مالااه العموميااة ماان مفقة الصو

 .على السول عدد مليت من الشركات يسيطر

                                                           
1 https://www.ennaharonline.com/  (04/06/2012)   le 12/12/2016 à21,36 h 

https://www.ennaharonline.com/
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كت جريمة تساتوج  العام  فهو ُيشبما منو التواطؤ بين الشركات من شإلنه  لحال الهى بالمال 
لااااااهلر وكمااااااا فااااااي العديااااااد ماااااان البلاااااادان مبااااااد ماااااان وجااااااود مااااااانون منافسااااااة  معامبااااااة مرتكبيهااااااا 

Competition Law رتكابهاا جاارم التواطاؤ بحياح م يااتم يساام  بمعامباة الشاركات التااي يثبات ا
عهااا ماان امكتفاااء بفاار  غرامااة ماليااة فقااط  باات مبااد ماان و ااعها علااى اللئحااة السااوداء  ومن

 .1المشاركة في مي صفقة عامة وصومش  لى الحكم بصمفالها  ها امت ى المر

اافقات العموميااة هااو عمليااة منااه وعطاااء تع تمااد بالدرجااة امولااى علااى التااآمر فااالتبيي  فااي الصو
الناصااة لهااؤمء المجرمااون سااواء الموياا  العمااومي مو التواطااؤ ماان مجاات تحقيااس المصاالحة و 

هنااا نشااير  لااى امشااترار فااي  المحاساابين وحتااى الماارامبين.المتعامااد و المتعاماات اممتصااادي مو 
و ماد   ي عمت مساهمة في ارتكا  الجريماةشترار يقت ام  فموالجريمة التبيي  لأل ارتكا 

علاااااى ارتكاااااا  الفعاااااال  و المعاوناااااةم الجزائاااااري هاااااها العمااااات فاااااي المسااااااعدةحصااااار المشااااارا 
 .2التح يرية مو المسهلة مو المنفهة لها

تعااار  هاااه  الشاااركات فاااي ملمانياااا علاااى سااابيت المثاااال بإلنهاااا "شاااركات  الشـــركات الوهميـــة:-ب
 ماتلر عناوان بريادي وتوجاد الشاركةه ليس لها وجود مانوني رسمي سوى الن العنوان البريدي"

لايس لهاا نشاا  تقاوم ا  بنكاي و لهاا حسا  مي م وجاود لهاا فاي الواماع فقاطالاورل علاى  الوهمية
وعاااادة ماااا تؤساااس الشاااركة الوهمياااة فاااي  حااادى المااالهات ال اااريبية مثااات بنماااا مو الجااازر   باااه 

العاهراء البريطانياة مو جازر كايمااان غار  البحار الكااريبي وهلاار بمسااعدة محاامين مو شااركات 
 ندمات متنصصة في هه  الماكن. 

                                                           
ــالحــد مــت د.محمااد سااي  الاادين   1  2017  102 العاادد الاادفاا الااوطني اللبناااني   مجلااة  قات العموميــةالتواطــا فــي الص 
 . 71ص 
 .212 ص 2013-2012  12  هومة  الجزائر   دار  الوجيز في القانوت الجزائي العاممحسن بوسقيعة   2 
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لكاات ماان هااه   وعاان هلاار يقااول ملكسااندر زاوكاان  النبياار اللماااني فااي القااانون اممتصااادي   نو 
الشركات مادير تنفياهي لايس لاه عمات ساوى من يادفع رساوم الساجت ال اريبي لهاه  الشاركة فاي 

 .الومت المناس  مرة واحدة كت عام

: مااان ناحياااة المبااادم تإلسااايس شاااركات العناااوان البريااادي ماااانوني  ولكااان غالبااااش ماااا  ويقاااول زاوكااان
مصدرها معماال  جرامياة  مثات تجاارة تست ت في التهر  ال ريبي والفساد وغست الموال التي 

وال  لااى هااه  و نفاااء تحركااات المااوال يااتم غالبااا تحوياات الماا.1المناادرات علااى ساابيت المثااال
 عاادة حسااابات فااي بلاادان منتلفااة "وم يمكاان تقريبااا اكتشااا  ماان يقاا  الشااركات الوهميااة عباار

 .2"هه  الشركة وراء

ااا :اتيرتضـــخيم ال ـــو تزوةــر و  -ج لصاااورية كوساايلة مااان وساااائت و ايااة مالوهمفقات تساااتندم الصو
ام ورال الفعلياة ماع اساتند من نلل استندام السعار العالمية و ت نيم ال 3موالتبيي  ال

ناارى  ن دولااة مراد ب ااائع ماايساالو  بقيااام مبااي  اممااوال باسااتفااواتير ماازورة و يسااتندم هااها ام
 طريس تزوير فواتير .رسال امموال الى تجار تلر الدولة عن فيقوم هها امنير بص

 التبييا في الص قات العموميةالتواطا أساس ال ساد و  :ب الثانيالمطل

ة الولااااى علااااى اسااااتمرار  يعتمااااد بالدرجااااانتشااااار الفساااااد و   ن نجااااا  التبيااااي  لألمااااوال و
 .هها فعت مجرم و فاعله يتعر  للمساءلة القانونيةالتآمر و  التواطؤ و

 

                                                           
1 http://www.alkhaleej.ae/economics/ le 12/03/ 2017  à  21,00 h 
2 https://www.dw.com/ar/ le 12/03/2017 à21.45 h 

مطروحاة مقدماة لنيات شاهادة دكتارا  تنصاص   جرةمـة تبيـيا ا؟مـوا  وسـبا مكافحتهـا فـي الجزائـر عباد السالم حساان  3
 .90 ص2016-2015جامعة لمين دباغين سطي   جنائي مانون 

http://www.alkhaleej.ae/economics/
https://www.dw.com/ar/
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 التواطاتعرةف جرةمة  ال رع ا؟و :

 .َتَواُطُؤ الَقَوِم : َتَواُفُقُهَم   مصدر َتَواَطإَل  (اسم) َتواُطؤ:

: ِ َلى التَّآُمِر َمَع ِنيَِّة اِ َ َرار ُر  َلى التََّواُطِؤ َمَع الَعُدوِو  .1َهَهَ  ِبِه التََّهو 

 .ghosting  وتعني بامنجليزيةول على رفع السعار مو تنفي ها  تواطؤ صانعي س

وتعنااااي ماااان مجاااات امحتكااااار الثنااااائي للسااااول  تواطؤ طاااارفين  تواطااااؤ ماااان مجاااات تحديااااد السااااعر
 . price fixing collusive   2بامنجليزية

اتوفاااال علاااى عمااات ناااداا و  ن التواطاااؤ هاااو اشاااترار فاااي  ثااام مو هنااا  هن يمكااان القاااول م 
 منال  للقانون مو ال مير يعام  القانون على التواطؤ مع العداء.

 هنار تعاري  كثيرة للتواطؤ :كما من 

التعااون مو التاآمر الساري غيار القاانوني مان مجات ناداا ناه "على م التواطؤ هنار من عر -1
تفااال بااين شنصااين مو مكثاار للحتيااال علااى شاانص ماان حقومااه مو الحصااول افهااو  ن اينااري

  ."على شيء يحير  القانون 

هااو ترتيبااات سارية حيااح يتااآمر شنصااان التواطااؤ مريكاي فاي موسااوعة ال اار   للقااانون ال -2
مو مكثاار تتعااار  مصااالحهم القانونيااة فيمااا يباادو علااى ارتكااا  امحتيااال علااى شاانص ضناار  

                                                           
 .معجم عر ي عر ي -معجم المعاني الجامع  1
 .ماموس المعجم الوسيط  الل ة العر ية المعاصر. ماموس عر ي عر ي2
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اتفااال بااين شنصااين لنااداا المحكمااة بهااد  الحصااول علااى شاايء منهااا لاان تكااون مااادرة علااى 
 .1الحصول من نلل القنوات الق ائية المشروعة

ل مويفيهماااا مو غيرهماااا مااان كياناااان تجارياااان مااان نااال شنصاااان موهاااو دناااول التواطاااؤ  -3
في اتفال نادا  عادة ما يكون ساريا  للحتياال مو الحصاول علاى ميازة غيار عادلاة  نالمويفي

ويمكان من يشامت التواطاؤ  مان يتفاو اون معهاممنافساين مو مساتهلكين مو  ثالاح مو علاى طار 
 .2السعار السرية مو تحديد الجور

التواجااد معااا    التواطااؤ  التااآمر  التعااايي  التعاااون :  متعااددة مااثلللتواطااؤ مصااطلحات 
اللعا  النااطج   الناداا  امتفاال لناادا  الناداا الم ا و   امزدواجياة   من مجت امحتيال 

وامتصااااال  ندعااااة  ميثااااال غياااار مااااانوني  دسيسااااة  الجهااااود المشااااتركة  التنطاااايط المشااااترر 
فعاااال ماااوا مياااة التبعياااة وو تتطلااا  المسااااهمة الجنائ  و ركة فاااي امحتياااال وال ااادر والتاااآمروالمشاااا
 .3امشترار

 أركات جرةمة التواطا :ال رع الثاني

مارار تادابير تنااه  جاراءهاو سالور الجااني باو  :الركت المــادي-1 ات تتمثات فاي مارار ات واز
ويتكاون مان   منالفاة للقاوانينوماة و سياساة الحكوموامر ونطاط تكاون مناه اة لقارارات ونيام و 

 العناصر التالية:

                                                           
1 West's Encyclopedia of American Law, edition 2. Copyright 2008 The Gale Group, Inc. All rights 

reserved .   (A secret arrangement wherein two or more people whose legal interests seemingly 

conflict conspire to commit Fraud upon another person; a pact between two people to deceive a 

court with the purpose of obtaining something that they would not be able to get through 

legitimate judicial channels.(  

 
2 https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/fraud  on 25/03/2017 at  21.33h     

 .47 ص2002للنشر  الجديدة الجامعة دار  ا؟موا  سير النظي ة  ت المصرف الجنائية مساولية المنعم  عبد سليمان 3

https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/fraud
https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/fraud
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فااي  والموياا  هااو  و هااو من يكااون النشااا  الصااادر عاان مكثاار ماان موياا  :الااركن المفتاار 
  .1كثير من الحيان الحلقة ال عيفة

الصاافة: من ترتكاا  الجريمااة ماان محااد الشااناص الااهين حااددهم القااانون الجنااائي وهاام مفااراد مو 
 .هيئات متولية للسلطة العامة

 .من مجت ارتكا  معمال منالفة القانون الفعت الجرمي : امتفال 

 النتيجااة ا جراميااة   رساات  مراساالت اجتماااا :وسااائت المسااتعملة فااي حاادوح امتفااالالوتتمثاات 
 .قيام معمال منالفة القانون وتتمثت في ال

سالطة :من يكون امتفاال الحاصات باين الفاراد مو الهيئاات المتولياة لجازء مان ال العلمة السببية
 .السب  في حصول العمال المنالفة للقانون العامة هو 

حياح   02-16 مان ماانون العقوباات 112الماادة ناص المتمثات فاي  الركت الشـر ي:-2
 الحرماان مانتم تجاريم التواطاؤ بموجا  هاه  الماادة ومان يرتكا  هاها السالور يعاما  باالحبس و 

 .نفس القانون  من 14كما هو مبين في نص المادة 2الحقول الوطنية 

ـــوي -3 ـــركت المعن ءات ات المتمثلاااة فاااي تااادبير ا جااارايهاااو من ينااات  الجااااني السااالوك: و ال
يشاااكت سااالوكا يعامااا  علياااه  موامرهاااا بصرادتاااه ماااع علماااه باااإلن هلااارالمنالفاااة القاااوانين الحكوماااة و 

يتجلااى فااي العلاام وا رادة بحيااح يتعااين من تتجااه  رادة الفاعاات   القصااد الجنااائي العااام  فالقااانون 
 لااى  تيااان النشااا  ا جرامااي المتجسااد فااي امتفااال عباار محااد الوسااائت المشااار  ليهااا ماان مجاات 

 .منالفة القانون مع علمه بإلن هلر الفعت مجرم ومعام  عليه
                                                           

1 Véry, Philippe, and Bertrand Monnet. "Comment le crime organisé s’ empare des actifs de 

l’entreprise." Sécurité et stratégie 2.2 (2009)p 6. 

 . 2016يونيو  19المؤرخ في  02-16من مانون العقوبات  14و المادة  112انير نص المادة  2
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 : العقوبةال رع الثالث

مااادر مااان  ها اتناااهت  جاااراءات منالفاااة للقاااوانين مااان عناصااار الهيئاااة مو الهيئاااات تتاااولى 
  يعاماا  الجناااة بااالحبس ماان شااهر جتماااا مو رساات مو مراساالتا السالطة العموميااة عاان طريااس

يجااوز عاالوة عاان هلاار من يق ااي بحرمااانهم ماان حااس مو مكثاار ماان الحقااول و    لااى سااتة مشااهر
 .1سانوات علاى الكثار وييفة مو ندماة عمومياة لمادة عشار من تولى ميةو 14الواردة في المادة

 علاى الحصاول مو حقوماه مان شانص على للحتيال مكثر مو شنصين بين اتفالهو  تواطؤال
 .2القانون  بموج  محيور شيء

 إثبات التواطا ال رع الرابع:  ناصر

ثبات التواطؤ فيما يليكش  و  تتمثت عناصر   :از

يحيااار  القاااانون مو  يعناااي غااار " وسااالبي مشاااروا غيااارمن تكاااون مصاااممة لتحقياااس غااار  .1
فقات العمومية مو   .غيرهااللوائ  مو الصو

لااه علمااة  امو  اامني اصااريحو تااآمر ماانيم مااد يكااون  اتفااالف بااين طاارفين مو مكثااراتفااال  .2
 ويمكن  ثبااااات هااااها التااااآمر ...(عمااااوميين مااااويفين كات مو مفااااراد موشاااار  )الطاااارا  اتساااالوكب

 .مباشرة من نلل ما يصر  به الشهود 

الصاافقات مثاات  ماان الياارو  وامسااتنبا  امثبااات عاان طريااس الدلااة المباشاارة مو امسااتدمل .3
 .بشكت غير معقول الصفقات ارتفاا مسعارو  المشبوهة

                                                           

 انير المادة 112 من مانون العقوبات الجزائري 02-16. 1 
2https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/collusion    12/03/2017  at  21,33h 

"CollusionAn agreement between two or more people to defraud a person of his or her rights or to obta

in something that is prohibitedby law". 

https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/collusion
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  قات العموميةوسائا التبييا في الص   :المطلب الثالث

تعلقهااا العموميااة لمااا لهااا ماان مهميااة و قات فااي  طااار الصااف المااوال تبيااي نياارا لنطااورة 
ااا لماااال العاااام و تناااوا الرماباااةبا ساااد الفا  المجااارم المبااايو فقات العمومياااة  نجاااد من المتعلقاااة بالصو

معتماادا فااي هلاار علااى  باااحترا  موالااهموياادمس و يحاارص علااى تبيااي  بالحيطااة والحااهر يإلنااه 
 .عدة وسائت

 للمشاركة في الص قات العموميةو الواجهة نشام شركات وهمية أإ ال رع ا؟و :

طاالا بيااة مسااتترة يصااع  علااى الحكومااات امهااي شااركات مجن شااركات وهميااة مو الواجهااة.1
 .1على مستنداتها المالية كما منها كيانات بدون هد  تجاري 

مان نالل اسات لل همتهاا المالياة   ياتم هلار فعليا و لكنها م تمارس مي نشا  تؤسس شركات
 مصااد فاات  حسااابات مصاارفية لاادى البنااور لتبرياار المبااال  المودعااة فيهااا علااىاساامها التجاااري و 
 .2النارج عن طريس التحويلت البنكيلى نها مدانيت ومر ا  الشركة ومن ثم تهريبها  م

صاارمة مو اساتثنائية  جاراءات رمابياةلواجهة سهت لل اية فهو م ين اع   ن تإلسيس شركات ا
اسااتندام شانص فااي الدولااة التااي سااو  لتإلساايس الشااركة و يتعاادى تكااوين ملا  م  فهاها امماار 

 .تإلسس فيها ليكون مديرا تنفيهيا لها  مو استندام محامي يعمت كوكيت عنها

شاركات  هد فالتكلفة  فقات العمومية بعر  م يتناس  مع سعرالتقدم  للمشاركة في الصو .2
عكااااس المتعاماااات  هااااها الواجهااااة ماااان المشاااااركة فااااي الصاااافقات العموميااااة هااااو تبيااااي  اممااااوال

                                                           
محمد ني ر بساكرة  العادد  جامعة  مجلة العلوم ا نسانية   "المراحا واألساليب-وا جرةمة سسا األمعلواي فريد. " عن 1

 259 ص2007 الثاني عشر
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اا صاااح  المااوال المشااروعة فهااو يقااوم اممتصااادي ومحاولااة فقة دراسااة مو ااوعية بدراسااة الصو
هااي المصاالحة تحقيااس تااوازن  باين تحقيااس الاار   و  تقاديم عاار  بسااعر ماادروس يعمات فيااه علااى

هااها مااا ينلااس  العاار  المقاادم ماان السااعر امجمااالي الاادافع  للمتعامااد و ااين تقااديم و الشنصااية 
مشااروعة مااع مولئاار مااوال الالمتعاااملين اممتصاااديين مصااحا  العاادم تكااافؤ فااي الفاارص بااين 

اة بااين لااى مساااس وا اا  بمباادم المساااو الااهي يقااود   ماار  الالمشااروعةغياار مااوال مصااحا  ال
ا  متصااديينالمتعاملين ام  ن الفئاة امولاىفقات العمومياة لالاهي كرساه المشارا فاي ماانون الصو

 .1انتل  امهدا وهلر بالنير  لى  ستطيع منافسة الفئة الثانيةم ت

ا ة فقات العمومياة فقارر بموجا  الماادلقد تنبه المشارا الجزائاري لعامات عادم العمات بمباادئ الصو
 ما يلي :  247-15من القانون  72

  وفااي حالااة مطابقااة لاادفتر الشاارو  مو لمو ااوا الصاافقة مصاااء الترشاايحات والعاارو  غياار ال
لياة ميرفاة العارو  التقنياة  والما  م تفات  علاى مرحلاة انتقااء مولايا جراءات التي م تحتوي 
 .المقصاة ت   المتعلقة  بالترشيحاوالندمات  عند اممت اء

 نو ول    ها ثباات متقتاار  لجنااة تقياايم العاارو  علااى المصاالحة المتعاماادة  رفاا  العاار  المقباا
و مااد تسااب   ت تعساافا  فااي و ااعية هيمنااة السااول  ممعنااي  تشااكبعاا  الممارسااات  المتعهااد ال

ن يباين هاها الحكام فاي ة طريقاة كانات و يجا  ميال المنافساة  فاي القطااا المعناي  بإلفي انتل
 .دفتر الشرو  

كاان ساعر واحاد و متصاادي  المنتاار مؤمتاا   معار  الماالي ا جماالي للمتعامات ام ها كان ال
  بالنسابة لمرجاع الساعار تطلا  ر ه المالي يبدو مننف ا بشكت غير عاادي كثر من عو مم

يحات التااي المتعاماادة  كتابيااا تبرياارات و تو اا منااه لجنااة تقياايم العاارو  عاان طريااس المصاالحة
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بعد التحقس من التبريرات المقدمة   تقتار  علاى المصالحة المتعامادة ان تارف  و   تراها ملئمة
تاااارف  متصااااادية و ماااان الناحيااااة ام   المتعهااااد غياااار مبااااررهااااها العاااار   ها  اماااارت ان جااااوا

 المصلحة المتعامدة هها العر  بمقرر معلت.

ه فيهاا  لكان  ها ناه بصمكاان المصالحة المتعامادة رفا  العارو  التاي يشاتبمن هنا يت ا  لناا م
ن تاااتم ممااارهم فااايمكن مالمتعهااادين المشاااكور فاااي ين و و تعااااون باااين الماااويفكاااان هناااار تواطاااؤ م

 .بنجا  فقات العموميةى مستوى الصو الجريمة عل

 ال عا  للرقابة الدور ال رع الثاني: تعطيا  ما و

 تم دون وجاود اتفاال الجماعاةن تاا مم يمكان لها عمليات التبيي  كما سبس لنا الهكر نو  
نهااام  لنااالل المسااامى باااالتواطؤ ماااع الماااويفين عاااديمي الوا و مشااار الغيااار هلااار امتفاااال  وهاااو

  امباالي عنهااان دورهاام فااي الكشاا  عاان التجاااوزات و الرمابااة و يكماالعمليااات  يالمفتااا  الرئيساا
ي فاكمن فقات العمومية تنطورة الفساد في الصو   طؤ وامتفال ينعدم الدور الرمابيفبف ت التوا

قتصاار علااى موياا  الحقيقااة  عبااارة عاان كتلااة ماان الجاارائم لنهااا م تمن الجريمااة الواحاادة فااي 
اكون   مبعد من هلر  يواحد بت ه جات نها  مي التاآمر مان فقات العمومياة هاالجريماة فاي الصو

 .التنفيه الجاد للصفقات العمومية و تبديد المال العام على حسا م

المحاساااابين مقاباااات رشاااااوي م ريااااة ماااان مجاااات تنفيااااه لمبي ااااون يتواطااااؤون مااااع الماااارامبين و هن ا 
او  .فعالهم امجراميةم ة و العمومياة مان رماباة وصاايفقات بالرغم من تنوا الرمابة في مجال الصو

مااارين وماااوا الجريماااة وعااادم الكشااا  عنهاااا معناااا  حااادوح مفاااصن ورماباااة نارجياااة   رماباااة دانلياااة
 يعطلن عمت الرمابة.
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جريمااااة ن مقاباااات صاااامتهم وعاااادم ا باااالي عاااان لمحاساااابين والماااارامبيتقااااديم الرشااااوة ل  و؟:أ
 يصااع  علااى مرتكبااي هااها ماار مى تقااديم المساااعدة لهااؤمء المجرمااون وهااها مالتبيااي  باات وحتاا

اممتصااادي -تسااهم فااي رفااع المسااتوى امجتماااعي" الرشاااوى " حيااح  النااوا ماان الجاارائم المنيمااة
 .1(للكثير من المويفين العموميين

الرماباة  نناا تساميتها بالرماباة الشاكلية مونواعها مي يمكم: عدم فعالية الرمابة بمنتل  ياثان
 صعوبات ومن دون ميد. ةللقيام بجرائمهم دون ميهنا ي تنم المجرمون الفرص   النائمة

 تقسيم السوق آمر بيت المتعاقديت المتنافسيت و ال رع الثالث: الت

ن تكاااون ل اااى المنافساااة بيااانهم ويتفقاااون علاااى مهناااا يكاااون التاااآمر باااين المتعامااادين حياااح ت
بات ي  مقاماد هاو نفساه المبافقة لمتعامد ياتم انتياار  بامتفاال بيانهم حياح يكاون هاها المتعاالصو 

ن بتقساايم السااول فيفااوز كاات   مو تقااوم  جماعااة ماان المبي اايلااى هااامي ماان الاار  حصااولهم ع
ااامتعامااات م مشاااروا الغيااار بامتفاااال  هاااهاغااا  فاااي الحصاااول عليهاااا و ي ير تااافقة الو متعاماااد بالصو

ااهلاار بصسااقا  تااام لمااا يساامى بمباادم المنافسااة  بالتااالي كمااا ناارى مو   ن فقات العموميااة تكااو ن الصو
حياح تتحقاس مصاالحهم الناصاة بتحقياس تبياي  لألماوال   رماون بي ون المجهؤمء المة فريس
 فقات العمومية . تدمير مجال الصو مع الق اء على المصلحة العامة و  مشروعةالغير 

 والمحاسبيت الذيت تم ارتشااهم موا  مت طرف الموظ يتع: تبييا األال رع الراب

اا   المتعلقااة بالمبااال  ال اانمةناصااة تلاار فقات العموميااة  ن بعاا  المترشااحين فااي الصو
بالتاالي تقاديم   متيازياةاتسري  معلومات و بواسطة لرشوة مو اعليها سواء بالمحاباة ميحصلون 

الماادراء الااهين تكااون لهاام هااها النااوا ماان الناادمات يكااون بواسااطة التواطااؤ ماان طاار  الرؤساااء و 

                                                           
1Normandeau, André. Les" déviations en affaire" et les crimes en col blanc. J.-M. Tremblay, 2006 p15  

(Les « pots-de-vin » contri-buent à élever le niveau socio-économique de nombre d'officiers pu-blics). 
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علااى مبااال  ماليااة  اانمة ئم  مقاباات هلاار يحصاالون م بهااها النااوا ماان الجااراالنفااوه للقياااالقاادرة و 
عاااادم رية الكبياااارة و مباشاااارة فااااي حساااااباتهم البنكيااااة فااااي المصااااار  امجنبيااااة التااااي تتمتااااع بالساااا

عمياات باات تتعاماات فقااط تلاار البنااور التااي م يهمهااا هويااة ال مو يااة المتعاااملينامفصااا  عاان هو 
بعااد ماادة و يكااون صااعبا  و بالتااالي الكشاا  عاان هااؤمء المجرمااون  مو العااين 1الصااوتببصاامة 

هلار و   طاار الصافقات العمومياةيي  عائدات جارائمهم المرتكباة فاي معينة يقومون بعمليات تب
 السيارات وغيرها ...العقارات و  و شراءمبالقيام بتحويلت مجزمة لموالهم 

 العمومية رهت الص قات: القروا الوهمية و ال رع الخامس

المبااي  للمااال القااهر بالحصااول علااى ماار  ممااول هاتيااا ماان القاار  الااوهمي هااو ميااام 
ور حاد البناموال غير المشروعة بإلل  يداا الالمشروا وهلر من نل مواله هات المصدر غيرم

ها رغااا  فاااي اساااتندام هاااه  امماااوال فاااي بلاااد  التاااي يتمياااز التاااي م تهاااتم بمصااادر امماااوال  واز 
بناور دولتاه ا مان محاد ماوال فاناه يطلا  مر احازماة علاى مصادر اللمصرفي برماباة نيامها ا
مشاروعة ثام يقاوم هاها البنار امنيار بساداد ميماة الغيار ن البنار الاهي توجاد فياه امماوال ب ما

 .2مشروعةالغير عن سداد  ويتم سداد  من امموال القر  في حالة امتناا المقتر  

 ال رع السادس: فضائد ال ساد في الجزائر

شهدت الجزائر في السنوات النيرة ف ائ  تتعلس بالفساد هزوت الارمي العاام  و ينات لقد 
فقات العمومياة لتحقياس مفعاالهم المجروماة  النوايا السيئة لنه  المال العام و است لل مجال الصو
 التااي تااتم بفعاات تواطااؤ عاادد ماان المسااؤولين والمااويفين و غياارهم مااع شااركات مجنبيااة تسااعى 

                                                           

. تستندم تقنية البصمة الصوتية احدح تقنيات امعدادات الحيوية لحمإلية معلوماتر الشنصية حيح يشكت كت صوت فريد  
  1 كلمة المرور الشنصية للوصول  لى المعلومات.
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باسااات لل الماااويفين وغيااارهم لعملياااات تبياااي  امماااوال وغيرهاااا مااان الفعاااال  لتحقياااس مهااادافها
 المحيورة والمجرمة  ومن بين م ايا الفساد نهكر:

  قضية  بنم الخلي ة: .1

  وهاي م اية فسااد تتعلاس ببنار النليفاة 2003شهدت الجزائر ف يحة كبيرة ُكش  عنها عاام 
 عامااة فااي ياات النااارج وانااتلس ممااوامش حااول مليااين الاادومرات  لااى يقااال منااه  الناااص  الااهي
ساالمته مموالهااا بعااد  غرائهااا بنساا  فائاادة ُماادورت بساابعة فااي المائااة  فيمااا كاناات تااور  مؤسسااات 

في المائاة. و ادمت تتكشا  نياو  هاه  العملياة  3البنور الحكومية تمن  نسبة فوائد م تتجاوز 
صاا  مليااار دومر مميركااي  تاام عناادما سااجت بناار الجزائاار المركاازي ث اارة ماليااة بقيمااة تقااار  الن

تهريبهاااا  لاااى الناااارج عبااار بنااار النليفاااة النااااص والمملاااور لرجااات العماااال الماااتهم امول فاااي 
ااان مااان امساااتيلء علاااى هاااه  المباااال   وتهريبهاااا  لاااى الناااارج عبااار شاااركة  الق اااية  الاااهي تمكو

 .1الطيران التي كان يملكها

الجزائاار وفرنسااا و ريطانيااا ومناااطس مناارى  هااه  المااوال فااي نلااس شاابكة علمااات فااي ت اساات ل
 .وشملت الق ية عدداش كبيراش من الشنصيات هات صلة بالق يةلنفسه  وعمت على الدعاية

 27وُمااب  عليااه فااي 2 2003لجااإل  لااى المملكااة المتحاادة ساانة المعنااي بهااه  الق ااية  نو يقااال مو 
وهناا ييهار   فرنسايةي  مورو ي مصدرته محكمة في بريطانيا في  طار ممر توم 2007مارس 

بياي  دور  الفعال في ممع المجرم في مي مكان على وجه الر   فجريمة تالتعاون الدولي و 
تساليم لاهلر وجا  ممعهاا ب امان التعااون و  جرائم عالمياة الملما امموال و جرائم الفساد هي 

 .جماعة الشرار

                                                           
1 1https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/10/23/  le 25/03/2017à19,55h 
2https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/10/23/  le 25/03/2017à19,55h 

https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/10/23/
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/10/23/
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  قضية الطرةق السيار شرق سرب: .2

شنصاااش   23  و لاا  عاادد المتهمااين فااي الق ااية كيلااومترا1216هااها الطريااس علااى طااول يمتااد 
  اتهاماات 2009وسبع شركات مجنبية. وجاء في الق اية التاي حروكهاا الق ااء الجزائاري عاام 

بااا"ميادة جمعيااة مشاارار واساات لل النفااوه والرشااوة وغساايت المااوال وتبديااد ممااوال عامااة". وُماادورت 
ر " بسااتة مليااارات دومر مميركااي  وبعااد ن ااوا ميمااة مشااروا  نجاااز "الطريااس الساايار شاارل غاا

وصاالت  2012و 2011المشااروا لسلساالة ماان عمليااات  عااادة تقياايم ميمااة  نجاااز  ناالل عااامي 
 لااى  2014مليااار دومر مميركااي  ثاام تماات  عااادة تقياايم ميمااة ا نجاااز فااي ساانة  11ميمتااه  لااى 
فقات فسااااد وت ااانيم ملياااار دومر مميركاااي بعاااد تعثوااار ا نجااااز  لياااتم ف ااا  صااا 13مكثااار مااان 

 .1فواتير

 فضيحة سوناطرام و القات خارجية: .3

شااهدت الجزائاار ناالل العقااد امنياار مو الساانوات الما ااية سلساالة ماان جاارائم الفساااد  طالاات  
مطاعااات و مجااامت حيويااة  كااالنفط و الشاا ال العامااة و الماليااة  الق ااية م تتعلااس بالفساااد 

 المتمثلين في المسؤولين المتورطين في م ايا الفساد.فقط و  نما بمرتكبي هه  الجرائم 

تم البت من مبت محكمة جزائرية في مكبر م اية فسااد فاي مطااا الانفط  تتعلاس  يقال منه حيح
بصااافقات مبرمتهاااا شاااركة الااانفط الجزائرياااة "ساااوناطرار"  ماااع مر اااع شاااركات مجنبياااة بينهاااا شاااركة 

حصاااالت علااااى صاااافقات غياااار مانونيااااة فااااي ملمانيااااة ومناااارى  يطاليااااة  اتهمتهااااا المحكمااااة بإلنهااااا 
 ". 1الجزائر  سميت بق ية "سوناطرار 

                                                           
1 https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/10/23/  le 25/03/2017à19,50h 

https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/10/23/
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متهمااش بيانهم كباار المساؤولين فاي "سوناطرار" و امت مئحاة المتهماين  19تاور  فاي الق اية 
مسااااؤولي مر ااااع شااااركات مجنبيااااة هااااي "سااااايبام" و"مجمااااع فونكااااورار" و"شااااركة كونتااااال" وشااااركة 

 .1"فونكورار بليتار" اللمانية

تتعلااس الق ااية  و لقااد دلاات التحقيقااات فااي م ااية سااوناطرار علااى وجااود شاابكة دوليااة  للفساااد 
لمجمواع الشاركة اللمانيااة ُمنحات  بنماس صافقات مشابوهة بقيماة تقاار  الملياار دومر مميركاي 

"كونتااال ملجيريااا فوناار فاارر" فااي  طااار مشااروا  نشاااء نيااام مرامبااة بصاارية وحمايااة  لكترونيااة 
 ومشاار مارار ا حالاة  لاى من شاركة "ساوناطرار" موع "سوناطرار" في الجزائرات مجلجميع مركب

ااع ا يطااالي "ساايبام" فااي  طااار مشااروا  نجاااز منبااو  ال اااز  مبرماات صاافقة مشاابوهة مااع المجمو
الااارابط باااين الجزائااار وساااردينيا ا يطالياااة لنقااات ال ااااز الطبيعاااي مااان حقااات حاساااي الرمااات جناااو  

مقسااام  لاااى مر عاااة ممساااام  وُرفعااات فاااي هاااه  الصااافقة عااادة  الجزائااار  لاااى  يطالياااا  وهاااو مشاااروا
 اتهامات.

 :القضية الثانية لسوناطرام .4

ااارت م اااية ثانياااة تتعلاااس بشاااركة "ساااوناطرار"  تاااور  فيهاااا 2014فاااي ماااارس يقاااال مناااه     تفجو
يااة فااي حااس تسااعة متهمااين فااي   ومصاادرت الساالطات الجزائريااة طلبااات جلاا  دولمسااؤول سااابس

ودلااات التحقيقاااات فاااي هاااه  الق اااية علاااى وجاااود شااابكة دولياااة كبيااارة للفسااااد  تشااامت   الق اااية
مساااؤولين جزائاااريين فاااي مطااااا الطاماااة ومساااؤولين فاااي شاااركة "ساااوناطرار" كانااات تتلقاااى رشاااى 
وعمااومت ماان شااركات مجنبيااة تنشااط فااي الجزائاار  مقاباات الحصااول علااى صاافقات مااع شااركة 

قااات  لااى وجااود حسااابات مصاارفية فااي ساان افورة الاانفط الجزائريااة "سااوناطرار". وتوصاالت التحقي

                                                           
1 https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/10/23/          le 25/03/2017à19,55h 

https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/10/23/
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يطاليااا وهوناا  كوناا  والوميااات المتحاادة الميركيااة للمتهمااين  وتاام  وا مااارات وسويساارا وفرنسااا واز
 العمت على استرجاا هه  الموال  لى الجزائر.

تعد سوناطرار, التي تنفرد بصنجاز التعامادات فاي مطااا الانفط وال ااز, مكبار شاركة فاي الجزائار 
و هاااها ماااا جعلهاااا محااات نهااا  و مكاااان  للبتااارول موبااار1ع اااو فاااي منيماااة الااادول المصااادرة ال

 نص  مرتكا  جرائم الفساد في غيا  الرمابة.

م  تبيي  الموال مو الفسااد جاريمتين متلزمتاين ومتازامنتين  بحياحسبس هكر  نقول منوه ومما 
حاح لاه عان طارل ووساائت يمكن الفصت بينهما  فالفاسد يحصت على المال غير المشاروا ويب

المويا  هلار  كهلر المبي  م يمكن له من ي ست مالاه القاهر مان دون تواطاؤ ماع  لتبيي ه 
المسؤول الهي باا  مير  ا نساني و باا منلمه من مجت الحصاول علاى ماال حارام لتحقياس 

 هن هاااها الناااوا مااان   ن العااايي الرغياااد علاااى حساااا  اينااارينمصاااالحه الشنصاااية والبحاااح عااا
 .قوم  م في يت الجماعة المنيمة المتواطئة تمن  االجرائم م يمكن له

                                                           
1  http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2010/3/24/   le 25/03/2017 à 20.22h              

http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2010/3/24/
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جتماعيااااة متصااااادية وامر بكاااات ميااااادين الحياااااة امال اااار  تلحااااسمااااوال جريمااااة تبيااااي  ال
متصاااد يعرماات امو  غياار رساامي يواجااه متصاااد نفااي انتشااار هااها نتيجااة م  السياسااية وغيرهاااو 

م التكنولوجياا وعادو العولماة  بساب  الماوال انتقاال سارعةل نتيجاة  بت وحتى يق ي عليه الرسمي
الو اع العاام  يتادهوريتراجاع و فة الشاريف منافساة غيارانتشاار الو  الت انميحادح  دفاع ال ارائ 

 كمااار  امسااتقراالفساااد ويسااود امرهااا  وينعاادم الماان و  ينتشااريكثاار تبيااي  المااوال و    للاادول
اعلاى مجاال امساتثمار عاماة و  تؤثر هاه  الجارائم العمومياة التاي تعتبار مسااس تسايير  فقاتالصو
 ن است لله وعدم  هدار .يحستالهي م بد من ترشيد  و   المال العمومي

متصااد الاوطني و تسااهم فاي علاى امجريماة تبياي  امماوال تاؤثر  ما نإلس  لاه منو لكن 
افهاي حتماا تا  تدهور  نهاا تتعلاس بالماال ل  و باآنربشاكت م فقات العمومياةؤثر علاى مجاال الصو

  جات تبيايفينشاإل التعااون والتاآمر بيانهم مان م  الفاسادين والمبي اين ري الهي يُ  نمالعام ال و 
الاادعارة تجااار بالبشاار و ماان مناادرات و    دات الجاارائم امناارى مااا يرغبااون فااي تبيي ااه ماان عائاا

اا كااهلر الموياا  الفاسااد وغيرهااا  مااوال طائلااة ماان لجمعااه فقات العموميااة بعااد فااي مجااال الصو
 وفاااس طااارل وتلااار العائااادات ا جرامياااة فاااي عملياااات تبياااي   يشااارا امداري و  الفسااااد الماااالي

 موال.غير المشروا لهه  النفاء المصدر وسائت ت من نجا  عمليات  

تنفياه  ة تكاون ساببا حقيقياا لتادهور وتراجاعثار جموانلحض من جريمة تبيي  الموال لها ض
اا   المصاالحة العامااةمهاام ماان المصاالحة الناصااة المجاارم دائمااا ومباادا عنااد  فقات العموميااة الصو
 ي الاوطن للمتصااد هاي حماياة ا رهاا  وتمويات الماوال تبياي  جارائم منو محار اةالقاول يمكن 

افقات العمومياة والتجارياة والمصارفية المالياة عمليااتلل وسالمة مهماا نكتا  ونقاول يبقاى   والصو
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الفااراد فااي الكشاا  عاان الفساااد وعاان  اارورة  شاارار كااهلر الااوعي هااو مساااس ردا المجاارمين  
 .1عامة ثقة هي التي العامة الوييفة  د كت الجرائم المنيمة  لن الفساد هو عمت

  بمهاااارة فاااي الملعااا  الاااهي صااانعو  بإلنفساااهم بإلساااالي  للعااا للمجااارمين فسااا  المجاااالحتاااى م يُ 
كاااان م باااد مااان تفعيااات وتكاااريس كااات القاااوانين وايلياااات المادياااة   التاااآمر وغيااار هلااارحتياااال و ام
ور نجد القاوانين تتطا  جت ممع هه  الجريمةدولي من معيد الالمعنوية وحتى التعاون على الصو و 
 المؤسسات للتصدي لهاا  وكاهلر تفعيات الجهاودت و عدد هائت من الهيئاتكريس كهلر تتعدد و و 

 . وهها ما نتطرل  ليه في هها البا جت محار ة الجريمة التعاون والت امن من مالدولية و 

  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Parwez Farsan, « Administrative Corruption in India », corruption and Governance in south 

asia,south asia institue , university of Heidelberg , 2007, p03. 
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 ال صا ا؟و 
الص قات مجا  موا  في آثار جرةمة تبييا األ

 العمومية
تعد جريمة تبياي  الماوال مان الجارائم النطيارة  لماا تفارز  مان ضثاار سالبية ونيماة علاى 

مان جهودهاا تكثيا  الادول  علاى الجان  اممتصاادي وامجتمااعي وحتاى السياساي مماا يساتلزم
صااد الااتحكم البحااح عاان ضليااات ماليااة وتشااريعية وتقنيااة متبااادل المعلومااات  والنباارات و ناالل 

 .التقليت من نطورتهامكثر في هه  الياهرة و 

اااعلماااة باااين جريماااة تبياااي  امماااوال و ال نو نطاااورة   فقات العمومياااةالجااارائم المتعلقاااة بالصو
اااتكمااان فاااي  غيااار المشاااروعة العائااادات لتبياااي   انصاااب اياااة مكانااافقات العمومجعااات مجاااال الصو
وماان جهااة  هااها ماان جهااة امع اااء و غيرهااا تجااارة المناادرات و تجااارة البشاار و  المتإلتيااة ماان

مااوال لمااا يقدمااه المبي ااون ماان ا داري بساا  جريمااة تبيااي  النتشااار الفساااد المااالي و امناارى 
اااا ااااالعمومياااة مصاااد تبيااااي  العائااادات ا  فقاترشااااوي للفاااوز بالصو فقات جرامياااة فااااي  طاااار الصو

 العمومية.

اانطياارة تمااس ضثااار ساالبية و مااة جرو و لهااه  امفعااال المُ  و تساايير فقات العموميااة تنفيااه الصو
 عر ه من نلل هها الفصت.هها ما سنحاول   المال العام
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 المبحث ا؟و : اآلثار العامة

عاد هلاار وتحويلهاا بتهاد  عملياات تبياي  المااوال  لاى  نفااء مصاادر ممااوال المجارمين 
دميااس سااالي  ووسااائت متعااددة بشااكت ماانيم و مسااتندمين فااي هلاار م لتباادو كاسااتثمارات مانونيااة 

ة علااى جميااع الميااادين فااي تاانعكس ضثارهااا الساالبي هكااها يحااول دون الكشاا  عاان هااه  الجاارائم.
 .جتماعيا وغير هلرالمجتمع امتصاديا وسياسيا وا

 قتصاديةاآلثار ا؟ :المطلب ا؟و 

ننااا مصاابحنا ناارى زعزعااة  فااي اممتصاااد مااوال من الفساااد وعمليااات تبيااي  اليناات  عاامااا 
وال   وزيادة الثراء الفاحي وتبهير لألمالمشاريع اممتصادية الناجحةالوطني والدولي  و ر  ل

 متصادي  كلها ضثار نطيرة نحاول تسليط ال وء عليها في هها المطل .اوفساد منلمي 

 معد  ا؟دخار المحلي و الدخا القوميانخ اا  ال رع ا؟و  :

علاااى السياساااة المالياااة فاااي الدولاااة ماااوال ياااؤثر تبياااي  ال: انخ ـــاا الـــدخا القـــومي-1
 تااؤديكمااا الساايولة المتااوفرة لاادى البنااور   رعلااى مقااداتطورهااا و  فااي رساام سياسااتها هااامعتماد

المهر اة مان ماوال النساارة لاى   ماوالهي صورة مان صاور تبياي  الو موال عملية هرو  ام
 ماوال امنتفااا بهاه  المتصااد الاوطني مان امساتثمار و بالتاالي ياتم حرماان امو  الدنت القومي 

بالتاااالي تساااهم ساااتهلر بشاااكت يفاااول الااادنت القاااومي  ة معااادمت املاااى زيااااد كاااهلر  كماااا ياااؤدي
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الماادنرات مااع زيااادة  ا ننفاامتصااادي هيكلااي نياارا ما حااداح نلاات  جريمااة غساات اممااوال فااي
 .1دون حدوح نمو مماثت في النات  المحلي امجماليستهلر ام

هناار علماة عكساية باين عملياات تبياي  الماوال  :معد  ا؟دخار المحلي انخ اا-2
و ااااين امدنااااار المحلااااي  فكلمااااا زادت عمليااااات تبيااااي  المااااوال ماااات معاااادل امدنااااار المحلااااي 

ات التااااي يمكاااان من توجااااه بالتااااالي تقاااات الماااادنر  وتساااب  فااااي هاااارو  رمس المااااال  لااااى النااااارج 
للساااتثمار وياااؤثر هلااار سااالبا علاااى الحكوماااات فاااي تمويااات برامجهاااا امساااتثمارية وبالتاااالي يقااات 

 التش يت و يقت معدل النمو اممتصادي.

فااالموال الناتجااة عاان عمليااات تبيااي    تشااويه صااورة الساوال الماليااةف ال عاان هلاار يحاادح 
مياة م تنفياه النطاط الراالموال من نلل البنور و المؤسسات المالية و غيرها تمثات عائقاا مماا

اساتثمارات مشاروعة  و ماان ثام تشااو  صاورة تلاار  جااه  ماان مجات  السااوال المالياة لاى تحريار 
مااا يعنااي نسااارة الاادنت   ل اارائ  وهااهامااوال القااهرة يقلاات ماان عائاادات اوتبيااي  ام  السااوال

الماااوال يهااادد جهاااود العدياااد مااان الااادول  دناااال  صااالحات فاااي   هن يمكااان القاااول منو تبياااي 
 امتصاداتها. 

 رت اع معد  التضخما :الثانيال رع 

الدولة المحول منهاا و يزياد فاي مموال  نقص من مقداريُ موال عمليات تبيي  ال نو   -1
التاي تاام هااها ماا يااؤدي  لاى نلات و زعزعااة فاي نطاط الدولااة الدولااة المحاول لهاا  ماوال مقادار م

مااوال منهااا وفااي نفااس الوماات يحاادح ت اانم فااي الدولااة الموجهااة لهااا تلاار العائاادات ام يااتتحو 

                                                           
جرةمة سسا ا؟موا لدراسة حو  م هومها و معوقات التحقيق فيها و إشكاليات تنسيق  هلل المطيري صقر بن   1

ة تنصص دراسة مقدمة استكمام لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العدالة الجنائي الجهود الدولية لمواجهتها  
 .50ص   2004 الريا      جامعة ناي  العر ية للعلوم اممنيةالتشريع الجنائي امسلمي
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ويحادح ت انم ومان ثام تتادهور القادرة الشارائية  تزياد امساعارو   بالتالي يزيد الطلا  امجرامية
نهااا لالجزائاار وبااامي الاادول الناميااة  شااامت لكاات الناادمات وهااها مااا يحاادح بشااكت ملحااوظ فااي 

 تعتبر مسرحا لعمليات التبيي  بشكت يفول كت التصورات ...!

مااا يتطلاا    كثاارة الت اانم فااي البلاادان الناشاائةمااوال ماان ايثااار الساالبية لتبيااي  ال -2
 تهديدا حقيقا لها .تعتبر  انهل  تهالدراسات مصد مكافحتكثي  الجهود وا

  لى مناخ ا؟ستثمار التأثير   بالمنافسة المشرو ة و: اإلخال الثالثال رع 

 ن انتشااار الفسااااد الاااهي يساااهت عملياااات تبياااي  امماااوال  ينااات  عناااه نلااال فاااي الق ااااء 
 سااتثمار مااا يااؤثر حتماااسااة ا يجابيااة  و يتراجااع مسااتوى امعلااى المنافسااة المشااروعة او المناف

  لى  مشاكت منرى ثانوية  وهها ما نحاول التطرل  ليه في هها المطل  .

  المااااوال هااااي مجموعااااة ماااان ي ن عمليااااات تبياااا :اإلخــــال  بالمنافســــة المشــــرو ة-1
طة نشان نطلاس عليهاا تسامية ممو يمكان لناا  النشطة التي تتم بعيدا عن مجهزة الدولاة القانونياة

 م تسجت في حسابات الدنت الوطني وهي في الحقيقاةن هه  العائدات كما م  نفافيي اليلم
غسالها و  دنالهاا الساول لياات يشارا هاؤمء المجرماون فاي عمالتاي مصدر تلر الموال القهرة 

  المنافساة ت ياف  ساعارا يحتكارون الساول و يتحكماون فاي البعدهموام مشروعة و على منها م
وماان هنااا يااؤثر   لمشااروعةلعائاادات االمؤسسااات هات ايمااس ن هااها ل  الشااريفة و يسااود اليلاام

ااا  المجرماااون علاااى تراجاااع لتاااالي يباو لعمومياااة بشاااكت مباشااار مو غيااار مباشااار  فقات ابااارام الصو
  .اممتصاد بشكت حتمي و مكيد
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ـــاخ ا؟ســـتثمارالتـــأ-2 ـــى من ل غيااار النييفاااة كاااإلموال ماااوانو  اااو ال :  ثير الســـلبي  ل
متصاااادية علاااى دانااات حياااز امنشاااطة ام غيرهااااالمنااادرات وا تجاااار بالبشااار وتجاااارة السااالحة و 

كاااهلر تراجاااع و و النحاااو الاااهي يكسااابها صااافة المشاااروعية  ياااؤدي  لاااى فسااااد مجاااال امساااتثمار 
 .اممتصادرات امجنبية ما يؤدي الى انهيار  ع  في امستثما

متصااااادي سااااوال الماليااااة واسااااتقرار القطاااااا امساااالمة ال ايثااااار الماااادمرة تمااااس نو  نقااااول 
حاااد كبيااار سااالمة غسااات المااوال يهااادم ويااادمر  لاااى  الواماااع منو فاااي   مؤسساااات الدولاااةواسااتقرار 

  فاااصن سااامعة المؤسساااات المالياااة هاااي عنصااار مساساااي فاااي النزاهاااة الساااوال المالياااة مااان حياااح
 ها كااااان ماااان السااااهت و ااااع ممااااوال غياااار منتيمااااة ماااان النشااااطة ا جراميااااة  فااااصن   تشاااا يلها
لنشاطة ا جرامياة وفاي   التواطؤ في هه  ارفع دعوى م ائية بسب   معر ة لنطرالمصار 

وتسااب  هااه  المناااطر ساالوكيات انسااحا  الوسااطاء الماااليين ايناارين والز ااائن   غساات المااوال
با  اااافة  لاااى هلااار غالباااا ماااا تنتفاااي مباااال  الماااوال المودعاااة والمبي اااة عااان   مااان الشاااركات

مشاااااكت الساااايولة طريااااس التحااااويلت المنتيمااااة  فااااي فتاااارات مصاااايرة ماااان الاااازمن  ممااااا ينلااااس 
 .1والحركات الصعبة

 اآلثار الثانوية :ال رع الرابع

لياادة العائاادات ا جراميااة ليساات و  نو مالحقيقااة  :ســتهالموسيــاب ترشــيد ا؟ التبــذير انتشــار -1
 تعاا  وجهااد باات تاام الحصااول عليهااا بسااهولة  كعائااد لجريمااة مااا مرتكبااة   وبالتااالي هااها المااال

فاااي ومااات مصاااير مااان شاااراء للاااهه  ياااتم تباااهير  وصااارفه الاااوفير يصااار  مي اااا دون عقلنياااة و 
حاو لحارام وجهتاه دائماا نالماال ا لنالقمار وغيار هلار  في الملهي و  لهوو   السيارات الفنمةو 

 المحرمات و  شباا الرغبات فقط.التباهي و 

                                                           
1 Pereira, Brigitte. « Blanchiment, soupçon et sécurité financière », Revue internationale de droit 

économique, vol. t.xxv, no. 1, 2011, pp. 43-45/* Pereira, Brigitte Professeur de droit à l’EM 

Normandie – Laboratoire Métis, chercheur associé-NIMEC, IAE de Caen Basse-Normandie. 
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ي يااتم تبيي ااها ماان ناالل  ن المااوال غياار المشااروعة التااتــدهور قيمــة العملــة الوطنيــة: -2
غيرها من المؤسسات المالية تساهم بشكت مباشر في تادهور ميماة العملاة الوطنياة المصار  و 

وتمثااات عائقاااا مماااام تنفياااه السياساااات الرامياااة  لاااى تحريااار الساااوال المالياااة و تشاااو  صاااورة تلااار 
 .السوال

ن فيهااااا يلمالمتعااالبإلنهاااا تحقاااس ماااادانيت مياساااية  حياااح تتميااااز :انتشـــار األســــواق الموازةـــة-3
شادد جنبياة فاي الادول التاي تمثلاة هلار المتااجرة فاي العمالت ال  مان مالقوانين الدولياةبمنالفة 

كهلر السلع التي تتميز بنقص عر ها دانت البلد كثارة الطلا  عليهاا ماا ياؤدي  .الرمابة عليها
  .1 لى ارتفاا مسعارها

 : اآلثار اإلجتما يةالمطلب الثاني

 الادول تلر حكومات على رهيبة اجتماعية   وطا يولد والمرامبة الشفافية ضليات نعداما نو        

مجتماع ثر السالبي الاهي يماس الالجريمة دائما يكون لها ال   لى مكافحتها بالمبادرة تعجت لم ما
انتشااار جااوة بااين طبقااات المجتمااع و زيااادة الفيااؤثر عليااه وماان بااين هااه  ايثااار انتشااار الفقاار و و 

 هها المطل .في  نبرزها من ايثار التي رهاغيو   السرمة لتحقيس حاجيات الفراد

 حدوث اختال  في التركيبة ا؟جتما ية  :ال رع ا؟و 

تساااا الفجااوة مااوال وماان ثاام ااء عاان طريااس غساايت الغنيااتتمثاات فااي بااروز طبقااة ماان ال
موال غير المشروعة  وزيادة حدة التفاوت فاي نرى عن طريس تراكم النها و ين الطبقات البي

الاادنت  ف االش عاان زيااادة معاادمت الجريمااة محلياااش ودولياااش  نياارا مسااتندام اممااوال غياار  توزيااع
 المشروعة في تشجيع هه  الجرائم وما لهلر من مثر كبير على المجتمع من تفشي الفساد.

                                                           
  "ظاهرة سسيا األموا  كمظهر مت مظاهر ال ساد ا؟قتصادي"حالة الجزائركتوي عاشور ومورين حاج مويدر   1

   كليةالملتقى الدولي الول حول: مبعاد الجيت الثاني من امصلحيات اممتصادية في الدول النامية  جامعة بومرداس
 )بتصر (16 ص2006نوفمبر 5الى  4منالعلوم اممتصادية وعلوم التسيير  
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 السرقة والجرائم  تظاهرة ال قر وارت اع  مليا :نيال رع الثا

 ناوادي القماارغيار المشاروعة مانونيااش مثات  لى يهور الممارساتالفقر يؤدي    ن انتشار
 .تفشي الجريمة المنيمة في البلدوالملهي مما يساعد على 

 ا؟جتما يال رع الثالث: قلب ميزات البنام 

لااااى ملااا  مياااازان البناااااء ل غياااار المشاااروعة فااااي المجتمااااع تاااؤدي    الماااوايتساااار  كماااا  نو 
امجتماااااعي فااااي الاااابلد بصااااعود المجاااارمين القااااائمين علااااى عمليااااة غساااات المااااوال  لااااى هاااارم 
 المجتمااع  فااي الوماات الااهي يتراجااع فيااه مركااز المكااافحين  لااى مساافت القاعاادة   ن لاام تت ااافر

تحادي القاانون   يااهرة لتفشاي تاؤدي الماوال غسات جريماة جهاود المجتماع عاماة فاي المكافحاة 
 .1القوانين المعمول بهانيمة و بالسلطة  وعدم التمسر بالامستهانة و تنمي رو  التمرد  و 

 ال رع الرابع: انعدام الشعور بالعدالة ا؟جتما ية

صاااعوبة العااايي وتراجاااع مساااتوى النااادمات العمومياااة و عااادم تحقياااس حاجياااات امفاااراد  نو  
 لاى عادم شاعورهمما يؤدي    في حيرة وملس في تدبير ممورهم وحاجاتهم دائمان يجعت المواطني

 .ال ني يعيي على حسا  الفقير لن بالعدالة امجتماعية

 موا  تناليف انعكاسات جرةمة تبييا األ ال رع الخامس: زةادة

تاارتبط التكااالي  والمناااطر امجتماعيااة الهامااة بتبيااي  المااوال وهااها مااا يجعاات الجريمااة 
ياااد ميماااة فكلماااا وساااع المجرماااون فاااي عملياااات تبياااي  عائاااداتهم امجرامياااة و بالتاااالي يتزاهات 

                                                           
مقدمة لنيت شهادة الدكترا  في   مطروحة)مقارنة دراسة(الجزائري  القانون  في ومكافحتها الموال غست جريمة بانوية دريس  1

 .69ص2012-2011بتلمسان  بلقايد بكر مبو القانون الجنائي الناص  جامعة
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ت تبيي  المال القاهر دون تواطاؤ ن تتم عمليامعدل الفساد في كت المجامت  لنه م يمكن م
تطبياس تعاون منتل  الجهات وهها حتما يزيد من تكالي  الحكومة بسب  الحاجاة  لاى زياادة و 
الرعاية الصحية وا نفال مثات النفقاات التاي تصار  لعالج مادمني المنادرات تفعيت القانون و و 

 لتفادي تإلثيرهم السلبي على المجتمع .

 المطلب الثالث: اآلثار السياسية

ممااا م شاار فيااه منو لجريمااة تبيااي  المااوال العديااد ماان ايثااار التااي تااؤثرا ساالبا علااى الجواناا  
هااها   يطرة علااى ضلياات الحكوميااة وغيرهااامنقلباات والساالسياساية مان انتشااار للفسااد وحاادوح 

 ما سنتطرل  ليه من نلل هها المطل .

 وال ساد ا؟داري  ال رع ا؟و : انتشار ظاهرة الرشوة

ة سااود والااهي يشااتمت علااى ترمياااهم فااي نلااس مااا يساامى باممتصاااد الالجريمااة دائمااا تساا 
الحكاام جاااء باادعم مااادي ماان  لااىمن وصااولهم   لااى الحكاام  ويت اا  فيمااا بعاادننبااة ماان الفااراد  

هااه  الننبااة الااى  هاام ماان موصاات القااهرةمصااحا  اممااوال   و مااوال غياار المشااروعةمصااحا  ال
ر الحكاام كمااا فااي بعاا  الاادول المتقدمااة  وهااها ماساايمتعهم بالحصااانه البرلمانيااه وتااإلثيرهم الكبياا

تجاااوز ساالطة القااانون   يفاي كافااة القاارارات  ممااا ساايؤدي الااى حاادوح حالاة ماان امر ااار المحلاا
  .والحد من صلحيات المنيمات الدولية
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 مصادرها ماوال الشاع  يلجاؤون الاى  نفااءعلاى م لءيبعد نجا  من هم في الحكم علاى امسات

 حقيقتهاا عان التموياه فاي النجاا  وبالتاالي الماوال هاه  مصادر علاى التعار  الصع  من فيصب 

  1سرية حسابات فت  مو مستعارة مو وهمية بإلسماء الدولة نارج كاستثمارها

التااازاوج باااين السااالطة والثاااروة يولاااد الفسااااد" كاااانوا علاااى حاااس لن كثياااراش مااان " ن الاااهين ماااالوا من 
النيم السياسية نصوصاش فاي العاالم الثالاح ماد اعتمادت علاى مساالي  تنارج عان نطاال دورهاا 

الثاااروة حتاااى مصاااب  هلااار ومارسااات تاااإلثيراش مويااااش علاااى دوائااار الماااال ورجاااال العماااال ومصاااحا  
التاازاوج مصاادر نطاار كبياار لن المنااافع المتبادلااة تجعاات رجااال الساالطة يقومااون بحمايااة رجااال 

ا  الاادعم المااالى لماان يحكمااون  العمااال بينمااا يقااوم ايناارون باادورهم عناادما يقاادمون كاات مسااب
لااهلر ناادل صااورة للفساااد الماازدوج فااي الحياااة السياسااية والحياااة اممتصااادية معاااش و  وهااه  تعتباار

 – ومان بينهاا معياام المجتمعاات العر ياة –نااموس النطار فاي المجتمعاات اينااهة فاي النماو 

حيااح يمااارس مصااحا  الساالطة والماادعمون ماانهم دوراش يساااعد علااى امحتكااار ويحمااى الفساااد 
 .2ويستنز   مكانيات المشروعات اممتصادية وعوائد الشركات التجارية

 التطرف : ظاهرة العنف وال رع الثاني

حاادوح  هلار ماان نالل تنشاايط حركاة المافيااا العالمياة والتااي تلعا  دورا كبياارا فايييهار و 
 راءامنقلبات السياسية في بعا  الادول النامياة عان طرياس تاوفير الادعم وامماوال اللزماة لشا

امساالحة واسااتندامها لحااداح تلاار امنقلبااات العسااكرية والسياسااية علااى مسااتوى العااالم  وهااها 
جااإل ر وامماان فااي المجتمعااات الناميااة  وماان جهااة  مناارى مااد تلنعاادام امسااتقراايااؤدي الااى  باادور 

                                                           
 2011  1  عمان  والتوزيع  لنشر منديت  دار والبنوم بالمصارف و القت  األموا  سسا برواري  عمر حسن محمد 1

 )بتصر (180 ص
2www.mafhoum.com/press6/174S25.htm     le 20,04,2018  à  14.10 h 

 

.(ال قي  ال ساد اإلداري والمالي بيت السياسات و اإلجرامات  لمقا   لى ا؟نترنتمصطفى   

http://www.mafhoum.com/press6/174S25.htm
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والموجهااة الااى دول مناارى المبي ااة ساتندام اممااوال  بعا  مجهاازة المنااابرات والتجسااس  لااى ا
التجسساااية فاااي منتلااا  منحااااء العاااالم فاااي تإلسااايس شاااركات ومشااااريع وهمياااه  مزاولاااة للعملياااات

 مية .لمزاولة امعمال غير الرس

  المآمرات : ا؟نقالبات وال رع الثالث 

طاار مة الحاكمة في منتل  البلدان فاي  نيتنفيه العمليات التنريبية  د الحيح يتم   
ن لو اا العامة للابلد هو زعزعة الدائما  لسلطة السياسية  فهد  المجرمينالصراا على ا

باات ينتهااز هااؤمء الفاارص ماان مجاات   باادا امسااتقرار والو ااو مااوال م تحاا  مجريمااة تبيااي  ال
 هدافهم القهرة .زعزعة امنيمة للوصول  لى م بات و نلس امنقل

 : السيطرة  لى آلية الدولةال رع الرابع

علاااى ضلياااة الدولاااة  مماااا يسااام  لهااام باساااتمالة هاااؤمء الفاااراد  المجرماااون ماااد يسااايطرون   
والمؤسسات التي من المفتر  من تمنع وتكتش  مثات هاه  الجارائم  يمكانهم اساتندام عائادات 
الفساد لتمويت الحزا  مو المنيمات السياسية  وبالتالي تعزياز سايطرتهم علاى ضلياات حكومياة 

  الاازملء المهاارة فااي داناات بلاادهم للمشاااركة فااي مااوتهم السياسااية تماانحهم القاادرة علااى تويياا و 
وتاوفير غطااء   1المعاملت لجعت العائدات ا جرامية م يمكن تمييزها عن الموال المشاروعة

 دبلوماسي  غالبا ما يكون لديهم ميهر محترم يزيت الشر.

 
                                                           

1FATF Report Laundering the Proceeds of Corruption– July 2011 p34    (  http://www.fatf-gafi.org/)    

"available to other criminals: they may control the machinery of the state, allowing them to co-opt 

those  individuals and institutions that are supposed to prevent and detect such crimes; they can use the 

proceeds of corruption to finance political parties or organisations and, in turn, reinforce their control 

over government mechanisms; their political power gives them the ability to recruit skilled associates 

within their own country to engage in transactions to make the proceeds indistinguishable from 

legitimate moneyand provide a diplomatic cover; and they often have a veneer or respectability that 

deflects suspicion." 

http://www.fatf-gafi.org/
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  اسةيمت طرف رجا  الس ة: كثرة ال ضائد المرتنبالخامس ال رع

هم هااااو السااااايطرة علااااى الماااااال هاااادفيكاااااون  لااااى الساااالطة نااااالل  ي الوصااااول عااااديم  نو 
هاااها علااى حسااا  حياااة الماااواطن   فااراد عااائلتهمنفسااهم ولوتحقيااس حياااة الرفاهياااة ل  العمااومي

نعطااي مثااام و   الساالبية لهااؤمء ثاااريعاااني ماان مااا تنلفااه ايئمااا يصااارا و البساايط الااهي يبقااى دا
كملاه الثقيات حركات الارمي العاام بإلهي ف ايحة مان العياار سابس و  مسؤول على هلر في م ية

هاو لسياسي الهي و ع في هلار الكرساي و مر حقيقة يقلت من احترام المواطن للرجت االهها  
فااراد داناات لأل اطن البساايط وتحقيااس امسااتقرارم لندمااة المااو يتقا ااى محساان راتاا  م لشاايء  

 س  الحقيقة مؤلمة ...المجتمع  لكن لأل

 الثاني :آثار جرةمة تبييا ا؟موا   لى الص قات العموميةالمبحث 

ماااوال القاااهرة فاااي مجاااال الصااافقات العمومياااة لاااه الكثيااار مااان لتبياااي  ا م شااار فاااي منو 
 و تسيير المال العام.ها ملحوظ في تنفيهوانتشار مياهر الفساد وتراجع  السلبيات

  قة العموميةالمطلب ا؟و  :آثارها  لى تن يذ الص  

لجاارائمهم  موميااة مصاارحامااوال جعاات مجااال الصاافقات العوسااائت جريمااة تبيااي  الماان 
 .ميع مراحت تنفيه الصفقة العموميةفعالهم تتم في جالقهرة وبالتالي كت محاومتهم وم

 حست العرواأالمساس بمعايير انتقام  ال رع ا؟و :

را  ااامانا كبياااو لوامع اممتصاااادي للااابلد ارتباطاااا بااااكثااار الموا ااايع الساااعر مااان م يعتبااار 
البحاااح فاااي مو اااوا الساااعر فاااي للساااتعمال الحسااان للماااال العاااام  ها  ااابط بشاااكت صاااحي  و 

اا التااي غمااو  النصااوص لااى تعقيااد و ر  فقات العموميااة يطاار  صااعوبة  بال ااة و يرجااع هلااالصو
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قانونيااة نااه ملتقااى مااا بااين موا اايع متعااددة تتمثاات فااي الشاارعية ال  ف اال علااى محياناااتحكمااه م
المشاروعة لجات غيار ناه صاار الماله ايمان لصاحا  امماوال مغير  العقلنية اممتصادية و 

ماااارهم ماااان ناااالل التنفااااي  التعساااافي لكلفااااة امنجاااااز مو ن ُيكتشاااا  ممدون   تبيااااي  ممااااوالهم
المبال اة المفرطاة مي اا فاي كلفاة امنجااز  فهاؤمء امشاناص م يادفعهم تحقياس الار   كمرحلااة 

نمااا داف  و مبدئيااة اااز المصاادر غيااار فقات العموميااة هاااو التمويااه عاان عهاام فااي المشااااركة فااي الصو
 1موالالمشروا لتلر ال

 المساس بمبادئ الص قات العمومية :ال رع الثاني

ـ قات العموميـة:المساس بمبدأ المسـاواة و اسـتبعاد المتنافسـ-1      يت الشـرفام مـت الص 
ناه يحاتم فص  رتلبية امحتياجاات العاماة للجمهاو  مبرر وجود المرافس العامة هولما كان مساس و 

 م ادون تميياز تجسايدا لمبادو  معاملة الجمياع علاى مادم المسااواةهي تقدم ندماتها العامة و  عليها
 .2المساواة

اااا اة بااااين فقات العموميااااة علااااى تكااااريس المساااااو لقااااد حاااارص المشاااارا  الجزائااااري فااااي تنياااايم الصو
نطر ايثاار اممتصاادية الناتجاة عان مسإللة يعد من المساس بهه  المالمتعاملين اممتصاديين و 

لواجهااة التااي تقااوم بماازج نشاااء شااركات ا لااى   مااوال حيااح غالبااا مااا يلجااإل المجرمااون تبيااي  ال
ماااوال غيااار نفااااء مصااات ال منشاااطة مشاااروعة ب ياااة فعاااال امجرامياااة ماااع عائااادات عائااادات ال

تقت عن كلفاة انتاجهاا فاي  تقدم شركات الواجهة منتوجات بإلسعار ةمشروعة ففي حامت كثير ال
علاى حساا  المؤسساات الشارعية يمكن هاه  الشاركات مان تفاول تنافساي نرى مما مؤسسات م

                                                           

 .236  صبلل سليمة   مرجع السابس 1 
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ماان الصاع   ن لام يكاان ساوال المالياة العاديااة وهاها ماا يجعات ا علاى الالتاي تعتماد فاي تمويلهاا
 ادياةساوال المالياة العد فاي تمويلهاا علاى الية التاي تعتمامن المستحيت على المؤسسات الشارع

مر الااااهي يساااام  للمنيمااااات الر  واجهااااة التااااي تحيااااى باااادعم تمااااويلي مااااوي منافسااااة شااااركات ال
زاحتهاا الناص المشاروعة و  ية من تقوي  دعائم مؤسسات القطااامجرام بالتاالي  نراجهاا واز

نماااا تبريااار امماااوال هات المصااادر ولمااان الساااول لن مااان م غيااار وياتهاااا لااايس تحقياااس الااار   واز
 .1كان بنسارة جزء منهاالمشروا ولو 

 ن انتشاار الفسااد فاي الصافقات العمومياة نتيجاة البحاح  المنافسـة : المساس بمبـدأ-2
مااان يحقاااس لهااام لاااى انتقااااء  الناصاااة علاااى حساااا  المصااالحة العاماااة  ياااؤدي  عااان المصااالحة

اباااات حصااااول لل امتفااااال النفااااي غياااار المشااااروا مقيااااتم هلاااار ماااان ناااامصااااالحهم الناصااااة و 
 نو ممنافساة و ينات محلهاا التواطاؤ حياح المبي ين علاى العارو   فهاها الفعات يساقط مكاناة ال

ا يكااون معروفاا العموميااة بالصاافقة ن الفااائزل  كثاارراءات طلاا  العاارو  تكااون شااكلية م ماجاا
ول علااى العاار  الااهي يكااون جاات الحصاامياادفع المقاباات مساابقا ماان  هااو المجاارم الااهيمساابقا و 

و حتااى الاار   م يهمهاام باات مل القااهر فقااط و لاايس تنفيااه الصاافقة الهااد  منااه هااو تبيااي  المااا
حتى يبدو في صورة مشاروعة   ير مشروا في الدورة اممتصاديةالمهم عندهم  دنال المال ال 

ماباة الر و المحاسا  المتاواطج بدا لوم وجود المويا  الفاساد و م فعال هؤمء م يمكن تحقيقهام  نو 
 منافسة الشريفة.بإلنرى في الق اء على ال ومطريقة الشكلية فكلهم مساهمون ب

يااؤدي  المنافسااة عاماات المساااواة وغيااا    نو  :شــكلية ا؟ ــالت  ــت طلبــات العــروا-3
ناااه فاااي الحقيقاااة الفاااائز ل  عااالن عااان طلباااات العااارو ي لألاااى غياااا  الااادور الحقيقااا حتماااا 

 علن مجرد اجراء شكلي ...يبقى ا  يو بالتال  مسبقا امحددبالعر  يكون 

                                                           

  1 بلل سليمة  مرجع سابس ص237.
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 الدراسة ال علية للمشارةع و تحديد ا؟حتياجات :سياب التخطي  و لثال رع الثا

 : النقا  التالية ييهر هها من نلل

ااا-1 تاااإلثير المشاااروا قات العمومياااة مااان دراساااة النجاعاااة و فشاااكلية الدراساااات المسااابقة للصو
 من الدراسات الهامة التي تبين مدى نجا  تنفيه الصفقة العمومية.على البيئة وغيرها 

 انتهار الشرو  المتعلوقة بعرو  الطل . -2

 .ا نلل بكرواس الشرو  -3

 تبديد الما  العام وانتشار ال ساد المطلب الثاني:

امداري د المااالي و مااوال هااو انتشااار الفساااثااار الساالبية لتبيااي  النااه ماان ايم شاار فااي م
 لنه في الحقيقة من دونها م يمكن لعمليات التبيي  من تتم .  وامنلمي

 ال رع ا؟و  ال ساد ا؟داري 

يعااار  الفسااااد ا داري بإلناااه انحااارا  مو نلااات فاااي مساااار عمااات الوياااائ  ا دارياااة عااان 
شااكلها السااليم  ماان ناالل اسااتندام الموياا  صاالحياته المهنيااة لتحقيااس مصاالحة ناصااة مو 

القاااول من الفساااد ا داري يسااابس الفسااااد المااالي وهاااو يمثااات  نااااكمااا يمكن  مااااليلتحقيااس مكسااا  
  .نتيجة حتمية له

  البنااار الااادولي الفسااااد ا داري بإلناااه اسااات لل المنصااا  العاااام ب ااار  تحقياااس مكاسااا  عااارو 
شنصية فهو سوء استندام المنص  العام ل ايات شنصية وتت من مائمة الفساد على سابيت 

الرشااوة وامبتاازاز واساات لل النفااوه والمحسااو ية وامحتيااال وامنااتلس" مااال  المثااال م الحصاار 
التعجياات "وهااو المااال الااهي ياادفع لمااويفي الحكومااة لتعجياات النياار فااي مماار ناااص يقااع  اامن 
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الفساااد يعتباارون نطااال انتصاصااهم بق اااء مماار معااين وعلااى الاارغم ماان من كثياارا ماان الناااس 
فااي تنفيااه  داري هااو تراجااع كبياارا اد المااالي و الفساامااا يناات  عاان    و بااالطبع1نطيئااة حكوميااة

 الصفقات العمومية وانتشار المياهر التالية:

ــــوا  -1 ــــب األم : ماااان ناااالل ميااااام المسااااؤولين بتهرياااا  المااااوال العامااااة التااااي تاااام تهرة
 امستيلء عليها بشكت غير مانوني و دون وجه حس وتهريبها للنارج.

مان نالل مياام المساؤولين بالتعييناات العشاوائية فاي  :مخال ة قانوت الخدمة المدنيـة-2
  اافة  لاى تعييناات فاي الجهازة الحكومياة المهماة بادون   مجهزة الدولة دون حاجة حقيقية لها

وترهااات الجهااااز ا داري وت ااانمه وياااؤدي  لاااى  ياااؤدي  لاااى  هااادار الماااال العااااممماااا   ماااؤهلت
 .2  عا  الداء العام

 وهلر من نالل  حالاة عطااءات :في العطامات الحكوميةسياب النزاهة والش افية  -3
مماا ياؤدي  المسؤولين الكباار مو لمر اائهم نر ببع ومية  لى شركات مرتبطة بشكت مو بآحك

 لعمت.لبصحالة العمت الهي يراد تنفيه  بمبال  مكثر من القيمة الحقيقية    لى هدر المال العام

الحصاااول  عفااااءات  اااريبية وجمركياااة مو : مااان ناالل ا؟ تـــدام  لـــى المـــا  العـــام -4
نااه ممااوال عامااة تحاات مسااميات مكااهلر   تاارانيص لشااناص مو شااركات بطاارل غياار مانونيااة

  عانات مساعدات مباشرة و دون وجه حس.

والصاع  علجاا  فهاي   تعتبار مان مكثار ميااهر الفسااد نطاورة التاي المحسوبية: -5
شنصاااية لمصاالحة الفااارد ومحاسااابيه دون تاانجم عااان اساات لل المنصااا  الحكاااومي للسااتفادة ال

 وجه حس.
                                                           

 .743ص مرجع سابس    حمد جاسم محمد  عباس سلمان محمد    1
 .749  ص المرجع نفسه  عباس سلمان محمد مد حمد جاسم مح   2
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ل ااار  الحصاااول علاااى الماااال مااان الشاااناص مسااات لش مومعاااه  :ا؟بتـــزاز والتزوةـــر-6
كماا  الوييفي بتبريرات مانونية مو  دارياة مو  نفااء التعليماات النافاهة علاى الشاناص المعنياين

 .النقودلشهادة الدراسية مو تزوير يحدح في دوائر ال ريبة مو تزوير ا

ن يت ل ااات و ينماااو مااان دون مال الصااافقات العمومياااة م يمكااان لاااه ن تبياااي  الماااوال فاااي مجااا 
 : ما يليفييهر الفساد الهي نبرز  في  غيرهمامعوان و ن تواطؤ المويفين و فساد ومن دو 

 .ن وا عملية  سناد الصفقات للومءات ولنفوه رجال العمال -1
  مو فاي العقاارات المبنياة 1الفساد التفويت في الرا ي البي اءتورو  البلديات في ملفوات  -2

 .مو الف اءات المهيوإلة مو تسوي  المحلوت التجارية وغيرها لصال  ال ير
 .السعي في  هدار المال العامو وا نلل بالشرو  الدنيا للتصرو  في الملر العمومي  -3
 .تسنير الهيكت البلدي لندمة شبكاته -4

النااااوا  ومعااااوان المصااااال  الفنيااااة البلااااديات و ا  المااااويوفين ورؤساااااء يلعاااا  مشاااابغالبااااا مااااا 
ة في مسار  الجريماة كماا يشااؤون وهاها فاي غياا  الرم اباة والمحاسابة ومع اء اللوجان المنتصو

بات ماد تتعادى  وم تقتصر سلسلة الهياكت المتوروطة على البلاديات فحسا   امنلمي ال ميرو 
 بع  التجاوزات. هلر في عمليات الت طية على

 

 

                                                           
كييأ أرف اضييي  ة للييخ يم ييس دا، اي ييككا، أو اي ييككا ايسديييرلن دا ييأ  ييدود ايك ييي   االراضييا ايضاضييي   ييا   1

ايعةراكايخ  دود ايك ي  ايعةراكا: اي  و  ايةضاكخ ض رائ  وثيئق ايك ي  ايعةراكيا ايسيا سوضير ةرا يأ ايسكةايخ  .ايعةراكا

اية سلفخ، و د  ةياخ ايسكةاخ، وسةثيأ اي يدود ايةمئةيخ يسيو ان اةكاي خ اي ضيراخ، وا يساعيب ايكةيو ايعةراكيا  يمأ اسير  

 .زةكاخ ة دد 
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  قات العموميةال رع الثاني : ال ساد المالي في الص  

 مصالحة جاتم مان العاماة الماوال تحويات مو اساتندام سوء هو امصطل  في المالي الفساد
 ياةالمال امنحرافاات تلار هبإلنا يعار  كماا  معاين تإلثير مو ندمة جتم من الموال تبادل مو  ناصة

 اتهاومؤسسا الدولاة فاي والماالي ا داري  العمات ساير تانيم التاي المالياة والحكاام القواعاد ومنالفاة

المناتص  مثت الجهاز المركزي للرمابة المالية المالية الرمابة بإلجهزة الناصة التعليمات ومنالفة
ن بفحاااص ومرامباااة حساااابات ومماااوال الحكوماااة والهيئاااات والمؤسساااات العاماااة والشاااركات  ويمكااا

 .نتلس والتهر  ال ريبي والمحاباةالرشاوى وام ساد المالي فيملحية مياهر الف

نساائر مادياة كبيارة للماواطنين والمؤسساات ينات  عناه الفساد المالي هو سلور سيء ومنحر  
ن مماا يحملهاا مان معبااء ماد تكاو   امجتماعية ويؤثر علاى التنمياة ومان ثام علاى الدولاة بإلكملهاا

 .دالفساانتشر  هاتتدهور سياسة الدولة  ومد  مثلفي غنى عنها كالديون 

نجاااد ماعااادة الصاااال  العاااام فاااي النياااام امسااالمي  مااان القواعاااد ال اااابطة لأنفاااال العاااام       
كاااااهلر ماعااااادة  والتاااااي بمقت ااااااها حصااااار ا نفاااااال فاااااي تحقياااااس المصااااالحة العاماااااة للمسااااالمين 

وماعاادة التنصااص   وا ساارا امسااتنل  وماعاادة القوامااة فااي ا نفااال وعاادم التقتياار والتبااهير 
مثاات الزكاااة التااي يااتم  نفامهااا   منااواا ا نفااال العااام فااي مجامتهاااالتااي بمقت اااها يااتم تنصاايص 

ومهمااا 1وماعاادة الشاارعية والرمابااة الهاتيااة فااي ا نفااال   التااي حااددها القاارضن الكااريم فااي الموامااع
نلاال فاااي القااايم  علاااى وجااود مزماااة منلميااة فاااي الساالور تعكاااس يكاان شاااكت الفساااد فهاااو مؤشاار

وانحراَفا في امتجاهات عن مستوى ال وابط والقيم الصحيحة للمجتمع والمعاايير الساليمة مماا 
يااؤدى  لااى فقاادان الجهاااز ا داري المعنااى لكيانااه الفعلااي متجهااا بااه لتحقيااس مصااال  مجموعااة 

                                                           
 1   1994 جدة دار العلم  السعودية والتجربة المعاصر اإلسالمي المنظور اإلدارةة الرقابة ال حيان  الرحمن عبد 1

 .242 ص
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وحادة فياه بمعنى من مواعد ونيام العمات الرسامية الم  ن العاملين متعايشة دانت النيامفاسدة م
جااراءات عماات متصااارعة ومت ااار ة وتناادم مهاادا  ومصااال  التجمعااات  حلاات محلهااا مواعااد واز

  الفاسدة والمترهلة المتعايشة مع النيام.

 البلادان فاي ناصاة ا داري  الداء علاى كبيار بشاكت ياؤثر الماالي الفسااد منو   هننقاول 

  لاى العمومياة الماوال تحويات لعملياات عديادة حاامت1فيهاا تحادح التاي الجزائار  مثات النامياة

 .الشنصية المكاس 

 البنوم الحذر وتراجع دورالثالث: ا؟خال  بواجب الحيطة و  المطلب

  ة المشاروع غياريعتبر البنر مهم وسيلة يعتماد عليهاا هاؤمء المجرماون لتبياي  مماوالهم 
 لهلر حتما سيكون لها امثر البلي  في تراجع دور البنور وانتشار الفساد.

 الحذرع ا؟و : ا؟خال  بواجب الحيطة و ال ر 

فقااد عرفااه بعاا    حتيااا  هااو هلاار النطااإل ال ياار عماادي ن المقصااود بااا نلل بواجاا  ام -1
علااى ا ناالل بواجبااات الحيطااة والحااهر وامنتبااا   كمااا يلااي: " هااو ساالور  رادي ينطااوي  الفقهاااء

ت  عليه نتيجاة  جرامياة كاان الفنية وتتر الهي يفر ه القانون مو النبرة ا نسانية مو العلمية مو 
تنااه الجااني واجا  عمادي هاو" عادم االغيار رى من النطاإل هنار من يا.ستطاعة درؤها" في ام

الحيطااة والحااهر الااهي يقت اايه النيااام القااانوني وعاادم حيلولتااه تبعااا لااهلر ماان من يااؤدي ساالوكه 
لمعتااد  ها وجاد فاي يارو   لى حدوح النتيجة الجرمية" الجريمة" بينما يكون بوسع الشانص ا

                                                           

 الصادر   775 العدد اليومي  الشرول  جريدة  الجزائري  ا؟قتصاد في األموا  لغسيا ا؟قتصادية اآلثار رحال  بن نائلة 1 
 .3 ص   2003
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نااه عاادم مراعاااة جاناا  الحيطااة والحااهر عنااد مباشاارة مومياات   1الفاعاات من يحااول دون حاادوثها" 
 .2منواا نطرة من السلور وعدم الحيلولة دون من يف ي هلر  لى نتيجة  جرامية

عماادي بإلنااه "  ناالل شاانص عنااد تصاارفه بواجبااات الحيطااة الغياار وهنااار ماان عاارو  النطااإل 
ن ية  وعاادم حيلولتااه تبعااا لااهلر دون مالتااي يفر ااها القااانون مو تفر ااها النباارة ا نسااانوالحااهر 

يف ااي تصاارفه  لااى  حااداح النتيجااة ا جراميااة  سااواء مكااان مم يتومعهااا فااي حااين كااان هلاار فااي 
ساااا  علااااى غياااار مساااااس  ن فااااي اسااااتطاعته اسااااتطاعته وماااان واجبااااه  مماااان تومعهااااا ولكنااااه ح

 .3جتنابهاا

هااه  الواجبااات تعااديا ب اا  النياار عاان نوعيااة الجاازاء الااهي يرتبااه يعتباار ا ناالل بمثاات 
نلل بواجاا  تشااريعي مثلااه مثاات ا ناالل بالواجاا  فااا  المشاارا علااى منالفااة هااه  الواجبااات 

 .4العقدي يمثت تعديا

عا  النطاإل الاهي يحادح العمدي في مانون العقوباات وهاو امساتيتتعدد صور النطإل غير  -2
عاادم الرعونااة مو  موالنطااإل غياار العماادي فااي ا همااال  وتتمثاات صااور فااي الحياااة اليوميااة غالبااا

 .5عدم امحتيا  مو عدم مراعاة النيمةنتبا  مو ام

                                                           

  ص 1982  مطبعة الرسالة  الكويت   المبادئ العامة في قانوت العقوباتحسن النل   سلطان عبد القادر الشاوي  علي
.35 1  

  فنري عبد الرزال صلبي الحديثي  شرح قانوت العقوبات  القسم الخاص  مطبعة الزمان  ب داد  1996  ص 2.179 
  1999  دراسة مقارنة  رسالة دكتورا   كلية القانون  جامعة ب داد    جرةمة اإلهما وداد عبد الرحمان حمادي القيسي 3

 .109ص 
 .58ص  2010  2الجزائر  -للنشرموفم  اإللتزامات لال عا المستحق للتعويا  علي فيللي   4 
 الجزائر   ديوان المطبوعات الجامعية(  محاضرات في قانوت العقوباتل القسم العام  الجرةمةمورة  محمد فريد عادل  5
 .166 ص  1992   2 
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نتبااا  لت ااار ها فااي المعنااى ينصاار  معنااى ا همااال وعاادم اما همااال وعاادم امنتبااا : -م
تنااه فاعات اثت في  غفال حاال متناا يتمينطوي عليها نشا  سلبي كترر مو ا  لى النطإل الهي

 الحيطاة التاي يوجبهااا الحاهر والااهي لاو اتنااه  لماا ومعاات النتيجاة مثاات الاهي يقااوم بحفار بئاار وم
 ي طيه.

ه الرعونة: يقصد بها سوء التقدير مو النقص في المهارة مو الجهت بما يتعاين العلام با- 
ومااد تتجسااد الرعونااة فااي وامعااة ماديااة تنطااوي علااى النفااة وسااوء تصاار  كااإلن يطلااس الشاانص 

 النار ليصي  طير فيصي  محد المارة.

عدم امحتيا : ويقصد بهاا النطاإل الاهي ينطاوي علاى نشاا   يجاابي مان الجااني يادل -ج
علااى عاادم التبصاار بالعواماا  وهااها النطااإل الااهي ياادرر فيااه الجاااني طبيعااة عملااه ومااا مااد يترتاا  

 عليه من نتائ   ارة كقيادة سيارة بسرعة كبيرة في شارا مزدحم بالمارة. 

عاادم مراعاااة النيمااة: ال اار  ماان النيمااة هااو الحفاااظ علااى الماان وعاادم مراعاتهااا -د
فمنالفااااة كاااات مااااا تصاااادر  جهااااات ا دارة المنتلفااااة ماااان تعليمااااات لحفااااض النيااااام العااااام والماااان 

 .والصحة في صورة موانين ولوائ  مو منشورات

 ال رع الثاني : تراجع دور البنوم

ونة لتبياااي  عائاااداتهم امجرامياااة الوساااائت الم ااامالمبي اااون دائماااا للبحاااح علاااى يساااعى 
مبت اااهم الاادنيج  مكاان حصااولم ي لكاان  هميااة لتحقيااس مبت اااهمكثاار م يلة التبقااى البنااور الوسااو 

دايا م ريااااة مثاااات الساااايارات البنااااور مقاباااات دفااااع رشاااااوي و هاااا تفااااال مااااع مااااويفيادون تواطااااؤ و 
رتكاااا  جااارائمهم  لاااى انلماااي يااادفعهم لمسااااعدة هاااؤمء امالمهناااي و  ف ياااا  ال ااامير  الفاااانرة

 .فعالهم امجراميةوير مالتحرر بكت طلمة ويسر دون مي ميد في تطو 
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باات عاادم الحيطااة   ساااعدتهمفااي م الوحيااد السااب م يكااون التواطااؤ بعاا  امحيااان ي نااه فااكمااا م
ر فتكاااوين لاااهل  ساااهولةعائاااداتهم امجرامياااة بكااات   البناااور تبااايو  مااان هاااو الاااهي يجعاااتوالحاااهر 
ى حاد في البنور تكوينا جيدا و تعليمهم بإلهمية النه بمبدم الحيطاة والحاهر يسااهم  لا العاملين

  لقاء القب  عليهم . هؤمء المجرمون وكبير في تقييد تحرر 

 المطلب الرابع: فقد ثقة المواطت لإلدارة العامة و المصلحة العامة

مان نالل تراجاع فاراد وهلار مباشر علاى الثير موال تإللجريمة تبيي  ال نو م شر في م
 يسامى بالمصالحةهلر تراجاع ماا كامستواهم المعيشي وانتشاار البطالاة وانتشاار الباؤس والكآباة و 

 .ته  وهنا يفقد المواطن البسيط ثقته في امدارة العامة والندمة العامة وحتى في دولالعامة

 المتعامليت ا؟قتصادييت الشرفام : فقد الثقة مت قبا المستثمرةت و ال رع ا؟و 

لشاافافية  ن التواطااؤ مااع المجاارمين علااى مسااتوى المصااال  المتعاماادة يااؤدي الااى غيااا  ا
تراجاااع امدارة وبالتاااالي يو جعااات فقااادان الثقاااة باااين المتعامااادين المنافساااة الشاااريفة ماااا يوالمسااااواة و 

بهاام مااا يااؤدي   زفااو دل تقاادمهم بعرو ااهم لنهاام يعلمااون من المتعاماات المرتشااي هااو الااهي يمعاا
لاااى تراجاااع مساااتوى  هلااار ياااؤدي مي اااا  كماااا من    و بالتاااالي عااادم التقااادم للمنافساااةلاااى امحباااا 

 .امداراتفي كت المؤسسات و منتل  مشكاله بمرين بهها الفساد تإلثر المستثلامستثمار نيرا 

 ال رع الثاني: فقد ثقة المواطت البسي 

و بالتااالي م تتحقااس حاجااات  الصاا يرللكبياار و  فشاايه يصااب  ياااهراتانتشااار الفساااد و   نو 
الحالااة ة منو الحقيقاا  م يشااعر بالعدالااة امجتماعيااةثقتااه فااي امدارة العموميااة و يفقااد ف  المااواطن
هناا يمكان   لاوطن بإلكملاهاتراجاع  ومان ثامدارة العاماة ة للماواطن تعكاس الحالاة السايئة لاأالسيئ

 دلو . ناموس النطر مد نو فقدان الثقة والتواصت بين امدارة والمواطن دليت على م القول منو 
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 ال صا الثاني

 قمع تبييا األموا  في إطار الص قات العمومية
اا ن م  لمااال العمااومي وحساان التاادبير ترشاايد ايااة المرتبطااة بتساايير و فقات العمومهميااة الصو

ااا ااارورة الحفااااظ علياااه  وكاااهلر كثااارة الفسااااد علاااى و  نهاااا مجاااال فقات العمومياااة لمساااتوى الصو
واساطة اغارائهم كهلر تسيير الفاسدين للماويفين بو   نص  لنمو الجريمة المتعلقة بالمال العام

ارتشاائهم يجعات مجاال الصافقات العمومياة مفتوحاا مماام تبياي  العائادات امجرامياة المكتساابة و 
لاى المؤسساات المالياة وامدارياة عيحتم ما   فقات العموميةمن جرائم ارتكبت نارج نطال الصو 

اا اارورة حتااى الدولااة الجزائريااة و  فقات تفعياات التعاااون الاادولي ماان مجاات مكافحااة الفساااد فااي الصو
تحرياار المجتمااع الماادني تبيااي  اممااوال بمنتلاا  الوسااائت والطاارل و  كااهلر محار ااةالعموميااة و 
 في هها الفصت. هها ما سنتناولهنواعه اركة في الحر  على امجرام بشتى ممي ا  للمش

 الص قات العموميةالماسسات و لمبحث ا؟و :  لى مستو  البنوم و ا

ولااه دور مساسااي  ندماتيااة  تن ااع  لااى محكااام القااانون يعتباار البناار مؤسسااة امتصااادية 
  وتاإلمين والار يعمت على الجماع باين التطاور  البنرف  الودائع استقبالو  يتمثت في من  مرو 

وعنااد امشااتبا  بعمليااة  علااى البنااور من تحاارص علااى الفحااص الاادميس للعمليااات  هن ر المناااط
 م بعااد  باالي الساالطات   من تمتنااع عاان اجااراء العمليااة لصااال  العمياات عليهااا تبيااي  لألمااوال

 .المنتصة التي تعلم البنر بصجراء العملية مو بعدمها
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فاي الجريماة للبنر الحس في امستعلم حول هوياة المتعامات مو مصادر مموالاه لعادم المسااهمة 
معماال البناار مان مبات مويفيااه  وفاي حالاة ومااوا التقصاير ين ااع  علاىفاي الرمابااة  مو تقصاير

 .البنر  لى التإلدي 

اا  نو حساا فقات العموميااة يحااتم علااى امدارة مكافحااة الفساااد و تشااديد الرمابااةكااهلر بالنساابة للصو
 مان امجارام يدا لمواجهة كت مشكال الفساد و نهم تكوينا جعلى تكوي انتيار المويفين والحرص

 الحفاظ على مال الشع .حسن التنفيه و تحقيس فعاليتها و  جتم

   لى مستو  البنوم و الماسسات المالية :المطلب ا؟و  

ي غياااا  تواطاااؤ هاااها فاااا فاااي تحقياااس مماااع لجااارائم امماااوال و همياااة البناااور  كبيااارة جااادن م  
جاات املتاازام بهااا ماان ماه امجااراءات و   لااهلر م بااد ماان اتناامااع المجاارمينالمااويفين فااي البناار 

المادمقون للبنور تقاع عنادما يشاارر كات مان  1فالمسؤولية الجنائية  كش  المعاملت المشبوهة
 .في ارتكا  الجرموالشركاء ومفتشو العمت مو ممثلو المويفين 

 هااي التااي تت اااءلو  مااوال المااراد غساالها وتبيي ااهاليسااتندمه مصااحا  ا ساال  فعااال رشااوةال
 .شنصية الموي  في البنر ممامها

 ال رع ا؟و : سياسة ا؟لتزام 

تتمثاات وييفااة املتاازام فااي تحديااد وتقياايم وتقااديم النصاا  والمشااورة وتراماا  وتعااد التقااارير 
 دارياة  مو نساائر مالياة  مو  حول مناطر عدم اممتثال المتعلقة بتعر ه لعقوبات نيامية مو

بمااا يااؤدي لأ اارار بساامعة البناار نتيجااة  نفامااه فااي املتاازام بالنيمااة وال ااوابط الرمابيااة مو 
 معايير السلور والممارسة المهنية السليمة.

                                                           
1 Jean-Paul Antona (Auteur) Philippe Colin (Auteur) François Lenglart (Auteur), La prévention du 

risque pénal en droit des affaires; Dalloz Référence Paru en juillet 1997 pp1-288. 
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 وهنار اجراءات وسياسات منيمة لعمت املتزام:

 .دليت الحوكمة-

 .السلور ميثال النلل و-

 . سياسة تعار  المصال-

يعاااد املتااازام بالنيماااة والمعاااايير والتعليماااات محاااد مهااام مساااس وعوامااات نجاااا  المؤسساااات  كماااا
الماليااة  ويحااافض علااى ساامعتها ومصااداميتها وعلااى مصااال  المساااهمين والمااودعين  ويااوفر لهااا 

 الحماية من العقوبات النيامية.

هااي و  العلمااة باين البناار وعملئااهى فااي المرتبااة السام والشاافافية وتحتات معااايير الثقااة والنزاهاة 
 .1مهم الركائز التي يبني عليها البنر سمعته لدى عملئه والجهات التي يتعامت معهامن 

لاااى ويشاامت برناااام  املتااازام با  ااافة  لاااى اممتثاااال للمتطلبااات الرمابياااة النااارى التااي تساااتند  
لاى ل والمواثياس المهنياة عالحاكمية المؤسساية والسياساات وامجاراءات الملزماة ومعاايير امنال

تطبيااس مبااادئ مكافحااة غساات المااوال ومكافحااة تموياات ا رهااا  وهلاار وفقااا للقااوانين والمعااايير 
 المحلية والدولية والتي تم ترجمتها في شكت سياسة ناصة بالبنر وتمثلت تلر المبادئ في:

 .مبدم مسؤولية مجلس ا دارة-

 .مبدم المنه  المستند  لى المناطر-

 حفض السجلت. مبدم-

                                                           
1https://www.cacbank.com.ye/ar-YE/Contents/SubPage/Anti-Money-Laundering  25/04/2017 at 

21,22h 

https://www.cacbank.com.ye/ar-YE/Contents/SubPage/Anti-Money-Laundering
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 1مبدم اعر  عميلر-

 .مبدم ا نطار-

 مبدم التحري والفحص وفس المعايير الفعالة والتدري  المستمر.-

كما مام البنر بو ع برنام  شاامت لموا ايع مكافحاة غسات الماوال وتمويات ا رهاا  وتمثلات 
 في ايتي وهلر على سبيت المثال م الحصر:

جراءات ناصة بمك  افحة غست الموال وتمويت ا رها . صدار سياسات واز

 تعيين مسئول امتثال.-

 تعيين  با  ارتبا  في الفروا.-

 شراء منيمة ناصة بمكافحة غست الموال وتمويت ا رها .-

 و ع نطط تدري  مستمرة.-

 لى حماية البنر من عمليات غسات الماوال وتمويات ا رهاا  ومناع اسات لله  ويهد  كت هلر
تعزياز و   ر النوا من العمليات المشبوهة مو مي منشاطة منارى غيار مشاروعهكقنوات لتمرير هل

 .2سلمة القطاا المصرفي وحماية سمعته ونزاهته بما يكفت حماية عملئه

 
                                                           

مو تعااااار  علاااااى عميلااااار  هاااااو شاااااكت مااااان مشاااااكال العناياااااة الواجباااااة ل ااااامان من المؤسساااااات KYCمبااااادم اعااااار  عميلااااار 1
ويهااااد   لااااى تحديااااد ماااان تتعاماااات معااااه المؤسسااااة والتحقااااس ممااااا  ها كااااان  الماليااااة لااااديها معلومااااات مفصاااالة عاااان عملئهااااا 

 مو غسيت الموال. العميت م يشارر في مي نشا   جرامي مثت امحتيال
 

2https://www.cacbank.com.ye/ar-YE/Contents/SubPage/Anti-Money-Laundering    25/04/2017  

at21;22h  

https://www.cacbank.com.ye/ar-YE/Contents/SubPage/Anti-Money-Laundering
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 تبييا األموا نحو قمع ال رع الثاني :التزامات المصارف 

درايااة  ن تكااون المؤسسااة الماليااة علااىم" ةاليقياا" زام تااوني الحيطااة والحااهرلتيقصااد بااام 
لتااازام بهاااا بتاااوني الحيطاااة والحاااهر علاااى مجموعاااة مااان ن معهاااا و ينطاااوي اميكافياااة  بالمتعاااامل

 ن المصاااار  وفااااي صااااميم  1لتاااازام بهااااالياااة امالممارساااات  التااااي يجااا  علااااى المؤسسااااات الما
 ليقيااة الشاااديدة و الحيطاااة والحاااهساااس ومواعاااد االتباااادمت المالياااة نجاادها تلتااازم بإلالتعاااملت و 

شاروعة مال غيارماوال ن تشاكت تبيي اا لألمكان الكش  و ف   المعااملت التاي يمتسهم في و 
 موال الجنائية .نسميها ال مو

من يكاون لادى المصاار  معرفاة حديثاة بجمياع عملئهاا بماا فاي هلار يجا   :التزام اليقظـة-1
  للمساؤوليةتعر هم  ويؤدي عدم اممتثال لهه  املتزامات  لى الدنت والثروة ومرامبة عملياتهم

جات  زالاة ممان للتعار  علايهم بشاكت مف ات و العملء يتعر ون لعادة مسائلة فاي البنار كما منو 
كماا ان املتازام م   و تنفا  حسا  نطاورة تبياي  امماوالتشدد هه  امجراءات م  كما الشر

 المصرفية.غير 2كهلر على كافة المؤسسات المالية يقع على المصار  وحدها  نما يقع

نااه مان ال ااروري ا عالن عاان الشار وهااو  جاراء بساايط   :اإلبـال   ــت التزامــات لالشـتباه-2
لوحاادات ا تقااوما  ن يكااون الشاار ماادعما وموثقاامن يكااون ا عاالن بحساان نيااة و مووامعااي ويجاا  

 .عدم صحتها وصحتها مبالتحقس من شتبا  و تقوم المنتصة بتحليت تقارير ام

                                                           
جامعة الحاج لن ر  مقدمة لنيت شهادة دكترا  علوم تنصص مانون جنائي  مطروحة سسيا ا؟موا  دليلة مباركي   1

 .84 ص 2008-2007كلية الحقول و العلوم السياسية   باتنة 
2Jean.Francois.thony : les mecanisme de traitement de l’infraction financiaire en matiére de 

blanchiment ,revue de droit pénal et de crimenologie,1999.p12. 
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ه منهااا تشااتبت يجاا  علااى البناار من يعلاان المعااامل :ا؟شــتباهالمعــامالت المتعلقــة بــ  الت -3
و مثات الرشاوة م في المشاركة في تمويت ا رها  مو من تإلتي من جريمة يعام  عليهاا  القاانون 

 .غير هلرالتهر  ال ريبي و 

 و تكاااون مبال هاااا مرتفعاااة جااادا علاااى نحاااو غيااار عااااديعااااملت تكاااون معقااادة محياااح هاااه  الم
 .امشناص المشتبه في معاملتهم و الشر في مصت هه  امموالفا علن يت من هوية 

الساارية المصاارفية هااي الواجاا  الملقااى علااى عاااتس المصااار   ن : رفــع الســرةة المصــرفية-4
بالشااناص ايناارين ولاااو بحفااض الق ااايا اممتصااادية والماليااة والشنصااية المتعلقااة بالز ااائن و 

والساارية المصاارفية هااي مي اااش التاازام المصااار  بعاادم  فشاااء الساارار التااي وصاالت  بنساابة مماات 
  لى حوزتها  فهي  هن تعادو واجبااش علاى المصار  وحقااش للعميات بنيار بعا  الفقهااء  مو واجبااش 

 على المصر  وحقاش له في ضن واحد بنير بع هم اينر.

 ما يلي :يشمت و  :نطاق السرةة المصرفية-5

ا النطااااال الشنصااااي ويقصااااد بااااه الشااااناص المعنيااااون بالساااارية المصاااارفية بوصاااافهم ماااا
 .ملتزمين بها مستفيدين منها و

 فقااد  النطااال المو ااوعي ويتعلااس بالعمااال التااي تكااون مشاامولة بالساارية المصاارفية - 
تركهااا الفقااه وامجتهاااد مسااإللةش وامعيااةش يقاادرها م اااء الساااس  لكنهمااا مشااارا  لااى شاامولها لكاات 
نصائص النشا  التجاري والمالي والصناعي للشنص مو المؤسسة مان بداياة التح اير لهاها 

 .1النشا   لى نهايته

                                                           
1 http://arab-ency.com/law/detail/164502   01/02/2016  at 22,36 h 

https://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164502#السرية_المصرفية_
https://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164502#السرية_المصرفية_
http://arab-ency.com/law/detail/164502
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لسارية تفامية امتحاد امفريقي على  ارورة عادم اتنااه اجاء في المادة سبعة عشرة من ا
قااة بالفساااد و الجاارائم هات المصاارفية هريعااة لتبرياار رف ااها التعاااون بنصااوص الجاارائم المتعل

بات الحساا كما تلزم الدول امطرا  بصبرام اتفامياات ثنائياة لرفاع السارية المصارفية بشاانالصلة 
بمااان  السااالطات المنتصاااة الحاااس فاااي الحصاااول علاااى مي دليااات  و  المصااارفية المشاااكور فيهاااا

 حوزة المصار  او المؤسسات المالية بموج  الت طية الق ائيةيوجد في 

محااا  المشاارا فااي الغلبيااة الساااحقة ماان تشااريعات الاادول : حــا؟ت رفــع الســرةة المصــرفية-6
وماااع هلااار هناااار حاااامت معيناااة ينتلااا   1ة بساااياج مااان الساااريةالمصااارفيالمنتلفاااة الحساااابات 

نطامها ومداها بانتل  حدود مبدم السرية المطبس في العمت المصارفي لكات دولاة يتعاين فيهاا 
 النروج عن مبدم السرية. 

العمياااات( مو ماااان ورثتااااه الشاااارعيين مو م يجااااوز  فشاااااء الساااارية  م بااااصهن نطااااي ماااان المااااودا )
 ها معلاان  فلسااه مصااومش  مو  ها مميماات دعااوى تتعلااس بمعاملااة مصاارفية بااين الموصااى لهاام  مو 

 المصار  والمتعاملين معها وهلر بناء على طل  من الجهة النايرة بهه  الدعوى. 

يجاااوز فيهاااا  فشااااء السااارية المصااارفية هاااي حالاااة غسااات الماااوال وتمويااات منااارى وهناااار حالاااة 
 ا رها . 

 قات العمومية المصالد المتعاقدة:  لى مستو  الص  الثانيالمطلب 

همياااة الصااافقات العموميااااة تحاااتم تياااافر كاااات الجهاااود مااان اجاااات مناااع تفشاااي الفساااااد  ن م 
بمنتل  انواعه و كهلر عبح المبي ين فاي مجاال الصافقات العمومياة لاهلر م باد مان تفعيات 

ت مجالااه نصاابا ناليااا ماان التشااوهات  كمااا الرمابااة و تحقيااس النزاهااة و تكثياا  امجااراءات لجعاا

                                                           
1 http://arab-ency.com/law/detail/164502    01/02/2016  at 22,42 h 

https://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164502#السرية_المصرفية_
https://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164502#السرية_المصرفية_
http://arab-ency.com/law/detail/164502
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ن مقاول  اممار الاهي يادفعنا للالمصالحة المتعامادة فاي الصافقات العمومياة طرفاا مساسايا  تعتبر
 .وكفاءة المصال  المتعامدةنجا  الصفقات العمومية له علمة بالجودة وامنلل 

 تعزةز النزاهة بيت الموظ يت ال رع ا؟و :

ماااؤرخ فاااي  128-04المتحااادة المصاااادل عليهاااا بالمرساااوم الرئاساااي مااام تفامياااة الوفقاااا م
المت ااامن التصاااديس باااتحفض علاااى اتفامياااة  2004مبريااات  19الموافاااس ل 1425صااافر عاااام 29

مام المتحادة بنيوياورر ياوم معتمدة مان مبات الجمعياة العاماة لألال 1اممم المتحدة لمكافحة الفساد
ة بمااادونات مواعاااد سااالور امناااة منهاااا الناصاااوبالتحدياااد فاااي الماااادة الث 2003اكتاااو ر سااانة  31

العماااااوميين التاااااي تلااااازم الااااادول امطااااارا  علاااااى  ااااارورة تعزياااااز النزاهاااااة و امماناااااة للماااااويفين 
القاانوني كماا تساعى كات  والمسؤولية بين مويفيهاا  العماوميين وفقاا لمبادئهاا امساساية لنيامهاا

مان ت او معاايير سالوكية ن تطبس  من نطال نيمها المؤسسية و القانوني مدونامدولة على 
 .السليم للويائ  العموميةمجت امداء الصحي  و المشر  و 

نياام تيساار ميااام المااويفين العمااوميين بااصبلي ن تعماات علااى  رساااء تاادابير و ملاادول علااى ا
ناه مماا السلطات المعنية عن مفعال الفساد عندما ينتبهاون لاهلر مثنااء اداء مهاامهم الوييفياة  ك

م منهااا مااا لهاا  للساالطات المعنيااة عاان مشااياء االعمااوميين بااإلن يفصااحو م بااد ماان  لاازام المااويفين 
و مناافع كبيارة ماد تف ااي وهبااات م ساتثمارات و موجاوداتاعماات وييفاي و مان انشاطة نارجياة و 

ن معلاى الاادول ومصااالحها امداريااة و   صااال  فاي مهااامهم كمااويفين عمااوميين لاى ت ااار  الم
الااااهين ينااااالفون التاااادابير بيااااة مو تاااادابير مناااارى  ااااد المااااويفين العمااااوميين  تتنااااه تاااادابير تإلدي

 المو وعة.المعايير و 

 
                                                           

  1 انير اتفامية اممم المتحدة لمكافحة الفساد



 

155 
 

 التنافس إنشام نظم ص قات  مومية تقوم  لى الش افية و ال رع الثاني:

دارة المااوال العموميااة و حساا  المااادة العلااى مسااتوى الصاافقات العموميااة و  تاسااعة ماان اتفاميااة از
مواعد مناسابة تقاوم نشاء تقوم بالنطوات اللزمة   نالدول امطرا  م منه على1اممم المتحدة 
 .على المعايير المو وعية في اتناه القرارات لمنع الفسادالتنافس و على الشفافية و 

عقاااود الصااافقات العمومياااة بماااا فاااي هلااار ع المعلوماااات المتعلقاااة باااصجراءات و  ااارورة توزيااا -1
و المعلومااات هات الصاالة  المشاااركة فااي طلبااات العاارو المعلومااات المتعلقااة بالاادعوات  لااى 

م بصرساء العقود توزيعا عاما مما يتي  لمقدمي العرو  المحتملاين ومتاا كافياا  عاداد عرو اه
 وتقديمها .

نتياار و  رسااء   المشااركة بماا فاي هلار معاايير ام رورة القيام مسبقا بصمرار ونشار شارو -2
 العقود.

 وو مقاررة مسابقا متنااه القارارات المتعلقاة بالطلباات العمومياة  اساتندام معاايير مو اوعية-3
 .و امجراءاتمحقس محقا من صحة تطبيس القواعد هها تيسيرا للت

مانا لوجاود  رورة  مامة نيام فعال للمراجعاة الدانلياة بماا فاي هلار نياام فعاال للطعان  ا-4
 امجراءات المو وعةامنصا  في حال عدم  تباا القواعد او سبت مانونية للتيلم و 

ت مااور المتعلقااة بالعاااملين المسااؤولين عاان الصاافقا اااء لتنياايم الاتناااه التاادابير عنااد اممت-5
عموميااااة معينااااة و  جااااراءات الفاااارز  مثاااات امعاااالن عاااان مي مصاااالحة فاااي صاااافقات العمومياااة 

 امحتياجات التدريبية.و 

                                                           

  1 انير المادة 9 من اتفامية اممم المتحدة لمكافحة الفساد
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ءلة فاي  دارة امماوال المسااو 1ية تادابير مناسابة لتعزياز الشافافن تتنه كما منه مبد على الدول م
 : في مت هه  التدابيرتتشالعمومية و 

 . جراءات معتماد الميزانية الوطنية -م

 .امبلي عن اميرادات و النفقات في حينها- 

 .و ع نيام يت من معايير للمحاسبة و مراجعة الحسابات و ما يت ت بها من رمابة -ج

كمااا يجاا  اتناااه تاادابير مدنيااة و   للمرامبااة الدانليااةير المناااطر و لتاادب و ااع نياام فعالااة و-د
 للمحافياااة علاااى سااالمة دفااااتر المحاسااابة موادئ امساساااية  للقاااانون الااادانلى  دارياااة وفقاااا للمبااا

ياة ت مو البيانات المالياة مو مياة مساتندات منارى هات صالة بالنفقاات واميارادات العمومالسجل
 المستندات.ومنع تزوير تلر 

هلاار الشاافافية فااي امدارة العموميااة و  زمااة  لتعزياازاتناااه التاادابير اللالناااس و  باالي  اارورة -ه
ماان ناالل اعتماااد  جااراءات مو لااوائ  تمكاان عامااة الناااس ماان الحصااول عنااد اممت اااء علااى 

وعمليااااات اتناااااه القاااارارات فيهااااا   اشاااات الهاكيفيااااة تنياااايم  دارتهااااا العموميااااة  و معلومااااات عاااان 
عاماااة النااااس ماااع المراعااااة الواجباااة لصاااون حااارمتهم و بيانااااتهم الصاااكور القانونياااة التاااي تهااام و 

 الشنصية.

الااااى السااااالطات جاااات تيساااااير وصااااول النااااااس ممااااان  اااارورة تبساااايط امجاااااراءات امداريااااة   -و
 المنتصة التي تتنه القرارات .

                                                           

  1 انير المادتين 9 و10 من اتفامية اممم المتحدة لمكافحة الفساد
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 اااارورة نشاااار معلومااااات يمكاااان ان ت اااام تقااااارير دوريااااة عاااان مناااااطر الفساااااد فااااي امدارة -ز
 .1العمومية

واطن و  ااارورة تقريااا  امدارة مااان المااانهاااا تااادابير وا اااحة تااادل علاااى ر  نااارى ممماااا سااابس هكااا
اات عاماات هااام جاادا متمثاات فاايالااهي يف ماارال تحسيسااه بمناااطر الفساااد   دراج رمابااة امفااراد  عو

شاارار المااواطن فااي تحقيااس  بلغهاام عاان كاات مشااكال الفساااد التااي تيهاار لهاام و يكتشاافونها واز واز
امناااتلس و غيرهاااا مااان امفعاااال امنلمياااة الدالاااة علاااى  حمايتاااه للماااال العاااام مااان التبدياااد و

دة ماااحاااد امفريقااي لمنااع الفساااد و مكافحتااه و بال اابط فااي التاتفاميااة ام كمااا نجااد منو  الفساااد.
هلر من نالل ائم هات الصلة في الندمة العامة مكافحة الفساد و الجر السابعة على  رورة  

م عاان ممتلكاااتهم و ثاارواتهم عنااد تااولي مهااا العمااوميين المعنيااين تقااديم  ماارار مطالبااة المااويفين
 وييفة عامة ونلل مدة توليهم هه  الوييفة و بعد انتهاء مدة ندمتهم .

وتكليفاااه بصعاااداد مدوناااة سااالور و مرامباااة مو جهااااز مماثااات ضنااار  تشاااكيت لجناااة دانلياااة-1
 .المسائت المتعلقة بآدا  المهنة نتوعية المويفين العموميين و تدريبهم بشاتنفيهها و 

م ديبيااة و  جااراءات للتحقيااس فااي الق ااايا المتعلقااة بالفساااد و الجاارائاتناااه اجااراءات تإل-2
 زيادة فعالية المسؤولين في هها الصدد لوجيا و ب ية مواكبة التكنو صلة  هات ال

جاراءات التعياين فاي الندما مان الشفافية والعدالاة والفعالياة فاي  دارة العطااءات و -3 ة از
 العامة 

ن مي حصانة تمان  للماويفين م التشريعات المحلية  التإلكد من محكاعدم امنلل بإل -4
 دعاءات  توجه  د محاكمة هؤمء المويفين.عقبة عند التحقيس في االعموميين م تشكت 

                                                           

 انير المادتين 9 و10 من اتفامية اممم المتحدة لمكافحة الفساد.1 
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  قات العموميةال رع الثالث : ت عيا دور الرقابة في الص  

 يااة هااو الموياا ن رمس مااال مي ادارة عموم  :ن ــامذر ؟ختيــار المــوظ يت األ حيطــة والحــال-أ
نلل العالياااة  لاااهر وجااا  علاااى امدارة العاماااة ان تحتاااا  دائماااا فاااي النزياااه الاااهي يتمتاااع باااال

 عمليات انتيارها لمويفيها.

ـــار المتعـــامليت ا؟قتصـــادييت-ب لقاااد ناااص المشااارا فاااي ماااانون  :الحيطـــة و الحـــذر فـــي اختي
العموميااة علااى من تكااون للمتعاااملين اممتصاااديين بطاميااة المتعاااملين  اهن مااا يجاا  الصاافقات 

 يينعلى امدارة هو عدم التعامت مع المتعااملين الاهين ليسات لهام بطامياة المتعااملين اممتصااد
كفااااء الااهين يحرصاااون بااد ماان اتنااااه الحيطااة و الحاااهر ماان مجاات انتياااار المتعاااملين ال مي م

 الصفقات العمومية وعدم التإلنير.على حسن تنفيه 

ء زماااة لمكافحاااة الفسااااد وتفعيااات اجاااراالومائياااة الل ي اااا علاااى السااالطات العاماااة اتنااااه التااادابيرم
 .تحفيزهمو ساد الكش  عن الفساد مع  مان الحماية اللزمة  لكاشفي الف

لأشارا  علاى جمياع الماوارد العاماة  ن نالل  نشااء مؤسساة مساتقلةتحسين الرمابة الوطنياة ما
لوجياااااة ت ااااامين الماااااوارد المالياااااة والبشااااارية والتكنو   والناصاااااة لألحااااازا  والحمااااالت السياساااااية

تنيااااايم ضلياااااات التشااااااور والمرامباااااة للماااااواطنين نااااالل عملياااااة و المناسااااابة لتمكاااااين هاااااها الكياااااان 
ة اطنين هات الصالجابة لتوصايات الماو المشتريات العامة وتشجيع السلطات العامة علاى امسات

تعزيااااز نياااام م ااااائية مسااااتقلة وشاااافافة وفعالااااة ومااااادرة علااااى التعاااااون نااااارج الحاااادود الوطنيااااة و 
 .1للتحقيس في الفساد في المنطقة ومحاكمة مرتكبيه ومعامبتهم

                                                           
  امنترنيت على ,الدولية الشفافية منيمة مومع 1

 h14,35 à 2018-04-20Le   www.transparency.org 

http://www.transparency.org/
http://www.transparency.org/


 

159 
 

 ينالمبي ا  نو  :الجرائم في إطـار الصـ قات العموميـةالحيطة والحذر مت تبييا  ائدات -ج
ون للكثيار مان الحيات لتحقياس مغرا اهم المشابوهة   الحقيقاة ويلجاؤ ن علاى  نفااء ييصدائما حر 
 رهن الصفقة من اجت ت طية حقيقتهم المشبوهة فقط.مثت 

 ن يجعااات امنساااان مااان نفساااه رميباااا علاااى نفساااه مو نقصاااد باااهلر  ت عيـــا الرقابـــة الذاتيـــة: -د
المجاااال يمنعهاااا مااان الوماااوا فاااي النطاااإل بساااب  وجاااود العقيااادة الراسااانة فاااي نفساااه و فاااي هاااها و 

و امدلاة علاى هلار كثيارة ناهكر منهاا  1لو اعيةتميزت الشريعة امسالمية عان ساائر القاوانين ا
ثاامو تااوفى كاات  ت بمااا غااتو يااوم القيامااةوماان ي لاات يااإل :"و مااا كااان لنباايو  ان يُ ااتو  مااال هللا تعااالى:

 2نفس ما كسبت و هم م ُييلمون"

 و هلار  نيه ا نساانمنسان رميبا على ا ن يكون مو نقصد بهلر الشعبية :ت عيا الرقابة -ه
ياااؤدي  لاااى ت اااامن المجتماااع فاااي مناااع وماااوا  حتمااااهاااها .و  او المنكااار مااان الوماااوا لمناااع الفسااااد

ويمكاان للمااواطنين تقياايم   و تبيي ااهام 3الجاارائم بشااتى صااورها وماان هلاار جريمااة غساات اممااوال
 .4وحكم عمت مولئر الهين يديرون الشيء العام

ن الكشااا  عاان الفسااااد يتطلااا  الااادعم مااان م ناااه لمااان ال اااروري  ال ســـاد :تح يـــز كاشـــ ي -و
الماااواطنين لعملياااات  الدولاااة و الساااهر علاااى تنفياااه  و ييهااار هاااها مااان نااالل عملياااات تحفياااز

                                                           
   مجلة كلية الدراسات ا سلمية و العر ية   دولة  غسيت الموال في الفقه ا سلمي  علي عبد امحمد مبو البصت   1

 .368 ص 2002العر ية المتحدة _دبي  العدد النامس و العشرون جوان  منا مارات 
  ايية 161 من سورة ضل عمران.2 

  3 علي عبد امحمد مبو البصت  المرجع نفسه  ص372.
4 El Mesbahi, Kamal. "Transparence versus corruption dans les marchés publics: Lecture à travers les 

dispositions de l’Accord de libre-échange Maroc/États-Unis." Critique économique 21 (2008): 143-

159. 

           " Les citoyens peuvent évaluer et juger l’action de ceux qui gèrent la chose publique" 
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لااااى تثمااااين الكشاااا  عاااان تلاااار   اااافة با  كشاااا  عاااان الفساااااد و تبيااااي  اممااااوالامبااالي و ال
نشاء مكافآتو   المعلومات النطيرة  .للمعلوماتمناسبة  1از

 ال ساد ضرورة إشرام المجتمع المدني ووسائا ا؟ الم في مكافحة ال رع الرابع:

ماان اتفاميااة امتحاااد امفريقااي علااى المشاااركة الكاملااة ماان مباات وسااائت  12جاااء فااي المااادة
 ساائت امعالم و المجتماعامعلم و المجتمع المدني بصورة عامة  ونلس بيئة ملئمة تمكن و 

 لااى اعلااى مسااتويات ماان الشاافافية  علااى امرتقاااء الماادني  وتشااجيعهما علااى حماات الحكومااات 
 المسؤولية في  دارة الشؤون العامة .و 

فسااد و الجارائم هات  مان من  وسائت امعلم سبت الحصول على المعلوماات فاي حاامت ال
الحااس التحقيااس و صااورة مناوئااة علااى عمليااات ن م يااؤثر بااح هااه  المعلومااات بمالصاالة شااريطة 

  نشااء المنتلفاة العالم وساائت عبار والثقافياة التر وياة المنااه  و اع  و فاي محاكماة عادلاة

 وامنتماء الومء تحقيس ل ر  المدى طويلة استراتيجية طريس عن العام المال وحفض النزاهة ثقافة

نماا للفسااد الوحيد الرادا هو ليس القانون   ن حيح والدولة الفرد بين  ثقافاة هناار تكاون   ن يجا  واز

 .العام 2المال وحفض النزاهة

 

 

                                                           
1Minnaar, Anthony. "A symbiotic relationship? Organised crime and corruption in South Africa." 

Unpublished conference paper, presented at the 9th International Anti-corruption Conference 

(Durban). 1999.P9. 
 .765ص  مرجع سابس 2003لعرامي بعد العام ا الفساد المالي وا داري ودورها في تحجيم مداء اممتصاد ياهرة 2
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ساتية :المبحث الثاني لمكافحة ال ساد وتبييا  الجوانب القانونية والماس 
 ا؟موا  في الجزائر

القاوانين ييهار هلار مان نالل و كافحة الفساد وتبيي  امماوال كثفت الجزائر جهودها لم
ت التاااي تااام انشااااؤها لمكافحاااة الفسااااد عاماااة وتبياااي  امماااوال الهيئااااامفعاااال و المجرماااة لهاااه  

 .ناصة 

 مت اليها الجزائرض اقيات المتعلقة بال ساد التي انهم ا؟تالمطلب ا؟و : أ

فاي  طاار مكافحاة الفسااد و مكافحاة جريماة ر على العديد مان امتفامياات صادمت الجزائ
 بشكت مستمر .تمويت امرها  وهها تبيي  امموال و 

 ال رع ا؟و : ات اقية ا؟مم المتحدة لمكافحة ال ساد

 التصديق  لى ا؟ت اقية:-أ

دة بموجاااا  ماااارار لقااااد صااااادمت الجزائاااار علااااى اتفاميااااة امماااام المتحاااادة لمكافحااااة الفساااااد المعتماااا
فاااي دورتهاااا الثامناااة والنمساااين  فاااي ماااؤتمر تومياااع  58/4مااام المتحااادة رمااام الجمعياااة العاماااة لأل

ديساامبر  11 لااى  9المكسااير فااي الفتاارة ماان  –يااع المسااتوى المنعقااد بمدينااة ميرياادا سياسااي رف
2003. 
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-04رماام  1ن الجزائاار صااادمت علااى هااه  امتفاميااة بااتحفض  بموجاا  المرسااوم الرئاساايحيااح م
ة الفسااد و بعاد ان مدركات وهها ايمانا منهاا بماا جااء فاي هاه  امتفامياة  المتعلقاة بمكافحا 128

 منه.ت ومناطر على استقرار المجتمع و ميطرحه الفساد من مشاك نطورة ماالجزائر 

مان الصالة الموجاودة باين الفسااد وساائر مشاكال الجريماة نصوصاا الجارائم  ملاس الجزائاركاهلر 
ت كاللحادود تماس  ةن الفسااد هاو يااهرة عاابر امتنااا الجزائار بااو  المنيمة والجارائم اممتصاادية 

تعااون الادولي امارا  اروريا لمكافحتاه و التصادي لاه و اممتصادات مماا يجعات الالمجتمعات و 
 .لمنعهاتباا نه  شامت و متعدد الجوان   رورة 

ن  مالشنصية بصورة غيار مشاروعة يمكان  ن الحصول على الثروةالجزائر مي ا مامتنعت  كما
 يلحس  ررا بال ا بالمؤسسات الديمقراطية و اممتصادات الوطنية و سيادة القانون.

امسااابا  امساساااية التاااي جعلااات الجزائااار تصاااادل علاااى اتفامياااة اممااام المتحااادة لمكافحاااة هاااه  
الفساااااد و هااااي ت اااااع فااااي اعتبارهااااا مناااااع الفساااااد و تكااااريس مباااااادئ امدارة السااااليمة للشاااااؤون 
والممتلكااات العموميااة و امنصااا  و التساااوي امااام القااانون و اارورة صااون النزاهااة و تعزيااز 

 ثقافة تنبه الفساد.

 هكر:نمن بين مهدا  هه  امتفامية  :ف ات اقية ا؟مم المتحدة لمكافحة ال سادأهدا-ب

 انجع.تروي  وتدعيم التدابير الرامية  لى منع ومكافحة الفساد بصورة مكفإل و .1

د منع ومكافحة الفسااتروي  وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال .2
 .الموجوداتاسترداد بما في هلر في مجال 

                                                           
 .2004مبريت 19الموافس  1425صفر 29المؤرخ في  128-04المرسوم الرئاسي رمم    1
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 ية.الممتلكات العمومدارة السليمة للشؤون العمومية و تعزيز النزاهة و المساءلة و ام.3

حادة فامياة اممام المتمتمان نالل الماادة الرابعاة عشارة  :تدابير منـع تبيـيا ا؟مـوا -ج
 :و تبيي  امموال والمتمثلة فيتدابير منع غست م نها تنص علىم

امشاارا  علااى المصااار  و المؤسساااات شااامت للرمابااة و نشاااء نيااام دانلااي   اارورة .1
التااي تقاادم ناادمات الماليااة غياار المصاارفية بمااا فااي هلاار الشنصاايات الطبيعيااة او امعتباريااة 

ت ال  او كاااات مااااا لااااه ميمااااة و علااااى الهيئااااانياميااااة فااااي مجااااال  حالااااة اممااااو نياميااااة مو غياااار 
 بااات الناصااة بتحديااد هويااةالمعر ااة لتبيااي  اممااوال  ماان من تشاادد هااها النيااام علااى المتطل

شاابوهة ماان مجاات ملت الامباالي عاان المعااامالز ااائن و المااالكين المنتفعااين وحفااض السااجلت و 
 ردا و كش  جميع مشكال تبيي  امموال مو غسلها.

سااااائر القااااانون و  المعنيااااة بصنفاااااهس  اااامان ماااادرة  الساااالطات امداريااااة والرمابيااااة و تحقياااا.2
و موال بماا فيهاا السالطات الق اائية و  ارورة التعااون امالسلطات المكرسة لمكافحة تبيي  

نشااء وحادة معلوماات اساتنبارية  ات على المستوى الوطني و الدولي و  ارورة تبادل المعلوم
ماليااااة تعماااات كمركااااز وطنااااي لجمااااع و تحلياااات المعلومااااات المتعلقااااة بعمليااااات تبيااااي  اممااااوال  

 .المحتملة وتعميم تلر المعلومات

رصاد حركاة النقاود و الصاكور القابلاة يه تدابير مابلة للتطبيس للكش  و تنفعلى الدول .3
ت اسااتنداما هات الصاالة علااى حاادودها وهااها رهنااا ب اامانات تكفاات اسااتندام المعلومااا 1للتااداول

هاه  التادابير شار  مياام  ن تشمتيج  مالمشروا   كما  سليما  و دون اعامة حركة راس المال
الصااكور  اانمة ماان النقااود و الااة مي مقااادير  حبلي عاان  ت التجاريااة باااامفااراد و المؤسسااا

 القابلة للتداول هات الصلة عبر الحدود .

                                                           

  انير اتفامية اممم المتحدة لمكافحة الفساد. 1 
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ويات الجهاات المعنياة بتحلزام المؤسساات المالياة و مابلة  ة تنفيه تدابير مناسبة و  رور .4
 موال بما يلي:ال

 معلوماات دميقااة هات الصالة  مااوال والرساائت ت امحالاة املكترونياة لألت امين اساتمارا
 .مفيدة عن المصدرو 

 امحتفاظ بتلر المعلومات طوال سلسلة عمليات الدفع. 

  عاان علااى معلومااات كاملااة التااي م تحتااوي  مااوالحااامت العلااى  فاار  فحااص دميااس
 .المصدر

 اارورة  تنميااة وتعزيااز التعاااون العااالمي شاارافي دانلااي و يااام رمااابي وا اارورة انشاااء ن.5
جهزة الرماباة والثنائي بين السلطات الق ائية ومجهزة  نفاه القانون وم اممليمي و دون اممليميو 

 .1المالية من مجت مكافحة  تبيي  امموال

 ات اقية ا؟تحاد ا؟فرةقي لمنع ال ساد و مكافحت : ال رع الثاني

 المصادقة  ليها: -أ     

فريقاي امتحااد امعلاى اتفامياة  137-06لقد صاادمت  الجزائار بموجا  المرساوم الرئاساي رمام 
 . 2003يوليو سنة  11لمنع الفساد و مكافحته  المعتمدة بمابوتو بتاريو  

 أهداف ا؟ت اقية :-ب    

تشاجيع و تعزياز مياام الادول امطارا  بصنشااء ضلياات مزماة لمناع الفسااد و   ابطه و المعامباة 
 عليه و الق اء عليه و على الجرائم هات الصلة.

                                                           

  انير اتفامية اممم المتحدة لمكافحة الفساد. 1 
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امجااراءات الناصااة بمنااع ماان اجاات   اامان فعاليااة  التاادابير و الاادولي  تنياايم التعاااون تعزيااز و 
 الفساد والجرائم هات الصلة في افريقيا.

اد و اابطه منااع الفساا غاارا لمواءمااة السياسااات و التشااريعات  بااين الاادول امطاارا  تنسايس و 
 في القارة.والمعامبة والق اء عليه 

تحااااول دون التمتااااع  زالااااة العقبااااات التااااي تعزيااااز التنميااااة اممتصااااادية وامجتماعيااااة عاااان طريااااس 
 كهلر الحقول المدنية والسياسية.بالحقول اممتصادية وامجتماعية والثقافية و 

 .سبة لتعزيز الشفافية والمساءلة في  دارة الشؤون العامةتوفير اليرو  المنا

 : التالية مبادئالامتفامية على هه   تقوم  مبادئها:-ج    

 رشيد.سيادة القانون و الحكم الالمشاركة الشعبية و والمؤسسات الديمقراطية و دئ احترام المبا.1

 الوثاائسو  الشعو  طبقا للميثال امفريقي لحقاول امنساان و الشاعو احترام حقول امنسان و .2
 .ن حقول امنسانإلرى هات الصلة بشامن

 المساءلة في  دارة الشؤون العامة .الشفافية و .3

 .1امتصادية متوازيةامجتماعية من مجت كفالة تنمية اجتماعية و تعزيز العدالة .4

 العقا . دانة ورف  معمال الفساد والجرائم هات الصلة وامفلت من .5

يمانااا منهااا علااى  اارورة التعاااون امفريقااي للتصاادي ادمت الجزائاار علااى هااه  امتفاميااة  لقااد صاا
للفساد ومكافحته و التصدي لجريمة تبيي  عائدات الفساد حس  ما جاء في المادة السادساة 

                                                           

  1  المرسوم الرئاسي رمم 06-137 المؤرخ في 11 ر يع امول عام 1427 الموافس ل 10 مبريت 2006  .   
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 ن تقاااوم باعتمااااد اجاااراءاتمناااه يجااا  علاااى الااادول امطااارا  م حياااح جااااء فيهاااالهاااه  امتفامياااة 
التاااي  ااامن امعماااال امجرامياااة و  لتالياااة دراج امعماااال اتشاااريعية  وغيرهاااا مااان امجاااراءات  

 تتمثت في :

تحوياات مي ممتلكااات مو الااتنلص منهااا مااع العلاام بااإلن هااه  الممتلكااات تعتباار عائاادات  .1
صدر ال يار      شارعي للممتلكاات  لجريمة فساد او جرائم هات صلة و هلر ل ر  انفاء الم

ن العوامااا  و ال ااار  المسااااعدة مي شااانص مشاااترر فاااي ارتكاااا  الجريماااة علاااى التهااار  مااام
 القانونية المترتبة عن فعله.

و مصدر مو مومع الممتلكات التي تعتبار عائادات لجريماة انفاء الحقيقة بشإلن طابع م.2
فساااد مو الجاارائم هات الصاالة مو الترتيبااات المتنااهة للااتنلص ماان هااه  الممتلكااات  مو نقلهااا او 

ندام مي ممتلكااات مااع العلاام تحوياات ملكيتهااا مو مي حقااول متعلقااة بهااا شااراء او امتناااء مو اساات
 .1ومت استلمها بان هه  الممتلكات  تعتبر عائدات لجريمة فساد او الجرائم المرتبطة بها

 ا؟ت اقية العربية لمكافحة ال ساد -ال رع الثالث:

 المصادقة  ليها:-أ        

علاااااى امتفامياااااة العر ياااااة 2492-14صاااااادمت الجزائااااار بموجااااا  المرساااااوم الرئاساااااي رمااااام 
في هاه  امتفامياة تام امتنااا الادول   2010ديسمبر 21المحررة بالقاهرة بتاريو  لمكافحة الفساد

ددة امشاااكال و هات ضثاااار سااالبية علاااى القااايم يااااهرة  جرامياااة متعااا ء فيهاااا باااان الفساااادامع اااا
النواحي اممتصادية و امجتماعية و امتناعهاا علاى ان التصادي  امنلمية والحياة السياسية و

نمااا يشاامت مي ااا امفااراد و للفساااد م ي مؤسسااات قتصاار دور  علااى الساالطات الرساامية  للاادول واز
                                                           

   انير المرسوم الرئاسي رمم 06-137 المؤرخ في 11 ر يع امول عام 1427 الموافس ل 10 مبريت 1.2006    
  انير المرسوم الرئاسي رمم 14-249 مؤرخ في 13هي القعدة 1435 الموافس ل8 سبتمبر سنة 2014. 2     
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 التاااي ينب اااي ان تقاااوم بااادور فعاااال فاااي هاااها المجاااال و تإلكيااادا علاااى   ااارورة المجتماااع المااادني
ل النابعاة مان امدياان الدينية السامية و امنل التزاما بمبادئالتعاون العر ي للتصدي للفساد و 

بمبااادئ  واهاادا  جامعااة الاادول العر يااة و ميثااال امماام ومنهااا الشااريعة امساالمية  و  الساااموية
الدولياة فاي مجاال التعااون  القاانوني و واممليمياة  و  امتفاميات والمعاهدات العر ياة المتحدة و 

 الق ائي و اممني و مكافحة الجريمة هات الصلة بالفساد .

 أهداف ا؟ت اقية :-ب

اساااااترداد ياااااة مااااان الفسااااااد و مكافحتاااااه و كشااااافه و العر اااااي علاااااى الوماتعزياااااز التعااااااون .1
 الموجودات 

 .المساءلة وسيادة القانون و  تعزيز النزاهة و الشفافية.2

تشجيع امفراد و مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في مناع و مكافحاة .3
 الفساد

ن ماماادة الرابعاة ي هكارت فاي الالتافامياة الجارائم التاي تام تجريمهاا و كما جاء فاي هاه  امت
 المتمثلة في: هه  امتفامية و 

 الرشوة في الويائ  العمومية. •

الرشاوة فاي شاركات القطااا العاام و الشاركات المسااهمة    و الجمعياات و المؤسسااات  •
 المعتبرة مانونا هات نفع عام.

 الرشوة في القطاا الناص. •
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المؤسساااااات العمومياااااة فيماااااا يتعلاااااس رشاااااوة الماااااويفين العماااااوميين امجانااااا  و ماااااويفي  •
 بتصري  امعمال التجارية دانت الدولة الطر .

 المتاجرة بالنفوه. •

 . ساءة است لل الويائ  العمومية  •

 .امثراء ال ير مشروا •

 .غست العائدات امجرامية  •

 . نفاء العائدات امجرامية المتحصلة من جرائم الفساد •

 .1 عامة سير العدالة •

 .العامة و امستلء عليها  ب ير حس  انتلس الممتلكات •

انتلس ممتلكات الشركات المساهمة و الجمعيات الناصة هات النفع العام و القطاا  •
 الناص

 جرائم الفسادالمشاركة او الشروا  في  •

 قمع جرائم ال ساد وتبييا ا؟موا  :-ج

 لنيامهاا وفقاا اللزماة التادابير طار  دولاة كات تتناه :الجازاءاتالملحقاة و المحاكماة و .1

 بياناات مي علاى الحصاول مو طلاام حس المحكمة مو المنتصة التحقيس لسلطة لتكفت القانوني

                                                           

  1 انير امتفامية العر ية لمكافحة الفساد.
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 الجارائم مان جريماة مياة فاي الحقيقاة كشا  هلار امت ى  ها مصرفية بحسابات تتعلس معلومات مو

 .امتفامية ه ه المشمولة

 لنيامهاا وفقاا الملئماة  التادابير امتفامياة ه هالمشامولة الجارائم بشاإلن طار  دولاة كات تتناه 
 فاي الناه ماع عناه ا فاراج حاال فاي والمحاكماة التحقيس  جراءات المتهم ح ور ل مان القانوني
 .الدفاا حقول  امعتبار

 مو اء رس تدابير من يلزم مد ما الدستورية  ومبادئها القانوني نيامها وفس طر   دولة كت تتنه 

 مداء مجات مان العماوميين لمويفيهاا ممنوحاة امتياازات مو حصاانات مي باين مناسا  تاوازن   بقااء

مكانياة وياائفهم  الفعاال فاي فعالاة ومقا ااة وملحقاة تحقياس بعملياات ال ارورة  عناد القياام  واز

 .امتفامية لهه  فقاو  المجرمة

 تراعاى لجازاءات امتفامياة ه ها فاي المشامولة الجرائم من جريمة مية ارتكا  طر  دولة كت تن ع
 مانون  لحكام اش  وفس المهكورة  لألفعال المقررة العقوبات تشدد من على الجريمة  تلر نطورة فيها

 العود حال في العقوبات

 وم تبعياة عقوباات مياة اتنااه -اممت ااء عناد- الادانلي انهامانو  ماع يتفاس بماا طار  دولة كت تنير
 .امتفامية ه هفي  المشمولة الجرائم بارتكا  عليهم المحكوم على تكميلية

 .ةامتفاميفي  مشمولة جريمة لية طويلة تقادم مدة الدانلي انهمانو  وفس – طر  دولة كت تحدد

 وفقاا -ممكان حاد ممصاى  لاى- طار  دولاة كات تعتماد :المصـادرة الحجـز والتجميـد و .2

 مان المتإلتياة ا جرامياة العائادات مصاادرة مان للتمكاين تادابير مان يلازم ماد ماا القاانوني  لنيامهاا

 الممتلكاات  وكهلر العائدات تلر ميمة ميمتها تعادل ممتلكات مو امتفامية  ه ه المشمولة الجرائم

 جارائم ارتكاا  فاي للساتندام معادة كانات مو اساتندمت التاي النارى  الدوات مو المعادات مو
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  لاى تاؤدي من انهشاإل مان تادابير مان يلازم ماد ماا طار  دولاة كات تتناهو   امتفامياة ه ها فاي مشمولة

 .اهمصادر  ب ر  حجزها مو تجميدها مو  بطها مو مثرها امتفاء مو  الشيا من مي على التعر 

 تلار  ن ااا وجا  منارى  ممتلكاات  لاى كلياا  مو جزئياا بادلت  مو ا جرامية العائدات حولت  ها

 ملكيتهاا الجااني نقات ولاو الماادة هاه  فاي  ليهاا المشاار للتادابير العائادات  مان بادم الممتلكاات 

ها و ينارين  وجا  مشاروعة  مصاادر مان اكتسابت بممتلكاات ا جرامياة العائادات لطاتتنا از

 باإلي مسااس دون  العائادات  لتلار المقادرة القيماة حادود فاي 1للمصاادرة الممتلكاات هاه   ن ااا

 .حجزها مو بتجميدها تتعلس صلحية

 علاى المطبقاين نفساه وبالقادر هاته النحو على المادة  هه  في  ليها المشار للتدابير مي ا تن عو 
 مان مو ياة ا جرام العائادات مان المتإلتياة النارى  المادية المنافع مو ا يرادات ا جرامية  العائدات
 انتلطاات التااي الممتلكااات ماان مو باادلتها  مو  ليهااا العائاادات هااه  حولاات التااي الممتلكااات

 المشاروا المصادر يباين باإلن الجااني  لازام  مكانياة فاي تنيار من الطارا  للادول يجاوز.العائاداتب

 هلار يتفاس ماا بقادر للمصاادرة  المعر اة النارى  الممتلكاات مو المزعوماة ا جرامياة للعائادات

 .النرى  وا جراءات الق ائية ا جراءات طبيعة ومع الدانلي انهمانو  مبادئ مع ا لزام

دارة لتنيايم منارى  وتادابير تشاريعية تادابير مان يلازم ماد ماا طار  دولاة كت تعتمد  واساتندام واز
 وفقاا  جرامياة  عائادات هاي التاي المتروكاة مو المصاادرة مو المحجاوزة مو مادةلمجا الممتلكاات

 التاي الم امونة الممتلكاات  رجااا بشاإلن معاايير التادابير هاه  تشامت من ويجا  الادانلي انهالقانو 

 باصدارة تتعلاس تادابير فاي طار  دولاة كت تنير كما فيها  حس له الهي الشنص تصر  تحت تيت
 تركاا انق ااؤها يعاد التاي الزمنياة المهات وتوحياد  طالاة مراعااة وكاها المتروكاة  الممتلكاات اساتندام

 .الممتلكات لتلر
                                                           

  1 انير امتفامية العر ية لمكافحة الفساد.
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 يكاون  من علاى الادانلي انهامانو  فاي طار  دولاة كات تانص:التعـويا  ـت ا؟ضـرار.3

 للحصاول دعاوى  رفاع فاي الحاس امتفامياة ه ها المشمولة الفساد مفعال من فعت جراء من للمت رر

 .ال رار تلر عن تعوي  على

ال تن ااع جاارائم الفساااد للوميااة الق ااائية للدولااة الطاار  فااي الحااو  :الو؟يــة القضــائية.4
 التالية  ها:

 .ارتك  الجرم مو مي فعت من مفعال ركنه المادي في  مليم الدولة الطر  المعنية 

  الدولااة الطاار  مو طااائرة مسااجلة بمقت ااىارتكاا  الجاارم علااى مااتن ساافينة ترفااع علااى 
 موانينها ومت ارتكا  الجرم.

 مواطنيها مو محد المقيمين فيها. 1ارتك  الجرم  د مصلحة الدولة الطر  مو محد 

 ارتكااا  الجااارم محاااد ماااواطني الدولاااة الطااار  مو محاااد المقيماااين فيهاااا  ماماااة اعتيادياااة مو 
 مليمها.شنص عديم الجنسية يوجد مكان  مامته المعتاد في  

 كان الجرم محد الفعال المجرمة بموج  المادة )الرابعاة/ ( مان هاه  امتفامياة ويرتكا   
 نارج  مليمها هد  ارتكا  فعت مجرم دانت  مليمها.

 .كان المتهم مواطنا موجودا في  مليم الدولة الطر  وم تقوم بتسليمه 

ة وفقاا لهاها امتفاميا يلزم من تدابير  ن ااا الفعاال المجرماة تعتمد كت دولة طر  ما 
 الق ائية عندما يكون مرتك  هه  الفعال موجودا في  مليمها وم تقوم بتسليمه. لوميتها

                                                           

  1 نير امتفامية العر ية لمكافحة الفساد
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 ها مبل اات الدولااة الطاار  التااي تمااارس وميتهااا الق ااائية بمقت ااى هااه  المااادة مو علماات 
مناارى تجااري تحقيااس اش مو ملحقااة مو تتنااه  جااراء مناارى  مي من دولااة مو دول مطاارا   بطريقااة
 بشإلن السلور هاته وج  على السلطات المعنية في تلار الدولاة مو الادول الطارا  من م ائيا

 .1تتشاور فيما بينها حس  اممت اء على تنسيس ما تتنه  من  جراءات المعنية

 :في وتتمثت هه  التدابير: المكافحةو الوقاية  .تدابير5

  تنفيه سياسات فعالة منسقة للوماية من الفساد و مكافحته مع ارساء سابت فعالاة و ع و
 تامدارياة هاتقيايم دوري للتشاريعات و التادابير  و ارورة  جاراء تهد  الاى الوماياة مان الفسااد

 .وفعاليتهامدى كفايتها  الصلة ب ية تقرير

  لجهاة التاي يعمات تمنع ت اار  المصاال  باين المويا  و ااعتماد نيم تقرر الشفافية و
السااليم للويااائ  المشاار  و جاات امداء الصااحي  و تطبيااس ماادونات ومعااايير ساالوكية ماان م  و بهااا

 .العامة

 يجاا  علااى الاادول  :بلي الساالطات المعنيااة عاان افعااال الفسااادصتيسااير عماات المااويفين باا
 الاااادفاترلوائحهااااا المتعلقااااة بمساااار لقوانينهااااا الدانليااااة و تتنااااه مااااا يلاااازم ماااان التاااادابير وفقااااا ن ا

 :" فعال التاليةعايير المحاسبة  لمنع القيام بالموالسجلت و الكش  عن البيانات المالية و 

  مو دون دون تدوينها فاي الادفاتر اجراء معاملت انشاء حسابات نارج الدفاتر و
 تبيينها بصورة وافية

  ميااااد التزامااااات ماليااااة دون تبيااااين غر ااااها علااااى الوجااااه و تسااااجيت نفقااااات وهميااااة
 .الصحي 

                                                           

  1  انير امتفامية العر ية لمكافحة الفساد 
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  امتاااال  المتعمااااد لمسااااتندات المحاساااابة مباااات الموعااااد و اسااااتندام سااااندات زائفااااة
 القانوني.

  اشاارار المجتمااع الماادني لااى كاات دولااة اتناااه تاادابير فعالااة و عفمشاااركة المجتمااع الماادني
مساابابه و جسااامته ومااا توعيااة المجتمااع بمكافحااة الفساااد و  فااي مكافحااة الفساااد و هااها ماان ناالل

في عدم التساام  ماع الفسااد و نشطة  علمية  تسهم   والقيام بإلحهيمثله من نطر على مصال
  توعية  تشامت منااه  المدرساية والجامعياة تعريا  النااس بهيئاات مكافحاة الفساادكهلر برام  ال

لغهااااا  عاااان مي ت ليتمكنااااوا ماااان  بتااااوفر لهاااام ساااابت امتصااااال بتلاااار الهيئااااا نهات الصاااالة و م
 .فعام مجرمةحوادح مد ترى منها ا

 م بد على كت دولاة  امان اساتقللي :مجهزة النيابة العامةالجهاز الق ائي و  للاستق 
مجات  تاوفير الحماياة لهام مان رورة تدعيم نزاهتهم و العامة و امجهزة الق ائية و مجهزة النيابة 

  .تفعيت دورهم في مكافحة الفساد و الجريمة المنيمة

  ن امبااالي عااان جااارائم الفسااااد  وال اااحايا:النباااراء ة حماياااة المبل اااين والشاااهود و  ااارور 
مكافحتاااه فاااي الحقيقاااة ماااد يعااار  هاااؤمء للنطااار لاااهلر علاااى الااادول ان تحااارص علاااى تاااوفير و 

ء المعلومات المتعلقة بهاويتهم و ممااكن تواجادهم الحماية لهؤمء في اماكن  مامتهم و عدم  فشا
لمتهم مثااااات امدمء  موالهم علاااااى نحاااااو يكفااااات ساااااباااااإلو النباااااراء 1الشاااااهود من يااااادلي المبل اااااون و 

 بالشهادة عبر استندام تقنيات امتصامت.

 مااكن تواجاد إلو بممفشى معلوماات متعلقاة بهوياة  اتناه امجراءات العقابية بحس كت من
 و الشهود مو النبراء مو ال حايا.مالمبل ين 

                                                           

 1  انير امتفامية العر ية لمكافحة الفساد.
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النصوص القانونية و التنظيمية لمكافحة ال ساد وتبييا المطلب الثاني: 
 الجزائرا؟موا  في 

نيرا لنطورة  الفساد وتبيي  امموال  نجد ان الجزائر ك يرها من الدول حيح و اعت 
 جملة من النصوص القانونية للوماية من هه  الجرائم ومكافحتها. 

 مكافحة ال ساد ال رع ا؟و  :

 المعد  و المتمم. 1المتعلق بالوقاية مت ال ساد ومكافحت  01-06القانوت رقم -أ

 أهداف : 

 مكافحته  و الفساد من الوماية  لى الرامية التدابير دعم 

 والناص  العام القطاعين تسيير في والشفافية والمسؤولية النزاهة تعزيز 

 ماب  ومكافحته الفساد من الوماية مجت من التقنية والمساعدة الدولي التعاون  ودعم تسهيت 

 .الموجودات استرداد هلر في

املتزامات الناصة بابع  المناصا  بحامت التنافي و  المتعلس: 01-07 مر رقماأل-ب
 المناصا  بابع  المتصالة الناصاة واملتزاماات التنافي حامت تحديد  لى 2يهد و  و الويائ 

 الهيئاات  امن نهايمارساو  للدولاة علياا وييفاة مو تاإلطير منصا  شااغلي علاى ويطباس والوياائ 

 الشاركات فيهاا بماا اممتصاادية  العمومياة والمؤسساات العمومياة والمؤسسات العمومية وا دارات

                                                           
الموافاس  1427 محارم عاام 21ماؤرخ فاي .  المعادل و الماتمممكافحتاه مان الفسااد والمتعلاس بالوماياة  01-06القاانون رمام  1

 , 2006فبراير  20
  يتعلااس بحااامت التنااافي واملتزامااات الناصااة  2007الموافااس مول مااارس ساانة   1428صاافر عااام  11مااؤرخ فااي  201-07امماار 2

 ببع  المناص  والويائ .
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 سالطات مساتوى  علاى وكاها الماال رمس مان المات علاى % 50 الدولاة فيهاا تحاوز التاي المنتلطاة

 .التحكيم مو المرامبة مو ال بط مهام تتولى مماثلة منرى  عمومية هيئة موكت ال بط

 .المحدد لنموذج التصرةد بالممتلنات 414-06المرسوم الرئاسي رقم -ج

 المويا  يملكهاا التاي والمنقولاة العقارياة المالر لجمياع جاردا بالممتلكاات التصري  يشمت

 هاهاب الملحاسللنماوهج  وفقاا التصاري  ويعاد الناارج  فاي مو الجزائار فاي القصار ومومد  العماومي

 موتسال لاديها  الماودا والسالطة المكتت  يومعهما نسنتين في بالممتلكات التصري  يعدو  المرسوم
 .للمكتت  نسنة

التصـرةد بالممتلنـات   الخــاص  المحـدد لني يـات 415-06المرسـوم الرئاسـي رقـم -د
 . وات العمومييتباأل

 رغيا العماوميين للماويفين - بالنسابة بالممتلكاات التصاري  كيفيات تحديد  لى المرسوم هها يهد 
 200 6سنة فبراير 20 محرمالمؤرخ في  01-06 رمم القانون  من 6 المادة في عليهم المنصوص

 ال رع الثاني: الوقاية مت تبييا ا؟موا  و تموةا ا؟رهاب

المتعلااااااس بالومايااااااة ماااااان تبيااااااي  اممااااااوال و تموياااااات امرهااااااا  و : 01-05القــــــانوت -أ
 13الموافاس 02-12المعادل والماتمم باالمر  1433ر ياع الول عاام  20مكافحتهما مؤرخ في 

 .امموال و كيفية مكافحتهاويهد  الى الوماية من تبيي   2012فيفري 

مااالر ماااوال والعلاااس بااااجراءات الكشااا  عااان اليت :318-13مرســـوم تن يـــذي رقـــم -ب
 المرساوم هاها يحاددو  طاار مكافحاة تمويات امرهاا  رى و تحدياد مومعهاا و تجميادها فاي ناال



 

176 
 

 الماوال تبياي  مان بالوماية والمتعلس101-05رمم القانون  من 1 مكرر 15 المادة تطبيس كيفيات

 .والمتمم المعدل ومكافحتهما  ا رها  وتمويت

يتعلاااس بالوماياااة مااان تبياااي  امماااوال و تمويااات  :03-12نظـــام بنـــم الجزائـــر رقـــم -ج
 لبريد المالية والمصال  المالية والمؤسسات المصار  على يبين ما يج  امرها  و مكافحتهما

 وتمويات الماوال تبياي  عان والكشا  الوماياة مجت من مكتوبا برنامجا يمتلكوا في ان من الجزائر 
  :2يإلتي ما   صالنصو  على   البرنام  هها يت من من يج  .ومكافحتهما ا رها 

   ا جراءات -

 الرمابة  عمليات -

 الز ائن  معرفة ينص فيما اللزمة الرعاية منهجية -

 لمستندميها  مناس  تكوين توفير -

نطار مراست ) علمات جهاز -  .المالي امستعلم معالجة نلية مع بالشبهة( واز

 

 

                                                           
اساااتراتيجيات وتنفياااه  : تتعااااون الهيئاااة المتنصصاااة والسااالطات المنتصاااة وتنساااقان معمالهماااا  عاااداد 1مكااارر  15الماااادة  1

 ومعمااال الومايااة ماان تبيااي  المااوال وتموياات ا رهااا  ومكافحتهمااا. تحاادد كيفيااات تطبيااس هااه  المااادة  عنااد اممت اااء  عاان
 .طريس التنييم

 يتعلس بالوماية من تبيي  امموال و تمويت امرها  و مكافحتهما. 2012نوفمبر  28مم ي في  03-12نيام رمم  2
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موا  و مكافحة ال ساد و تبييا األالمطلب الثالث: الهيئات المختصة في منع و 
 تموةا ا؟رهاب

نياارا لنطااورة الفساااد و تبيااي  اممااوال نجااد ان الدولااة الجزائريااة حرصاات علااى و ااع 
ن نالل هاها المطلا  نحااول هيئات متنصصة للوماية من هها النوا النطير من الجارائم  وما

 ابراز دورها الفعال في تحقيس هلر.

 ( (ONPLCال رع ا؟و : الهيئة الوطنية للوقاية مت ال ساد و مكافحت    

ماؤرخ فاي اول هي  413-06تم تحديدها بموجا  المرساوم الرئاساي رمام  تحديدها:-أ   
الوطنياااة للوماياااة مااان يحااادد تشاااكيلة الهيئاااة  2006ناااوفمبر  22الموافاااس ل 1427القعااادة عاااام 

الفساااد و مكافحتاااه و تنييمهااا و كيفياااات ساايرها و  هاااها المرسااوم المعااادل و المااتمم بالمرساااوم 
 .2012فبراير  7الموافس ل 1433ر يع امول عام  14مؤرخ في  64-12الرئاسي رمم 

الهيئااااة هااااي ساااالطة  داريااااة مسااااتقلة تتمتااااع بالشنصااااية المعنويااااة و امسااااتقلل المااااالي و 
 .1رئيس الجمهورية تو ع لدى

  :الهيئة مهام -ب 

 النزاهاة وتعكاس القاانون  دولاة مباادئ تجساد الفسااد مان للوماياة شااملة سياساة امتارا .1
 .العمومية والموال الشؤون  تسيير في والمسؤولية والشفافية

                                                           
المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نتنييمها و كيفية  413-06المرسوم الرئاسي رمم انير المادة الثانية من 1

 سيرها.
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 ناصاة  مو عمومياة هيئاة مو شانص لكات الفسااد  مان الوماياة تناص توجيهاات تقاديم.2
 ماع ون التعا وكها الفساد  من مايةو لل والتنييمي التشريعي الطابع هات منها ناصة تدابير وامترا 

 .المهنة منلميات مواعد  عداد في والناصة العمومية المعنية القطاعات

 .الفساد عن الناجمة ال ارة بايثار المواطنين وتحسيس بتوعية تسم  برام   عداد.3

 معماال عان الكشا  فاي تسااهم من يمكان التاي المعلوماات كات واسات لل ومركازة جماع.4

 عان ة ا داريا والممارساات وا جاراءات والتنيايم التشاريع فاي البحاح مسايما منها  والوماية الفساد
 , زالتها توصيات تقديم لجت الفساد عوامت

 فساادال مان الوماياة  لاى الرامياة ا دارياة وا جاراءات القانونياة لاألدوات الادوري  التقيايم.5
 فعاليتها  مدى في والنير ومكافحته 

 ودراساة دورياة بصافة العماوميين باالمويفين الناصاة بالممتلكاات التصاريحات تلقاي.6

  .1حفيها على والسهر فيها الواردة المعلومات واست لل

 .بالفساد علمة هات ومائع في والتحري  الدلة لجمع العامة بالنيابة امستعانة.7

 التقاارير مسااس علاى ميادانيا  المباشارة والعماال النشااطات ومتابعاة تنسايس  امان.8

 ومكافحتاه  الفسااد مان الوماياة بمجاال متصالة وتحاليات بصحصاائيات المدعماة والمنتيماة الدورياة

 .المعنيين والمتدنلين القطاعات من  ليها ترد التي

 الفسااد مكافحاة هيئاات ماع التعااون  وعلاى القطاعاات  باين ماا التنسايس تعزيز على السهر.9
 .والدولي الوطني الصعيدين على

                                                           
  .01-06من مانون مكافحة الفساد  20انير المادة  1
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 الفسااد مان الوماياة مجال في المباشرة العمال عن بالبحح يتعلس نشا  كت على الحح.10
 .وتقييمها ومكافحته 

مهاام الهيئاة  ممارساة  طاار فاي لهيئاةل يمكان :والوثـائق بالمعلومـات الهيئـة تزوةـد -ج 
 التابعاة والهيئاات والمؤسساات ا دارات مان تطلا  منالوطنياة للوماياة مان الفسااد و مكافحتاه 

 تراهاا معلوماات مو وثاائس مياة ضنار معناوي  مو طبيعاي شانص كات مان مو الناص مو العام للقطاا

 الهيئاة لتزوياد مبارر وغيار متعماد رفا  كاتحياح مناه  1الفسااد مفعاال عان الكشا  فاي مفيادة

 .القانون  هها مفهوم في للعدالة الحسن السير  عامة جريمة يشكت المطلوبة الوثائس و بالمعلومات

ة وتقيايم يتشاكت مان رئايس و ساتة مع ااء يعيناون ت م الهيئة مجلاس يقيا التشكيلة:-د
بموجاا  مرسااوم رئاسااي لماادة نمااس ساانوات مابلااة للتجديااد ماارة واحاادة  وتنهااى مهااامهم حساا  

 .2امشكال نفسها

تاازود الهيئااة مداء مهامهااا  413-06حساا  المااادة السادسااة ماان المرسااوم التنظــيم :-ه
عامااة   مساام مكلاا  بالوثااائس و التحالياات و التحساايس  مساام مكلاا  المانااة : البالهياكاات ايتيااة 

 .3بمعالجة التصريحات بالممتلكات مسم مكل  بالتنسيس و التعاون الدولي

 

 

                                                           

  1 انيرالمادة 21 من مانون مكافحة الفساد 01-06. 
المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية  2006نوفمبر  22المؤرخ في  413-06المرسوم الرئاسي رمم  من 5انير المادة   2

 لمكافحة الفساد تنييمها و كيفية سيرها.
المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية  2006نوفمبر  22المؤرخ في  413-06المرسوم الرئاسي رمم  من 6انير المادة  3

 ها.ييمها و كيفية سير تنلمكافحة الفساد 
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 ال رع الثاني :هيئة مكافحة ال ساد 

بمقت ااى  يقااةعهااد بوتفلمنشاائت فااي  الهيئااة الوطنيااة لمكافحااة الفساااد تأسيســها:-أ      
الهيئاااة محماااد ومااانهم رئااايس   بوتفليقاااةالااارئيس مرساااوم رئاساااي  ت ااام سااابعة الع ااااء عيوااانهم 

وهي سلطة  دارية مستقلة تو ع لدى رئيس الجمهورياة. تتمتاع  سبايبي  وستة مع اء ضنرون 
اساااتقلل هاااه  الهيئاااة م ااامون علاااى النصاااوص مااان و   الهيئاااة بامساااتقللية ا دارياااة والمالياااة
  ومان نالل الحماياة التاي تكفات لهام مان شاتى مشاكال 1نلل مداء مع ائها ومويفيهاا اليماين

م مياااا كانااات طبيعتاااه  التاااي ماااد  ال ااا و  مو الترهيااا  مو التهدياااد مو ا هاناااة مو الشاااتم مو الاااتهجو
 ."يتعر ون لها نلل ممارسة مهامهم

يااة امتاارا  وتفعياات سياسااة شاااملة للوما :مهــام الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة ال ســاد-ب     
ير والمساؤولية فاي تسايمن الفساد تكرس مباادئ دولاة الحاس والقاانون وتعكاس النوزاهاة والشافافية 

 .الممتلكات والموال العمومية والمساهمة في تطبيقها

مااااانون  فااااي الوطنيااااة للومايااااة ماااان الفساااااد و مكافحتااااه حاااادودت مهااااام الهيئااااةكمااااا         
 :2بما يلي  01-06مكافحة الفساد 

 .امترا  سياسة شاملة للوماية من الفساد  

 .تقديم توجيهات تنص الوماية من الفساد  

 .و ع برام  تسم  بتوعية وتحسيس المواطنين 

                                                           

مارس 7المؤرنة في  14 الجريدة الرسمية رمم 2016مارس 6المؤرخ في  01-16من القانون  202المادة  انير 1 
2016. 

 20الموافس ل1427محروم  21المتعلس بالوماية من الفساد و مكافحته الصادر في  01-06من القانون  20انير المادة   2
 .2006فيفري 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9
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 .من ومائع الفسادكن من تساعد على الكش  والوماية كت معلومة يم جمع ومركزة واست لل 

 .التقييم الدوري لآلليات القانونية و ا جراءات ا دارية

 ليين وكها التصريحات الناصاة بابع تلقي التصريحات بالممتلكات الناصة بالمنتنبين المح
اسة في الدولةالعموميين الهيالعوان   .ن يش لون مناص  حسو

 ومباشرة تحريات حول ومائع الفساد.بهد  جمع الدلة   امستعانة بالنيابة العامة

 .عة النشاطات والعمال في الميدانتإلمين التنسيس ومتاب

 .السهر على تعزيز التنسيس بين القطاعات

  . بالبحوح وتقييم العمال المنجزةالناصة  الححو على كت النشاطات

مناااطر الفساااد ت ااطلع دراسااة و تقاايم جاناا  المهااام المتعلقااة بالتحساايس والتكااوين و  لااى 
منتيماااة و  بصااافة ومكافحتاااه علاااى مداء ثااالح مهاااام الوطنياااة للوماياااة مااان الفسااااد مي اااا الهيئاااة

 : دائمة

 عان سانويا تقريارا الجمهورياة رئايس  لاى الهيئاة ترفاع 2016مان دساتور  203حسا  الماادة -1

 .1ومكافحته الفساد من بالوماية المتعلقة نشاطاتها تقييم

فئااات ماان العااوان   وبعاا  المحليااين ات بالممتلكااات الناصااة بااالمنتنبينتلقااي التصااريح-2
 .العموميين

                                                           
 .2016مارس 6المؤرخ في  01-16من القانون  203انير المادة   1
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التصااااااااريحات المتعلقاااااااة بااااااااالتويي  باااااااالتزامن مااااااااع المساااااااتندمين السااااااااابقين طبقااااااااا  تلقاااااااي-3
 . 01 -07في المر رمم المحددة   للشرو 

-2012سااانوات هاااه  المهاااام علاااى صاااعيد الواماااع تااام  عاااداد نطاااة عمااات تمتاااد لر اااع  لتجسااايد
2015. 

 خطة العما:-ج

مهاام لداء ال المبادئ الساسية لبرنام  عمت الهيئة الوطنية للوماية من الفساد ومكافحته
اليقيااة والتقياايم للمصااادمة   تعااد الهيئااة برنااام  لفتاارة ثلثااة يعاار  علااى مجلااس المنوطااة بهااا

نصاااص البرناااام  مساااتكمال ومواصااالة تنصاااي   2013بالنسااابة للثلثاااي الول لسااانة   علياااه
 .هياكت الهيئة وتزويدها بالوسائت البشرية والمادية اللزمة لسير عملها

باعتبارهاا مان  من المجاامت التاي تحياى باهتماام الهيئاةهاو  مجال التصريحات بالممتلكاات ن 
  .الوليات اللزمة لتجسيد مبدم الشفافية

تلكااات للمااويفين النا ااعين من القااانون موكاات  لااى الهيئااة مهمااة تلقااي التصااريحات بالممكمااا 
والومئيااة ( وبعاا   –لتاازام : المنتنبااون المحليااون ) مع اااء المجااالس الشااعبية البلديااة لهااها ام

يشااا لون وياااائ  ومناصااا  علياااا مو يشااا لون مناصااا  الفئاااات مااان العاااوان العماااوميين الاااهين 
علااى  معر ااة لمناااطر الفساااد . حيااح تعماات الهيئااة   بالتنساايس مااع الاادوائر الوزاريااة المعنيااة

رسااااء المنيوماااة وايلياااات العملياااة لتنفياااه الحكاااام القانونياااة المتعلقاااة بهاااها المجاااال   .و اااع واز

ا هالااااهي حااااا علااااى السااااب  1دنااااص ماااااانون مكافحااااة الفسااااا :فنــــرة التصــــرةد بالممتلنــــات -د
مصااد  اامان الشاافافية فااي  " لااى تإلساايس فكاارة التصااري  بالممتلكااات بالعبااارة التاليااة  بالمشاارا
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الحياااة السياسااية والشاائون العموميااة   وحمايااة الممتلكااات العموميااة  وصااون نزاهااة الشااناص 
التصاااري  يرماااي   و "المكلفاااين بندماااة عمومياااة  يلااازم المويااا  العماااومي بالتصاااري  بممتلكاتاااه

 :  لى تحقيس ثلثة مهدا  بالممتلكات

 تعزيز الشفافية في الحياة السياسية و ا دارية. 

 حماية الممتلكات العامة . 

 صيانة كرامة الشناص المكلوفين بمهام لها صلة بالمصلحة العامة . 

ة التاااي يملكهاااا المويااا  المنقولاااقارياااة و يشااامت التصاااري  بالممتلكاااات جاااردا لجمياااع اممااالر الع
 .في النارج مو ومد  القصر في الجزائرمالعمومي و 

الاهي يحادد نماوهج التصاري   414-06الملحاس بالمرساوم الرئاساي يعد التصري  وفقاا لنماوهج 
لمااودا يومعهمااا المكتتاا  و الساالطة اد التصااري  بالممتلكااات فااي نساانتين كمااا يعاا  بالممتلكااات

 .1لديها و تسلم نسنة للمكتت 

 الغاية مت التصرةد بالممتلنات:-1

ة   لاااى تإلسااايس فكااارة   الاااهي حااادا بالمشااارا  علاااى الساااب   01اااا06مااان القاااانون  4نصااات الماااادو
ن السياساااية والشاااؤو لحيااااة مصاااد  ااامان الشااافافية فاااي ا :"التصاااري  بالممتلكاااات بالعباااارة التالياااة

بندمااة عموميااة     وحمايااة الممتلكااات العموميااة  وصااون نزاهااة الشااناص المكلفااينالعموميااة
 لاى تحقياس ثلثاة   يرماي التصاري  بالممتلكاات.» يلازم المويا  العماومي بالتصاري  بممتلكاتاه

 .ا داريةز الشفافية في الحياة السياسية و تعزي -م:  مهدا 

                                                           
 2006نوفمبر  22الموافس ل 1427مؤرخ في اول هي القعدة عام  414-06من المرسوم الرئاسي  3و 2انير المادتين  1

 بالممتلكات.يحدد نموهج التصري  
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 . حماية الممتلكات العامة-   

 . صيانة كرامة الشناص المكلوفين بمهام لها صلة بالمصلحة العامة-ج 

الشاااناص  01-06مااان القاااانون  6حااادودت الماااادة  :المعنيـــوت بانتتـــاب التصـــرةد-2
المعنيااااين بالتصااااري  بممتلكاااااتهم  كمااااا حااااددت الجهااااة التااااي ترساااات  ليهااااا هااااه  التصااااريحات و 

الوياااائ  المعنياااة بهاااها التصاااري  بدمواااة فاااي تااامو  ااابط المناصااا  و و  .لنشااارها الطريقاااة المعتمااادة
 . والتي نشرت محقا له المطبقةا القانون والنصوص  طار هه

غرفتااي البرلمااان) المجلااس  مع اااء  رئاايس الجمهوريااة : النا ااعون للتصااري  بالممتلكااات هاام
مجلاااااس الماااااة (   رئااااايس المجلاااااس الدساااااتوري ومع اااااائه  الاااااوزير الول  –الشاااااعبي الاااااوطني 

 و والقناصااالة ومع ااااء الحكوماااة  رئااايس مجلاااس المحاسااابة و محاااافض بنااار الجزائااار والسااافراء 
الااااومة  الق اااااة   رؤساااااء ومع اااااء المجااااالس الشااااعبية المحليوااااة ) المجااااالس الشااااعبية البلديااااة 

العاااوان العمومياااون الاااهين يشااا لون وياااائ  ومناصااا  علياااا  العاااوان العمومياااون  والومئياااة( 
الصااااادر عاااان المديريااااة العامااااة   2007اغسااااطس  2الااااهين حاااادد مااااائمتهم القاااارار المااااؤرخ فااااي 

 . للويي  العمومي

د القاااانون  :اجـــرامات خاصـــة بالتصـــرةد-3 والنصاااوص المطبوقاااة لاااه ايلياااة  01اااا06يحااادو
والحفااض  والمعالجااةطريقااة امكتتااا  وا يااداا التصااري  بالممتلكااات  و  لاا  مراحااتالمنيمااة لمنت

ا ناااالل ايجااااال من يكتتباااو  الملاااازمين بالتصاااري  بممتلكاااااتهم  فيجااا  علااااى  تلتلااار التصااااريحا
الهيئاة  المحكماة العلياا :  يداا التصريحات بالممتلكات لدى مؤسستين يتمن و المحددة في القانو 

المشاار  لايهم  الناصاة بالنا اعين  دا التصريحاتتو و  الوطنية للوماية من الفساد ومكافحته 
وتودا التصاااريحات المتعلقاااة باااالمنتنبين المحلياااين  لااادى الااارئيس الول للمحكماااة العلياااسااابقا  

تفاار  المااادة هاتهااا   و هيئااة الوطنيااة للومايااة ماان الفساااد ومكافحتااهلاادى الوالعااوان العمااوميين 
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و يجااادد هاااها فااي حالاااة حاادوح ت ييااار فاااي ممتلكاتااه ى المصااارِو   اابط تصاااريحه و تعديلاااه علاا
كت زيادة معتبرة في الهماة المالياة للمويا  العماومي بانفس الكيفياة التاي تام بهاا  التصري  فور
 .التصري  الول

 المركزي لقمع ال ساد  ال رع الثالث: الديوات

الديوان هو مصلحة مركزية عملتية للشرطة الق اائية  تكلا  بالبحاح  عان  ماهيت :-أ
وحسا  الماادة الثالثاة يو اع الاديوان لادى وزيار   1الجرائم و معاينتها في  طار مكافحة الفسااد

فاي عملاه و تسايير  كماا يحادد مقار الاديوان حسا   فض امنتام و يتمتع في امستقللالعدل حا
  .المادة الرابع من المرسوم بالجزائر

يكلاااا   426-11اسااااي : حساااا  المااااادة النامساااة ماااان المرساااوم الرئ مهـــام الــــديوات-ب
 :الديوان بما يلي

جمااااع كاااات معلومااااة تساااام  بالكشاااا  عاااان افعااااال الفساااااد و مكافحتهااااا و مركاااازة هلاااار و -
 است لله.

جهااة القياام بالتحقيقاات  فاي وماائع الفسااد و  حالاة مرتكبهاا للمثاول مماام الجماع الدلاة و -
 .ةالق ائية  المنتص

لومااااات بمناساااابة تطاااوير التعاااااون و التسااااند مااااع هيئااااات مكافحاااة الفساااااد و تباااادل المع-
 .التحقيقات الجارية

                                                           
المعدل  2011ديسمبر  8الموافس  1433محرم  13المؤرخ في  426-11المادة الثانية من المرسوم الرئاسي رمم  انير 1

هها المرسوم يحدد تشكيلة  2014يوليو   سنة23الموافس  1435رم ان  25المؤرخ في  209-14بالمرسوم الرئاسي رمم 
 كيفيات سير . الديوان المركزي لقمع الفساد و تنييمه و
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امتاارا  كاات اجااراء ماان شااإلنه المحافيااة علااى حساان سااير التحريااات التااي يتومهااا علااى -
 لطات المنتصة.الس

يتشكت الديوان حس  المادة السادساة مان المرساوم الرئاساي مان  ابا  و  :التشكيلة-ج
 معااولن الشاارطة الق ااائية التابعااة لااوزارة الاادفاا الااوطني  و  اابا  و اعااوان الشاارطة الق ااائية

ال اعوان عماوميين هوي كفااءات مكيادة فاي مجاالتابعة لوزارة الدانلية و الجماعات المحلية  و 
 .مستندمون للدعم التقني و ا داري   و زيادة على هلر للديوان مكافحة الفساد

يسااير الااديوان ماادير عااام يعااين بمرسااوم رئاسااي بناااء علااى امتاارا  ماان وزياار  :مالتنظــي-د
 .العدل حافض امنتام  وتنهى مهامه حس  امشكال نفسها

العاماااة تو اااع تحااات سااالطة يتكاااون الاااديوان مااان دياااوان و مديرياااة للتحرياااات و مديرياااة لاااأدارة 
وتنيم مديريات الديوان في مديريات فرعية يحدد عددها بقرار مشترر باين وزيار   المدير العام

يساااااعد رئااايس الاااديوان نمسااااة   لساااالطة المكلفاااة بالوييفاااة العمومياااةالعااادل حاااافض امنتاااام و ا
 .1مديري الدراسات

التاااابعون للاااديوان مثنااااء يعمااات  ااابا  و معاااوان الشااارطة الق اااائية  كي يـــات الســـير:-ه
حكااااام فااااي مااااانون امجااااراءات الجزائيااااة و م ممارسااااة مهااااامهم طبقااااا للقواعااااد المنصااااوص عليهااااا

ويلجااإل  اابا   ومعااوان الشاارطة الق ااائية التااابعون   المتعلااس بمكافحااة الفساااد 01-06القااانون 
مجاات للااديوان  لااى اسااتعمال كاات الوسااائت المنصااوص عليهااا فااي التشااريع الساااري المفعااول ماان 

 .تجماا المعلومات المتصلة بمهامهماس

                                                           
 2011ديسمبر  8الموافس  1433محرم  13المؤرخ في  426-11من المرسوم الرئاسي  12 11 10انير المواد  1

هها المرسوم يحدد  2014يوليو   سنة23الموافس  1435رم ان  25المؤرخ في  209-14المعدل بالمرسوم الرئاسي رمم 
 كيفيات سير . تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد و تنييمه و
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عااوان الشاارطة م  اابا  الشاارطة الق ااائية مو  يؤهاات الااديوان امسااتعانة عنااد ال اارورة بمساااهمة
كياات ن لمصااال  لشاارطة الق ااائية امناارى  ويتعااين فااي كاات الحااامت  عاالم و الق ااائية التااابعي

 تجري في دائرة انتصاصه.الجمهوري لدى المحكمة مسبقا بعمليات الشرطة الق ائية  التي 

 الشرطة الق ائية التابعين للديوان و مصال  الشرطة الق اائيةن كما يتعين على  با  ومعوا
امنااارى عنااادما يشااااركون فاااي نفاااس التحقياااس من يتعاوناااا باساااتمرار فاااي مصااالحة العدالاااة كماااا 

مسااهمة ويشايرون فاي  جاراءاتهم  لاى الئت المشاتركة المو اوعة تحات تصارفهم يتبادلون الوساا
 التي تتلقاها كت منهم في سير التحقيس.

تنااه السالطة السالمية بان يوصاي باهلر م بعد  عالم وكيات الجمهورياة المناتص1يمكن للديوانو 
 في ومائع تتعلس بالفساد.عندما يكون عون عمومي مو ع شبهة  جراء  داري تحفيي 

الفساااد الااهي مصااب   فااي  طااار تااوفير مدوات مكافحااة 2013مصااب  الااديوان عمليااا فااي مااارس 
فااي  وتقاارر  نشاااء الااديوان المركاازي لقمااع الفساااد  ياااهرة بااارزة للعيااان باعترافااات الااديوان نفسااه

 .المتعلقة بتفعيت مكافحة الفساد 2009 طار تطبيس تعليمة رئاسية في ديسمبر 

يسير الديوان المركزي لقمع الفسااد الاهي يتشاكت مان  ابا  للشارطة الق اائية وم ااة وكتاا  
 2011ديسااامبر  8بط وممثلاااين عااان عااادة  دارات بموجااا  المرساااوم الرئاساااي الصاااادر فاااي  ااا

مهماااة جماااع واسااات لل كااات معلوماااة  كاااهلر  ويتاااولى 2006وكاااها ماااانون مكافحاااة الفسااااد لسااانة 
جاااراء تحقيقاااات والبحاااح عااان مدلاااة حاااول الوماااائع مسااايما الق اااايا  تابعاااة لمجاااال انتصاصاااه واز

 .الكبرى المتعلقة بالفساد وتقديم مرتكبيها ممام النيابة العامة

يسعى الديوان بالتعاون مع الجهزة المماثلة  لى  مان نشا  منسس وتكميلي  فاي مجاال كما 
لماااالي  مااان نااالل تعزياااز التنسااايس ماااع باااامي مجهااازة الرماباااة علاااى غااارار نلياااة معالجاااة المااان ا

المعلوماااة المالياااة والمفتشاااية العاماااة للمالياااة واللجاااان الوطنياااة للصااافقات العمومياااة  وهاااي كلهاااا 
 .مؤسسات تابعة لوصاية وزارة المالية

                                                           
 .426-11المرسوم الرئاسي رمم  من 22  21  20  19انير المواد  1
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ات التاااي تتاااداولها ويمكااان للاااديوان  اللجاااوء  لاااى ا نطاااار الاااهاتي مااان نااالل اسااات لل المعلومااا
الصاااحافة مو مصاااادر منااارى كمااااا يمكااان من تنطااار  المفتشاااية العامااااة للمالياااة ونلياااة معالجااااة 

 .المعلومة المالية ومصال  الشرطة مو مجرد مواطنين

 (CTRF) ال رع الرابع: خلية معالجة ا؟ستعالم المالي

عليهااا مجموعااة مطلقات GAFIمطلقات عليهااا مجموعااة العمات المااالي الدوليااة  :اتعرة هــ-أ
منشئت نلية معالجاة امساتعلم الماالي و  1العمت المالي الدولية تسمية وحدات التحريات المالية

  1272 – 02  بموجاا  المرسااوم التنفيااهي رماام: : خ م   م(   لاادى وزارة الماليااة ) بانتصااار
 هاي هيئاة منتصاة و مساتقلة مكلفاة بجمااع المعلوماات المالياة و معالجتهاا و تحليلهاا و تبادلهااا

هلااار   ة باااتحفض بمباادم تباااادل المعلومااات  مثيلتهاااا الجنبياامااع نلياااا مناارى للساااتعلم المااالي
الجااارائم و  3بهاااد  المسااااهمة فاااي الكشااا  عااان عملياااات  عاااادة توييااا  الماااوال الناتجاااة عااان

 الردا عنها.ا و ا رهابية بالجزائر و الوماية منه تمويت النشاطات

امساتقلل الماالي و تتمثات مهمتهاا مومياة تتمتاع بالشنصاية المعنوياة و مؤسساة عهاي النلياة ف 
فااااي مكافحااااة تبيااااي  المااااوال و تموياااات ا رهااااا  حساااابما تاااانص عليااااه منتلاااا  امتفاميااااات و 

 .رتفامات التي ان مت  ليها الجزائام
                                                           

رسالة لنيت شهادة الدكترا  في القانون  بن ملة ليلى  وحدات المنابرات المالية و دورها في مكافحة تبيي  امموال  1
 .105 ص  2016-2015تلمسان -كلية الحقول  جامعة ابو بكر بلقايد الناص 

المت ااامن  نشااااء نلياااة معالجاااة  2002مبريااات  7الموافاااس  1423محااارم 24الماااؤرخ فاااي  127-02المرساااوم التنفياااهي رمااام 2
 امستعلم المالي  و تنييمها و عملها المعدل و المتمم بالمراسيم التنفيهية:

 2008سبتمبر 6الموافس  1429رم ان عام 6ؤرخ في الم 275-08رمم 
 2010اكتو ر سنة  10الموافس  1431عدة هي الق2المؤرخ في  237-10رمم 

 2013مبريت 15الموافس  1434لثاني جمادى ا4المؤرخ في  157-13رمم 
 اممتصادية العلوم كلية ماجستير  مهكرة الجزائر  حالة دراسة  مكافحتها وآليات األموا  سسيا ظاهرةسعيد الشرمة   3

 .126ص  2009-2008التسيير جامعة الجزائر وعلوم
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ي مع ااااء مااان بيااانهم الااارئيس وياااتم انتباااارهم حسااا  كفااااءة ياااتم فااا 07مااان تتكاااون  هاااه  النلياااة 
 4ة بالنساابة لتعيياانهم فيااتم عباار مرسااوم رئاسااي لعهااد المنيااة مماااالمجااامت المصاارفية والماليااة و 
 .سنوات مابلة للتجديد مرة واحدة

و تتاااولى  تكلااا  النلياااة بمكافحاااة تمويااات امرهاااا  و تبياااي  امماااوال :مهـــام الخليـــة-ب
 :المهام امتية

المتعلقااة بكاات عمليااات تموياات امرهااا  مو تبيااي  اممااوال التااي  تسااتلم تصااريحات امشااتبا  -
 .الهين يعينهم القانون امشناص  رسلها اليها الهيئات وت

 .الطرل المناسبة   تصريحات امشتبا  بكت الوسائت موتعال -

 الجمهورية المنتص امليميا كلما كاناتترست عند اممت اء المل  المتعلس بهلر الى وكيت  -
 .الومائع المعاينة مابلة للمتابعة الجزائية

تبياااي  و  تقتااار  كااات ناااص تشاااريعي مو تنييماااي يكاااون مو اااوعه مكافحاااة تمويااات امرهاااا  -
 .امموال

ت اااع امجاااراءات ال ااارورية للوماياااة مااان كااات اشاااكال تمويااات امرهاااا  وتبياااي  امماااوال و  -
 .كشفها

ت ليهاا مان الهيئاا ة مهاام المساندلطل  كت وثيقة مو معلومة  رورية منجاز التؤهت النلية  -
 .امشناص الهين يعينهم القانون و 



 

190 
 

 ممهامهاااا و  تااارا  ماااؤهل لمسااااعدتها فاااي انجاااازي شااانص ن تساااتعين النلياااة باااإلمكماااا يمكااان  
 ناارى غياار امغاارا  المتعلقااة بمكافحااةممات التااي تسااتلمها النليااة لغاارا  سااتعلتسااتندم ام

 .نرى مت هيئا ولى سلطات م م ترست مموال و   التمويت امرها  وتبيي

ياة المعلوماات التاي بحوزتهاا ماع حس  المادة الثامنة مان نفاس المرساوم يمكان ان تتباادل النلو 
طااااار ويمكاااان النليااااة فااااي  1ت اجنبيااااة منولااااة بمهااااام مماثلااااة شااااريطة المعاملااااة بالمثاااات هيئااااا

 مو دولية ت م نليا للستعلم المالي.لى منيمات جهوية  ارية امن مام امجراءات الس

 :مصالد خلية معالجة ا؟ستعالم المالي-ج

س   الاهي هااو نفساه ع ااوا يارمس نليااة معالجاة امساتعلم المااالي الارئي :مجلـس الخليــة
 .في المجلس

الماااالي وا داري   الماااين العاااام هاااو المساااؤول عااان التساااير المحاسااابي:األمانـــة العامـــة
 .لوحدةللنلية  كما يوفر الندمات اللوجستية اللزمة لحسن سير هه  ا

يعدها رئيس مسام   كت مصلحة مر عة مصال  تشكت النلية :المصالد األربعة للخلية-د
 .تومكلفين بالدراسا

 تكلاااا  بجمااااع المعلومااااات  والعلمااااات مااااع المراساااالين  :مصاااالحة التحلياااات والتحريااااات.1
  . دارة التحقيقاتوتحليت تصريحات الشبهة و 

تكل  بجمع المعلوماات و تشاكيت بنار المعلوماات :مصلحة الوثائس و ماعدة البيانات .2
  .ال رورية لحسن سير النلية

                                                           
 المت من انشاء 2002افريت  7الموافس  1423محرم  24المؤرخ في  127-02المرسوم التنفيهي  8 7 6 5 4المواد  1

 .تنييم و سير نلية معالجة امستعلم المالي
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 ة. تكل  بالعلمات مع النيابة العامة و المتابعة القانوني: مصلحة الشؤون القانونية.3

بالعلماااااات الثنائيااااة و المتعاااااددة الطااااارا  ماااااع الهيئاااااات مو مصاااالحة التعااااااون تكلااااا  .4
 .1المؤسسات الجنبية التي تعمت في نفس ميدان النشا 

تكلااا  الهيئاااة المنتصاااة )خ م   م ( بتحليااات و معالجاااة  فااااتبالنسااابة لكيفياااة مكافحاااة هاااه  اي
نطاارات بالشابهة التاي يلازم بهاا لسلطات المؤهلاة مانونياا و كاها امالمعلومات التي تفيدها بها ا

و حسا  ماا ناص علياه فاي ماواد القاانون الساابس  تقاوم نلياة معالجاة 2الشناص و الهيئاات. 
ياااتم  عااادادها علاااى  3نطاااارات بالشااابهة )  ي(م الماااالي بجماااع المعلوماااات بواساااطة اامساااتعل

عة مسااااس العملياااات المشاااتبهة   تفياااد بهاااا بعاااا  الفئاااات مااان الشاااناص و الهيئاااات النا اااا
و بعاااد تشاااكيت   01- 05مااان القاااانون رمااام:  19لواجااا  التصاااري  كماااا هاااو محااادد فاااي الماااادة 

ل الملاا  ماان  رسااا -حساا  درجااة الشاابهة المنسااوبة –الملاا  و تحليلااه  يقاارر مجلااس النليااة 
 .عدمه لوكيت الجمهورية

 :اجرام التصرةد بالشبهة-ه  

الساابس  تقاوم نلياة معالجاة حس  ما نص علياه فاي ماواد القاانون  :ا؟خطار بالشبهة.1
نطارات بالشبهة )  ي( يتم  عادادها علاى مسااس م المالي بجمع المعلومات بواسطة اامستعل

  تفيااااد بهااااا بعاااا  الفئااااات ماااان الشااااناص و الهيئااااات النا ااااعة لواجاااا  العمليااااات المشااااتبهة
 .01- 05 من القانون  19هو محدد في المادة التصري  كما 

                                                           
المتعلس بتنييم المصال   2007مايو  28جمادى امولى الموافس ل  11انير المادة الثانية من القرار الوزاري المؤرخ في  1

 .التقنية لنلية معالجة امستعلم المالي
 .06/02/2005مؤرخ في  01- 05من القانون  15المادة  2
المحااادد لشاااكت نماااوهج و  2006جاااانفي  9الموافاااس ل  1426هو الحجاااة  9الماااؤرخ فاااي  05-06المرساااوم التنفياااهي رمااام  3

 .محتوى وصت استلم التصري  بالشبهة
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البناااور والمؤسساااات المالياااة والنااادمات هااام  :التصـــرةد بالشـــبهةالخاضـــعوت لواجـــب .2
المالياااة لبرياااد الجزائااار  والمؤسساااات المالياااة النااارى هات الصااالة  وشاااركات التاااإلمين  مكاتااا  

مكاتااااااا  الصااااااار  ,الرهاناااااااات و اللعاااااااا    شاااااااركات التاااااااإلمين  صااااااار  العمااااااالت الجنبياااااااة
طاار مهنتاه بعمليااات المشاورة فااي  كات شانص طبيعاي مو معنااوي يقاوم مو يقادم . والكازينوهاات
مسايما المهان الحارة ناصااة   ياة حركاة لألمااوالاسااتثمار مو تحويات مو م  و تباادلمتشامت اياداا 

  مصاارحي الجمااارر السماساارة ماادمقي الحسااابات  ماادراء الماازادات  المااوثقين  منهااا المحااامين
تجاااار   العوملااةشااركات   وكاالء العقااارات  الوسااطاء فااي عمليااات البورصاااة  وكاالء الصاار 

 .1عمال الفنيةالتح  وال المعادن النفيسةو  امحجار

  :أنشطة الخلية.و

  (  مامااات مجموعاااة 2015بعاااد مااارار امجتمااااا العاااام لمجموعاااة العمااات الماااالي )اكتاااو ر
 20و 19لاااى الجزائااار ماااا باااين ا والشااارل اموساااط بزياااارة ميدانياااة  المتابعاااة اممليمياااة  فريقيااا

 .التقت نللها مع كت ممثلي المؤسسات الوطنية المعنية  2016يناير

 امترا  مشروا مانون جديد. 

  فاااي جناااو   2013يولياااو  05الاااى  01ان ااامام الجزائااار الاااى مجموعاااة اغمونااات مااان
 .افريقيا

  يقيا فاي امجتماا العام الرابع عشر لمجموعة العمت المالي للشرل اموسط و شمال افر
 2011نوفمبر  30الى  28الجزائر من 

                                                           

  انير المادة 19 من القانون 05-01 المتعلس بالوماية من تبيي  امموال و تمويت امرها .1 
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  امجتماااا العااام الثالااح عشاار لمجموعااة العماات المااالي للشاارل اموسااط و شاامال افريقيااا
 .2011مايو  05الى  03في الكويت من 

 في: و تتمثت منشطة الرئيس

( باشاار رئاايس نليااة معالجااة 2013جويليااة  04طااار اجتماااا مجموعااة اغموناات )فااي  .1
  .لمالي في توميع مهكرتي تفاهم مع نيرائهامستعلم ا

 04طاار اجتمااا مجموعاة العمات الماالي )ية معالجة امستعلم المالي فاي  ابرمت نل.2
ة (مهكرتي تفاهم مع رؤساء نليا امستعلم المالي على التوالي لكت مان العر يا2013جويلية 

كااا  اتفاميااة .)بلجي 17ليااوم الااى السااعودية بوركينااا فاسااو لترفااع عاادد امتفاميااات المبرمااة حتااى ا
   مصاااار   لبنااااان   تااااونس  ساااان ال  ا مااااارات العر يااااة المتحاااادةبولناااادا  فرنسااااا  موريتانيااااا  وال

 الم ر    الردن   البحرين  عمان  السودان واليمن(

بمناسبة انعقاد امجتماا الرابع عشر لمجموعة العمت المالي للشرل اموساط و شامال .3
باشر رئيس نلية معالجة امساتعلم الماالي فاي ام ااء 2011نوفمبر  30الى  26افريقيا من 

 .اليمن  السودان  الم ر   تونس  البحرين 1مهكرات تفاهم مع نيرائه 05

عااادة صااياغة القااوانين المتعلقااة لجااة امسااتعلم المااالي اجتماعااات  تشااارر نليااة معا.4
  .بمكافحة تبيي  امموال و تمويت امرها 

شاااركت نلياااة معالجااة امساااتعلم المااالي علاااى مسااتوى وزارة العااادل فااي اشااا ال لجناااة .5
 اعادة صياغة القانون حول مكافحة تبيي  امموال و تمويت امرها  

                                                           
1 www.mf-ctrf.gov.dz  le 25-03-2017 à09:34 h 
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شااااركت نلياااة معالجاااة امساااتعلم الماااالي فاااي اجتمااااا ماااع مجموعاااة امتصاااال حاااول .6
 مكافحة امرها  

لي السااايد عباااد الناااور حيباااوي فاااي اشااا ال شاااارر رئااايس نلياااة معالجاااة امساااتعلم الماااا.7
و  1970مجموعاااة امتصاااال التاااي ترمساااتها وزارة الشاااؤون النارجياااة حاااول تنفياااه القااارارات رمااام 

شا ال مجموعاة امتصاال التاي فاي م كاهلرشاارر و  لمجلس اممن لهيئاة اممام المتحادة  1973
لمجلاس اممان لهيئاة  1973و  1970ترمساتها وزارة الشاؤون النارجياة حاول تنفياه القارارات رمام 

شاااااركت نليااااة معالجااااة امسااااتعلم المااااالي فااااي اجتماااااا ترمسااااه الساااايد وزياااار  و امماااام المتحاااادة 
 .1المالية

  :التنوةت-ز

نلياة معالجاة امساتعلم  شاارر مويفاولقاد  مشاركات نلية معالجة امستعلم الماالي:.1
حااول تقياايم نيااام الااتحكم  30/07/2013المااالي فااي ناادوة نيمتهااا المفتشااية العامااة للماليااة فااي 

  فاي المنتادى العاام حاول امرهاا  وشااركت النلياة في المواد ال هائية هات امساتهلر الواساع
مديرياااة شااااركت فاااي نااادوة نيمتهاااا الكماااا   فاااي وهاااران 2013جاااوان  26الاااى  24المااانيم مااان 

فااي  كااهلر شاااركتو   العامااة للجمااارر فااي وهااران حااول " القااانون الساسااي للمتعاماات المعتمااد
 .دورة تكوينية نيمتها المديرية العامة للتقدير و السياسات التابعة لوزارة المالية 

دورة تكوينية منصصة للمكونين حول مكافحاة تبياي  الماوال و تمويات ا رهاا  في شاركت 
 .من طر  المركز اممتصادي و المالي التابع لصندول النقد العر ي نيمت بالكويت

                                                           
1 www.mf-ctrf.gov.dz le 25-09-2017 à10:08 h 

http://www.mf-ctrf.gov.dz/


 

195 
 

شااااركت نلياااة معالجاااة امساااتعلم الماااالي فاااي دورة تكوينياااة منصصاااة للمكاااونين فاااي مجاااال و 
مكافحااة تبيااي  المااوال و تموياات ا رهااا  نيماات بااداكار )الساايني ال( ماان طاار  سويساارا و 

  .ا رها  في  فريقيا ال ر ية مجموعة العمت ما بين الحكومات لمكافحة تمويت

شاااركت نليااة معالجااة امسااتعلم المااالي فااي ورشااة عماات حااول ايليااات الدوليااة للتعاااون مي ااا 
الق ائي في المجال الجزائي  د ا رها  التي نيمت في الجزائر بالتعااون ماع مكتا  المام 

الي فااااي دورة شااااارر المساااتندمون بنلياااة معالجااااة امساااتعلم المااا و المتحااادة  اااد المنااادرات 
 .1 تكوينية حول المنيومة المالية والمحاسبية بالجزائر

ماااع المفو اااية  2012نفي جاااا 31الاااى  30نيمااات نلياااة معالجاااة امساااتعلم الماااالي مااان كماااا 
ع ماطار الادعم التقناي و تباادل المعلوماات في   ندوة للتكوين حول التصري  بالشبهةامورو ية 
يااا اورو يااون منتصااون فااي مكافحااة تبيااي  اممااوال نلنشااط نبااراء  حيااح رو ااي و امتحاااد ام

ن ماموثاس   الشارطة الق اائية لبلجيكاا  امستعلم المالي مسابانيا والبرت اال ما اي مان المانياا
 فرنسا و محامي من بريطانيا العيمى. 

 .بت نلية معالجة امستعلم الماليالدورات التكوينية المنيمة من م.2

  .القطاا البنكي يوم اعلمي لفائدة عمال -

 .يوم اعلمي لفائدة طلبة جامعة البليدة  -

نااادوة تكوينياااة للمكاااونين حاااول تبياااي  امماااوال و تمويااات امرهاااا  نيمااات مااان مبااات المركاااز  -
  .اممتصادي و المالي
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ناادوة تكوينيااة للمكااونين حااول تبيااي  اممااوال و تموياات امرهااا  نيماات ماان مباات المجموعااة  -
  .ي  امموال في افريقيا ال ر ية و سويسراالحكومية للعمت  د تبي

ورشة عمت التقنيات الق ائية الدولية للتعاون في المجال الجزائي  د امرها  نيمت مان  -
 .الجريمة ممم المتحدة لمكافحة المندرات و مبت مكت  ا

نشاطت   طار امتحاد امورو ي منصصة للتحليت التقني لتبياي  امماوالندوة نيمت في   -
المساااااؤول عااااان   البنااااار الجزائاااااري   مبااااات نبيااااار مااااان بلجيكاااااا بمشااااااركة ماااااويفي خ م ا ممااااان 

 .نيين بتبيي  امموال( لدى البنوراممتثال)المع

طااار امتحاااد امورو ااي منصصااة للتصااريحات بالشاابهة, نشااط ماان مباات ناادوة نيماات فااي   -
تعلم ياة معالجاة امسااسبانيا ,بلجيكا و فرنسا بمشاركة مويفي نل  البرت ال  نبراء من المانيا

ممثلاااااين ادارات ال ااااارائ     ااااابا  مااااان الشااااارطة الق اااااائية  م ااااااة  بنااااار الجزائااااار الماااااالي 
 .موثقين الجمارر و  

ندوة منصصة لتنييم و سير المؤسسات المعنية بامستعلم المالي نشطت مان مبات نباراء  -
 .1من فرنسا و اسبانيا

ة الجااارائم المالياااة .المكتااا  التاااابع لاااوزارة النزينااادورة تكوينياااة هات صااالة ماااع شااابكة مكافحاااة  -
اممريكياااة مااان اجااات امناااه باااالنبرة اممريكياااة فاااي مجاااال مكافحاااة تبياااي  امماااوال و تمويااات 

  .امرها 

نيماات « تبيااي  اممااوال , التحقيقااات الماليااة , حمايااة الحاادود و المعلومااات » ناادوة حااول  -
 .البليدة  في الصومعةفي مدرسة الشرطة  2012سبتمبر  28الى  23من 
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مشااااركة محللاااي نلياااة معالجاااة امساااتعلم الماااالي فاااي ورشاااة حاااول تكاااوين المحللاااين نيمااات  -
  .تحت رعاية مكت  اممم المتحدة لمكافحة المندرات و الجريمة بالم ر 

ناادوة مااع امتحاااد امورو ااي حااول مساااهمة المااوثقين فااي المكافحااة  ااد تبيااي  اممااوال و  -
 .رها تمويت ام

  .ورشة عمت في المركز امفريقي للبحوح و الدراسات حول امرها  -

ندوات تكوينياة نيمات فاي الجزائار العاصامة لفائادة ماويفي خ م ا م حاول النياام الماالي و  -
 جمارر اتقان الل ة امنجليزية و كها مانون المتعامت المعتمد في ال امعلم املي. المحاسبي.

 01ناادوة حااول التحلياات المااالي لمصااال  امسااتعلم المااالي /م ا م م ت ا ت ا المنعقااد ماان  -
 .1 2012اكتو ر  05الى 

فاااي مقااار وزارة المالياااة علاااى  2016ديسااامبر  16ومعااات نلياااة معالجاااة امساااتعلم الماااالي ياااوم 
 .نرى مة و لقد تمت برمجة مهكرات تفاهم مهكرة تفاهم للتعاون مع المفتشية العامة للمالي

و فعااام فااي مكافحااة ممااا ساابس هكاار  ناارى من وحاادة المنااابرات الماليااة تعتباار عنصاارا مساساايا 
مليمية و د فهي تبيي  امموال مور مالياة ولياة لتباادل المعلوماات المتصالة باإلتعد مناة محلية واز

 .2و رصدها و تحليلها و تعميمها
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منتلفاة مان مبات نلياة معالجاة تم ام اء معاهدات واتفاميات دولياة التعاوت الدولي: -4
 :1ما هو مبين في الجدول التالي امستعلم المالي منها

  الرمم لدولة اسم النلية تاريو ا م اء
 01 سن ال النلية الوطنية لمعالجة المعلومات المالية 04/12/2007
 02 بلجيكا نلية معالجة المعلومات المالية مملكة 27/04/2010
 03 اممارات العر ية المتحدة مكافحة تبيي  امموال و الحامت المشبوهةوحدة  19/05/2010

 04 موريتانيا لجنة تحليت المعلومات المالية  2010
المملكة الهاشمية  وحدة مكافحة تبيي  امموال و تمويت امرها  05/05/2011

 لألردن
05 

 06 تونس اللجنة التونسية للتحاليت المالية  28/11/2011
 07 البحرين وحدة مكافحة تبيي  امموال و تمويت امرها  29/11/2011
 08 السودان وحدة التحقيس المالي السودانية 29/11/2011
 09 اليمن وحدة جمع المعلومات المالية 29/11/2011
 10 الم ر  وحدة معالجة امستعلم المالي 30/11/2011
 11 بولندا المالية لجمهورية بولنداالمفتشية العامة للمعلومات  26/05/2011
نلية معالجة امستعلم المالي و مكافحة الدورات  28/03/2012

 المالية ال ير شرعية
 12 فرنسا

 13 مصر وحدة مكافحة تبيي  امموال المصرية 29/04/2012
 14 سلطنة عمان وحدة امستعلم المالي سلطنة عمان 30/04/2012
 15 لبنان التحريات الناصةلجنة  12/09/2012
 16 العر ية السعودية وحدة التحريات المالية للعر ية السعودية  04/07/2013

 17 بوركينافاسو نلية معالجة المعلومات المالية 05/07/2013
 18 اليابان مركز المنابرات الياباني 05/02/2014
 19 التشاد الوكالة الوطنية للتحريات المالية 12/03/2015
 20 الفيدرالية الروسية المصلحة الفدرالية للرمابة المالية 25/06/2015

 21 بريطانيا العيمى الوكالة الوطنية للجريمة  2016
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 (la Cour des comptes مجلس المحاسبة ل ال رع الخامس:

 حو  مجلس المحاسبة:-أ 

مان  190ومنشاج بموجا  الماادة   1شكت الرمابة التاي يقاوم بهاا المجلاس هاو رماباة مالياة بعدياة
  وهو هيئة عليا للرمابة البعدياة 1989من دستور  160وتكرس بموج  المادة  1976دستور 

المااادة علااى ممااوال الدولااة والجماعااات ا مليميااة والمرافااس العموميااة تسااري عليهااا حاليااا محكااام 
)الجريادة  2002مفريات  10الماؤرخ فاي  03-02المعدل بالقانون رمم  1996من دستور  170

ناوفمبر  15المؤرخ في  19-08( والقانون رمم 2002مفريت  14المؤرنة في  25الرسمية رمم 
 (.2008نوفمبر  16المؤرنة في  63)الجريدة الرسمية رمم  2008

 1980ماارس  1المؤرخ فاي  05-80ور المر رمم بصد 1980تإلسس مجلس المحاسبة سنة 
الماؤرخ فاي  20-95لألمار رمام والمتعلس بممارسة وييفته الرمابياة. وين اع حالياا فاي تسايير  

  الااهي 2010غشاات  26المااؤرخ فااي  02-10عاادل والمااتمم بااالمر رماام   الم1995يوليااو  17
 يحدد صلحيات المجلس  تنييمه وسير  وجزاء تحرياته.

بامساااتقللية اللزماااة التاااي ت ااامن حيااااد مهاماااه يتمتاااع مجلاااس المحاسااابة فاااي  طاااار ممارساااة 
 معماله مثلما تؤكد   جراءات تسيير  والقانون الساسي الناص بق اته.ومو وعية 

مان حياح  لألماوال العمومياةيشارر المجلس من نلل نتائ  معماله في  رسااء تسايير صاحي  
 .اممتصادو  الكفاءةو الفعالية 

                                                           
اختصاص مجلس المحاسبة في ممارسة رقابة ا؟نضبال في مجا  تسيير الميزانية و المالية في  عبد العزيز عزة  1

 .155 ص 2012 ديسمبر 32مجلة التواصت في العلوم امنسانية و امجتماعية عدد  الجزائر
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http://www.ccomptes.org.dz/ar/documents/constitution_ar.pdf
http://www.ccomptes.org.dz/ar/documents/ordonnance_95_20_modifiee_et_completee_par_or_10_02_ar.pdf
http://www.ccomptes.org.dz/ar/documents/ordonnance_95_20_modifiee_et_completee_par_or_10_02_ar.pdf
http://www.ccomptes.org.dz/ar/glossaire_ar.html
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والممارساااات غيااار ال اااي ويسااااهم بحكااام صااالحياته فاااي تااادعيم الوماياااة مااان منتلااا  مشاااكال 
 .1مكافحتها القانونية مو غير الشرعية و

 يوجهه  لى رئيس الجمهورية.2تقرير سنوي يقوم مجلس المحاسبة بصعداد 

 لمجلس:تنظيم ا-ب

غاااار ( وغاااار  هات  8ياااانيم مجلااااس المحاساااابة فااااي شااااكت غاااار  هات انتصاااااص وطنااااي )
 غر (  وغرفة امن با  في مجال تسيير الميزانية والمالية. 9انتصاص  مليمي )

(. تاانيم غرفاااة 04تقساام تشااكيلت الرمابااة  لااى فااروا ثانوياااة بحيااح م يتجاااوز عااددها مر عااة )
 والمالية في تشكيلة للتحقيس وتشكيلة للحكم.امن با  في مجال تسيير الميزانية 

 يدير المجلس رئيس يتم تعيينه من مبت رئيس الجمهورية  ويساعد  في هلر نائ  رئيس.

 سبة  الناير العام بمساعدة نيار.يتولى دور النيابة العامة في مجلس المحا

 اابط  يشاامت المجلااس مي ااا كتابااة  اابط رئيسااية تسااند لكاتاا   اابط رئيسااي يساااعد  كتااا  
 على مستوى ال ر  الوطنية وال ر  ا مليمية على حد سواء.

                                                           
1www.ccomptes.org.dz/ar/documents/ordonnance_95_20_modifiee_et_completee_par_or_1002ar. 

 
والملحيات التي يارى مجلاس المحاسابة مناه مان ال اروري توجيههاا تقرير سنوي هي وثيقة تلنص فيها جميع المعاينات   2

  لى رئيس الجمهورية.
ت ويبااين هااها التقرياار مهاام المعاينااات والملحيااات والتقييمااات الناجمااة عاان مشاا ال تحريااات مجلااس المحاساابة مرفقااة بالتوصاايا

 لطات الوصية المعنية المرتبطة بهلر.التي يرى منه يج  تقديمها وكهلر ردود المسؤولين والممثلين القانونيين والس
رئاايس  ينشاار هااها التقرياار كليااا مو جزئيااا فااي الجرياادة الرساامية للجمهوريااة الجزائريااة الديمقراطيااة الشااعبية بناااء علااى ماارار ماان

 الجمهورية وترست نسنة من هها التقرير  لى الهيئة التشريعية. 
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مديريااة يتااولى مهمااة الاادعم التقنااي وا داري لهياكاات الرمابااة فااي مجلااس المحاساابة ممسااام تقنيااة )
(  ومديريااة ا دارة والوسااائت  مديريااة تقنيااات التحلياات والرمابااةو  الدراسااات ومعالجااة المعلومااات

بينما يكل  المين العام الهي ي م  ليه مكت  التنييم العاام ومكتا  الترجماة بالتسايير الماالي 
  وهاااو ايمااار بالصااار  الرئيساااي  21-90مااان القاااانون  261لمجلاااس المحاسااابة وفقاااا للماااادة 

ويمكناااه تفاااوي  توميعاااه لمساااؤولي المصاااال  ا دارياااة للمجلاااس  ااامن الشااارو  المحاااددة فاااي 
التشريع والتنييم المعمول بهماا. ويتاولى الماين العاام بصافته ايمار بالصار  الرئيساي تنشايط 

 حت سلطة رئيس مجلس المحاسبة.الهياكت التقنية وا دارية ومتابعتها والتنسيس بينها  ت

 مجا  تدخا مجلس المحاسبة:-ج

مغساطس  26الماؤرخ فاي  02-10المعدل والمتمم بالمر رمم  20-95ينول المر رمم 
المتعلس بمجلاس المحاسابة لهاها النيار انتصاصاا شاامل فاي رماباة الماوال العمومياة  2010

انتل  منواعها  بماا فيهاا المؤسساات وفي هها الصدد  يرام  المجلس كت الهيئات العمومية ب
المنتلطة التي تملر فيها الدولة مو الجماعات ا مليمية مو المرافس والهيئات العمومياة النارى 
جاازء ماان رمس مالهااا. كمااا يؤهاات لمرامبااة اسااتعمال المااوارد التااي تجمعهااا الهيئااات  مهمااا كاناات 

نطاااااارات   النياااار عااااان امب ااااا  و ااااعيتها القانونياااااة  بمناساااابة حمااااالت الت اااااامن الااااوطني
المحتملاااة الصاااادرة عااان السااالطات العمومياااة التاااي ماااد تحيااات علاااى ملفاااات ناصاااة هات مهمياااة 

 مجلس المحاسبة بحيح: 2وطنية  فصن المهكور معل  تحدد مجال انتصاص

تن اااع لرماباااة مجلاااس المحاسااابة مصاااال  الدولاااة والجماعاااات ا مليمياااة  والمؤسساااات • 
 العمومية بانتل  منواعها التي تسري عليها مواعد المحاسبة العمومية.والمرافس والهيئات 

                                                           

 اكظر1  القانون 90-21 المؤرخ في 15اوت 1990 المتعلس بالمحاسبة العمومية  
المؤرخ في  02-10المعدل والمتمم بالمر رمم  20-95المر رمم  من المر 12 لى  9مكرر   8  8  7المواد  انير 2

 .المتعلس بمجلس المحاسبة 2010مغسطس  26
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تن ااع لرمابااة مجلااس المحاساابة  المرافااس العموميااة هات الطااابع الصااناعي والتجاااري • 
والمؤسسااات والهيئااات العموميااة التااي تمااارس نشاااطا صااناعيا مو تجاريااا مو ماليااا والتااي تكااون 

 كلها هات طبيعة عمومية. مموالها مو مواردها مو رؤوس مموالها

يؤهااات مجلاااس المحاسااابة لمرامباااة الشاااركات والمؤسساااات والهيئاااات مهماااا يكااان و اااعها • 
القااااانوني  التاااااي تملااااار فيهااااا الدولاااااة مو الجماعاااااات ا مليميااااة مو المرافاااااس العمومياااااة النااااارى  

 مساهمة مهيمنة في رمسمالها مو سلطة في اتناه القرار بطريقة مشتركة مو منفصلة.

هااات مجلااااس المحاساااابة لمرامباااة )المساااااهمات( العموميااااة فاااي الشااااركات والمؤسسااااات يؤ • 
 والهيئاااات  مهماااا يكااان و اااعها القاااانوني  والتاااي تملااار فيهاااا الدولاااة مو الجماعاااات ا مليمياااة مو

 المؤسسات مو الهيئات العمومية النرى  جزءا من رمس مالها امجتماعي.

ي تقااوم بتساايير الاانيم ا جباريااة للتااإلمين تن ااع لرمابااة مجلااس المحاساابة  الهيئااات التاا• 
 والحماية امجتماعيين.

ة يؤهت مجلس المحاسبة لمرامباة نتاائ  اساتعمال المسااعدات المالياة التاي تمنحهاا الدولا• 
و مو الجماعات ا مليمية مو المرافس العمومية مو كت هيئاة منارى  م سايما فاي شاكت  عاناات م

 ان المستفيد منها. مانات مو رسوم شبه جبائية مهما ك

لمرامبااة اسااتعمال المااوارد التااي تجمعهااا الهيئااات مهمااا تكاان و ااعيتها  1يؤهاات المجلااس• 
القانونياة التاي تلجااإل  لاى التبرعاات  والتااي تلجاإل  لاى التبرعااات العمومياة مان مجاات دعام الق ااايا 

 ن الوطني.ا نسانية وامجتماعية والعلمية والتر وية والثقافية وهلر بمناسبة حملت الت ام

 
                                                           

  1    انير اممر 95-20المعدل و المتمم .
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 ختصاصات مجلس المحاسبة:مهام وا-د

يتمتاااع مجلاااس المحاسااابة بانتصاصاااات واساااعة فاااي مجاااال الرماباااة. وتتمثااات مهاماااه علاااى وجاااه 
النصااوص فااي التاادميس فااي شاارو  الهيئااات  المااوارد  والوسااائت الماديااة والمااوال العامااة التااي 

عملياات هاه  الهيئاات مطابقاة تدنت في نطال انتصاصه وفاي تقيايم تساييرها وفاي التإلكاد مان 
 المالية والمحاسبية للتنييمات والقوانين المعمول بها.

 تقااديم الحساااباتوالصااارم وترميااة  جباريااة الفعااال  ن الهااد  ماان هلاار هااو تشااجيع امسااتعمال 
 وتطوير شفافية تسيير المالية العمومية.

كماااا يسااااهم المجلااااس فاااي  طاااار صاااالحياته  فاااي تعزيااااز الوماياااة مااان منتلاااا  مشاااكال ال ااااي 
 .1فحتهاوالممارسات غير القانونية مو غير الشرعية ومكا

عان طرياس القاارارات فاي حالاة تصافية حسااابات  صاالحياته الق اائيةيماارس مجلاس المحاسابة 
المحاسبين العموميين وتقديم الحسابات وامن با  فاي مجاال تسايير الميزانياة والمالياة بالنسابة 

 لتي يرتكبها المسيرون.لألنطاء والنطاء ا

مااان نااالل مرامباااة نوعياااة التسااايير مااان حيااااح  صااالحياته ا دارياااةيماااارس مجلاااس المحاسااابة 
 .اممتصادو  الكفاءةو الفعالية 

مجلااس يمكاان رئاايس الجمهوريااة مو الااوزير الول مو رئاايس المجلااس الشااعبي الااوطني مو رئاايس 
 من يلتمس مجلس المحاسبة لدراسة الملفات هات الهمية الوطنية. المة

                                                           
 المتمم .المعدل و 20-95انير اممر  1
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وفاي المشااريع  للقاوانين المت امنة  ابط الميزانياةكما يمكن استشارته فاي المشااريع التمهيدياة 
 لنصوص المتعلقة بالموال العمومية.التمهيدية ل

-95المعدل والمتمم والمتعلس بمجلس المحاسبة وكها المرسوم الرئاساي  20-95ينص المر 
 المحدد للنيام الدانلي على  جراءات الرمابة. 377

 صالحيات المجلس:-ه

على المستوى الق اائي  يكلا  مجلاس المحاسابة بالتإلكاد مان  الصالحيات القضائية:-1
عااااة مراجو  تقااااديم الحساااااباتماااادى احتاااارام الحكااااام التشااااريعية والتنييميااااة السااااارية  فااااي مجااااال 

. وتترتا  مرامبة امن ابا  فاي مجاال تسايير الميزانياة والمالياةو  حسابات المحاسبين العموميين
ويسااهم المجلاس فاي  طاار   1عن معايناته الجزاءات الق ائية في الحامت المنصوص عليهاا

الق ااائية فااي تعزيااز الومايااة ماان منتلاا  مشااكال ال ااي والممارسااات انتصاصاااته وصاالحياته 
غير القانونية مو غير الشرعية التي تشكت نرما لألنلميات والنزاهة مو تلحس  ررا باالملر 

 والموال العمومية.

يكلا  مجلاس المحاسابة علاى المساتوى ا داري  بمرامباة حسان الصالحيات اإلدارةة: -2
مااااوال والقاااايم والوسااااائت الماديااااة ماااان مباااات الهيئااااات التااااي تاااادنت  اااامن اسااااتعمال المااااوارد وال

قاوانين والنيماة الساارية انتصاصه وكها التإلكد من مطابقة عملياتها المالية والمحاسابية ماع ال
مثنااااء القياااام  .اممتصاااادو  الكفااااءةو عالياااة الفكماااا يقاااوم بتقيااايم نوعياااة سااايرها مااان حياااح   المفعاااول

جاار  اءات الرمابااة والتاادميس بتحرياتااه  يتإلكااد المجلااس ماان ماادى ملئمااة وفعاليااة وفعليااة ضليااات واز
كمااا يوصااي فااي نهايااة تحرياتااه وتحقيقاتااه  بكاات ا جااراءات التااي يراهااا ملئمااة ماان   الاادانليين

 مجت تحسين هلر.
                                                           

 انير اممر 95-20 المعدل و المتمم.1 
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ومنيااارا يسااااهم المجلاااس فاااي  طاااار انتصاصااااته وصااالحياته ا دارياااة فاااي تعزياااز الوماياااة مااان 
غيااااار الشااااارعية التاااااي تشاااااكت نرماااااا  والممارساااااات غيااااار القانونياااااة موال اااااي منتلااااا  مشاااااكال 

 .الموال العموميةلألنلميات والنزاهة مو تلحس  ررا بالملر و 

ويطلع رئيس الجمهورياة بكات  التقرير السنوي يعد مجلس المحاسبة  صالحيات أخر :-3
 لمشااريع التمهيدياة للقاوانين المت امنة  ابط الميزانياةمسإللة هات مهمياة وطنياة ويستشاار فاي ا

 ت مشروا نص ينص المالية العامة.وكها ك

فعاليااة العماااال تقبااايم وب يااة تحقيااس مهااادا  المصاالحة الوطنياااة يشااارر مجلااس المحاسااابة فااي 
ة والمنططات والبرام  والتدابير التي مامت بها بطريقة مباشرة مو غير مباشرة مؤسسات الدولا

 .1النا عة لرمابته

ويساااهم المجلااس فااي  طااار انتصاصاااته وصاالحياته ا داريااة فااي تعزيااز الومايااة ماان منتلاا  
والممارسااااات غياااار القانونيااااة مو غياااار الشاااارعية التااااي تشااااكت نرمااااا لألنلميااااات ال ااااي مشااااكال 

 ررا بالملر والموال العمومية.وللنزاهة مو تلحس  

باااصجراءات رماباااة تصااافية ويتعلاااس المااار مساساااا  إجـــرامات رقابـــة مجلـــس المحاســـبة:-و
جاااراءات رماباااة نوعياااة تساااييرو  حساااابات المحاسااابين العماااوميين الهيئاااات والمصاااال  العمومياااة  از

 .20-95من المر  10 لى  7 المهكورة في المواد من

  وبمناسااابة  جاااراء رماباااة نوعياااة تسااايير الهيئاااات  تااادون الوماااائع ينعااالوة علاااى هاااهين ا جاااراء
القابلة لأحالة علاى غرفاة امن ابا  فاي مجاال تسايير الميزانياة والمالياة والتاي تساجلها ال رفاة 

ماان  88المنتصاة عقاا  ارتكااا  عااون مااا لنطااإل ماان شااإلنه من ياادنت فااي مجااال تطبيااس المااادة 

                                                           
1 https://www.ccomptes.dz/ar/  18/01/2017 -21:15 h 
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لااى الناااير العااام ب اار  ا دمء بنلصااات   تاادون فااي تقرياار مفصاات يوجااه   20-95الماار
ا جاااراء المتباااع عقااا   رسااااله  لاااى غرفاااة امن ااابا  فاااي مجاااال تسااايير مكتوباااة ومناااه تطبياااس 

 .بصنطار نارجي. ويتم نفس ا جراء عندما يتعلس المر الميزانية والمالية

 تشكيالت المجلس:-ز 

 في  طار نشاطاتها الق ائية تجتمع غر  مجلس المحاسبة في شكت غر  وفروعها: 

 .للبح في نتائ  عمليات التدميس• 

تشكيلة ناصة يتم تعيينهاا مان مبات رئايس المجلاس وهاي مكلفاة بالباح فاي طلا   ل ااء • 
 .مرار الحفض الصادر عن الناير العام

غرفاااااة امن ااااابا  فاااااي مجاااااال تسااااايير الميزانياااااة والمالياااااة للباااااح فاااااي الملفاااااات التابعاااااة • 
ياة ومجهازة الرماباة منتصاصها والصادرة عن غار  رماباة مجلاس المحاسابة والسالطات العموم

 .1على حد السواء

القاارارات التااي تصاادرها غاار  مجتمعااة للبااح فااي امسااتئنافات التااي ترفااع ممامهااا  ااد • 
  ي والقواعد ا جرائية.غر  الرمابة وكها  بداء الرمي في مسائت امجتهاد الق ائ

 وتجتمع غر  مجلس المحاسبة مي ا في شكت:  

لجنااة الباارام  والتقااارير للتح ااير والمصااادمة علااى مشااروا البرنااام  الساانوي للمجلااس • 
الجمهوريااة والهيئااة التشااريعية وكااها التقرياار التقييمااي وحصاايلته والتقرياار الساانوي الموجااه لاارئيس 

 .حول المشروا التمهيدي لقانون  بط الميزانية

                                                           

  1  انير اممر 95-20المعدل و المتمم .
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تشااكيلة مشااتركة بااين ال اار  يعينهااا رئاايس مجلااس المحاساابة  عناادما ينااص مو ااوا • 
 .1مهمة الرمابة مجامت رمابة تابعة منتصاص عدة غر 

السااانوي للااارمي العاااام ولوساااائت ا عااالم كشااا  رئااايس مجلاااس المحاسااابة فاااي نشااار تقريااار  كماااا 
 مانا للشفافية بالقول : " هاها ممار نتطلاع  لياه مان مجات تطبياس المعاايير العلياا لمرامباة الماال 

  ."2العام  وهو نشر تقارير المجلس ليطلع عليها الرمي العام

 الرمابااةنشاار تقااارير المجلااس للااراي العااام نطااوة  يجابيااة جاادا  شاارار امفااراد فااي عمليااات  نو 
علاى الماال العاام و بالتاالي حتماا سايتحقس تراجااع ملحاوظ فاي عملياات تبدياد و اناتلس المااال 

 العام و اي ا ترشيد استعماله و الحفاظ عليه.

 التعاوت الدولي لمجلس المحاسبة:-ح

فااي ساايال التعاااون الاادولي ووفقاااش لنيامهااا الساسااي   مماماات مجلااس المحاساابة الجزائااري 
فاي  (SAIs)  علماات مؤسساية ماع الجهازة امجنبياة العلياا للرماباةالجزائاري  لمجلس المحاسابة

المنيمااااة الدوليااااة  ومهاااادا  التعاااااون و ناااااء القاااادرات   المنصااااوص عليهااااا فااااي طااااار يتماشااااى 
تباادل النبارات والمعاار    با  اافة  لاى يتعلاس بعادة مياادينيس وهاها التعااون لمؤسسات التدم

فااااي منهجيااااات وتقنيااااات المرامبااااة والدراسااااات والتااااإلملت النيريااااة فااااي المو ااااوعات المتعلقااااة 
وتطاوير المرامباة التشاور بشإلن المبادرات الرامية  لى تحسين تنييم   وبمراجعة المالية العامة 

 تعلقااة بمجااامت الرمابااةلمالتنياايم المشااترر لاادورات التادري  والناادوات المهنيااة او المالياة للدولااة  

                                                           

 انير المادة 54 من القانون الدانلي لمجلس المحاسبة.1 
2Radio algérienne, www.radioalgerie.dz , 16/01/2017 - 15:31h 

http://www.radioalgerie.dz/


 

208 
 

ئس والدراسااااات و مدلااااة المرامبااااة  مدت العلمااااات  لااااى العديااااد ماااان تبااااادل الوثااااا  و زفااااي الجهااااا
 :التي يمكن تقسيمها على النحو التالي1امتفاميات ومهكرات التعاون 

المركاازي لمراجعااة الحسااابات اتفااال تعاااون بااين مجلااس المحاساابة الجزائااري والمكتاا  -1
 . 2000كانون الثاني / يناير  17  وموعه في القاهرة كل الطرفين في في مصر

 22ماااهكرة تعااااون باااين مجلاااس المحاسااابة الجزائاااري وجمهورياااة بوليفياااا البوليفياااة فاااي -2
 . 2003شبا  / فبراير 

 15  ومعااات فاااي الجزائااار فاااي ن مجلاااس المحاسااابة الجزائاااري وتركيااااماااهكرة تعااااون باااي-3
 . 2001مارس 

باااين مجلاااس المحاسااابة الجزائاااري وغرفاااة الحساااابات والميزانياااة التإلديبياااة  ماااهكرة تعااااون -3
 .2003مارس  5لجمهورية جيبوتي   ومعت في الجزائر في 

مهكرة تفاهم بين مجلس المحاسبة الجزائري والمكت  الاوطني لمراجعاة الحساابات فاي -4
 . 2005سبتمبر  18جمهورية الصين   ومعت في الجزائر في 

 بين مجلس المحاسبة الجزائري والمكت  الوطني للتدميس فاي  ندونيسايا  مهكرة تفاهم -5
 .2009مبريت  27ومعت في الجزائر في 

بين الجزائر واتحاد مورو ي)فرنساا  2016مارس  23 برام اتفامية توممة مؤسسية في  -6
الجزائاااار تفاميااااة الشااااراكة بااااين ايااااة هااااي جاااازء ماااان برنااااام  لاااادعم تنفيااااه هااااه  امتفامو (البرت ال –

 .“ تعزيز القدرات المؤسسية لمجلس المحاسبة الجزائري ا“وامتحاد   بشإلن 

                                                           
121:51h-18/01/2017   https://www.ccomptes.dz/ar/  
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 :  وهي1تهد  التوممة المؤسسية  لى تحقيس مر عة نتائ   لزامية

  تم تجهيز مجلس المحاسبة الجزائري بالوسائت اللزمة لجعات تشا يلها ونشااطها
 .والدوليةمطابقا للمعايير الدولية ومف ت الممارسات الورو ية 

 تتم  عادة تنييم الوييفة الق ائية لجعلها مكثر كفاءة وممت استهلكا للموارد. 

 كتابة تقرير APLRB و مسارا   مع كونه مكثر ملءمةش وتوجهاش نحو النتاائ    ها
  وممت استهلكشا للموارد

  رو ياةالتحكم في رمابة الجودة ومداء ا دارة بالتدري  نحاو اممتثاال للمعاايير الو 
 .والدولية والممارسات الجيدة

وتاام  2016ماهكرة تفاااهم بااين مجلااس المحاساابة الهولنادي والجزائااري فااي نهايااة عااام -7  
ت طااااي امتفاميااااة مر عااااة مجااااامت   فااااي  طااااار برنااااام  شااااراكة 2017التوميااااع عليهااااا فااااي عااااام 

 :للتعاون وهي

 .مراجعة مهدا  التنمية المستدامة 

 . (IntoSAINT) التقييم الهاتي للنزاهة

 .مراجعة الداء

 .ومراجعة تقنيات المعلومات

                                                           
1 https://www.ccomptes.dz/ar/  18/01/2017 -21:51h 

 

https://www.ccomptes.dz/ar/
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تفامااات تعاااون مناارى تاانص علااى توممااة ال اار  ا مليميااة مااع غاار  مراجعااة اتاام التوميااع علااى 
الحسابات ا مليمية لمحكمة مراجعي الحساابات الفرنساية مان مجات  ماماة شاراكة مؤسساية تقاوم 

 .في المجامت التي تهم المؤسسات التوممية على مساس تبادل النبرات والتجار  والمعرفة

بروتوكاااول التعااااون باااين محكمتاااي المحاسااابة الجزائاااريتين والفرنسااايتين لتومماااة ال رفاااة -8
 .ا مليمية في بروتاني1ا مليمية لوهران وغرفة الحسابات 

 موا تبييا األالتعاوت الدولي لمكافحة ال ساد و المبحث الثالث:  

المتعلاس بالوماياة  01-05الهي نص عليه المشرا الجزائري في القانون  2لتعاون الدوليا
لماااوال وتمويااات ا رهاااا  هاااو مسااااس  مماااع الجريماااة ناصاااة فيماااا يتعلاااس بتفعيااات مااان تبياااي  ا

الجواناا  المتعلقااة بتسااليم المجاارمين الااهي يعااد ماان مهاام مجااامت وساابت التعاااون الاادولي كونااه 
وفاااي كااات هاااه   4كريساااتين مغااااردكماااا مالااات . 3ميحااارم المجااارمين مااان العثاااور علاااى ماااإلوى لهااا
حتااى ناتمكن مان الق اااء علاى ويالت ا رهااا   –المجاامت  ينب اي من نوثااس التعااون الادولي 

                                                           
1  https://www.ccomptes.dz/ar/  18/01/2017 -21:51h 
 

 مهاام تماارس التاي النارى  الادول هيئاات تطلاع من المتنصصاة الهيئاة يمكان:"01-05مـت القـانوت  25نـص المـادة   2
 ماع ا رهاا   موتمويات الماوال تبياي   لاى منهاا تهاد  يبادو التاي العملياات حول لديها تتوفر التي المعلومات على مماثلة 
 الهيئة يمكن كما.القانون  هها في عليها المنصوص تلر غير لغرا  المعلومات هه  استعمال وعدم بالمثت المعاملة مراعاة

 النارى  الادول هيئاات مان طلباات تلقاي المنتصاة بعاد السلطات ومن النا عين من معلومات على الحصول المتنصصة
 ." مماثلة مهام تمارس التي

سناء نليت الجريمة المنيمة عبر الوطنية الجهود الدولية و المشكلت الق ائية    المجلة الجنائية القومية المجلاد التاساع  3
 )بتصر (,102 ص 1996و الثلثون ن العدد الثاني  يوليو 

. عيناات 2011يوليااو  5( مااديرة عااام لصااندول النقااد الاادولي منااه 1956يناااير  1كريسااتين مغااارد مااادلين مودياات )مواليااد  4
  2007سابقاش كوزيرة المالية والشؤون اممتصادية والصناعية في فرنساا مان مبات الارئيس الفرنساي نيكاوم سااركوزي فاي يونياو 

لباان. تعتبار مغاارد مول امارمة تتقلاد كما ش لت سابقا منص  وزيرة الزراعة والصيد وكوزيرة للتجارة في حكومة دومينير دو في
  منص  وزير الشؤون اممتصادية في مجموعة الثمانية  ومول امرمة تترمس صندول النقد الدولي.

https://blog-montada.imf.org/?page_id=427
https://www.ccomptes.dz/ar/
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مهمااة م نهاياة لهااا هاه   وبااالطبع والفسااد والتهار  ال ااريبي وا مصااء المااالي فاي كاات البلادان
مبدا لن المجرمين غالبا ما تكون لديهم دوافع كبيارة  وكثيارا ماا يتمتعاون بمهاارات عالياة وفكار 

منتلا  المنيماات سااهمت فاي  نشااء من و  من بين استراتيجيات مكافحاة غسات الماوال  سبَّال
 .لمكافحة غست الموال1منيمة عالمية

 ةالمطلب ا؟و  : المنظمات الدولي

من جريمااة تبيااي  اممااوال مرتبطااة  لااى حااد كبياار بالفساااد و كااهلر ماان نصائصااها بمااا 
لسالبية العالمية وانتشارها كان مبد من تعاون دولي لقمعها والتقليت من مناطرهاا وانعكاسااتها ا

 ما ادى الى يهور منيمات تسعى لتحقيس هلر .

  UN  المتحدة :األمما؟و   ال رع

المنيماات باين الادول و مم المتحدة الجهااز الرئيساي الاهي يتاولى تنسايس الجهاود تعتبر ال
  .موالاللتحقيس التعاون لمكافحة تبيي   2اممليميةالدولية و 

امماوال وتمويات تبياي  امماوال  اد  حر هاا فاي يساهمت منيماة اممام المتحادة بشاكت رئيسا
 ي:ر اتفامياتها الدولية الملزمة وهامرها  عب

امتجااااار غياااار المشااااروا فااااي العقااااامير المناااادرة والمااااؤثرات امتفاميااااة الدوليااااة لمكافحااااة -أ
تجميااد ومصااادرة امااوال متحصااله عاان جريمااة ورد فااي اتفاميااة امماام وفيها هكاار  اارورة العقليااة

المتحدة لمكافحة امتجار غيار المشاروا فاي العقاامير المنادرة والماؤثرات العقلياة التاي اعتمادها 

                                                           
1 Beare, Margaret E., and Stephen Schneider. Money laundering in Canada: Chasing dirty and 

dangerous dollars. University of Toronto Press, 2007.p 193;133. 
صااالحي نجاااة  ايليااات الدوليااة لمكافحااة تبيااي  اممااوال وتكريسااها فااي التشااريع الجنااائي الجزائااري  مااهكرة لنياات شااهادة  2

 .17 ص 2011-2010ورملة  –الماجستير  كلية الحقول و العلوم السياسية  جامعة ماصدي مر ا  
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ة عااان ماااؤتمر اممااام قااابفييناااا وهاااي امتفامياااة المنبث 1988لمتحااادة فاااي ديسااامبر مجلاااس اممااام ا
هااه  امتفاميااة ونصاات   كافحااة امتجااار غياار المشااروا بالمناادرات والمااؤثرات العقليااةمالمتحاادة ل
 .لمكافحتها التعاون الدولي رورة و  تمصادرة المتحصل و تجريم غست امموالعلى 

 علاااىنصااات حياااح  (2000)اتفامياااة نيوياااورر امرها امتفامياااة الدولياااة لقماااع تمويااات -ب
غيار مباشارة وبشاكت غيار مشاروا بصرادتاه  ومص يقوم بإلي وسيلة كانت مباشرة اعتبار كت شن
شاكت موال بنيه اساتندامها وهاو يعلام انهاا ستساتندم كلياا او جزئياا للقياام بعمات يبتقديم وجمع ا

مناااع تمويااات  ااارورة  لتإلكياااد علاااىو جااااء فيهاااا ا جريماااة فاااي نطاااال معاهااادات اممااام المتحااادة 
امرهابيين والمنيمات امرهابية سواء كان هاها التمويات مباشار عان طرياس منيماات تعمات فاي 

 و المندرات ...  مانشطة غير مشروعة مثت امتجار غير المشروا بالسل

 .توسيع نطال تبادل المعلومات المتعلقة بالتحركات الدولية لتلر امموال وكهلر  رورة

 2000سانة بااليرموة الجريماة المنيماة عبار الوطنياة اتفامياة اممام المتحادة لمكافحا -جــ

انشاء ماعدة بيانات دولية ت م المعلومات والتشريعات اعداد نمااهج على هه  امتفامية نصت 
 .1لقوانين مكافحة غست امموال

 منظمة الش افية الدولية :الثاني ال رع

ُيرماز لهاا  "Transparency International "با نجليزياةالشافافية الدولياة  :تعرة هـا -1
هاها يت امن الفسااد السياساي   هاي منيماة دولياة غيار حكومياة معنياة بالفسااد (TI) نتصاارش ا

  وهاااو مائماااة مقارناااة مؤشااار الفساااادوغيااار  مااان مناااواا الفسااااد. وتشاااتهر عالميااااش بتقريرهاااا السااانوي 
  بااااارلينللااااادول مااااان حياااااح انتشاااااار الفسااااااد حاااااول العاااااالم. مقااااار المنيماااااة الرئيساااااي يقاااااع فاااااي 

 ".ميكن بيتر "مؤسس منيمة الشفافية الدولية هو و ملمانيا
                                                           

1 http://moneylaundrycompating.blogspot.com/2009/08/blog-post_23.html   on 25/03/2016  at  20.33 h 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://moneylaundrycompating.blogspot.com/2009/08/blog-post_23.html
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فااارا محلاااي  ماااع  100مجموعاااة مااان منيماااة الشااافافية الدولياااة هاااي   مـــا المنظمـــة:-2
  بإللمانيااا كمؤسسااة غياار ر حيااة 1993سساات فااي عااام تإل  رية دوليااة فااي باارلين  بإللمانياااسااكرتا

ة هات نياااااام هيكلاااااي وهاااااي اين منيماااااة عالمياااااة غيااااار حكومياااااة  وتااااادعو لن تكاااااون منيمااااا
 هاوهادفها  مادني عالمياةالشفافية الدولياة هاي منيماة مجتماع  هن فمنيمة ت  ديمقراطي متكام

تجماع النااس معااش فاي تجماع عاالمي ماوي للعمات علاى  نهااء الثار   علن الحار  علاى الفسااد 
نلاس ت ييار نحاو تكمان فاي  مهمتهاا المدمر للفساد علاى الرجاال  النسااء وامطفاال حاول العاالم

 .مالعال بكش  الفساد حولكما تلتزم بعبارة نريد عالما ناليا من الفساد.  عالم من دون فساد

   CPI (Corruption Perceptions Index)) ) مؤشر فساد سنوي مصدرت  1995منه العام و  

 ساااد العاااالمي ودليااات دافعاااوا الرشاااوة وهااي تنشااار مي ااااش تقريااار فساااد عاااالمي  هاااو بااااروميتر الف 
يااتم تصااني  الاادول  تقااوم منيمااة الشاافافية الدوليااة بصصاادار دلياات دافعااي الرشااوة بشااكت دوري و 

المنيمة م تتاولى ف .1الصناعة على مساس تصورها منها تشارر في الرشوةالمتقدمة ومطاعات 
ر وساائت مكافحاة الفسااد وتعمات ماع يتطاو هادفها بات   مفراد م ايا فساد معينة موفي التحقيس 

هاو من تكاون محايادة وتقاوم  هاهادف  فالشاركات والحكوماات لتنفياهها  منيمات المجتمع المدني
 .ائتلفات لمحار ة الفسادو  اجتماعات وتوافقات بعمت

تقااوم بصصاادار ساانوي  والشاافافية الدوليااة 1995منااه العااام  :ماشــر مــدركات ال ســاد-3
يقاوم بترتيا  الادول حاول العاالم حسا   (CPI)يرماز لاه انتصاارش  الفساادلمؤشر دولي لملحياة 

درجاااة مااادى ملحياااة وجاااود الفسااااد فاااي الماااويفين والسياسااايين. تعااار  المنيماااة الفسااااد باناااه 

                                                           
1 fatf REPORTSpecific Risk Factors inLaundering the Proceedsof Corruption Assistance to Reporting 

Institutions, June 2012,p29. 

"Transparency International periodically releases the Bribe Payers Index, in which developed 

countries and industry sectors are rated on the perception that they engage in bribery." 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
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المسااا   2003فاااي عاااام و  .جااات المصااالحة الشنصااايةاءة اسااات لل السااالطة المؤتمناااه مااان مسااا 
 .بلد 180كان  2007بلد  وفي  133غطى 

كثر فسااداش فاي نياام مان عشار نقاا . لأل -1-تعني اممت فساداش واممت -10-الدرجة العلى 
وتصات النسابة  10نقاا  علاى  5النتائ  ُتيهر من سبعة من كت عشرة بلدان هي دون مستوى 

  وهاو ماا يادل علاى مادى انتشاار الفسااد فاي الادول النامياة لى تسعة بلادان مان كات عشارة فاي 
 .البلدان النامية مكثر من غيرها

 

 2017 لى 2012منطط يبين رتبة الجزائر في مؤشر مدركات الفساد للسنوات من 

 الشفافية الدولية هي  حادى منيماات المجتماع المادني العاالمي الرائادة :دور المنظمة-4
مكافحااة الفسااااد. تقااوم بجماااع الشااعو  فاااي  طااار تحااال  عاااالمي مااوي لو اااع حااد لآلثاااار فااي 

مهماااة الشااافافية العالمياااة هاااي    المااادمرة للفسااااد علاااى الرجاااال  النسااااء والطفاااال حاااول العاااالم
 ". حداح ت يير من مجت نلس عالم بل فساد
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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 .الفسااااد حاااول العاااالمتااارف  المنيماااة فكااارة تفاااول الشااامال فيماااا يتعلاااس بالفسااااد وتلتااازم بكشااا  
اد بت تطور وسائت مكافحاة الفسا  فرادة مو لالمنيمة م تتولى التحقيس على م ايا فساد معين

هااد  المنيمااة هااو من و  وتعماات مااع منيمااات المجتمااع الماادني, الشااركات والحكومااات لتنفيااهها
 .تكون محايدة وتقوم بعمت ائتلفات لمحار ة الفساد

 (FATF) المالي العما :مجمو ةال رع الثالث 

 الادول وزراء مبات مان م 1989 عاام فاي ُمنشائت دولياة حكومياة منيماة هاي تعرة هـا:-1

 فيها. الع اء

 الفعاال التنفياه وتعزياز المعاايير و اع فاي 1الماالي العمت مجموعة مهام تتمثت: مهامها-2

 انتشاار  وتمويات ا رهاا  وتمويات الماوال غسات لمكافحة والتش يلية والتنييمية القانونية للتدابير

 مجموعاة مي ااش  وتعمات .الادولي الماالي النياام هاةزا بن الصالة هات النارى  والتهديادات التسال  

 المستوى  على ال ع  مواطن تحديد على منرى  معنية دولية جهات مع بالتعاون  المالي  العمت

 .امست لل من الدولي المالي النيام حماية بهد  الوطني

 علاى ينب اي التاي التادابير مان ومتساقاش  شاامل عمات  طاار الماالي العمات مجموعاة توصايات ت اع

 انتشاار تمويات  لاى با  اافة ا رهاا   وتمويات الماوال غسات مكافحاة مجات مان تطبيقهاا الادول

 تنتلا  المالياة والانيم والتشا يلية وا دارياة القانونياة الطار من وحياح .الشاامت الادمار مسالحة
 ولاهلر التهديادات تلار لمواجهاة متطابقاة تادابير اتنااه جميعااش  عليهاا يتعاهر فصناه الادول  باانتل 

 اتناه نلل من تنفيه  الدول على ينب ي دوليشا  معيارا ت ع المالي العمت مجموعة توصيات فصن

                                                           
توصيات مجموعة العمت المالي فات   فبراير  مكافحة غست امموال وتمويت امرها  و انتشار التسل  المعايير الدولية ل  1

 .7ص 2012
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 الساساية التادابير الماالي العمات مجموعاة توصايات وت اع الناصاة يروفهاا ماع تتكيا  تادابير

 :مجت من  يجادها الدول على ينب ي التي

 .من تقوم بتحديد المناطر  وو ع السياسات والتنسيس المحلي 

 . من تقوم بملحقة غست الموال وتمويت كت من ا رها  وانتشار التسل 

 .من تقوم بتطبيس تدابير ومائية على القطاا المالي وغيرها من القطاعات المحددة 

 اارورية للساالطات المنتصااة)على ساابيت من تقااوم بصعطاااء الصاالحيات والمساائوليات ال 
ة وساالطات  نفاااه القااانون والساالطات الرمابيااة(  والتاادابير المؤسساااتي ساالطات التحقيااس المثااال 
 النرى.

 وتاااااوافر المعلوماااااات المتعلقاااااة بالمساااااتفيدين الحقيقياااااين مااااان  الشااااافافية من تقاااااوم بتعزياااااز
 الشناص امعتبارية والترتيبات القانونية.

  التعاون الدولي.ومن تقوم بتسهيت 

 كمباادرة م 1990 عاام فاي الماالي العمات لمجموعاة الصالية الر عاون  التوصايات و اِعت

 .المنادرات مماوال ب سات يقوماون  الاهين الشاناص مبات مان المالياة الانيم اساتندام ساوء لمكافحاة

 غسات ومساالي  اتجاهاات تطاور لاتعكس 1996 عاام فاي مارة لول التوصايات مراجعاة تمات وماد

 وساعت   2001 مكتاو ر وفاي .المنادرات مماوال غسات وراء ماا  لاى نطامهاا وتوسايع الماوال 

 والمنيماات ا رهابياة العماال تمويات مو اوا ماع للتعامات مهامهاا الماالي العمات مجموعاة

 بتمويات المتعلقاة ةالثمانيا ةالناصا التوصايات و اع فاي تمثلات مهماة نطاوة واتناهت ا رهابياة 
  .تسعا محقشا مصبحت والتي امرها 
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 علاى يزياد ماا ومياد   2003 عاام فاي الثانياة للمارة الماالي العمات مجموعاة توصايات مراجعاة تمات

 عالميشاا بهاا والمعتار  الناصاة  التوصيات مع جن   لى جنبشا الجديدة التوصيات هه  دولة 180

 الثاةالث الجولاة انتهااء وعقا .وتمويات ا رهاا  الماوال غسات لمكافحاة الدولياة المعاايير باعتبارهاا

 مامات  (فاات ) الماالي العمات مجموعاة فاي الع ااء للادول المشاترر التقيايم عملياات مان

 ةا مليميا الماالي العمات مجموعاات ماع الوثياس بالتعااون  وتحاديثها  توصاياتها بمراجعة المجموعة
 .المتحادة المام وهيئاة الادولي والبنار الادولي  النقاد صاندول  هلار فاي  بماا والمنيماات المرامباة

 القائماة املتزاماات مان العدياد تو ا  كماا والناشائة  الجديادة التهديادات التعاديلت وتتنااول

 .التوصيات في اللزمة والقوة ارر امستق على الومت هات في المحافية مع وتعززها 

الة تدابير تطبيس  لى الدول كافة المالي العمت مجموعة وتدعو  نياةالوط منيمتها جعت مجت من فعو

 بتوصايات ملتزماة التسال  انتشاار وتمويات ا رهاا  وتمويات الماوال غسات بمكافحاة المعنياة

لة المالي العمت مجموعة  .المعدو

 نم بعةار ال لجولتها المالي  العمت مجموعة اعتمدت : منهجية مجمو ة العما المالي-3
  ها ماا لتقيايم وكاهلر بتوصاياتها الفناي زم ا املات لتقيايم متكاملاة منااه  المشترر  التقييم عمليات

 علاى المنهجياة تشاتمت ولاها  .درجاة ولي فعاام ا رهاا  وتمويات الماوال غسات مكافحاة نياام كان
 :هما شقين

 العمات مجموعاة توصايات فاي المحاددة المتطلباات يتنااول والاهي الفناي  مزااملتا تقيايم-أ

 والنااص الصالة هي والمؤسسااتي القاانوني العمات بصطاار بارتباطهاا يتعلاس فيماا سايما م الماالي 

 الركاائز المتطلباات هاه  وتمثات واجراءاتهاا المنتصاة السلطات صلحيات  لى   افة دولة  بكت

 .ا رها  وتمويت الموال غست لمكافحة نيام لي الساسية
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  لاى يسعى فهو .الفني زم ا املت تقييم عن مساسية   بصورة   ينتل  والهي الفعالية  تقييم-ب

 ةمجموعا ماا دولاة تحقاس مادى مي  لاى وتحديد المالي العمت مجموعة توصيات تطبيس كفاية تقييم
 .ا رهاا  وتمويات الماوال غسات لمكافحاة متاين نياام لي مساساية تعاد التاي النتاائ  مان محاددة

 .1منه المتومعة للنتائ  والمؤسساتي القانوني ا طار تحقيس مدى على الفعالية تقييم يركز لهلر 

 معااييرب الدولاة التازام لمادى متكاامل تحلايل كلهماا والفعالياة الفناي املتازام تقيايم عملياات تشاكت

 وتمويات الماوال غست لمكافحة موي  نيام على الحفاظ في نجاحها المالي ولمدى العمت مجموعة

 المنهجياة هاه  ُصاممت الماالي كماا العمات مجموعاة توصايات فاي مطلاو  هاو كماا ا رهاا  

 وتمويات لالماوا غسات لمكافحاة الدولياة بالمعاايير الادول مالتازا  بتقييم ميامهم عند المقيمين لتساعد
 تراالماهك و الماالي العمت مجموعة توصيات في المحددة المتطلبات المنهجية وتعكس ا رها  
 التسال   وانتشاار ا رهاا  وتمويات الماوال غسات الادولي مكافحاة المعياار تشاكت التاي التفسايرية

 تايال وايلياات النيماة تحدياد فاي المقيماين المنهجياة هاه  ستسااعد .تبطلهاا مو تعادلها م لكنهاا

 مكافحاةل فعالة منيمة تطبيس ب ية والمالية والتنييمية القانونية العمت مطر شتى في الدول طورتها

 فاي ابما الناصاة  منيمتها بمراجعة تقوم التي الدول تفيد منها كما .ا رها  وتمويت امموال غست

 بهاا تاعتتم التاي النبارة المنهجية هه  جمعت ومد .الفنية المساعدة من باحتياجاتها يتعلس فيما هلر

 وصاندول  الماالي العمات مجموعةغرار  على المنشإلة اممليمية والمجموعات المالي العمت مجموعة

 جموعاةم توصايات مان الساابقة بالنساو مزااملتا تقيايم عمليات راء ج في الدولي والبنر الدولي النقد
 .المالي العمت

                                                           
منهجية تقييم املتزام الفني بتوصيات مجموعة العمت المالي وفعالية نيم مكافحة غست الموال وتمويت ا رها  فبراير  1

 .5ص  2013
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 لى تنيايم ال اوابط التاي ينب اي علاى المؤسساات المالياة الناصاة لمناع  (FATF-40)وتهد  
 .1وكش  تبيي  الموال

جزائريااة علااى التقاادم الكبياار رحباات فرمااة العماات المعنيااة بااا جراءات الماليااة البالنساابة للجزائاار 
تحساين و اع مكافحاة غسات الماوال وتمويات ا رهاا   ومن الجزائار الهي محرزته الجزائر في 

منشااإلت ا طااار القاااانوني والتنييمااي للوفاااء بالتزاماتهاااا فااي نطااة عملهاااا بشااإلن موجااه القصاااور 
ولاام تعااد 2011امسااتراتيجية التااي حااددتها فرمااة العماات المعنيااة بااا جراءات الماليااة فااي مكتااو ر 

رمااة العماات المعنيااة بااامجراءات الماليااة فااي  طااار عمليااة الجزائاار بالتااالي رهنااا بعمليااة رصااد ف
وساااتعمت الجزائااار ماااع . اممتثاااال العاملياااة الناصاااة بمكافحاااة غسااات امماااوال وتمويااات امرهاااا 

منيمااة مينافااات  فااي الوماات الااهي تواصاات فيااه معالجااة مسااإللة م ااايا مكافحااة غساات المااوال 
 نقاول ان الجزائار مان الادول الات امتثلات 2وتمويت ا رها  المحددة فاي تقريار التقيايم المتباادل
 .عالميا لمكافحة تبيي  امموال و تمويت امرها 

                                                           
1 Peter Hägel, « L'incertaine mondialisation du contrôle la France et l'allemagne dans la lutte contre la 

corruption et le blanchiment », Déviance et Société 2005/3 (Vol.29), p.245.   

https://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2005-3-page-243.htm 

 

"(GAFI-40). Celles-ci visent à réglementer les contrôles que devraient observer les établissements 

financiers privés afin d’empêcher et de détecter le blanchiment des produits"    
2 Outcomes of the Plenary meeting of the FATF,Paris, 17-19 February 2016Improving Global 

AML/CFT Compliance: on-going process – 19 February 2016 

Jurisdictions no Longer Subject to the FATF’s On-Going Global AML/CFT Compliance Process 

Algeria 

The FATF welcomes Algeria’s significant progress in improving its AML/CFT regime and notes that 

Algeria has established the legal and regulatory framework to meet its commitments in its action plan 

regarding the strategic deficiencies that the FATF had identified in October 2011. Algeria is therefore 

no longer subject to the FATF’s monitoring process under its on-going global AML/CFT compliance 

process. Algeria will work with MENAFATF as it continues to address the full range of AML/CFT 

issues identified in its mutual evaluation report.        

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-

compliance-february-2016.html  

https://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2005-3-page-243.htm
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-february-2016.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-february-2016.html
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فاالجزائر مادول التاي عزمات  من الدول التي عملت بتوصيات مجموعة العمات الماالي فالجزائر
على تكثي  الجهود من مجت ممع هاه  الجريماة النطيارة وهاي كانات و مازالات تساعى لتطاوير 

 .المؤسسات و حتى القوانين لتحقيس تقدم للحد من مناطر هها النوا من الجرائمالوسائت و 

ن فرمااة العماات المااالي  فااي مرامبااة مسااتمرة لماادى تقاادم وتطااور مع ااائها فااي تاادبير م هن نقااول 
التاادابير اللزمااة و الواجبااة  كمااا تسااتعر  وسااائت و طاارل و تقنيااات غساات اممااوال والتاادابير 

علاااى  ااارورة اعتمااااد التااادابير العالمياااة وهاااها بالتعااااون و الت اااامن  كماااا تشاااجع التاااي تقمعهاااا 
  .المالي الدولي من سوء امستندام  وتبحح فرمة العمت من اجت حماية النيام

 نهكرها في الجدول ايتي: 1توصية 40 مجموعة العمت المالي عدد توصيات

                                                           
توصيات مجموعة العمت المالي فات   مرجع  المعايير الدولية لمكافحة غست امموال وتمويت امرها  و انتشار التسل   1

 .26-11سابس ص ص

 وتموةـا األمـوا  سسـا مكافحـة مجـا  فـي والتنسـيق السياسـات -أ

 اإلرهاب

 المناطر. على القائم المنه  وتطبيس المناطر . تقييم1
 المحليين والتنسيس التعاون -2
 

 والمصادرة األموا  سسا -ب

 : الموال غست .جريمة3

 المؤمتة والتدابير .المصادرة4
 

 التسلد انتشار وتموةا اإلرهاب تموةا -ج
  ا رها  تمويت .جريمة5
 با رهاا  الصالة هات المساتهدفة الماليااة .العقوباات6

  ا رها  وتمويت

  التسل  بانتشار الصلة هات المستهدفة المالية .العقوبات7
  للر   الهادفة غير .المنيمات8
 

 الوقائية التدابير -د

 المالية بالمؤسسات الناصة السرية موانين9.

 بالسجلت وامحتفاظ العملء تجا  الواجبة العناية

  العملء تجا  الواجبة العناية11.
 بالسجلت امحتفاظ

 محددة ومنشطة معينين لعملء   افية تدابير

 ا الام .علماات13 المنااطر ممثلاو السياسايون  .الشاناص12
  المصرفية رسلة

  القيمة مو الموال تحويت .ندمات14
 الجديدة التقنيات 15.

  البرمية .التحويلت16

 المالية والمجموعات والرمابة ثالثة  رامط على امعتماد

 ثالثةمطرا   على .امعتماد17
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 *النارج في التابعة والشركات والفروا الدانلية .الرمابة18

  المناطر مرتفعة .الدول19
 المشبوهة العمليات عن ا بلي

 المشبوهة العمليات عن .ا بلي20

 ا بلي وسرية .التنبيه21

 المحددة المالية غير والمهن العمال

 تجا  الواجبة العناية :المحددة المالية غير والمهن .العمال22

  العملء
  منرى  تدابير :المحددة المالية غير والمهن .العمال23
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 القانونية للترتيبات الحقيقيين والمستفيدين .الشفافية25

 الماسسـية والتـدابير المختصـة السـلطات ومسـئوليات صـالحيات -و

 والرقابة التنظيم األخر  

 * المالية المؤسسات على والرمابة التنييم 26.

 الرمابية الجهات .سلطات27

  عليها والرمابة المحددة المالية غير والمهن العمال .تنييم28
 القانون   نفاه وسلطات التش يلية السلطات

  المالية المعلومات وحدات29
 المكلفااة والساالطات القااانون   نفاااه ساالطات .مساائوليات30

  بالتحقيس
 التحقيس وسلطات القانون   نفاه سلطات صلحيات. 3 1

  النقد ناملو32
 

 عامة متطلبات
 .ا حصائيات33
 العكسية والت هية امرشادية المبادئ34

 العقوبات35

 

 

 الدولي التعاوت  -ز

 الدولية القانونية .الدوات36

 المتبادلة القانونية .المساعدة37

  والمصادرة التجميد :المتبادلة القانونية .المساعدة38
 المجرمين .تسليم39

  الدولي للتعاون  منرى  .مشكال40
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 وشما  افرةقيامجمو ة العما المالي لمنطقة الشرق األوس   :الرابع ال رع
(MENAFATF)                                                            

 دراكاااش للمناااطر المرتبطااة بعمليااات غساات المااوال وتموياات ا رهااا   تشــكيا الهيئــة:-1
فااي دول منطقااة الشاارل الوسااط وشاامال مفريقيااا  وباعتبااار من هااه  المناااطر يمكاان مواجهتهااا 

ماام ناالل التعاااون بااين دول المنطقااة   وتااهكيراش بااا جراءات التااي اتنااهتها البطريقااة فعالااة ماان 
  .المتحدة فيما يتعلس بمكافحة غست الموال وتمويت ا رها 

لة لمجموعة العمت الماالي بشاإلن مكافحاة غسات يتوجا  علا ى  مراراش  بالتوصيات الر عين المعدو
 سااوياش علااى املتاازام بهااه  المعااايير وتلااردول منطقااة الشاارل الوسااط وشاامال  فريقيااا من تعماات 

ا جااراءات لتعزيااز مكافحااة غساات المااوال وتموياات ا رهااا  فااي المنطقااة  وهلاار بصنشاااء نيااام 
فعاااال يتعاااين علاااى الااادول الع ااااء بالمجموعاااة تنفياااه  طبقااااش لقيمهاااا الثقافياااة الناصاااة ومطرهاااا 

 .الدستورية ونيمها القانونية

 1لماليااة للاادول يجعاات عاادم امكانيااة هااه  الاادول اتناااه اجااراءاتانااتل  امنيمااة القانونيااة و ا
م عقاااد اجتماااا وزاري فااي المناماااة بمملكااة البحاارين  حياااح 2004نااوفمبر  30فااي و  .متشااابهة

دولة عر ية  نشاء مجموعة العمات الماالي لمنطقاة الشارل الوساط وشامال  14مررت حكومات 
تعمات علاى غارار  (MENAFATF) ا رهاا مفريقياا مان مجات مكافحاة غسات الماوال وتمويات 

  وتم امتفال علاى من تكاون دولاة المقار هاي مملكاة البحارين  (FATF) مجموعة العمت المالي
ومجموعة العمات الماالي لمنطقاة الشارل الوساط وشامال مفريقياا هات طبيعاة طوعياة وتعاونياة  

وليااة  كمااا  نهااا مسااتقلة ومااد تاام تإلسيسااها بامتفااال بااين مع ااائها  وهااي م تنبثااس عاان معاهاادة د
جراءاتهاا. وياتم تحدياد  عن مية هيئة مو مؤسسة دولية منرى  وهي التي تحدد عملهاا ونيمهاا واز

                                                           
1 BROYER Philipe ,L'argent sale ;dans les reseaux du blanchiment; editions l'hamattAn collection 

economie et INNOVATION ; 2000 P 334-335. 
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جراءاتها بتوافس ضراء مع ائها  على من تتعاون مع الهيئاات الدولياة  عمت المجموعة ونيمها واز
 .1النرى ونصوصاش مجموعة العمت المالي لتحقيس مهدافها

فصن مملكة البحرين هي من تمثت نفسها اماام مجموعاة العمات الماالي لمنطقاة  ومما م شر فيه
 الشرل الوسط وشمال افريقيا   با  افة  لى هلر فصن دور المملكة يرتكز في تحقياس مهادا 

 .المجموعة والتواصت معها وبامي الدول الع اء وتبادل المعلومات

ت المااالي لمنطقااة الشاارل الوسااط تتفااس الاادول الع اااء فااي مجموعااة العماا :أهــدافها-2
  :وشمال مفريقيا على الهدا  التالية والعمت على تحقيقها

تبني وتنفيه التوصيات الر عين المعدلة لمجموعاة العمات الماالي حاول مكافحاة غسات -أ 
  .الموال

تنفياااه معاهااادات واتفامياااات المااام المتحااادة هات الصااالة بالمو اااوا ومااارارات مجلاااس -ب 
الماان التااابع لألماام المتحاادة المعنيااة بمكافحااة غساات المااوال وتموياات ا رهااا   والتعاااون سااوياش 
لتعزيز املتزام بهه  المعايير وا جراءات في منطقة الشرل الوسط وشامال مفريقياا والعمات ماع 

 .املتزام بهه  المعايير ا جراءات في جميع منحاء العالم2لية النرى لتعزيز المؤسسات الدو 

العماات سااوياش لتحديااد المو ااوعات المرتبطااة بعمليااات غساات المااوال وتموياات ا رهااا  -ج
هات الطبيعاااااة ا مليمياااااة  وتباااااادل النبااااارات حاااااول هاااااه  الق اااااايا وتطاااااوير الحلاااااول ا مليمياااااة 
لمعالجتهاااا واتنااااه ترتيباااات فعالاااة فاااي جمياااع منحااااء المنطقاااة لمكافحاااة غسااات الماااوال وتمويااات 

 للقيم الثقافية الناصة بالدول الع ااء ومطرهاا الدساتورية ونيمهاا ا رها  بطريقة فعالة طبقاش 

                                                           
1 http://www.menafatf.org/ar/about  12/02/2017  at 23,36 h 

 .2011التقرير السنوي السابع لمجموعة العمت المالي لمنطقة الشرل اموسط وشمال افريقيا  2 
http://www.menafatf.org/anb/home.asp    

http://www.menafatf.org/ar/about
http://www.menafatf.org/anb/home.asp
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فاي المناماة  عقد امجتماا العام الثاني والعشرين لجمعية مينافات   ماؤتمر البحارينو   القانونية
 .2015نوفمبر 26 لى  24مملكة البحرين من 

امردن  ( ع ااااوابلاااادا  16ونبااااراء مكافحااااة غساااات اممااااوال وتموياااات امرهااااا  الااااهين يمثلااااون 
ان  وامماارات العر يااة المتحادة  والبحاارين  وتااونس  الجزائار  السااعودية  الساودان  العاارال  عماا

والبلاااادان المرامبااااة التاليااااة وكااااهلر ( فلسااااطين  مطاااار  الكوياااات  لبنااااان  ليبيااااا  مصاااار والم اااار 
 .ا مليمية و فرنسا  الوميات المتحدة المريكية  صندول النقد الدولي وغيرهم

تبيااي  اممااوال   بااراز الاادور الهااام الااهي تؤديااه المجموعااة فااي مكافحااةن الهااد  العااام هااو  كااا
والجهااود الراميااة  لااى حمايااة المنطقااة  وتموياات ا رهااا   والتحااديات المسااتمرة فااي الوماات الااراهن
والااانيم المااان واساااتقرار المجتمعاااات مااان منااااطر غسااات الماااوال وتمويااات ا رهاااا  التاااي تهااادد 

على مدى ثلثة ميام  الجلسة العامة تم تعزيز المو اوعات وامهتماماات و .تصاديةالمالية وامم
فااي مجااال مكافحااة تبيااي  اممااوال وتموياات امرهااا   واتنااهت التاادابير التااي تراهااا  الهامااة فااي
متابعاااة التقااارير  لاااى و .مفراد متابعااة بااارام  اممتثااال ال اااريبي الطااوعي التااي يقاااوم بهااا مناساابة

المعاااايير الدولياااة لمكافحاااة غسااات امماااوال املتااازام ب المتبادلاااة لتقيااايم تقيااايم الع ااااءالتقييماااات 
  مجااارى امجتمااااا استعرا اااا بشاااإلن المتبادلاااةوفاااي  طاااار متابعاااة التقييماااات رهاااا  وتمويااات ام

واممتثااال للمعااايير الدوليااة لمكافحااة تبيااي  المااوال  التقاادم الااهي محاارز  بعاا  الع اااء فااي
نجاااازات التاااي حققتهاااا فاااي تحساااين نيااام مكافحاااة تبياااي  الماااوال ام ومشاااادوتمويااات ا رهاااا   
المتباااادل  يااايمفاااي  اااوء نطاااة العمااات الموصاااى بهاااا التاااي و اااعت فاااي التق وتمويااات ا رهاااا 

سااوريا  لبنااان  موريتانيااا  : الاادول :نامشاات الجلسااة العامااة تقااارير متابعااة لمااا يلاايكما .لتقاااريرل
علااى هلاار  اسااتمعت الجلسااة العامااة  لااى التقرياار الول عاان وعاالوة   العاارال  عمااان  والجزائاار

والتطااورات والتاادابير التااي اتنااهت مااؤنرا لتحسااين مكافحااة تبيااي  المااوال  تحااديح الم اار 
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ومكافحاة غسات الماوال  وانتشاار تمويات ( المنقحاة)المعايير الدولية ب املتزامو  وتمويت ا رها 
 .1ومجموعة ضسيا والمحيط الهادئالتعاون مع صندول النقد العر ي  ;ا رها 

  The Egmont Group) )مونتمجمو ة إيغ:الخامس  ال رع

ي موناااات لوحاااادات امسااااتنبارات الماليااااة هااااي شاااابكة مجموعااااة اتشــــكيا المجمو ــــة: -1
مالية عاملاة تتفاس ماع معاايير وهي مؤلفة من وحدات استنبارات 1995عالميةُ منشئت في عام

التعااااون الااادولي باااين وحااادات امساااتنبارات المالياااة مااان  فاااي توثياااس وتتمثااات وميتهاااا  الع اااوية
المعلومااات وتااوفير المساااعدة غياار الرساامية والتاادري   ناالل عقااد اجتماعااات منتيمااة وتبااادل

 .وتبادل النبرات

للمعلومااات التااي ينب ااي من  حاادود بال ااة الو ااو   هاايكل ي موناات  فااي  طااارتااوفر مجموعااة ا
وهي تعماات علااى  تتبادلهااا كاات وحاادة اسااتنبارات مااع غيرهااا ماان الوحاادات علااى الصااعيد الاادولي

لل تطبيقاااات تكنولوجياااة مثااات شااابكة نااا تحساااين وتاااإلمين امتصاااامت باااين هاااه  الوحااادات مااان
 ي موناات  ماانبارات ماليااة تفااي بمعااايير مجموعااة اوماان حااس ميِو وحاادة اسااتن .ي موناات ايمنااةا

ا هيئة وطنياة مركزياة مساؤولة عان تلقاي المعلوماات المالياة )وطلبهاا وفاس المسامو  نهحيح كو
ا ( وتحليلهاااا وتعميمهاااا علاااى الجهاااات المنتصاااة والكشااا  عنهاااا من تطلااا  امن ااامام  لاااى به

 .2ع وا120ي مونت من تتإلل  مجموعة ا  موعةلمجع وية ا

المعلومااات امسااتنبارية الماليااة   وتطااوير المجموعااة توساايع وتنياايم تبااادل يت اامن الاادعم فااي 
نبرات ومدرات العناصر البشرية العاملة   وتحساين وساائت امتصاال باين الوحادات مان نالل 

 .استندام تكنولوجيا المعلومات

                                                           
1 http://www.menafatf.org/ar/about  12/02/2017  at 23,36 h 
2/ http://www.egmontgroup.org 02/01/2017 a 18h15 

http://cmlc.gov.sy/the-egmont-group/
http://cmlc.gov.sy/the-egmont-group/
http://www.menafatf.org/ar/about
http://www.egmontgroup.org/
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 :أهداف المجمو ة-2

 زيادة فعالية وحدات امستنبارات المالية  

 تعزيز التواصت والتنسيس الدولي  

   امستنبارات المالية حيثما كان هلر ممكناتشجيع  نشاء وحدات 

 :فوائد المجمو ة-3

 ن الع و يعتبر صانع القرارات  . 

 المشاركة في منشطة مجموعات العمت . 

 حس الدنول على مومع المجموعة ايمن على شبكة امنترنيت. 

 1يمكن للع و المشاركة في البرام  التدريبية التي تتكفت بها المجموعة. 

 :ا؟ستخبارات المالية في الهيكا التنظيميوضع وحدة -4

تكون الوحدة تابعة لجهة معينة   وتنتلا  تلار الجهاات باانتل  الادول    م من معيام 
  : وحدات امستنبارات في العالم تتبع  حدى الجهات التالية

  وزارة المالية .    

 وزارة العدل مو امدعاء العام . 

 وزارة الدانلية . 

                                                           
1 / http://www.egmontgroup.org 02/01/20117 a 18h30 

http://www.egmontgroup.org/
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  البنر المركزي . 

 .با  افة  لى  شرا  عدة جهات منرى 

 :تسمية الوحدة-5 

يطلاااس علياااة وحااادة امساااتنبارات ن ماااالااادول علاااى مساااميات الوحااادات   فهناااار تنتلااا  
 المااوال مو  مو وحاادة مكافحااة جاارائم غساات لااس عليهااا وحاادة التحقيقااات الماليااةالماليااة   مو يط

دول عر يااة فقااط ان اامت لع ااوية تعتباار مملكااة البحاارين ماان ساابع و   وحاادة التحريااات المااالي
اجمونااات وهاااي مملكاااة البحااارين ودولاااة ا ماااارات العر ياااة المتحااادة و جمهورياااة مصااار العر ياااة 

 .وجمهورية لبنان ودولة مطر والمملكة العر ية السعودية وجمهورية سوريا

وتمثت مملكاة البحارين نفساها اماام المجموعاة ويبارز دورهاا فاي تحقياس اهادا  المجموعاة 
ساااالفاش وكاااات هلاااار لتسااااهيت تبااااادل المعلومااااات بينهااااا و ااااين بااااامي الع اااااء ولسااااهولة  المااااهكورة

 .1الوصول  لى المجموعة وهلر عن طريس الموامع ا لكترونية وبامي المراسلت

 التعاوت النقدي العالمي :المطلب الثاني

باد موال  كاان م ما دامت جريمة تبيي  امموال و حتى الفساد لهما علماة مباشارة باال
ماان وجااود تعاااون نقاادي عااالمي  هااه  الجهااود تقااوم بهااا صااناديس النقااد و البنااور و غيرهااا للحااد 

 من من المناطر   التي تسببها هه  الجرائم العالمية المنيمة.

 

 
                                                           

1 / http://www.egmontgroup.org 02/01/2017 a 18;50h 

http://www.egmontgroup.org/
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 صندوق النقد الدولي ال رع ا؟و :

دولاااة تعمااات علاااى تعزياااز  189صاااندول النقاااد الااادولى هاااو منيماااة ت ااام  تعرة ـــ : -1
وتسااهيت  تعزيااز ساالمة اممتصاااد العااالميو  ى العااالمى وتااإلمين امسااتقرار المااالىالتعاااون النقااد

حاد مان الفقار فاى جمياع التجارة الدولياة وتعزياز العمالاة العالياة والنماو اممتصاادى المساتدام وال
التاي  189  البلادان ال 1945وينيم صندول النقد الدولي  الاهي منشاج فاي عاام م انحاء العال

 .واشنطنويقع مقر الصندول في  1شبه العالمية وتن ع للمساءلة عنهاتشكت ع ويتها 

 :تموةا ا؟رهابدولي في مكافحة تبييا ا؟موا  و دور صندوق النقد ال-2

انااه  م شاار فااي من تبيااي  " مالاات  كريسااتين مغااارد  الع ااو المنتااد  لصااندول النقااد الاادولي
هااو مااا جعاات صااندول النقااد الاادولي نشااطا  المااوال وتموياات ا رهااا  يمكاان من يهااددا بلااد ماااو

بشكت متزايد في دعمه تعزيز جهود مكافحة غست الموال وتمويت امرها  مان جانا  البلادان 
 لى فر  مهمة ا جراءات المالية اساسي ما بادم كمساعى صا ير مناه نحاو امع اء استنادا 

عاما مصب  جزءا من مومعنا العمت الساسي من التحليت والمشورة فاي مجاال السياساات   20
لتقييم صحة وسلمة القطاعات المالية وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة  لمسااعدة البلادان 

 .2"زيادة الكفاءة التش يلية على بناء المؤسسات وزيادة و

                                                           
1 IMF - About 05-02-2017 at 19.00h   

2- Christine Lagarde, Managing Director of the IMF" There is no doubt that money laundering and 

terrorist financing can threaten a country’s economic stability, which is why the IMF has become 

increasingly active in supporting and  promoting the AML/CFT efforts of our member countries, 

based on the [Financial Action Task 

Force] standard. What started as a small endeavor some 20 years ago has become part of our core 

work—from analysis and policy advice, to assessing the health and integrity of financial sectors, to 

providing financial assistance when needed, to helping countries build institutions and  increase 

operational effectiveness". 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D9%8A
https://www.imf.org/external/about.htm
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 باين الماوالتبيي  الموال هو معالجة الصول الناتجة عن النشا  ا جرامي  نفااء الارابط 
فاااي حاااين من هااااتين  تمويااات ا رهاااا  جماااع الماااوال لدعماااه ويشااامت  ومصاااولها غيااار المشاااروا

ي الانيم المالياة التاالياهرتين تنتلفان بطرل عديدة  فصنها غالباا ماا تسات ت نقاا  ال اع  فاي 
 .تسم  بمستوى غير ملئم من عدم الكش  عن الهوية والتعتيم في تنفيه المعاملت

ــر تبيــيا ا؟مــوا   -3        ــدته يعتب يشااعر صااندول : لالســتقرار ا؟قتصــادي والمــالي ادي
 والتموياات ا رهااابي  والجاارائم النقااد الاادولي بقلااس ناااص  زاء العواماا  المحتملااة ل ساات المااوال 
هه  النشاطة غيار المشاروعة  هات الصلة لسلمة واستقرار القطااا الماالي واممتصااد الوساع

ومااد تااؤدي مي ااا  لااى  .يمكاان من تثاابط امسااتثمار الجنبااي وتشااو  التاادفقات الرمساامالية الدوليااة
ولهااا ضثاااار 1نسااائر فااي الرعايااة امجتماعيااة  ممااا يااؤدي  لااى اسااتنزا  المااوارد مكثاار ماان هلاار

فاي العاالم المتارابط بشاكت متزاياد  وال ارر الاهي تمارساه  للستقرار على بلدان منارى مزعزعة 
ويسات ت الممولااون ا رهااابيون التعقياادات الكامناة فااي النيااام المااالي   هاه  النشااطة هااو عااالمي

فااااصن الوميااااات الق ااااائية هات ال ااااوابط   العااااالمي وكااااهلر امنتلفااااات بااااين القااااوانين الوطنيااااة
  .بشکت ناص جهابة لنقت الموال غير المكتشفةهي الفعالة ال عيفة مو غير 

ماااوال وتمويااات امرهاااا  النزاهاااة واساااتقرار القطاعاااات غسااات ام تعااازز امنيماااة القوياااة لمكافحاااة
 .ندماج في العالم نيام مالي عالميالمالية  مما بدور  يساعد البلدان على ام

تبيااي  المااوال وتموياات ا رهااا  مكافحااة  ساااعد صااندول النقااد الاادولي فااي تشااكيت سياسااات 
  .على الصعيدين المحلي والدولي

                                                           
1IMF - About   05-02-2018  at 19.22 h   
 

https://www.imf.org/external/about.htm
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تقييمااااا لمكافحااااة غساااات المااااوال وتموياااات ا رهااااا    70شااااملت معمااااال المااااويفين مكثاااار ماااان 
ومشاااااركات عدياااادة فااااي باااارام  تقياااايم القطاااااا المااااالي  والماااادنلت وتصااااميم وتنفيااااه التاااادابير 

ف اال عاان العديااد ماان منشااطة  ها الصااندول المتصاالة بالنزاهااة الماليااة فااي الباارام  التااي ياادعم
ورة وكان مويفو صندول النقد الدولي نشطين في تقاديم المشا .تنمية القدرات والمشاريع البحثية

ساااات النزاهاااة المالياااة فااااي سااايال المرامبااااة والتقيااايم وامتثاااال البلاااادان للمعياااار الاااادولي لمكافحاااة غ
  .على معالجة موجه القصور الموال وتمويت ا رها   وفي و ع البرام  ومساعدتهم

كماااا يقاااوم صاااندول النقاااد الااادولي بتحليااات النيماااة العالمياااة والوطنياااة لمكافحاااة غسااات الماااوال 
التموياات ا ساالمي  و ع م ااايا مثاات العماالت امفترا ااية  وتموياات ا رهااا  وكيفيااة تفاعلهااا ماا

 .ةالمصرفية المراسلتيجيات الفساد  وانسحا  العلمات استراوتنفي  تكالي  

كما تطاور  النزاهة المالية لصندول النقد الدولي  1وتماشيا مع امعترا  المتزايد بإلهمية م ايا
  .السنين   امموال وتمويت امرها  على مربرنام  مكافحة تبيي

  وافاااس المجلاااس التنفياااهي علاااى القياااام باااهلر وتقيااايم عملياااات مكافحاااة غسااات 2004فاااي عاااام 
فاي عاام  القادرات جازءا عادياا مان عمات صاندول النقاد الادوليامموال وتمويات امرهاا  وتنمياة 

  ونااامي المجلااس تقرياارا عاان تطااور برنااام  مكافحااة تبيااي  اممااوال وتموياات امرهااا  2011
وميد المديرون الت طية ا لزامية لق ايا السلمة المالية علاى وجاه  .على مدى السنوات السابقة

باااصدراج مكافحاااة تبياااي   2012رشاااادية لعاااام التحدياااد واليااارو  المحاااددة فاااي الملحياااات ام
وفاي سايال مشااورات الماادة  .امماوال وتمويات امرهاا  والمرامباة  ونطاط عمات القطااا الماالي

وياات امرهاا  فااي متل و ماوام ااايا مكافحاة غساات ام ن من ينامشاواالرابعاة  يتعااين علاى المااويفي
 ت الفساااد مو الجارائم ال ااريبيةمثا حاامت غسات اممااوال وتمويات امرهااا  والجارائم هات الصاالة

                                                           
1 IMF - About   05-02-2018  at  20.0 2 h   

https://www.imf.org/external/about.htm


 

231 
 

اسااتقرار الماادفوعات  مو التشاا يت  نطياارة بمااا فيااه الكفايااة لتهديااد امسااتقرار المحلااي  والتااوازن 
  .الفعال للنيام النقدي الدولي

اساااتعرا  اساااتراتيجية الصاااندول لمكافحاااة غسااات الماااوال وتمويااات ا رهاااا    2014فاااي عاااام 
دماااج م ااايا النزاهااة الماليااة فااي ترصاادها شااجع المجلااس المااويفين علااى مواصاالة  جهااودهم واز

وفااي ساايال الاادعم الااهي يقدمااه الصااندول عناادما تكااون م ااايا النزاهااة الماليااة حاساامة لتموياات 
مطلااااس صااااندول النقااااد الاااادولي صااااندوما اسااااتئمانيا  2009وفااااي عااااام   ال اااامانات مو تحقيقهااااا
تنمياة  تمويات  ال ترساتوهاو مول صاندول مان نوعاه فاي صاندول تو يكا مدعوما مان الماانحين

حساابات  موال وتمويت امرهاا  التاي تكمات صاندول النقاد الادوليالقدرات في مكافحة غست ال
تنمياااة ماااادرات ل نصيصاااا ويساااتفيد الصاااندول مااان نباااارات الماااويفين لتقاااديمها التمويااات القائمة

والنجا   واستمرار الطل  المرتفاع علاى تنمياة القادرات   مكافحة غست امموال وتمويت امرها
فرنساا  )والجهاات المانحاة  2014بادمت فاي ماايو  فاي هاها المجاال  وهاو نماس سانوات جديادة

مطااار  المملكاااة العر ياااة الساااعودية  سويسااارا والمملكاااة  الياباااان  لوكسااامبوري  هولنااادا  الناااروي  
د ساعدت مساهمة الصندول امساتئماني فاي وم .الدعم مليون دومر في 25مكثر من ( المتحدة

وتقديم المساعدة والتادري  لكثار  مليون دومر سنويا في مجال التقنية المباشرة 6.5تقديم مبل  
 .1بلدا متلقيا 40من 

  WB  الدولي والبنم  IMF  الدولي النقد صندوق  ال رع الثاني: التعاوت بيت

 و اع فاي يتمثات الادولي النقاد وصاندول  الادولي البنار تعااون : أسـاس التعـاوت  .1

 نطاوات لتاوفير جانبهماا مان كجهاد ا رها  وتمويت تبيي  الموال لمكافحة المرجعي الدليت

 المعاايير وفاس ا رهاا  وتمويات الماوال تبياي  لمكافحاة ا نياام تطباس التاي للبلادان عملياة
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 وتمويات الماوال تبياي  مشاكلة شاوت  ضمن باول ملفاه الاهي الادليت  هاها ويصا  .الدولياة

 .الماليم وعبر حد  على كت للبلدان التنمية معمال جدول على مدرجة عالمية كمشكلة ا رها 

 غسات لمكافحاة فعاال ومؤسساي ماانوني  طاار لبنااء اللزماة الساساية العناصار يشار  وهاو

 مكافحة في الدولي النقد وصندول  الدولي البنر من كت دور ويلنص ا رها  وتمويت الموال

 .ا رها  وتمويت الموال غست

 الصاندول  و البنار باين المشاترر المساعى لهاها   الرئيساي: الهدأهداف التعاوت  .2

 امطالا وساهولة الادليت عليهاا يحتاوي  التاي المعلوماات مان الفائدة تحقيس  مان هو الدوليين

 تبياي  الماوال  اد سياسااتها وتعزياز و اع علاى تعمات التاي النامية البلدان جان  من عليه

  لى الوصول في المساهمة في الدليت هها من القصد يتمثت هلر   لى   افة .ا رها  وتمويت

 اروامساتقر  والنماو التنمياة علاى ا رهاا  وتمويات لتبياي  الماوال المادمرة لآلثاار فهام عاالمي

 لتطبياس عملياة حلاول  لاى التوصات بشاإلن الادولي الحاوار نطاال وتوسيع والسياسي اممتصادي

 .ا رها  وتمويت الموال غست لمكافحة فعالة نيم

  العربي النقد صندوق  ال رع الثالث:
 اممتصاادي للتكامات النقادي السااس و اع  لاى تهاد   مليمياة مالياة منيماةهاو  :تعرة ـ  -1

 عار ت ممات الصاندول  من رغم و  العر ية البلدان كت في اممتصادية التنمية وتيرة وتسريع العر ي

 مناه  م امنارى  التقليدياة الودائاع مباول مؤسساات مان ا رهاا  وتمويات الماوال غسات لمنااطر ا

 ملئماة سياسة وجود ومهمية  رورة ويدرر المالي العمت مجموعة عن الصادرة التوصيات يتبنى

 .ا رها  وتمويت الموال غست مكافحة بشإلن

 جانا  مان الفعالاة المشااركة علاى الحفااظ اساتمرار  لاى   سياساتهتهاد هـدف سياسـت :-2
لى الع اء الدول  ومحار ة بكش  المعنية والدولية ا مليمية المنيمات مع الوثيس تعاونهم واز
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 الحالياة الجهاود فاي امزدواج تحاشاي  لاى تهاد  كماا ا رهاا   وتمويت الموال غست منشطة
 فاي فعالاة تادابير وتنفياه تحدياد علاى التركيز ثم جاء ومن المنيمات  هه  جان  من المبهولة
 المنطقاة ونصوصايات المنطقاة تواجههاا التاي للتحاديات امعتباار تاولي الجهاود هاه  دعام

  .1السياسة هه  من المتوناة والقيم والمنافع

 العمات مجموعاة عان الصاادرة التطبياس واجباة التوصايات  لاى داااساتن محادد السياساة هاه  ونطاال

 المتطلباات هاه  مان المقصاود .الصاندول  علاى تنطباس التاي التنييمياة المتطلباات وكاهلر الماالي

 جريماة مي مو ا رهاا  تمويات مو الماوال غسات فاي ومويفياه الصاندول  اسات لل دون  الحيلولاة

 ماع ا رهاا  وتمويات الماوال غسات لمكافحاة العاام ا طاار السياساة هاه  ترساي   منارى  مالياة

 .للصندول  الحالية والعمليات الهدا  مراعاة

 غسات مكافحاة تشامت التاي المالياة الجريماة مكافحاة معاايير باإلعلى العر اي النقاد صاندول  يلتازم

 مفعال من وغيرها التحايت  ومكافحة ا رها   تمويت ومكافحة والفساد  الرشوة ومكافحة الموال 

 بهاه  مويفياه كات يتقياد باإلن الصاندول  مواعاد وتق ي .العقا  طائلة تحت الوامعة المالية الجريمة

 المتحادة  والمام العر ياة الادول جامعاة بع اوية الصاندول  فاي الع ااء الادول تتمتع  و المعايير

 تنفياه  لاى ترماي ومواعاد ماوانين الع ااء الادول سانت وماد .الجارائم هاه  بمكافحاة ملتزماة وهاي

 العمات مجموعاة عان الصاادرة دولياا بهاا المعتار  التوصايات ماع تتساس التاي المعنياة السياساات

 الشارل  لمنطقاة الماوال غسات لمكافحاة الماالي العمات مجموعاة عان يصادر وماا  FATF  الماالي

 من الصاندول  ويادرر .المعناي ا مليماي الجهااز باعتبارهاMENAFATF  مفريقيا وشمال الوسط

 وتمويات الماوال غسات سايما م المالياة  الجارائم ومكافحاة كشا  هاي القاوانين هاه  مان ال اياة

 يماارس التاي البلادان كات فاي التطبياس واجباة المعنياة واللاوائ  باالقوانين الصاندول  ويلتزم .ا رها 
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 ومغرا اه  مهاماه سايال فاي يقادم  الصاندول  من كماا .عمات علماة فاي معهاا يادنت مو نشااطه فيها
 ومكافحاة الماوال غسات مكافحاة مجاال فاي الع ااء الادول  لاى التادري  و رام  الفنية المساعدة

 .ا رها  تمويت

 العر اي  النقاد صاندول  تإلسايس اتفامياة علاى بنااء: األ ضـام الـدو  أمام الصندوق  مساولية-3

 والممارساات المعاايير اعتمااد فاي الع ااء دولاه كات جهاود دعام فاي الصاندول  مسؤوليات تتمثت

 هاه  ولبلاوي .الدولياة الساليمة والممارساات المعاايير تلار اعتمااد يؤياد ثام ومان الساليمة  الدولياة

 غست مكافحة مجال في الع اء للدول التدري  و رام  الفنية المساعدة 1الصندول  يقدم ال اية 

 .ا رها  وتمويت الموال

 محاافيي مجلاس مماناة مهاام سانة 02 مان مكثار مادى علاى الصاندول  يتاولى هلار  عان ف ال

 وزراء مجلاس مماناة مهاام ا ميا  ا ماؤنر تاولى ومد العر ية  النقد ومؤسسات المركزية المصار 

 .العر  المالية

 .افريقياا وشامال الوساط الشارل  لمنطقاة الماالي العمات مجموعاة في مرامبا ع وا الصندول  انتير

 ثام ومان الماهكورة الماالي العمات مجموعاة فاي مع ااء هام الصاندول  في الع اء البلدان ومعيم

 :ايتية الهدا  تحقيس على تعمت فهي

 الماوال غسات مكافحاة شاإلن فاي الماالي العمت لمجموعة الر عين التوصيات وتنفيه تبني -أ

 .التسل  وانتشار ا رها  وتمويت

 .الصلة هات المن مجلسومرارات  المتحدة المم واتفاميات معاهدات تنفيه -ب
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 فريقيام وشمال الوسط الشرل  منطقة في المعايير بهه  املتزام لتعزيز بينها فيما التعاون  -ج

 .دوليا ابه زاماملت لتعزيز النرى  والدولية ا مليمية والهيئات والمؤسسات المنيمات مع والتعاون 

 ا رهاا  وتمويات الماوال غسات بعملياات المرتبطاة المو اوعات لتحديد المشترر العمت -د

 .معها للتعامت الحلول وتطوير شإلنها في ترا الن  وتبادل ا مليمية  الطبيعة هات

 بفاعلياة ا رهاا  وتمويات الماوال غسات لمكافحاة المنطقاة منحاء جميع في تدابير اتناه-ه

 .القانونية ونيمها الدستورية ومطرها الع اء للدول الثقافية القيم مع يتعار  م وبما

 محادد 1للصاندول  التشا يلي ا طاار وطبيعاة نطاال :للصـندوق  الماليـة العمليـات- 3

 ثاالاممت وضلياات السياساات لو ع الكافية السس ا طار هلر ويوفر تإلسيسه اتفامية في بو و 

 . الموال غست منشطة من هاته صون  مجت من الملئمة

تكمان فاي  ا رهاا  وتمويات الماوال غسات مكافحاة بشاإلن العر اي النقاد صاندول  سياساةو 
 لكات الحكومياة الجهازة ماع النشاا  نطاو  تحتاوي كماا  الصالة هات الدولياة للمعاايير اممتثاال
 :للصندول  المالية العمليات على الرسمية المالية ومؤسساتها الع اء العر ية الدول

 .اممتصادي ا صل  برام  دعم مجت من المالية التسهيلت تقديم-م

دارة امحتياطيات  دارة ندمات تقديم-   .2امستثمار محافض واز

 .الع اء الدول في الرسمية المالية والمؤسسات المركزية المصار  من الودائع مبول-ج
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 يةفاللجنة العربية للرقابة المصر  ال رع الرابع:

 ُمنشاائت اللجنااة العر يااة للرمابااة المصاارفية المكونااة ماان ماادراء الرمابااة علااى: تعرة هــا-1
المصااار  لاادى المصااار  المركزيااة العر يااة بقاارار ماان مجلااس محااافيي المصااار  المركزيااة 

هااها القاارار دور ممانااة اللجنااة لصااندول النقااد ومنااا    1991ومؤسسااات النقااد العر يااة فااي عااام 
 العر ي  على اعتبار الصندول يمثت المانة الفنية للمجلس.

قاااد حااادد المجلاااس لهاااه  اللجناااة مجموعاااة مااان الغااارا   مهمهاااا متابعاااة ل :أسراضـــها-2
اباة متطلبات املتزام بمعياار لجناة باازل لكفاياة رمس الماال  ودراساة م اايا تطاوير مساالي  الرم

المصااارفية المتبعاااة فاااي الااادول العر ياااة بماااا يتماشاااى ماااع الممارساااات الدولياااة  والساااعي لتطاااوير 
ير التشريعات المصارفية والنيماة المحاسابية وتوحيادها باين الادول العر ياة  با  اافة  لاى تاوف

 التدري  والمعونة الفنية للدول الع اء لتطوير مدراتها الرمابية.

لاى عالمصارفية بادور حياوي وفعاال فاي التنسايس باين الادول العر ياة  تقوم اللجنة العر ية للرمابة
صااعيد الق ااايا والمسااتجدات هات العلمااة بالرمابااة علااى المصااار   وتشااكت فااي الوماات هاتااه 

وء  اضلية نشطة لتبادل النبرات والمعلومات بين السلطات الرمابياة العر ياة. وتقاوم اللجناة فاي 
كزية ومؤسسات النقد العر ية  بتقديم مورال عمات هات تبعيتها لمجلس محافيي المصار  المر 

 صاالة بق ااايا الرمابااة المصاارفية يعاادها فريااس العماات المنبثااس عنهااا   لااى هااها المجلااس  مرارهااا
كتوصيات للمصار  المركزية ومؤسسات النقد العر ية  في  طار تشريعات ومنيمة كت دولاة. 

ي دعااام هاااه  اللجناااة فاااي مسااااعيها لتحقياااس ويسااااهم الصاااندول بصااافته الماناااة الفنياااة للجناااة  فااا
لاى  التنسيس في م اايا الرماباة المصارفية وتباادل التجاار  فيماا باين الادول العر ياة  با  اافة 

وهلار مان نالل معهاد السياساات رماباة علاى المصاار   فاي ال توفير فرص التادري  للعااملين
 .اممتصادية التابع له
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توصية مجلس محاافيي المصاار  المركزياة ومؤسساات  تجدر ا شارة  لى منه وبامستناد  لى
النقد العر ياة للجناة  بدراساة مو اوعين محاددين كات عاام وو اع التوصايات بشاإلنهما  مرارهاا 
ماااان ِمباااات المجلااااس  فقااااد باشاااارت اللجنااااة منااااه امجتماااااا الرابااااع لهااااا الااااهي عقااااد فااااي مبااااويبي 

والق ااااايا مو المعااااايير   بصعااااداد مورال عماااات حااااول عاااادد ماااان المتطلبااااات 1994 نااااوفمبر  فااااي
الرمابيااة للتوصااية بالنااه بهااا  وهلاار حساا  التشااريعات والنيمااة المعماات لهااا فااي كاات دولااة. 
 وتساااتند اللجناااة مااان  عااادادها لمثااات هاااه  الورال والتوصااايات   لاااى المعاااايير والمباااادئ الدولياااة

ى من ا شااارة  لااو م بااد ماان المماثلااة وعلااى وجااه النصااوص تلاار الصااادرة عاان لجنااة بااازل. 
بعااا  مااان هاااه  الورال  هاااي مورال تعريفياااة بالمو اااوا المطااارو  ماااع تبااااين مبااارز الجوانااا  
المتعلقة به  وبع ها اينر يت من توصيات صريحة في نهايتها. ويقوم بصعاداد هاه  الورال 
فريااس العماات المنبثااس عاان اللجنااة  الااهي يجتمااع مكثاار ماان ماارة ناالل العااام  مباات منامشااة هااه  

دنااال التعااديلت النهائيااة عليهااا. الورال ماان ال  هااه  الورال تعاار و لجنااة بشااكلها الموسااع واز
على المكت  الدائم لمجلس محافيي المصار  المركزياة ومؤسساات النقاد العر ياة الاهي غالبااش 
 ما يدنت بع  التعديلت عليها مبت عر ها بصورة نهائية على المجلس في دورته السنوية.

تابعاة للرمابة المصرفية  بشاكت وثياس ماع لجناة باازل للرماباة المصارفية التتعاون اللجنة العر ية 
لبناار التسااويات الدوليااة  حيااح يح اار باسااتمرار ممثاات ماان لجنااة بااازل امجتماعااات الساانوية 
 للجنة. كهلر يح ر اجتماعات اللجنة بصفة مرام  المين العام متحاد المصار  العر ية.

 مكافحة تبييا ا؟موا  لجنة باز  في مجا  ال رع الخامس:

ماماات لجنااة بااازل الدوليااة بالعديااد ماان الجهااود فااي مجااال مكافحااة غساايت المااوال  :جهودهــا-1
م حاول مناع اساتندام القطااا المصارفي لغارا   1988كان مولها ما صدر عن اللجنة عاام 

م مصاادرت اللجنااة  رشااادات مرتبطااة بمكافحااة غساات المااوال  1990غساات المااوال وفااي عااام 
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م مصاادرت اللجنااة المبااادئ  1997ا  زالااة القيااود الناصااة بالساارية المصاارفية  وفااي عااام مهمهاا
م مصادرت اللجناة  2001  وفاي عاام عميلار(الساسية للرمابة الفعالة )بماا فيهاا ماعادة اعار  

 ورمة حول المبادئ الساسية للتعر  على العملء والمتمثلة في: 

 العملء.المبادئ المتعلقة بسياسات مبول -م

 المبادئ المتعلقة بمتطلبات ونواحي التعر  على العملء.- 

 المبادئ المتعلقة با شرا  والمتابعة المستمرة للحسابات.-ج

 .1المبادئ المتعلقة بصدارة المناطر-د

ا سويسار ( اتفاميات بازل هي اتفامياات تنييمياة مصارفية مومعاة فاي مديناة باازل: ت اقياتهاا -2
مجات   مان وهي تهد   لاى  امان الحاد الدناى مان العدالاة من مبت لجنة بازل  تم تطويرها )

 .1988في عام  1تم التوميع على اتفامية بازل   مان السلمة المالية للبنور

 . 20082و  2004  الهي يعزز امتفامات الولى  بين عامي 2يحدد بازل 

و  2012عاامي با  اافة الاى ماوائم باين  2010فاي نهاياة عاام  3ومد تم نشر اتفاميات بازل 
ويتعين على البنور و المصار  اتباا المبادئ المنبثقة عن لجنة باازل للسايطرة علاى  .2019

 امموال. 3عمليات تبيي 

                                                           
1 http://www.blog.saeeed.com   25/05/2017 at 23;25 h 
2 ↑ Bâle II : genèse et enjeux, Conclusion [archive] de Christian Noyer, mai 2004. 

 .159محمد سامي الشوا  مرجع سابس  ص 3

http://www.blog.saeeed.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accords_de_B%C3%A2le#cite_ref-1
http://www.banque-france.fr/uploads/tx_bdfgrandesdates/c_debat_bale2_270504.pdf
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.banque-france.fr%2Fuploads%2Ftx_bdfgrandesdates%2Fc_debat_bale2_270504.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Noyer
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منطط يمثت  تصني  ودرجة الجزائر في مؤشر بازل لمكافحة تبيي  امموال وتمويت 
 (2018،2017،2016ا رها  للسنوات )

ازل  و كمااا نلحااض انااه المنطااط ان الجزائاار ماان بااين الاادول التااي تن ااع لمؤشاار باا ماان ناالل
درجااة و 6نلحااض ان درجااة الجزائاار موجااودة بااين  2018  2016،2017الااثلح فااي الساانوات 

درجااة و هااي شاابه ثابتااة مي هنااار ت ياار طفيفااو هااها مااا ياادل علااى ان حركااة مكافحااة جريمااة  7
يئاااة  و هاااها ممكااان ل اااع  اساااتراتيجياتها فاااي مماااع تبياااي  الفسااااد فاااي الجزائااار تبااادو جاااد بط

الجريمااة  مو حتمااا عاادم تطبيااس القااانون بشااكت فعااال  و تحقيااس متابعااة حقيقيااة للمجاارمين , مااا 
 يجعلنا نقول ان هنار فشت في تطبيس القانون و شبه فشت على مستوى المحاكمة .

فعااال مهاااددة بمنااااطر ماااا يااادل منهاااا   50و 30الجزائااار تقاااع باااين  وبالنسااابة للتصاااني  نااارى من
تبيي  امموال و كت ما ينجر عنها من سلبيات  لهلر   نقاول اناه  م باد مان تكثيا  الجهاود 
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لتاازام كاات االبناااءة و العادلااة و المحاكمااات لتطبيااس فعااال للنصااوص القانونيااة  و اارورة تحقيااس 
 .قرار الوطنشديدة النطورة على استالهيئات بالقيام بإلعمالها الهادفة  لى ممع هه  الجريمة 

ن  هناااار فعااال قماااع الفسااااد وتبياااي  امماااوال نقاااول ممماااا سااابس هكااار  حاااول التعااااون الااادولي ل 
مت امنة كلها تص  في منحى واحد هو الحد من ايثار السلبية  لهاه  متنوعة و جهود كثيرة و 

المتعلقاة تفعيت الجوانا  تبين لنا مهمية   و واممتصادالجرائم و الحفاظ  على السيولة في العالم 
بتسليم المجرمين الهي يعاد مان اهام مجاامت وسابت التعااون الادولي كوناه يحارم المجارمين مان 

  .1العثور على مإلوى لهم

وعلااى الاارغم ماان كاات هااه  المبااادرات وا جااراءات ا يجابيااة  فااصن اسااتراتيجيات مكافحااة غساات 
  يااادة تتسااام بتعميمهاااااين من غسااات الماااوال ماااد دنااات فتااارة جدلناااا ويبااادو  الماااوال لهاااا حدودها

ن عاوتنت  هه  الطفرة  الهي يشهد على اندماجها في النيام اممتصادي والمالي العالميالمر 
نجااا  اسااتراتيجيات التساالت التااي تنفااهها : ثاالح يااواهر مسااتقلة  فااي الصاات  لبع ااها الاابع 

لتكنولوجياااااا المنيماااااات ا جرامياااااة الكبيااااارة  اممتصاااااادية والعولماااااة المالياااااة  والتطاااااور الساااااريع 
وياؤدي هاها التطاور  لاى يهاور نياام يتسام بمساتوى عاال مان .المعلومات وامتصامت الجديادة

 .التعقيد يطال  بالتجديد المستمر لدوات مكافحة هها الشكت الحديح من مشكال الجريمة

وهااي تعااد ماان   متصااادية النطياارةتبيااي  المااوال هااي ماان الجاارائم ام من جريمااةي ااا نقااول م
 .التبعية التي تتعلس بجرائم سابقة لها الجرائم

فقات العمومية تمثت المجال النص   لتكاثر الجارائم نيارا لتعلقهاا باالموال  فمثل نجد من الصو
رة وجريماااة اائم فاااي جريماااة الرشاااوة  جريماااة مااان  العاماااة و تتمثااات هاااه  الجااار  متياااازات غيااار مبااارو

                                                           
المجلد    المجلة الجنائية القومية الجرةمة المنظمة  بر الوطنية الجهود الدولية و المشكالت القضائية   سناء نليت 1

 )بتصر (102 ص 1996 جويلية 2عدد  التاسع و الثلثون 
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هااا ممااوام غياار مشااروعة بحيااح يحتاااج ا ثااراء ال ياار مشااروا وغيرهااا ماان الجاارائم التااي يناات  عن
مرتكباااو هاااه  الجااارائم  لاااى تبيي اااا وتحويلهاااا  لاااى مماااوال مشاااروعة مساااتعملين فاااي هلااار وساااائت 
متعاددة ومتنوعاة  متبعااين نطاوات ومراحاات دميقاة و متتاليااة وصاوم  لااى هادفهم وهااو دما  هااه  

تاات ماان مصاادر المااوال ال ياار مشااروعة واسااتعمالها فااي مشاااريع مناارى بحيااح تباادو وكإلنهااا تإل
 مشروا .
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 خاتمة 
اا موميااة فااي فقات العماان ناالل دراسااتنا هااه  توصاالنا  لااى مماار هااام يكماان فااي مهميااة الصو

ا مان المان لماا لهاو  وهي التي تبعاح علاى امساتقرار  نالمريحة للمواطنيتعزيز الحياة الهنيئة و 
عمومياة حسان تسايير المرافاس اللماال العاام و الحفااظ علاى اهمية فاي تحقياس المصالحة العاماة و م 

موال لكان ماا نإلسا  لاه منهاا تتعلاس باال  م يمكان التنلاي عنهاا التي تعتبر عص  كت دولاة و
نجااا  عمليااات تنفيااهها تاادمير لعااا  عااديمي امناالل للعبااح فيهااا و العامااة الشاايج الااهي يساايت 

 العامااة.مشااروا و تف ايت المصاالحة الناصاة علااى المصالحة الغيار هاها مصااد تحقياس الاار   و 
هاادافهم ن مجاات تحقيااس م الدمااة والتنياايم مااعملااون علااى تااوني الحيطااة و الحااهر و فهااؤمء دائمااا ي

 متصاد و البلد و مصال  المواطن البسيط.الدنيئة في اغتصا  المال العام و تدمير ام

هها المجرم سرعان ما يحصت على العائدات ا جرامية يلجإل لطاريقتين ساواء  انها فاي 
ااا ه  العائااادات ا جرامياااة مااان هاااها عنااادما تكاااون هاااو   ت العمومياااة مصاااد تبيي اااهافقامجاااال الصو

غيرهااا ماان لمهاااجرين و يااع امع اااء البشاارية و ناارى مثاات تجااارة المناادرات و تهرياا  اجاارائم م
ااعائاادات  جراميااة ماان الجاارائم الم علااى لكاان مااد يحصاات هااها المجاارم و الجاارائم  فقات تعلقااة بالصو

المصاااال  وحتاااى تساااري  مشااارا و تعاااار  الغيااار العمومياااة مثااات الرشاااوة والمحابااااة وا ثاااراء 
 مااوال ثام يلجااإل  لااى عملياات تبيااي  هااه  المتيازيااة وغيرهااا مان الجاارائم الناارى المعلوماات ام

 ور امجنبياة واساتندام امنترناتالبناور ناصاة البنا يالوسائت المتنوعة مثت  نها فو  بالطرل 
التبياي  مان غير هلار مان مساالي  المصار  و مع البنور و ولوجيا في عمليات تعاملته والتكن

دناليباشاار فااي عمليااة اسااتثمارها و   بعاادهامشااروا الغياار مجاات فصاالها عاان مصاالها  هااا السااول از
 .م الر   طالبا ال ست مو التبيي 
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ت البلد وتعطياامتصاد على يرها المباشر ثلتإل  موال شديدة النطورةجريمة تبيي  ال نو 
تراجااااع مسااااتوى تنفيااااه و  الق اااااء علااااى المصاااالحة العامااااةزدهااااار  وهاااادر المااااال العااااام و اتطااااور  و 

 فاي المجتماع مان فقار نتشار ايفااتتراجع الدنت القومي مما يؤدي  لى او فقات العمومية الصو 
الحفااااظ ف  عااادم امسااتقراروبطالااة وهجاارة وجااارائم و تاادني مسااتوى المعيشاااة و يهااور الطبقيااة و 

ااع اظ علااى المااال العااام و اممتصاااد والااوطن بإلساار  و فقات العموميااة يعنااي الحفاالااى مكانااة الصو
المجتمااااع هناااا يسااااعد المااااواطن و تحقيااااس المصاااالحة العاماااة وتطااااور المرافااااس العموميااااة و كاااهلر 

 .كملهبإل

  لاااهلر م باااد مااان تكثيااا  وتفعيااات الجهاااود علاااى كااات جاااداهاااها الناااوا مااان الجااارائم نطيااار 
ناارى التااي فقات العموميااة و كااهلر الجاارائم الممااع الجاارائم المتعلقااة بالصااماان مجاات المسااتويات 

 فقات العمومية.يمكن من تست ت عائداتها امجرامية في مجال الصو 

حافة بكافاة الوساائت مان صاالاوعي بمنتلا  منواعاه و  نشرإلهمية ستهانة ب يج  اما ممك
من مجت جعت المواطن علاى دراياة ووعاي لماا يحصات   غيرهاوجمعيات و ملتقيات تحسيسية و 

ياة الرماباة الفردياة والمجتمعحتاى  شاراكه فاي تفعيات    بات وحوله من جرائم و نه  للمال العاام
تحااااد ماااوة و مكافحاااة الجريماااة مساااؤولية ام ن فااايكاااان نوعهاااا ل مهمااااعااان الجريماااة امبااالي و 

 ..الجميع دون استثناء.

هر فااي التعاار  علااى هويااة يطااة والحاالح ن يعماات بمباادمميجا  لموياا  فااي البناار اكاهلر 
ماااع المجااارمين مااان مجااات  م التواطاااؤن يحااارص علاااى عااادالعمااالء والتبليااا  عااان مياااة شااابهة  وم

نااااور التكفاااات نااااه علااااى الب( كمااااا مالاااار   موم و تاااادمير الااااوطن ثانيااااا)الحصااااول علااااى مبت اااااهم 
ة ن يبناااى علاااى اليقيااام م الاااهي يجااا تحسيساااهم بإلهمياااة عملهاااباااالمويفين وتكاااوينهم وتاااوعيتهم و 

 الشر في مي متعامت معها.عند والجدية والسرية  وا نطار بالشبهة 
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نتياار الماويفين و  رشاادهم ان يحرصوا على حسان افس العمومية مالمر رة و على مسيري ا دا
 .مناطر الفساد ومن يتحلو بالنلل المهنيةبو تكوينهم و توعيتهم 

اان تحاارس علاى علاى المصااال  المتعامادة م نتيااار محساان فقات العمومياة و اتكااريس مباادئ الصو
هااي  جديتااهمتصاااديين  فساايرة المتعاماات و مكفااإل المتعاااملين امماات مااع محساان و التعاالعاارو  و 

 العمومية.فقات التي تحدد نسبة نجا  الصو 

اااافقات ل يت اااا  لنااااا ماااان ناااالل دراسااااتنا هااااها المو ااااوا من ا دارة تتمتااااع فااااي مجااااال الصو
را بسلطات واسعة نابعة من مركزها التعامدي الممتاز في مواجهة المتعاماد معهاا ونياالعمومية 

ااافقات العمومياااة وتعلقهاااا بالماااال العاااام والمصااالحة العاماااة كاااان علاااى المصااالحة   لهمياااة الصو
 ماان مجاات تحقيااس  نتيااار المتعامااد المناساا ت التاادابير وا جااراءات اللزمااة مالمتعاماادة منااه كاا
اافقة  مااا يااؤدي  لااى تحقيااس ساارعة تنفيااهو اامان التوافااس والتفاااهم مااع المتعامااد م تنفيااه جيااد للصو

 .لتزامات التعامديةام

ات تباا لكات ا جاراءاالحيطة وامع على المصلحة المتعامدة من ب النه حتيا  موامواج   نو 
ااارورية وا ااافال و ماباااة عليهاااا حتااارا م للمباااادئ المتعلقاااة بالصو عامااات المتنتياااار واقات العمومياااة والرو

مانات اللزمة من مجت دفاع المتعاماد ل  المتعامد المناس  افقة فاي محساوو ع ال و ن تنفياه الصو
 كت هها من مجت الحفاظ على المال العام. حترامه لآلجال المحددة في العقد اليورو  وا

 لتزاماتااه التعامديااةطااة والحااهر وعاادم ا همااال و تنفيااه اكمااا يجاا  علااى المتعامااد منااه كاات الحي
 دون مي  نلل مو تقصير مو تإلنير.

فقات العمومية م الحيطة والحهربنه اليمكن القول من واج   مر هام لنه يهد   لاى في الصو
لمت و المنازعااات بااين المصاالحة المتعاماادة والمتعامااد وكااهلر تناادا عاان امبعياا اامان تنفيااهها 
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افقات العمومياة يمكان يطاة مناه الح نو   ى الماال العاام والمصالحة العاماةالمحافية عل فاي الصو
افافية والمسااواة وا شاهار نيارا  اعتبار  مبدم افقات العمومياة  لاى جانا  مبادم الشو من مباادئ الصو

فقة العمومية.  لهميته البال ة  فالعمت به  روري من مجت تنفيه  فعال للصو

 ه من   الماليااةل علااى المصااار  والمؤسسااات يقاع العاا ء الكباار لياااهرة غساايت الماوا       
ن فاي يات ماواني المصار  ُتعود القناة الرئيساة التاي يصا  فيهاا غاسالو الماوال مماوالهم مسايما

باااالرغم مااان من ايثاااار ا يجابياااة لتحريااار مساااعار الصااار  فاااي تشاااجيع و   السااارية المصااارفية
لادول بار اوال الم سولة عثر  السلبي من نلل تيسير انتقال المله م   م من ستثمار الدوليام

ة  ت الموال زادت في يت عولمة اممتصااد وانفتاا  مساوال الماال العالمياياهرة غس  و المنتلفة
 وانتشرت بشكت لم يسبس له مثيت بسب  حرية حركة رؤوس الموال عبر الدول المنتلفة.

يرهااا رمابااة امفااراد و غ ن نهماات عاماات الرمابااة بمنتلاا  منواعهااا الماليااة ا داريااةم يمكاان م كمااا
بمنتلاا  الوسااائت فتفعياات الرمابااة هااو الكشاا  المبكاار عاان التجاااوزات و بالتااالي التصاادي لهااا 

 غير  .الردا القانوني و 

لعاام تعلقهاا بالماال او لعمومية فقات اما سبس هكر  نجد منفسنا ممام تقابت سلبي بين الصو م
علاى  ارورة امناه بالحيطاة  ن  صارارنامار الاهي يزياد ماال   ين تبيي  العائدات امجرامياةو 

و  اااارورة   امهمااااال فااااي عمليااااات اباااارام وتنفيااااه الصاااافقات العموميااااةوالحااااهر وعاااادم التهاااااون و 
 السعادة دانت مجتمعنا.ساس امستقرار و الحفاظ على المال العام الهي هو م

لمااال مجااام نصاابا ليهااور ونمااو جاارائم الفساااد المهاادرة لالمااال العااام هااو مساار  كبياار جاادا و ف
 على مستقبت البلد و راحة الشع .العام و القا ية 
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الموياا  فاال بااد ماان ردعااه و  ن منطااإل لقااول من القااانون فااول الجميااع فااصن منطااإل ا يمكاان
لااه مواا طاحااة بمبادئنااا و شاارائها بإلجنبااي ادي فاال بااد ماان ممعااه و  ن مراد الالمتعاماات اممتصاا

ي الحقيقااة التااي م بااد لنااا ماان شاايج هااه  هااالقااهرة فاانحن لااه بالمرصاااد فحاا  الااوطن مباات كاات 
تبيااي  مااالهم ن نساام  لمرتكبااي الجاارائم فااي النااارج ماان م يجاا  مو   حمايتهاااالتإلكيااد عليهااا و 

  مااوال المشاابوهةبتلاار الالعموميااة  تنا ن نساام  لهاام تنفيااه صاافقاالقااهر داناات وطننااا وم يجاا  م
م امساساااي هاااو التبياااي  و و الجاااد فاااي العمااات بااات هااادفهلبااااحثين عااان الااار   مليساااو با نهااامل

 التبيي  فقط.

ا علاااى امطاحاااة بالفريساااة المتمثلاااة فاااي المويااا  ال اااعي  مو يبحثاااون دائمااا هاااؤمء المجرماااون 
االموي  عديم امنالل المهنياة مان م فقات دانات الاوطن و تبياي  عائاداتهم جات اليفار بالصو

معهاام الااهين باااعوا  ااميرهم المهنااي  نئياعدة المتااواطدون عناااء طبعااا بمساابيساار و  ةامجرامياا
 ... هؤمء يستحقون العقا  بت العقا  المشددن إلموال مهرة وغير مشروعة فعل  ب

نواعاه فاي المجتماع جت الق اء علاى الفسااد بمنتلا  ممن م ن نستجمع مواناا مع هن علينا جمي
 .كت اعتبارن الر   العام والمصلحة العامة فول لفقات العمومية ناصة عامة وفي الصو 

ال و حتااى مااو تبيااي  الالقااوانين المكافحااة للفساااد و عاادد بااالرغم ماان  تكثياا  الجهااود و ت
رل نلاس للطانناا بحاجاة لتجدياد وتطاوير وتادعيم و    م مالدور الفعال لاهبوجود التعاون الدولي و 

رادة امالقاااوة والعااازم و م باااالجهود المتعاااددة و هاااها م يتحقاااس    الوساااائت الرادعاااة لهاااها الفساااادو 
 بحبنا للوطن الهي يستحس الت حية بالنفس و النفيس... ايمانا من القوية 

 توصيات و المتمثلة في :الومن هنا  نقدم مبرز 

 .نواا الرمابةتفعيت منتل  م-1
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 .تفعيت دور البنورتكثي  و -2

 د لها.الصفقات العمومية والتنفيه الجا الحرص على جدية التعامت في  طار-3

 نتيار  المبني على مساس امنلل والكفاءة.احسن وعية الموي  و تكوين وت-4

 فقات العمومية.متيازية في الصو معلومات ا الحرص على عدم تسري -5

 مشروعة.الغير رورة تقييم مدى فعالية مكافحة الموال  -6

 تبيي  امموال.نلس لجان رسمية مناه ة للتنييم و -7

 ي تطور كان.تتماشى مع مناس  و جعلها تتساد و تجديد موانين الف-8

  رورة  بلي البنور عن مية معاملة مالية مشبوهة تتجاوز الحد المعقول.-9

 لموال.ا تبيي  الجدية كعناصر مساسية في مكافحةم بد من املتزام بالسرية و -10

 مكافحة و ممع المجرمين.ر التحقيس في الجرائم المرتكبة و  رورة تيسي-11

 ردعهم.ت التي تدعم الكش  عن المجرمين و وكش  المعلوماجمع و تحليت -12

 موال مع حفض السجلت.  النلس وثائس مرجعية بشإلن تبيي-13

 اااارورة التحقااااس ماااان هويااااة عماااالء البنااااور و المتعاااااملين اممتصااااادين فااااي مجااااال -14
 الصفقات العمومية.

الجااارائم امبااالي عااان نطاااار عااان الشااابهات و مجااااني لأ ي ااارورة جعااات رمااام هااااتف-15
 المتعلقة بالفساد و تبيي  امموال.
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 .اندماج مفراد المجتمع في محار تهرفع مستوى الوعي بمكافحة الفساد و مان -16

 عليه. في اتقان العمت والمحافيةلدمة اترسيو مبدم الشفافية والنزاهة و -17

 يماااةيس بالوماياااة مااان الفسااااد و نطااار جر تصاااال و التحساااتفعيااات دور ا عااالم و ام-18
 تبيي  امموال.

التإلكياااد علااااى التعاااااون الاااادولي الوثيااااس لمكافحاااة الفساااااد وتبيااااي  اممااااوال و تسااااليم -19
 المجرمين.

مكافحااااة الفساااااد و تبيااااي  و تقياااايم دوري لاااادور الهيئااااات الرمابيااااة وهيئااااات تفعياااات -20
 امموال.

 موال.عمليات تبيي  الممع في  التإلكيد على دور البنور الهي يعتبر مساسيا-21

لقاااة بجااارائم الفسااااد التفاعااات بسااارعة و بجدياااة فيماااا يناااص شاااكاوى الماااواطنين المتع-22
 البيرومراطية.ناصة الرشوة و 

 الناهو والمسااواة  علاى النزاهاة والشافافيةكياد ومة لنلميات المهنة و التإلو ع مني-23
  .است لل هؤمء المجرمينبالحيطة والحهر وعدم الوموا في شبار و 

مان مجات طويات  نرى علاى المادىيات على المدى القري  وماسترتيج رورة و ع -24
 تحقيس النتائ  المرجوة من ممع الجريمة المنيمة ومكافحة الفساد و تبديد المال العام .

اا كيااد علااى الدراساااتالتإل-25 يتهااا و نجاحهااا كااد ماان مهمفقات العموميااة والتإلالمساابقة للصو
 س المصلحة العامة.مثت للمال العام و تحقيفي تحقيس است لل م
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اا-26 امسااتقرار و تحقيااس  العموميااة فااي بناااء مسااتقبت الاابلد فقاتالتحساايس بإلهميااة الصو
  دولااة كاناات يي هااي مساااس ميااام مالتاا سااعادة المااواطنيناممتصااادي امجتماااعي والسياسااي و 

 ...لدولةا تام لفعالية مجهزة غيا معنا   للشع  وامكتفاء والسعادة وامستقرار منف يا  ال

ا تتجاادد و تحقيااس المرونااة فااي القااوانين المتعلقااة بمكافحااة الفساااد و الجاارائم و جعلهاا-27
 ماان حااين يناارم لمعطيااات و الت يياارات التااي تطاار تماشااى مااع او تي تطااور تكنولااوجي مساااير ت

 على المجتمع.

ا-28 فقات العمومياة  ارورة  دراج رماباة امفاراد والجمعياات والمجتماع  بإلكملاه علاى الصو
 .مدة مو المتعامت اممتصادياالمتعي تجاوزات سواء كان صادرة من المصلحة امبلي عن مو 

 مكافحة التهر  ال ريبي.-29

 جرائم الفساد. سمية المناه ة للجريمة المنيمة و عتماد اللجان الر -30

اااا-31 تبيااااي  و فقات العموميااااة تيسااااير التحقيااااس فااااي الجاااارائم المرتكبااااة فااااي مجااااال الصو
 الجرائم.عائدات هه  

تفعيااات م تبياااي  امماااوال و  ااارورة تاااوفير الحماياااة الكافياااة لكاشااافي الفسااااد و جااارائ- 32
 من  التحفيزات لهم.دورهم و 

نلااااس رمي عااااام مناااااه  للجريمااااة بصاااافة عامااااة وجريمااااة غساااايت المااااوال بصاااافة -33
 المجاامت امجتماعياة واممتصاادية كات لما تتركه هه  الجريمة من تإلثيرات سالبية فاي  ناصة

 . المجال النقدي والمصرفي بشكت ناصوالسياسية بشكت عام و 
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متلكاون مؤسساات مو شاركات ري عن الشناص الاهين ياتناه التدابير اللزمة للتح-34
 م تمارس نشاطاش تجارياش في البلد الهي يقع فيه المكت  المسجت.

تاادنت المصااار  فااي كاات دولااة ومعرفااة مصااادر تشااديد الرمابااة علااى المااوال التااي -35
راش هاام حسااابات فااي هااه  المصااار  ناصااة  ها كااان المبلاا  كبيااي يفاات  مصااحابها م المااوال التاا

 . ويشتبه منه من كس  غير مشروا

الماااوال  تبياااي  تطاااوير ماااوانين سااارية الحساااابات المصااارفية لتنساااجم ماااع مكافحاااة -36
مالياااة ومساااوال الماااال وغيااارهم علاااى الساااالي  وتااادري  العااااملين فاااي المصاااار  والمؤسساااات ال

 . ومت غسيت الموال وا بلي عنهاالحديثة لكش  محا

الماااوال تبياااي  امساااتفادة مااان نبااارة المصاااار  العالمياااة التاااي تتجاااه نحاااو مكافحاااة -37
والعمت على  يجاد ضلية تنسيس وتعاون دولاي مان تباادل المعلوماات والنبارات القانونياة والمالياة 

 .          من الجرائم هها النوا النطيرة التي من شإلنها من تؤدي دوراش هاماش في مكافحة والنقدي
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 استمارة التصرةد بالممتلنات: الملحق ا؟و 
 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 تصريــــح    بالممتلكـــــات
DÉCLARATION DE PATRIMOINE  

DESTINATAIRE : Organe National de Prévention et de Lutte contre la Corruption. 

ةكيا سه و ايف يد ةن يلوقياخ ايو كاخ ايهائخ:  إياه ايةر أ  

  

 وايةسعلق ضييوقياخ ةن  2006اضراار  كخ  20ايةوااق  1427ة ر، عي،  21ايةؤرخ اا  01 - 06 ةن  ايقيكون رق، 5ايةيد  )
 ه(  ا يف يد وةكيا س

(Article 5 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à 
la lutte contre la corruption)  

 

 
 

 Déclaration de début de fonction ou de mandat …………………………………  سلرار اا ضدااخ سويا ايوظافخ أو ايعهد  

 Date de nomination ou d'entrée en fonction ………………………………… سيراخ ا يسعاان أو سويا ايوظافخ  

 Déclaration de renouvellement …………………………………  يسلرارسدداد ا   

 Date ………………………………… راخايسي   

 Déclaration de fin de fonction ou de mandat …………………………………  سلرار عكد كهياخ ايوظافخ أو ا يعهد  

 Date de fin de fonction ou de mandat ………………………………… يةهي،سيراخ إكهي  ا   

 

 I – Identification                                                                                               ةوياله أوال :

 
Je soussigné (e) ………………………………… -  ( أكي ايةوقع)  :أدكيه  

Fils (fille) de …………………………………  ( اضن) :  - 

Et de  

 

:(واضن )  …………………………………  - 

Date et lieu de naissance ………………………………… :سيراخ وةكين ايةامد - 

Fonction ou mandat électoral  ………………………………… :ايوظافخ أو ا يعهد  االكس يضاخ - 

Demeurant à ………………………………… ( اي يكن)  :  - 

  
 
 
 

 Code Willaya (pour les élus à l’APW) .......................………ي  ايةدييس ايوالئاخ(ةعض ضييك ضخ(ايوالاخ رةز
Code de la commune (pour les élus à l’APC) …………….....  (ايضلداخ ةعضي  ايةدييس خضييك ض)ايضلداخ  رةز   
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ن ة ، ارألرح ضاراا ضأن ةةسلكيسا وةةسلكيت أوالدل ا يقلر سسكون، عكد سيراخ س رار  ذا ا يسلر
  يعكيلر اآلساخا

Déclare sur l'honneur que mon patrimoine et celui de mes enfants mineurs est composé des éléments ci-après 
à la date de la présente déclaration 

 
 

 01 - 06ةن ا يقيكون رق،  4ايةيد  )اكسسب ا يسلرار  مأ ا ياهر ا يذل الا سيراخ سكلاب ايةوظف ا يعةوةا أو سيراخ ضدااخ عهدسه االكس يضاخ 

. وايةسعلق ضييوقياخ ةن ا يف يد وةكيا سه 2006اضراار  كخ  20ايةوااق  1427ة ر، عي،  21ايةؤرخ اا   
La déclaration est souscrite dans le mois qui suit la date d'installation de l'agent public ou celle du début de son mandat électif 
(article 4 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la 
corruption 

 
 

 : II. - Biens immobiliers bâtis et non bâtis         وغير المبنية  العقارية المبنية  األمالك  -  ثانيا

ااةأ ا يسلرار س داد ةوقع ا ياقق وايعةيرات أو ايةكيزأ ا يفرداخ أو أاخ أراف  وا  كيكت زراعاخ أو ةعد  يلضكي  أو ة مت 

ر و/أو اا اي يرج واقي يلددوأ اآلسا : سديراخ ا يسا اةلكهي ايةكسسب وأوالده ا يقلر اا ايدزائ  

La déclaration de patrimoine consiste en la désignation du lieu des appartements, immeubles, maisons 
individuelles, terrains à bâtir, ou terres agricoles ou locaux commerciaux, appartenant au souscripteur, ainsi 
que ceux de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l'étranger, selon le tableau suivant : 

  ةوقع  (اةةمك  ولف
 (ة ي سه ،   ضاعسه ،ايعقير

Description des biens (lieu de 
situation, nature du bien, 

superficie)  

وسيراخ اقسكي   خالأ ايةلكأ
 ايةةسلكيت

Origine de la propriété et date 
d'acquisition des biens  

 (لألمالك  القانوني  النظام

  في  أمالك ، أمالك خاصة

 الشيوع(
  Régime juridique des biens  

(biens propres, biens indivis) 
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                                                                                  : III - Biens mobiliersالمنقولة  األمالك  -  ثالثا

   

خ أو   ثةاكل قاةخ ةيياخ ةعسضر  أو كأ س فخ أو أاايذااةأ ايسلرار ضييةةسلكيت س داد اةثيث 
أو اار  (*)ر   ايرات أو  فن أو  يئرات أو أاخ ةلكاخ اكاخ أو أدضاخ أو لكيعاخ أوكأ قا، ةكقويخ ة ع

 : آلسا ادوأ قي يلدأو اا اي يرج، وا/ة عر  اا ايضورلخ اةلكهي ايةكسسب وأوالده ايقلر اا ايدزائر و

La déclaration de patrimoine consiste à désigner tous les meubles ayant une valeur importante ou toute 
collection, objets de valeur ou véhicules à moteur, bateaux, aéronefs ou toute propriété artistique ou littéraire 
ou industrielle, ou toutes valeurs mobilières cotées (*) ou non cotées en bourse, appartenant au souscripteur 
et à ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l'étranger, selon le tableau suivant 

 

 ةةمك    ايةكقويخ   ضاعخ

 ةعكواخ  أو  ةيداخ
Nature des biens mobiliers 

(matériels ou immatériels) 

  وسيراخ  ألأ ايةلكاخ 

 االقسكي 
Origine de la propriété et 

date d'acquisition 

 ( أةةمك ايقيكوكا  ايكظي،

  أةمك ، أةمك  يلخ 

 ايااوع(  اا
Régime juridique des biens  

(biens propres, biens indivis) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  
 

 الجارية  السنة  من  يناير  أول في  المبلغ(*) 
(*) Le montant au 1er janvier de l'année en cours. 
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  :IV - Liquidités et placements   واالستثمارات                                   النقدية  السيولة  -  رابعا

 
اد ذا س دايةيياخ ةن  اث ألويهي و لوةهي وكااةأ ا يسلرار ضييةةسلكيت س داد وضعاخ ا يذةخ 

و زائر و/أا ايد ضاعخ ا ال سثةير وقاةخ ا ةةوا أ اية للخ، ا يسا اةلكهي ايةكسسب وأوالده ا يقلر ا
 اي يرج، واقي يلددوأ اآلسا :  اا

La déclaration de patrimoine consiste en la désignation de la position du patrimoine, passif et actif, la 
nature du placement et la valeur de ces apports, qui appartient au souscripteur et à ses enfants mineurs, en 
Algérie et/ou à l'étranger, selon le tableau suivant 

 
 اي اويخ   ةضلغ

 ايكقداخ

Montant des 

liquidités 

monétaires 

 ايكقداخ  اي اويخ  قاةخ

 (*) يم سثةير ودهخ اية

Valeur des liquidités 

destinées à 

l'investissement (*) 

 يداهي  ودعاية  ايدهخ

Lieu de dépôt 

 

 اي لو،  ةضلغ

Montant des passifs  

   
 ايدائكخ  ايدهخ   ضلغاية

Partie créancière   

      Montant 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

دةه ايضكك أو إراي  ايددوأ اإلدةييا ي  يب اي كدات ايذل اق)دا ةضر ةن اي كخ ايةكلرةخ  31قاةخ اي ياظخ اا  (*)
 . ايهائخ اية ار  ي،

Valeur du portefeuille au 31 décembre de l'année écoulée (joindre le récapitulatif fourni par la banque ou l'organisme 
gestionnaire du compte - titre) 
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  V - Autres biens            األخرى                                               األمالك  -  خامسا
د قيسا  ق ذكر ي اضأةمك أ رى ، عدا اةةمك ا ي ي خ أ ا يسلرار ةي يةةسلكيت س داد أااةا

 اةلكهي ا~ وأوالده ا يقلر اا اي ق اثر و/أو اا اي يرج : 
La déclaration de patrimoine consiste à désigner tous autres biens, hors ceux suscités précédemment 

qui peuvent appartenir au souscripteur et ses enfants mineurs, en Algérie et/ou à l'étranger : 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................  
 : VI - Autres déclarationsأخرى                                                      تصريحات  -  سادسا

 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 
 Déclaration certifiée exacte et sincère     ذا ا يسلرار خل ض هدشأ

 
 ..............................ا. ا.......................   ب رر 

Fait à ……………………………….. le ……………………… 

 
  Signature التوقيع 
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 استمارة األخطار بالشبهة: الملحق الثاني
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 يوغياكارتا، أندونيسيا    

  

 

262 
 

 إ الت يوسيانارتا: الملحق الثالث
 إ الت صادر  ت الماتمر العالمي  السادس للبرلمانييت ضد  ال ساد

 
  

بلاد مان  106نحن  مع اء المنيمة العالمية للبرلمانيين  د الفساد  المننرطين فاي الن اال  اد الفسااد فاي 
 حول العالم   

 بمناساابة 2015 ه اجتمعنااا هنااا فااي يوغياكارتااا فااي مندونيساايا بااين السااادس والثااامن ماان تشاارين الول/ مكتااو ر 
 اد   انعقاد المؤتمر العالمي السادس للبرلمانيين  دو الفس

ااد علااى من النفااااه الااى الرعاياااة الصااحية والتعلااايم وال ااهاء والمياااا  العهبااة هاااو ماان حقاااول امنسااان السا ساااية نؤكو
   وال رورية لقيام عالم متساو  يمكن من يعيي فيه كت المواطنين ويتمتعوا بالمساواة في الفرص وامزدهار

ل عااالميو فااي ميامنااا هااه  يحاارم المااواطنين ماان حقااو نقاارو  بااإلن الفساااد  م ساايوما الفساااد السياساايو  هااو طاغيااة 
 ا نسان الساسية هه  ويقوو  مدرة الدول على حماية الشناص الكثر  عفاش في المجتمع  

سياسايو  نعتر  بإلن العالم يحتاج الاى تعااون وتنسايس وضلياات دولياة مويواة لكايو يحابط الفسااد  م سايوما الفسااد ال
 ويحار ه  

ن  اد عقدنا العزم على احت ارم الت ازماتنا السابقة التاي مطعناهاا نالل الماؤتمر العاالمي الناامس للبرلماانيي
حالااة الفساااد والمنتاادى النااامس للبرلمااانيين وامسااتناد اليهااا ماان مجاات العماات بصااورة تعاونيااة عباار الحاادود ب يااة  

 مرتكبي الفساد  م سيوما الفساد السياسي  الى العدالة   
 جزم بناءش عليه منه يتعيون على مع اء المنيمة العالمية للبرلمانيين  دو الفساد القيام بما يلي:   ن

المعتمااد حااديح اش ماان مباات  16التعبياار عاان الاادعم والت ااامن الكاماات مااع هااد  التنميااة المسااتدامة رماام  .1
 الجمعية العامة لألمم المتحدة التي تتعامت مع الحوكمة والفساد    

تشارين الثااني  30يت امن ماؤتمر المام المتحادة المعناي بت يار المنااخ  المقارر عقاد  فاي نوصي باإلن  .2
  الت ازمات من شإلنها من ت طي  ج ارءات الحوكمة ومكافحاة الفسااد  وهلار وعاي اش مان شادة 2015نوفمبر /

بالمئااااة ماااان مجمااااوا المااااوارد  30الزمااااة ا نسااااانية الناجمااااة عاااان ضثااااار زيااااادة ت ياااار المناااااخ واعاااات ار  اش بااااإلن 
 المنصصة لدعم  حايا الزمة ا نسانية ناتجة عن الفساد وسوء ا دارة  
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كات  دعوة الدول التي لم تصادل بعد على اتفامية المم المتحدة لمكافحة الفسااد الاى القياام باهلر وحاحو  .3
اااامش وياااؤمو  ع ار  ن الااادعم الكامااات يلياااات اساااتالبرلماناااات علاااى اعتمااااد تشاااريع يتاااي  تنفياااه امتفامياااة تنفياااهاش فعو

     2020-2015امتفامية  م سيوما نلل جولتها الثانية في الفترة 
ر ناص لألمم المتحدة بشإلن الفساد وومعه على التمتع الكامت  .4 الدعوة الى  عادة استحداح منص  مقرو

تماعياااة واممتصاااااديوة بحقاااول امنساااان  مااان نااالل التركيااااز علاااى الفسااااد السياساااي وومعااااه علاااى الحقاااول امج
 والسياسيوة   

 د ارساة  مكانيااة العماات علااى اساتحداح بروتوكااول انتياااري  تفاميااة المام المتحاادة لمكافحااة الفساااد ماان .5
 مجت التعاون الدولي في تجريم الفساد السياسي  

ت اركااا المناااداة بتطااوير مدوات لتعزيااز الشااموليوة والمساااءلة والشاافافية البرلمانيااة ماان مجاات تشااجيع الااي .6
 المت ازيدة مع المجتمع المدني في العملية الديمس ارطية  

لعااابرة تإلييااد فكاارة  نشاااء المحكمااة الجنائيااة لميركااا اللتينيااة ومنطقااة الكاااريبي  ااد الجريمااة الماانضو مااة ا .7
ج للحدود  وهي محكمة  مليمية فاي مميركاا اللتينياة تقا اي مرتكباي الفسااد السياساي ويمكان اساتندامها كنماوه

 يحتهى به في مناطس منرى  متى كان هلر مناسباش  
 تشجيع البرلمانات على اعتماد تشريع وطنيو يعتبر من الفساد السياسي جريمة ُيقا ى مرتكبها بموج  .8

 امنتصاص العالميو  
الموافقاااة علاااى اللجاااوء الاااى الااادعاوى المدنياااة مااان مجااات ملحقاااة نياااام حكااام اللصاااوص (كليبتاااول ار )  .9

ان/المواطنيوالتركيز على  ر  ن  ورة تعزيز التعاون الدولي من مجت تسهيت  عاادة الصاول المسارومة الاى الساكو
ابة مطالباة البلادان بصصاادار تشاريع حاول الملكيوااة الفعليواة والتعااون علااى المساتوى الادولي ماان مجات امسااتج .10

 السريعة وتجميد الصول المسرومة  
ميااة المشااتركة لع اااء البرلمااان" الااهي يحاادد القواعااد تشااجيع المشاارعين علااى اسااتعمال "المبااادئ النل .11

لوثيقاة االتقادمية  والمبادئ التاي يجا   د ارجهاا فاي مدوناة سالور مو مدوناة منلمياة برلمانياة . وتامو اعاداد هاه  
مااان مبااات فرياااس عمااات امنفتاااا  التشاااريعي التاااابع لحكوماااة الاااي اركاااة المنفتحاااة   واشاااترر فاااي رئاساااته البرلماااان 

 لمعهد الديمس ارطي الوطني  التشيلي وا
لاار تعزيااز القاادرة وامنااو ار  وايليااات ماان مجاات تااإلمين رمابااة برلمانيااة علااى المااوارد الوطنيااة  بمااا فااي ه .12

وناة بصاورة المعونة التنموية في كتو من البلدان المانحة والمتلقية ب ية الحرص على  دارة الموارد الوطنياة والمع
لتابعاة ات التنموياة الوطنياة  ماع  شاارة ناصاة الاى مهادا  التنمياة المساتدامة افاعو الاة و ان ازهاة لتحقياس الولويا

 لألمم المتحدة  
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ة اساتحداح برناام  م ارفقاة لتشاجيع عادد مات ازياد مان النسااء علاى تإلدياة مدوار ميادياة برلمانياة  وتإلديا .13
 دور في اللجان البرلمانية التي تسجوت  جمامش مشاركة متدنوية للم مرة  

ارت المؤسو سات العامة وال  از  السياسية على دم  المنيور الجنسااني  ب ياة تعزياز ماد  تعزيز مد .14
 ارت الم مرة ودورها القيادي في مسائت غير تقليدية  

ااحين وال  از  السياسااية  .15 تشااجيع المشاارعين علااى اعتماااد تشااريع يمنااع ا نفااال الُمفاار  ماان مباات المرشو
تعاااون تعزيااز ال .16كإلساااس للتقااارير المرفوعااة نالل الحماالت امنتنابيااة  توافقااش مااع مباادم الشاافافية والمسااءلة 

 مع وسائت امعلم ومنيمات المجتمع المدني لت ارم  ديمس ارطية العملية امنتنابية  
 

ة الفساد في  طار تمويت الحملت امنتناب17  ية. . مطالبة البلدان باعتماد ممارسات مبتكرة للتنفي  من حدو
 2015تشرين الول/ مكتو ر  8دينة يوغياكارتا  مندونيسيا  صي  في م
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فرقة العما المالي ترحب في  بالتقدم النبير الذي أحرزت  الجزائر في  : تقرةرالملحق الرابع
 تحسيت نظام مكافحة سسا األموا  وتموةا اإلرهاب

 
 

Jurisdictions no Longer Subject to the FATF’s On-Going Global AML/CFT 

Compliance Process 

Algeria 

The FATF welcomes Algeria’s significant progress in improving its AML/CFT 

regime and notes that Algeria has established the legal and regulatory 

framework to meet its commitments in its action plan regarding the strategic 

deficiencies that the FATF had identified in October 2011. Algeria is therefore 

no longer subject to the FATF’s monitoring process under its on-going global 

AML/CFT compliance process. Algeria will work with MENAFATF as it 

continues to address the full range of AML/CFT issues identified in its mutual 

evaluation report. 

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-

cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-february-2016.html 

 

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-february-2016.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-february-2016.html
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لمكافة تبييا ا؟موا  و تموةا ا؟رهاب  للسنوات   AML ماشر باز : الملحق الخامس
2016 2017 2018 

 

3 Basel AML Index 2016 Scores and 

Rankings  
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3 Basel AML Index 2017 Scores and 

Rankings (from highest to lowest risk)  
1 Iran  8.60  51 China  6.53  99  South Africa  5.32  
2 Afghanistan  8.38  52 Ukraine  6.52  100  Peru 

 5.25  
3 Guinea-Bissau  8.35  53 Cote D'ivoire  6.51  101  Uruguay 

 5.16  
4 Tajikistan  8.28  54 Algeria  6.48  102 

Switzerland  5.15  

5 Laos  8.28  55 TimorTimor)- Leste (East  6.43  103104    

CanadaDominica   5.145.12   
6 Mozambique  8.08  
7 Mali  7.97  56 Kazakhstan  6.42  105  Greece  5.11  
8 Uganda  7.95  57 Morocco  6.38  106  Macedonia  5.10  
9 Cambodia  7.94  58 Ecuador  6.37  107  Qatar 

 5.10  
10 Tanzania  7.89  59 Tunisia  6.37  108  Austria  5.06  
11 Kenya  7.72  60 Kyrgyzstan  6.33  109  Chile  4.94  
12 Liberia  7.62  61 Indonesia  6.32  110  Netherlands 

 4.93  
13 Myanmar  7.58  62 Senegal  6.31  111  Jordan 

 4.90  
14 Nepal  7.57  63 Guyana  6.24  112  Portugal  4.90  
15 Burkina Faso  7.54  64 Russia  6.22  113  Korea, 

South  4.90  
16 Paraguay  7.53  65 Philippines  6.20  114  Spain  4.87  
17 Haiti  7.50  66 Brazil  6.20  115  Cyprus  4.87  
18 Vietnam  7.44  67 Guatemala  6.17  116  United States 

 4.85  
19 Zambia  7.43  68 Papua New Guinea  6.13  117  Singapore 

 4.83  

20 Sao Tome And Principe  7.42  6970  MongoliaMalaysia  

 6.106.10  118119    United KingdomAzerbaijan    4.814.78   

21 Niger  7.38  71 Uzbekistan  6.09  120  Slovakia  4.78  
22 Benin  7.37  72 United Arab Emirates 6.06  121  Germany  4.78  
23 Bolivia  7.17  73 Grenada  6.04  122 Montenegro 

 4.76  
24 Lesotho  7.15  74 Botswana  6.02  123   Belgium  4.66  
25 Sri Lanka  7.15  75 Honduras  5.97  124  Ireland  4.62  

26 Sierra Leone  7.14  76 St. Vincent And The Grenadines 

 5.96  125126    ColombiaCzech Republic    4.574.57   
27 Lebanon  7.07  
28 Vanuatu  7.02  77 Costa Rica  5.93  127  Norway  4.56  

29 Sudan  7.02  78 Mauritius  5.92  128  France  4.52  

30 Panama  7.01  79 Bosnia-Herzegovina 5.91  129  Romania  4.50  

31 Cape Verde  6.99  80 Malawi  5.86  130  Poland  4.50  

32 Mauritania  6.92  81 Bahrain  5.80  131  Australia  4.49  
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33 Nigeria  6.90  82 Bangladesh  5.79  132  Iceland  4.47  

34 Ghana  6.84  83 Serbia  5.76  133  Latvia  4.44  

35 Trinidad And Tobago 6.80  84 Mexico  5.75  134  Armenia  4.44  

36 Zimbabwe  6.80  85 Albania  5.75  135  Malta  4.37  

37 Yemen  6.80  86 St. Lucia  5.72  136  Taiwan, China  4.34  

38 Marshall Islands  6.70  87 Egypt  5.66  137  Israel  4.25  

39 Gambia  6.70  88 India  5.58  138  Sweden  4.25  

40 Rwanda  6.69  89 Hong Kong Sar, China  5.54  139  Croatia  4.11  

41 Argentina  6.69 140  Denmark  4.05  
42 Dominican Republic 6.69  90 Kuwait  5.53  141  Slovenia  4.02  

43 Turkey  6.65  91 El Salvador  5.48  142  New Zealand  3.91  

44 Thailand  6.65  92 Moldova  5.43  143  Bulgaria  3.87  

45 Nicaragua  6.64  93 Saudi Arabia  5.43  144  Estonia  3.83  

46 Pakistan  6.64  94 Hungary  5.41  145  Lithuania  3.67  

47 Jamaica  6.60  95 Italy  5.41  146  Finland  3.04  

48 Namibia  6.59  96 Luxembourg  5.40          

49 Angola  6.55  97 Georgia  5.37  

50 Venezuela  6.53  98  Japan  5.36  
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1 Basel AML Index 2018  

The Basel Anti-Money Laundering Index is an independent annual ranking that 
assesses the risk of money laundering and terrorist financing (ML/TF) around 

the world.   

This is the seventh edition of the Basel AML Index issued by the International Centre for Asset 

Recovery, part of the Basel Institute on Governance.   

It focuses on anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) 

frameworks, plus related factors that impact the risk of ML/TF, such as corruption, transparency 

and the rule of law.  

Key features:  

● Overview of 129 countries according to their risk of money laundering and terrorist 

financing  

● Interactive ranking revealing trends and changes in risk over time  

● Research-led, composite index based on public sources and third-party assessments  

● AML risk assessment tool covering 203 countries for compliance purposes, 

policymaking and research (Expert Edition)  

1.1 Money laundering risks in context  

Money laundering and terrorist financing continue to cripple economies, distort international 
finances and harm citizens around the globe. Estimates of the amount of money laundered 

worldwide range from US$500 billion to a staggering US$1 trillion319.   

Most countries are making little or no progress towards ending corruption320 and public 

transparency is showing signs of decline, with governments making less information available about 
how they manage public funds321. Despite the recent surge in reporting on high-profile corruption 

and money laundering schemes, such as the Panama Papers, Odebrecht scandal and Global 
Laundromat investigation, indications are that global press freedom has declined to its lowest point 

in 13 years322.   

These factors are known to impact negatively on the risk of ML/TF. Looking at them in conjunction 

with countries’ specific AML/CFT frameworks helps us to understand trends and developments in 

ML/TF risks.   

 

                                                           
319 MONEYVAL 2017 Annual Report  

320 Transparency International 2017 Corruption Perceptions Index  

321 International Budget Partnership 2017 Open Budget Index  
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 (PMLs)حو  المهنيوت ساسلو ا؟موا   FATF2018ملخص تقرةر : الملحق السادس
 

6 │ PROFESSIONAL MONEY LAUNDERING  

 
 

EXECUTIVE SUMMARY 
 
This is the first time the FATF is undertaking a project which concentrates on professional money 
launderers (PMLs) that specialise in enabling criminals to evade anti-money laundering and counter 
terrorist financing safeguards and sanctions in order to enjoy the profits from illegal activities. The 
report aims to describe the functions and characteristics that define a “professional” money 
launderer, namely those individuals, organisations and networks that are involved in third-party 
laundering for a fee or commission. This report is therefore focused on money laundering threats as 
opposed to vulnerabilities, and it addresses criminal actors, including organised crime groups that 
specialise in the provision of professional money laundering services and complicit actors who are 
knowingly involved, or are deliberately negligent, in the laundering process. While PMLs may act in a 
professional capacity (e.g. lawyer, accountant) and serve some legitimate clients, the report aims to 
identify those actors who serve criminal clients whether on a full- time or part-time basis. 
PMLs provide services to criminals and organised crime groups by laundering the proceeds of their 
illegal activities. As the main purpose of PMLs is to facilitate money laundering, they are rarely 
involved in the proceeds-generating illegal activities. Instead, they provide expertise to disguise the 
nature, source, location, ownership, control, origin and/or destination of funds to avoid detection. 
PMLs generally do not differentiate between drug dealers, fraudsters, human traffickers or any other 
criminal with a need to move or conceal ill-gotten gains. These are all potential PML clients. PMLs 
operate under a number of business models and may be individuals; criminal organisations with a 
clear structure and hierarchy; or networks of loosely affiliated members. Providing services to 
criminals and organised crime groups, PMLs are criminal actors, profiting from these money 
laundering activities. 
PMLs may provide the entire infrastructure for complex money laundering schemes (e.g. a ‘full 
service’) or construct a unique scheme tailored to the specific needs of a client that wishes to launder 
the proceeds of crime. These PMLs provide a menu of generally applicable services, with the result 
that the same laundering techniques (and potentially the same financial channels and routes) may be 
used for the benefit of multiple organised crime groups. As such, professional money laundering 
networks may act transnationally in order to exploit vulnerabilities in countries and particular 
businesses, financial institutions, or designated non-financial businesses or professions. PMLs, 
themselves, pose a threat to the financial system, as they facilitate money laundering and criminality 
more broadly, profiting from these illegal activities. The results of FATF’s fourth round of mutual 
evaluations reveal that many countries are not sufficiently investigating and prosecuting a range of 
money laundering activity, including third-party or complex money laundering. Many countries 
continue to limit their investigations to self-launderers: criminals who 
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launder the proceeds of drug trafficking, fraud, tax evasion, human trafficking or other criminality. 
While this may address in-house or self-laundering, it does not impact on those specialised in 
providing criminals with money laundering services. PMLs, professional money laundering 
organisations and professional money laundering networks can survive law enforcement interdiction 
against any of its criminal or organised crime group clients, while still standing ready to support the 
next criminal clientele. Effective dismantling of PMLs requires focused intelligence collection and 
investigation of the laundering activities, rather than the associated predicate offences of the groups 
using the services of the PMLs. The dismantling of PMLs, can impact the operations of their criminal 
clients, and can be an effective intervention strategy against numerous criminal targets. 
This report identifies the specialist skill sets that PMLs offer their clients in order to hide or move 
their proceeds, and provides a detailed explanation of the roles performed by PMLs to enable 
authorities to identify and understand how they operate. This can include locating investments or 
purchasing assets; establishing companies or legal arrangements; acting as nominees; recruiting and 
managing networks of cash couriers or money mules; providing account management services; and 
creating and registering financial accounts. This report also provides recent examples of financial 
enterprises that have been acquired by criminal enterprises or co-opted to facilitate ML. The analysis 
shows that PMLs use the whole spectrum of money laundering tools and techniques; however, the 
report specifically focuses on some of the common mechanisms used to launder funds, such as trade-
based money laundering, account settlement mechanism and underground banking. 
The project team also examined potential links between PMLs and terrorist financing, however, there 
was insufficient material provided to warrant a separate section on this topic. The Khanani provides 
the clearest example of a professional money laundering organisation, providing services to a UN 
designated terrorist organisation. One delegation also noted potential links between a loosely 
affiliated professional money laundering network and a domestically designated terrorist 
organisation. However, the vast majority of cases submitted relate to money laundering, rather than 
terrorist financing. 
The non-public version report also explores unique investigative tools and techniques that have 
proved successful in detecting and disrupting PMLs to guide countries that are seeking to address this 
issue. The report includes a number of practical recommendations that are designed to enhance the 
identification and investigation of PML; identify strategies to disrupt and dismantle these entities; and 
identify steps to prevent PML. Combatting these adaptable PMLs requires concerted law enforcement 
and supervisory action at the national level, appropriate regulation and effective international co-
operation and information exchange. This report emphasises the need for a more co-ordinated 
operational focus on this issue at a national level, and the importance of effective information sharing 
between authorities at an international level. The report also identifies the information and 
intelligence required to successfully identify, map, and investigate PMLs, with the objective of 
disrupting and dismantling those involved in PML and their criminal clientele. 
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 8 │ PROFESSIONAL MONEY LAUNDERING  
 

This report intends to assist authorities at jurisdictional level target PMLs, as well as the 
structures that they utilise to launder funds, to disrupt and dismantle the groups that are 
involved in proceeds-generating illicit activity so that crime does not pay. 
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 المصادر و المراجع
I.:باللغة العربية 

 القرآت النرةم -أو؟ 
 كتب األحاديث  -ثانيا 

 275 –202 ) سانن مباي داود : لأماام ساليمان بان الشاعح السجساتاني الزدي
 بيروت. –دار الفكر  -ها( تحقيس: محمد محيى الدين عبد الحميد    

 المعاجم -ثالثا 
 ابتسام القرَّام)معاصار(   المصاطلحات القانونياة فاي التشاريع الجزائاري   مصار الكتاا  .1

   البليدة   الجزائر   )د. (  .
  دار الكتااا  العر ااي   1ه(  816التعريفااات للجرجاااني علااي باان محمااد باان علااي )ت .2

 كتا  الراء مع الشين. 12ه ص 1405بيروت 
العلاااام للجميااااع  د.   بيااااروت  لبنااااان     دار1الفيااااروز ضبااااادي: القاااااموس المحاااايط  ج  .3

 د.ت.
 ماموس المعجم الوسيط  الل ة العر ية المعاصر. ماموس عر ي عر ي. .4
لسااان العاار  : مباان منيااور جمااال الاادين مبااي الف اات   محمااد باان مكاارم باان علااي باان  .5

 .1  -بيروت -دار صادر -ها (   711 – 630محمد ابن مبي القاسم ) 
 -م عر ي عر يمعج-معجم المعاني  الجامع  .6

 رابعا :النتب باللغة العربية 
م   هشااام تيناااوي  المناادرات والعولمااة )ناادوة علمية( السااعودية: جامعااة ناااي  العر يااة  .7

 . 2006للعلوم المنية 
 باااراهيم حامااااد الطنطااااوي   المواجهااااة التشااااريعية ل سااايت المااااوال فاااي مصاااار   دراسااااة  .8

 .2003مقارنة القاهرة   دار النه ة العر ية  
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 باااراهيم حامااااد الطنطااااوي   المواجهااااة التشااااريعية ل سااايت المااااوال فاااي مصاااار   دراسااااة  .9
 .2003مقارنة ن القاهرة   دار النه ة العر ية  

(   دار هوماة  للطباعاة 2احسن بوسقيعة   الاوجيز فاي القاانون الجزائاي النااص  )ج. .10
 .2012  12و النشر والتوزيع  الجزائر  

نياة نون الجزائي العام   دار هومة  الجزائار الطبعاة الثامحسن بوسقيعة  الوجيز في القا .11
 .2012/2013عشرة 

محمااااد ساااافر  جاااارائم غساااات المااااوال وتموياااات ا رهااااا  فااااي التشااااريعات العر يااااة  لبنااااان  .12
 .2006 المؤسسة الحديثة للكتا  

محميااة سااليمان  التنياايم القااانوني لعلمااات العماات فااي التشااريع الجزائري)علمااة العماات  .13
 .1998ديوان المطبوعات الجامعية  الجزائر  الجزء الثاني  طبعة الفردية( 

( اروى فااايز الفاااعوري وضنرون جريمااة غساايت الموال)الماادلول العااام والطبيعااة القانونيااة .14
 .1   2002  دار وائات  امردن  

 .2005بعلي محمد الص ير  العقود ا دارية  دار العلوم للنشر والتوزيع  الجزائر   .15
 ر  المسؤولية الجنائياة لألعاوان اممتصااديين  دياوان المطبوعاات الجامعياة جبالي وعم .16

  )د س ن(. 3الجزائر  
حجااازى عباادالفتا  بيااومى. "جريمااة غساات المااوال بااين الوسااائط ا لكترونيااة ونصااوص  .17

 .2007التشريع." دار الفكر الجامعي  
  دياااوان  ”القسااام النااااص“د. محماااد صااابحي نجااام  شااار  ماااانون العقوباااات الجزائاااري  .18

 .2005  6 المطبوعات الجامعية   الجزائر  
جاارائم القساام الناااص  منشاااة المعااار  بامسااكندرية  ” رمساايس بهنااام  مااانون العقوبااات .19

 .2005شركة الجلل للطباعة   
 .1وامصل  دار هومة  الجزائر   سعيد مقدم الوييفة العامة بين منيور التطور .20
المصاااار  الجنائيااااة عاااان المااااوال غياااار النييفااااة  دار سااااليمان عبااااد الماااانعم  مسااااؤولية  .21

 .2002الجامعة الجديدة للنشر 
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ار سيد احمد عبد الناالس   ايثاار ا متصاادية وا جتماعياة ل سايت الماوال  القااهرة  د .22
 .1997النه ة العر ية  

صااابري الراعاااي   ر اااا السااايد عباااد العااااطي   الموساااوعة الجنائياااة الشااااملة فاااي جااارائم  .23
   د س ن. 1م اءا   مركز محمود لأصدارات القانونية   القاهرة  ج فقها والموال 

دياوان مورة  محا رات فاي ماانون العقوباات) القسام العام الجريماة(   محمد فريد عادل  .24
 .1992  2المطبوعات الجامعية  الجزائر  

عباااد الحكااايم مصاااطفى الشااارماوي  العولماااة وتبياااي  الماااوال  دار الجامعاااة الجديااادة   .25
 .2008مصر  

 والتجر اة المعاصار ا سالمي المنياور ا دارياة الرماباة ,يانال اح الرحماان عباد .26
 . 1994 جدة   دار العلم1   السعودي

عباااد القاااادر عاااودة ماااع تعليقاااات ضياااة هللا السااايد اساااماعيت الصااادر وضراء للااادكتور توفياااس  .27
الشاااوي و المشااااركين   الموسااوعة العصااارية فاااي الفقااه الجناااائي امسااالمي  الجاازء الراباااع مااان 

امول مااان كتاااا  التشاااريع امسااالمي مقارناااا بالقاااانون الو اااعي  مركاااز السااانهوري دار المجلاااد 
 .2001 1الشرول القاهرة   

عباااد هللا ساااليمان   شااار  ماااانون العقوباااات الجزائاااري   دياااوان المطبوعاااات الجامعياااة    .28
 . 2002الجزائر   )د. (  

عبااااااااادالوها  عرفاااااااااة  الشاااااااااامت فاااااااااي جريماااااااااة غسااااااااات الماااااااااوال فاااااااااي  اااااااااوء ماااااااااانون  .29
ا ساااكندرية   –  المكتااا  الفناااى للموساااوعات القانونياااة 78/2003المعااادل بقاااانون 80/2002

2003. 
  القااااااهرة 1عااااازت محماااااد العماااااري  جريماااااة غسااااات الماااااوال  دار النه اااااة العر ياااااة    .30

2006. 
علي حسن النل   سالطان عباد القاادر الشااوي  المباادئ العاماة فاي ماانون العقوباات   .31

 .1982مطبعة الرسالة  الكويت 
 

https://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%D8%8C
https://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%D8%8C
https://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%D8%8C
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 .2 2010ا لتزامات )الفعت المستحس للتعوي ( موفم للنشر الجزائر   علي فيللي  .32
عمااار بو اايا   الصاافقات العموميااة فااي الجزائاار   دراسااة تشااريعية وم ااائية وفقهيااة   .33

 .2007دار جسور للنشر  الجزائر 
اافقات العموميااة فااي الجزائاار   دراسااة تشااريعية وم ااائية وفقهيااة   .34 عمااار بو اايا   الصو

 .2007دار جسور للنشر  الجزائر 
عمااارو عيساااى الفقاااي  مكافحاااة غسااايت امماااوال فاااي الااادول العر ياااة  المكتااا  الجاااامعي  .35

 . 2005  1الحديح   
عوابااادي عماااار  النيرياااة العاماااة للمنازعاااات ا دارياااة فاااي الونياااام الق اااائي الجزائاااري   .36

 .2004  3ة  الجزائر  الجزء الول: نيرية الدعوى ا دارية    ديوان المطبوعات الجامعي
با ساكندرية  الجامعياة المطبوعاات  العاماة بالمصالحة الم ارة الجرائم محماد عاو  .37

 1998.  مصر  د  
ة ت ا تفاميااات الدوليااة و القااوانين الوطنيااالباشااا  الجريمااة المنيمااة فااي ياافااائزة يااونس  .38
 . 2001 1ة  القاهر  العر ية  النه ة  دار
فناااري عباااد الااارزال صااالبي الحاااديثي  شااار  ماااانون العقوباااات  القسااام النااااص  مطبعاااة  .39

 . 1996الزمان  ب داد  
 الجامعياة  المطبوعاات دياوان الماوال  غسايت لمكافحاة القاانوني ا طاار علي  لعش  .40

 . 2007 الجزائر 
 .2004 ا سكندرية  للنشر الجديدة الجامعة دار ا داري  القانون  الحلو  راغ  ماجد .41
محساان محمااد الن اايري  غساايت اممااوال  الياااهرة امساابا    العاالج  مجموعااة النياات  .42

 .2003 1العر ية  
النشاااااا  ا داري (  دار –محماااااد الصااااا ير بعلاااااي  القاااااانون ا داري ) التنيااااايم ا داري  .43

 . 2004عنابة  الجزائر -العلوم للنشر و التوزيع
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 مناديت  دار والبناور بالمصاار  وعلمتاه الماوال غسات بارواري  عمار حسان محماد .44
 . 2011   1عمان   والتوزيع  للنشر
محمد سامي الشوا  السياسة الجنائية في مواجهة غسايت الماوال  دار النه اة العر ياة  .45

 .2001 القاهرة  د  
مصاااطفى طااااهر   المواجهاااة التشاااريعية ليااااهرة غسااايت الماااوال المتحصااالة مااان جااارائم  .46

 . 2002والنشر والتوزيع   القاهرة   مصر   د   المندرات مطابع الشرطة للطباعة
هاادى حامااد مشااقوي  جريمااة غساايت المااوال فااي نطااال التعاااون الاادولي  دار النه ااة  .47

 . 1998    العر ية   القاهرة   مصر   د
 . 2001   1وهبة الزحيلي   المصادرة والتإلمين   دار المكتبي   دمشس   سوريا     .48

 خامسا : المجالت و المجلدات 
 المجلدات : -أ

.م. د. علااي حماازة عساات النفاااجي, م.م .د .صااع  ناااجي عبااود, شاااكر عثمااان داود    .49
 . 3 2016عدد8ايثار الجزائية لجريمة ا  رار بالمال العام. المجلد: 

عباااس ساالمان محمااد علااي ياااهرة الفساااد المااالي وا داري ودورهااا   حمااد جاساام محمااد  .50
مجلاااة المحقاااس الحلاااي للعلاااوم القانونيااااة 2003لعااااام فاااي تحجااايم مداء اممتصااااد العراماااي بعاااد ا

 .2016  3دد  ع8والسياسية المجلد 
سااناء نلياات الجريمااة المنيمااة عباار الوطنيااة الجهااود الدوليااة و المشااكلت الق ااائية    .51

 .1996  يوليو 2دد  ع39المجلة الجنائية القومية  المجلد 
ات  جريمااة غساايت المااوال بااين التشااريععاااااال غاااااااازي عبااااااسي,  يناااس محمااد مطيشااات  .52

  21   مجلاااة المناااار  للبحاااوح والدراساااات, المجلااادوالمواثياااس الدولياااة "دراساااة مقارناااة" الدانلياااة 
 .2015  1عدد
 المجالت : -ب

. فاال  حساان ثااويني   ياااهرة غساايت المااوال وضثارهاااعلى الصااعيد الاادولي   مجلااة كليااة  .53
 .2002  40 ددعا دارة و ا متصاد الجامعة المستنصرية 
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 .حميااد الحميلااي   عمليااات غساايت اممااوال القاااااهرة   تجتااا  اممتصاااد العااالمي   مجلااة .54
 . 2001  19 ددبيت الحكمة   ع

.زروتااااي الطياااا   مسااااؤولية البناااار عاااان التحوياااات المااااالي املكترونااااي  مجلااااة المحكمااااة  .55
 . 2014 2ا -الجزائر-العليا
الصافقات العمومياة  مجلاة  الادفاا الاوطني .محمد سي  الدين  الحاد مان التواطاؤ فاي  .56

 .2017  102 دداللبناني  ع
اافقات العموميااة كااإلثر ماان ضثااار جريمااة  .57 م.باالل سااليمة  امناالل بمباادم المساااواة فااي الصو

 .2015 2دد ع4السياسية   المجلدانونية و تبيي  الموال  مجلة البحوح و الدراسات الق
بس للتعامد فاي مكافحاة الفسااد فاي العقاود و ستعجالي السابرور حليمة  دور الطعن ام .58

 . 2014  11ددالصفقات العمومية  مجلة المفكر ع
المنهاااات .الرمابااااة الماليااااة فااااي النيااااام ا متصااااادي ا ساااالمي بسااااام عااااو  عبااااد الرحيم .59

 .2010 جامعة اليرمور  
حماااازة ن ااااري  الومايااااة ماااان الفساااااد ومكافحتااااه فااااي  طااااار الصاااافقات العموميااااة  كليااااة  .60

  7ددوالعلااوم السياسااية  جامعااة المساايلة )الجزائاار(  مجلااة دفاااتر السياسااة والقانون عااالحقااول 
   .     2012جوان 

حماااازة ن ااااري  الومايااااة ماااان الفساااااد ومكافحتااااه فااااي  طااااار الصاااافقات العموميااااة  كليااااة  .61
  7 ددعااار السياسااة والقانون مجلااة دفااااتياساااية  جامعااة المسااايلة )الجزائر( الحقااول والعلااوم الس

 .2012جوان 
تحاااد المصااار  العر يااة   اصااال  السااعد   دلياات البنااور فااي كشاا  غساايت اممااوال     .62

 .2004بيروت 
نتصاص مجلاس المحاسابة فاي ممارساة رماباة امن ابا  فاي مجاال ا عبد العزيز عزة  .63

تسااااااااايير الميزانياااااااااة و المالياااااااااة فاااااااااي الجزائااااااااار  مجلاااااااااة التواصااااااااات فاااااااااي العلاااااااااوم امنساااااااااانية و 
 .2012  ديسمبر 32ددامجتماعية ع
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عثماني فاطمة. "تجريم عدم التبلي  عن تعار  المصاال  تكاريسس لمكافحاة الفسااد فاي  .64
 .2017  2دد ع6الويائ  العمومية." مجلة البحوح والدراسات القانونية والسياسية مجلد

علااااي عبااااد امحمااااد مبااااو البصاااات  غساااايت المااااوال فااااي الفقااااه ا ساااالمي  مجلااااة كليااااة  .65
 2002 جوان 25دد   دولة ا مارات العر ية المتحدة _دبي  عالدراسات ا سلمية و العر ية

 المراحت والسالي ." مجلة العلوم ا نساانية  -عن علواي فريد. "جريمة غست الموال .66
 .2007 12ددجامعة  محمد ني ر بسكرة  ع

 سادسا : ا؟طروحات و المذكرات 
مقارناااة  رساااالة دكتاااورا   وداد عباااد الرحماااان حماااادي القيساااي  جريماااة ا هماااال  دراساااة  .67

 .1999كلية القانون  جامعة ب داد  
دليلاااة مبااااركي  غسااايت الماااوال  مطروحاااة مقدماااة لنيااات شاااهادة دكتااارا  علاااوم تنصاااص  .68

 .2008-2007مانون جنائي  جامعة الحاج لن ر باتنة  كلية الحقول و العلوم السياسية  
الجزائاااااري )دراساااااة  بانوياااااة درياااااس  جريماااااة غسااااات امماااااوال و مكافحتهاااااا فاااااي القاااااانون  .69

اياد مقارنة( اطروحة مقدمة لنيت شهادة دكترا  في القانون الجنائي الناص  جامعة اباو بكار بلق
 . 2012-2011بتلمسان 

افقات العمومياة  ماهكرة .70  بن بشير وسيلة   ياهرة الفساد ا داري والمالي فاي مجاال الصو
 .2013بتيزي وزو   لنيت درجة الماجستير في القانون العام  جامعة مولود معمري 

عباااد السااالم حساااان  جريماااة تبياااي  امماااوال وسااابت مكافحتهاااا فاااي الجزائااار  مطروحاااة  .71
-2015مقدماااة لنيااات شاااهادة دكتااارا  تنصاااص ماااانون جناااائي  جامعاااة لماااين دبااااغين ساااطي  

2016. 
باان ملااة ليلااى  وحاادات المنااابرات الماليااة و دورهااا فااي مكافحااة تبيااي  اممااوال  رسااالة  .72

 2015را  في القانون الناص  كلية الحقاول  جامعاة اباو بكار بلقاياد تلمساان لنيت شهادة الدكت
-2016. 
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 صالحي نجاة  ايليات الدولية لمكافحة تبيي  امموال وتكريسها فاي التشاريع الجناائي .73
الجزائري مااااهكرة لنياااات شااااهادة الماجسااااتير كلية الحقااااول و العلااااوم السياسااااية  جامعااااة ماصاااادي 

 .2011-2010ورملة  –مر ا  
صاااقر بااان هااالل المطياااري  جريماااة غسااات امموال)دراساااة حاااول مفهومهاااا و معومااااات  .74

باات التحقيس فيها و  شكاليات تنسايس الجهاود الدولياة لمواجهتها( دراساة مقدماة اساتكمام لمتطل
الحصااول علااى درجااة الماجسااتير فااي العدالااة الجنائيااة تنصااص التشااريع الجنااائي امساالمي   

 .2004اممنية  الريا    جامعة ناي  العر ية للعلوم
المهاااادي ناصاااار   المراكااااز الماليااااة نااااارج الحاااادود وياااااهرة غساااايت المااااوال   )مااااهكرة  .75

ماجسااااتير(  جامعااااة سااااعد دحلاااا    كليااااة العلااااوم اممتصااااادية وعلااااوم التساااايير   مساااام العلااااوم 
 . 2005اممتصادية   البليدة  الجزائر  

ا  دراسااة حالااة الجزائاار  مااهكرة سااعيد الشاارمة  ياااهرة غساايت المااوال وضليااات مكافحتهاا .76
 . 2009-2008ماجستير  كلية العلوم اممتصادية وعلوم التسيير  جامعة الجزائر

محمد شريط ن ياهرة غسيت امموال في نيار الشاريعة امسالمية و القاانون الجزائاري  .77
 )دراسااة تحليليااة مقارنااة( مااهكرة لنياات شااهادة الماجسااتير فااي العلااوم امساالمية تنصااص شااريعة

 . 2010-2009 كلية العلوم امسلمية  جامعة الجزائر 
عااو  عبااد هللا الق ااا   مسااؤولية البنااور الردنيااة عاان غساات اممااوال  ماجسااتير فااي  .78

 .2010القانون الناص  جامعة الشرل الوسط 
عثماني فاطمة.. التصاري  بالممتلكاات كآلياة لمكافحاة الفسااد ا داري فاي الوياائ      .79

ود العموميااة العامااة مااهكرة لنياات شااهادة الماجسااتير فااي القااانون العااام  كليااة الحقااول جامعااة مولاا
 . 2011معمري  

فرماااال معمااار  الرشاااوة فاااي ماااانون مكافحاااة الفسااااد  الكاديمياااة  للدراساااات ا جتماعياااة  .80
 .2011سانية. وا ن
راباا  لعراجااي جريمااة تبيااي  اممااوال و ضثارهااا الساالبية علااى ا متصاااد الااوطني  مااهكرة  .81

 ( .2014-2013لنيت شهادة الماستر  الجزائر  جامعة نميس مليانة   )
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 سابعا :المداخالت:
كتوي عاشور ومورين حاج مويدر  يااهرة غسايت الماوال كميهار مان ميااهر الفسااد  .82

ت الجزائر"  الملتقاى الادولي الول حاول: مبعااد الجيات الثااني مان امصالحااممتصادي "حالة 
 4ناممتصادية في الدول النامية  جامعة باومرداس  كلياة العلاوم اممتصاادية وعلاوم التسايير م

 .2006نوفمبر 5الى 
الياوم   الجدياد القاانون   اوء فاي العمومياة الصافقات علاى الرماباة  حمازة ن اري  .83

جامعااة محمااد   نياايم الجديااد للصاافقات العموميااة و تفوي ااات المرفااس العااامالدراسااي حااول: الت
 .2016فيفري  23بو يا  بالمسيلة و بالتنسيس مع كلية الحقول و العلوم السياسية يوم 

 ثامنا :النصوص القانونية: 
 النصوص الوطنية :-أ

ماااارس  7المؤرناااة فاااي  14 حااار رمااام  2016ماااارس 6الماااؤرخ فاااي  01-16الدساااتور  .84
2016. 

 المتعلس بالمحاسبة العمومية. 1990غشت  15المؤرخ في  21-90القانون  .85
المتعلااس بالومايااة ماان تبيااي  اممااوال  2005فبراياار 06المااؤرخ فااي  01-05لقااانون ا .86

 وتمويت امرها  ومكافحتهما.
 يتعلس بالوماية من الفساد ومكافحته. 2006فبراير 20مؤرخ في  01-06القانون  .87
المااؤرخ  156-66يااتمم امماار رماام 2016يونيااو  19المااؤرخ فااي  02-16القااانون رماام  .88
 و المت من مانون العقوبات. 1966يونيو  8في 
ماؤرخ   155-66يعادل وياتمم اممار رمام  2017ماارس 27مؤرخ فاي  07-17مانون  .89
 المت من مانون امجراءات الجزائية .1966يونيو  8في 
مغساااطس  26الماااؤرخ فاااي  02-10المعااادل والماااتمم باااالمر رمااام  20-95المااار رمااام  .90

 المتعلس بمجلس المحاسبة. 2010
يوليااااااااو 15ه الموافااااااااس 1427جمااااااااادى الثانيااااااااة 19مااااااااؤرخ فااااااااي  03-06مماااااااار رماااااااام  .91

  يتصمن القانون الساسي العام للوييفة العمومية.2006
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يتعلااااس  2007مااااارس  1الموافااااس  1428صاااافر  11المااااؤرخ فااااي  01-07الماااار رماااام .92
 اصة ببع  الويائ  .بت ار  المصال  وا لتزامات الن

 20الموافاااس  1416جمااادى الثانيااة عااام  27المااؤرخ فااي  377-95المرسااوم الرئاسااي  .93
 المحادد للنيام الدانلي لمجلاس المحاسباة. 1995نوفمبر 

المتعلاااااس بمصاااااادمة  2002فبرايااااار 25الماااااؤرخ فاااااي  55-02المرساااااوم الرئاساااااي رمااااام  .94
 ة الجريمة المنيمة عبر الوطنية.الجزائر على اتفامية اممم المتحدة الناصة بمكافح

مبريااااات 19الموافاااااس  1425صااااافر 29الماااااؤرخ فاااااي  128-04المرساااااوم الرئاساااااي رمااااام  .95
2004. 

المحدد لتشكيلة الهيئة  2006نوفمبر  22المؤرخ في  413-06المرسوم الرئاسي رمم  .96
 رخالماؤ  64-12الوطنية لمكافحة الفساد  تنييمها و كيفية سايرها. المعادل بالمرساوم الرئاساي 

 .2012فبراير  7في 
 22الموافااااس ل 1427مااااؤرخ فااااي اول هي القعاااادة عااااام  414-06المرسااااوم الرئاسااااي  .97

 .يحدد نموهج التصري  بالممتلكات 2006نوفمبر 
 المحاااادد لكيفيااااات التصااااري  بالممتلكااااات  الناااااص  415- 06المرسااااوم الرئاسااااي رماااام  .98

التصااري  بالممتلكااات بالنساابة يحاادد كيفيااات 2006نااوفمبر 22باالعوان العمااوميين  مااؤرخ فااي 
المتعلاااس 01-06مااان القاااانون  06للماااويفين العماااوميين غيااار المنصاااوص علااايهم فاااي الماااادة 

 .2006نوفمبر  22صادر في  74بالوماية من الفساد ومكافحته ج ر 
ديسااامبر  8الموافاااس  1433محااارم  13الماااؤرخ فاااي  426-11المرساااوم الرئاساااي رمااام  .99

الموافاااس  1435رم اااان  25فاااي  الماااؤرخ 209-14رمااام المعااادل بالمرساااوم الرئاساااي  2011
هاها المرساوم يحادد تشاكيلة الاديوان المركازي لقماع الفسااد و تنييماه و  2014وسانةجويلية 23

 كيفيات سير 
سابتمبر  8الموافاس ل 1435هي القعادة 13ماؤرخ فاي  249-14المرسوم الرئاسي رمم  .100
 .2014سنة 
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 16الموافاااااااس ل 1436ام هي الحجاااااااة عااااااا2ماااااااؤرخ فاااااااي 247-15المرساااااااوم الرئاساااااااي .101
 يت من تنييم الصفقات العمومية و تفوي ات المرفس العام. 2015سبتمبر
 2002افرياات  7الموافااس  1423محاارم  24المااؤرخ فااي  127-02المرسااوم التنفيااهي  .102

 المت من انشاء ,تنييم و سير نلية معالجة امستعلم المالي.
جااانفي  9الموافااس ل  1426 هو الحجااة 9المااؤرخ فااي  05-06المرسااوم التنفيااهي رماام  .103
 المحدد لشكت ,نموهج و محتوى وصت استلم التصري  بالشبهة. 2006
الاهي يحادد مجاال تطبياس و محتاوى و كيفياات المصاادمة  147-07المرسوم التنفيهي  .104

مااااي  34 ج ر العااادد  2007مااااي  19علااى دراساااة وماااوجز التاااإلثير علاااى البيئاااة  ماااؤرخ فاااي 
والمتعلاس  1990فبرايار 27الماؤرخ فاي  78 – 90رمم تنفيهي   الهي ال ى  المرسوم ال2007

 بدراسات التإلثير في البيئة.
الموافااااااااااس  1434هي القعاااااااااادة 10ماااااااااؤرخ فااااااااااي  318 -13مرساااااااااوم تنفيااااااااااهي رماااااااااام   .105
يتعلس بصجراءات الكش  عن امموال و امملر امنارى و تحدياد مومعهاا  2013سبتمبر16ل

 و تجميدها في  طار مكافحة تمويت امرها .
المتعلاااس  2007ماااايو  28جماااادى امولاااى الموافاااس ل  11القااارار الاااوزاري الماااؤرخ فاااي  .106

 بتنييم المصال  التقنية لنلية معالجة امستعلم المالي
يتعلس بالوماية مان تبياي  امماوال  2012نوفمبر  28مم ي في  03-12نيام رمم  .107

 و تمويت امرها  و مكافحتهما.
 القوانيت ا؟جنبية : -أ

 10مااؤرخ فااي  2003لساانة  75مااانون عاادد 2003امرهااا  التونسااي   مااانون مكافحااة .108
 .يتعلس بدعم المجهود الدولي لمكافحة امرها  ومنع غست امموال 2003ديسمبر 

 تاسعا: ا؟ت اقيات والمنظمات 
 .2003يوليو  11اتفامية امتحاد ا فريقي لمنع الفساد و مكافحته المعتمدة بمابو تو  .109
 11-9دة لمكافحااااااااااة الفساااااااااااد المنعقاااااااااادة بميرياااااااااادا المكسااااااااااير اتفاميااااااااااة امماااااااااام المتحاااااااااا .110

 .2003ديسمبر
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 .2010ديسمبر  21امتفامية العر ية لمكافحة الفساد المحررة بالقاهرة  .111
 وتعديلتها. 1922مبريت  22اتفامية تإلسيس صندول النقد العر ي تاريو  .112
 .1988اتفامية فينا لمكافحة امتجار بالمندرات و المؤثرات العقلية لعام  .113
برناااام  المااام المتحااادة لمكافحاااة المنااادرات   دليااات المااام المتحااادة للتااادري  علاااى  نفااااه  .114

 .3009موانين العقامير المندرة   وثيقة رمم 
 ,2012التوصيات الر عين الصادرة عن مجموعة العمت المالي (  .115
الاادليت المرجعااي لمكافحااة غساات المااوال وتموياات ا رهااا  الصااادر عاان صااندول النقااد  .116
 لبنر الدوليين.وا

      صااااندول النقااااد العر ااااي   ناااادوة اجااااراءات وجهااااود مكافحااااة غساااايت اممااااوال   البحاااارين  .117
 2002. 

 الماوال غسات مكافحاة بشاإلن العر اي النقاد صاندول  سياساة « العر اي النقاد صاندول  .118
 5ص 2016يونيو  »ا رها   وتمويت
 .(FATFمجموعة العمت المالي ) .119
 .(OECDاممتصاديين)منيمة التعاون و التنمية  .120
منهجياااة تقيااايم املتااازام الفناااي بتوصااايات مجموعاااة العمااات الماااالي وفعالياااة نيااام مكافحاااة  .121

 . 2013غست الموال وتمويت ا رها  فبراير 
  اشرا :الجرائد

 جريادة الجزائاري  اممتصااد فاي الماوال ل سايت اممتصاادية ايثاار رحاال  بان نائلاة .122
 . 2003 الصادر   775 العدد اليومي  الشرول 
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II. : المراجع باللغة ا؟جنبية 

 

A -Références en français: 

 

123. BROYER Philipe ,L'argent sale ;dans les reseaux du blanchiment; 
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 ملخص:
لقهــا عت وا وهـذا لتعلقهـا بجــرائم سـابقة لـ   بيـيا ا؟مــوا  مـت الجـرائم الخطيــرةتعتبـر جرةمـة ت   

 صــبة إلخ ــامواألمــانت الخ  لــذلم يســعى المبيضــوت دائمــا للبحــث  ــت الطــرق بــاألموا  سيــر المشــرو ة
 .حقيقة األموا  القذرة

سـتيالم كما أت  الص  قات العموميـة أيضـا تتعلـق بالمـا  العـام الـذي يسـيا لعـاب المجـرميت  مـت أجـا ا؟
 .ة مثا الرشوة و المحاباة و سيرها لي   فينتشر ال ساد بظهور جرائم متعدد

ـ قات العموميـة مجـا؟ خصـبا لجرةمـ ت ة تبيـيا األمـوا  و يظهـر ذلـم فـي صـورتيو بالتالي تصـبد الص 
لجـرائم و كـذلم تبيـيا  ائـدات ا  ا؟ لتبييا األموا  سيـر المشـرو ةأولها جعا الص  قات العمومية مج

 المتحصا  لي  مت قبا الموظ يت جرام جرائم ال ساد.
لجهـود ات عيـا األمر الذي يحـت م ضـرورة   موا  في إطار الص  قات العموميةهنا تظهر خطورة تبييا األ

 الوطنية والدولية للقضام  ليها أو حتى التقليا مت انتشارها.
Résumé:   
              Le crime de blanchiment d'argent est un crime grave, C'est parce qu'il se rapporte 

à des crimes antérieurs et il est également liée à l'argent illégal, de sorte que les ovaires 

cherchent toujours à trouver des moyens et des endroits pour cacher l'argent sale. 
 Les marchés publics sont également liés à l'argent public qui attire les criminels , afin de 

s'en emparer. La corruption se propage avec l'émergence de multiples crimes tels que la 

corruption, le favoritisme et autres.  

Les marchés publics deviennent un terrain fertile pour le blanchiment d'argent. Cela se 

manifeste sous deux formes: les marchés publics sont un domaine de blanchiment de fonds 

illicites et de blanchiment des produits du crime obtenus par des employés pour des délits de 

corruption. 

Ici, la gravité du blanchiment d'argent est vue dans les marchés publics, ce qui nécessite 

d'activer les efforts nationaux et internationaux pour éliminer ou même réduire sa 

propagation. 

 

Abstract: 
                The crime of money laundering is a serious crime, This is because it relates to 

previous crimes and is also related to illegal money, so the ovaries always seek to find ways 

and places to hide the dirty money. 

Public procurement is also linked to public money that attracts criminals to seize it. 

Corruption spreads with the emergence of multiple crimes such as corruption, favoritism 

and others. 

Public procurement becomes a fertile ground for money laundering. This is reflected in two 

forms: public procurement is an area for the laundering of illicit funds and the laundering 

of proceeds of crime obtained by employees for corruption offenses. 

Here, the seriousness of money laundering is seen in public procurement, which 

necessitates activating national and international efforts to eliminate or even reduce its 

spread. 
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