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 شكــر و تقديـر
 

 على فضله وتوفيقه لنا ، والقائل في محكمأول الشكر هلل سبحانه وتعالى 
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تشكراتنا الخالصة إلى ألاستاذ املشرف الدكتور بلهامل عبد الفتاح ، الذي 

 طريق العمل ولم يبخل علينا بنصائحه وتوجيهاته الثرية .سهل لنا 

كما ال ننس ى بالشكر أعضاء لجنة املناقشة الدكتور بن داود حسين وألاستاذ 

 الفاضل عشاش حمزة .

 لكم منا جزيل الشكر و التقدير

  

 

 

   

                



 إهداء
 

الحمد هلل الذي بفضله تتم الصالحات وعلى درب العلم تتحقق 

ألامنيات وبعد إنجاز هذا العمل املتواضع أهدى ثمرت هذا العمل إلي 

قرة عيني والدي الكريمين وإلى أفراد عائلتي إخوتي وأخواتي وألي أبناء 

إخوتي عبد الرحمان معاذ ريان إسراء وإلي زمالئي في مشواري الدراس ي 

والي كل أصدقاء وإلي صديقي الذي شاركت معه هذا العمل محي الدين 

 مادع

 

 

 

 

 

 

                                



 
 

 إهداء

 
 الى سندي ومصباح دربي الى والدي حفظه هللا     

 إلى امي قرة عيني أطال هللا في عمرهما        

 إلى اخوتي واخواتي سندي وفخري في الحياة   

 إلى كل ابناء اخوتي واخواتي بهجة هذه الحياة

 إلى كل الاصدقاء اللذين ساعدوني في انجاز هذا العمل 
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يعتبر الفساد املالي ظاهرة من الظوواهر اليوي تعرقول التنميوة إلاقتصوادية فوي مختلو  الودول 

شووو دذ هوووذه الظووواهرة ولقووود  الاقتصوووادي خاصوووة الووودول الناميوووة اليوووي تعووواني مووون الركوووود فوووي النموووو 

 انتشارا واسعا في مختل  املجتمعاذ.

ظواهرة الفسواد الضووء عىوى وسائل إلاعالم والتكنولوجيا الحديثة في ألاونوة ألاخيورة  سلطت

  ألاموووووور الووووووذي دفوووووو  املفكوووووورين العصوووووور الحووووووديث املوووووودمرة للوووووودول فووووووي قضوووووواياالموووووون  هاملووووووالي  وأعتبر وووووو

تطرق لعديد القضوايا اليوي  موج أج ومة ومتسسواذ الدولوة واليوي  اوتج ع  وا وال والباحثين لالهتمام

وضو   إلوىإلاقتصاد واملاليوة بعض خبراء بمما أدى    أثيراذ سلبية عىى مختل  املجاالذ وامليادين

 .إنتشار و فش ي ظاهرة الفساد املالي للحد منخطط محكمة 

  قتصوادياذ بلودان العوالماقتصواد الجمائوري ه يوره مون فوي إلاظاهرة الفساد املالي   وسعت

م  ووا الفسوواد فووي قطوواا املحروقوواذ والفسوواد فووي  هثيوورةفضووائ   تهشووفو عديوودة مراحوول  عرفووتواليووي 

بنووووول ال ليفووووة وإفوووووال  بقطوووواا إلانفووووواق العسووووكري فوووووي فةوووورة التسوووووعيناذ وقضووووية الفسووووواد ال ووووا  

فةوورة  فووي البنوووو والفسوواد فووي إنجوواز الطريوور السوويار شوورق  وورة والفسوواد فووي شوورهة سووونطراو وهووذا

 .ألالفيناذ

  أهمية البحث

  : كمن أهمية املوضوا فيما يىي

مووون و مووون القضووايا اليوووي شووو لت الووورأي العوووام فوووي ألاونوووة ألاخيووورة  تعووود ظووواهرة الفسووواد املوووالي _

بحيوووووث تسووووووى كووووول الحمومووووواذ إلوووووى الحووووود مووووون انتشوووووار  الشوووووائكة واملعرقلوووووة لنموووووو الووووودول  واضوووووي  امل

  ذ.لتشريعااقوانين و العديد من المن خالل سن الفساد املالي 

ع  ووووا واليووووي اووووي فووووي  مايوووود متسووووارا ومقلوووور عىووووى _تعوووودد مجوووواالذ الفسوووواد اليووووي يووووتم الكشوووو  

وهوووذا مووووا أعلنتوووه منظمووووة الضوووفافية الدوليووووة فوووي  قريوووور  صوووادر ع  ووووا حوووول متشوووور  الصوووعيد العووووالمي

 مدركاذ الفساد العالمي.

ظواهرة الفسواد املوالي و أثيرهوا عىوى  التعمور أهرور فوي هموا  تجىوى أهميوة املوضووا مون خوالل  _

ريوووووة ملمافحوووووة ظووووواهرة ليووووواذ املعتمووووودة مووووون قبووووول الدولوووووة الجمائوالبحوووووث عووووون آالاقتصووووواد الووووووطني  

الفسوووواد املوووووالي  خاصووووة وأن الجمائووووور اليووووووم فووووي أموووووج الحاجووووة لل  وووووو  باقتصوووووادها فووووي ظووووول  راجووووو  

 احتياطات ا من الذهب ألاسود  وعمم ا عىى إقامة  نمية اقتصادية مستدامة.
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 أهداف البحث

 املالي وألاثار الناجمة عن انتشاره.ف م  مسبباذ الفساد  البحثمن أهداف هذا  _

 وآليواذاملتمثلة في ألاليواذ القانونيوة  ة الفساد املالي ممافحلياذ آ تسليط الضوء عىى _

  مدى نجاعت ا وهفايت ا.  حديداملتسسا ية وذلل من أجل 

 أسباب إختيار املوضوع

أسووووووباة موضوووووووعية وأسووووووباة ذا يووووووة  ويمكوووووون اجمووووووال  وضوووووووا فوووووويامل تجىووووووى أسووووووباة إختيووووووار 

  فيما يىي: ألاسباب املوضوعية

  .الفساد املالي عىى التامة في أن ال  و  بالجمائر يفر  في املقام ألاول القضاءالقناعة  _

  . طور الفساد املالي بشمل رهيب في العصر الحالي_           

 الجمائرية. عا ر الدولة الساعة الذي ي  لدراسة موضوا _            

 في: ألاسباب الذاتيةهما  كمن 

  .الحد من إنتشار الفساد املالياملساهمة في إيجاد مقةرحاذ تساهم في _            

حب الطالب ملجال القانون وسعيه للعيش في دولة عادلة يجعله يود التعمور فوي هوذه   _  

 ملعرفة طرق وآلياذ ممافحت ا.الظاهرة املميتة 

 .من  بعاذ الفساد املالي عىى الاقتصاد الوطني ةفي بيئة م  ك هيشنعا_ التعب الذي  

 البحث صعوبات

  : كمن صعوبة فيما يىي

مووا  كتبوواذ الجامعووةموعوودم  وفرهووا بشوومل واسوو  فووي املتخصصووة راجوو  و املصووادر املقلووة  _

أدى إلووووى بووووذل الكثيوووور موووون الوقووووت فووووي مرحلووووة جموووو  املراجوووو  وهووووو ألاموووور الووووذي ال نمتلكووووه  الوقووووت  فووووي 

 . 2مرحلة ماسةر 
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تشعب واتساا موضوا البحث صعب عىى الباحثين الاملام بمل جوانبه وضبطه في إطار  _

القووووانين م  جووي محوودد. خاصووة أن الفسوواد املووالي مت ل وول فووي جميوو  امليووادين وهنوواو هووم هائوول موون 

 املتفرقة اليي  نص عليه.

 إشكالية البحث

مــا ي التــداعيات وعراقيــل الفســاد  يىووي:إنطالقووا ممووا سووبر  تعووين معووالم إلاشوومالية فيمووا 

  املالي على التنمية إلاقتصادية وإستراتجيات مكافحته؟

  :و هذا مايدفعنا إلى طرح ألاسئلة التالية

 ؟الفساد املالي و فيما  كمن أسباة إنتشاره املقصود من ما •

  .ة الفساد املالي؟ممافحماهية طرق و ألياذ  • 

 منهج البحث 

 بمول أبعادهوا املالي املنهج الوصفي وذلل من أجل وص  ظاهرة الفساد عتماد عىىالا  م  _

لتحليووول مختلووو  آليووواذ  نهج التحليىووويعتمووواد عىوووى املووو  والا رفوووة أسوووباة الفسووواد وأنواعوووه وآثوووارهملع

 املعتمدة من أجل ممافحة الفساد املالي.

  هيكل البحث

إلوووووى  بحوووووثالوضووووووا قسووووومنا هوووووذا املحاطوووووة بجوانووووب إلا لإلجابووووة عىوووووى إلاشووووومالية املطروحوووووة و 

الفصوووول ألاول ألاطووووار املفوووواهيمي للفسوووواد املووووالي وأثووووره عىووووى   ضوووومنفصوووولين تسووووبق م مقدمووووة  حيووووث 

أمووا املبحووث ألاول ماهيووة الفسوواد املووالي وأسووبابه  أوضوو    ث مباحووثإلاقتصوواد الوووطني وذلوول فووي ثووال 

املبحث الثالث ألاثار إلاقتصوادية والسياسوية  فيما أبرز   مظاهر الفساد املالي فعدد املبحث الثاني

ليوووواذ ممافحووووة آ  ووووم الةرهيوووو  عىووووى  و فووووي الفصوووول الثوووواني النتشووووار ظوووواهرة الفسوووواد املووووالي جتماعيووووةإلا و

املبحووووث  فيمووووا عوووور املبحووووث ألاول ألاليوووواذ القانونيووووة  ضوووومن مبحثووووين   خوووواللموووون الفسوووواد املووووالي 

بممافحوووة الفسوواد املوووالي  لتختووتم الدراسوووة بخا موووة  تساسووتية واوووي هيئوواذ معنيوووةاملليووواذ آالثوواني 

  ضمنت مجموعة من النتائج والتوصياذ.

 



 

 

 الفصل الاول 

إلاطار املفاهيمي للفساد املالي 

 وتأثيره على إلاقتصاد الوطني
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ذاذ جووذور عميقووة  أخوود أبعوواد   نتشووار الا تعوود ظوواهرة الفسوواد املووالي ظوواهرة عامليووة واسووعة 

فهوووي تعيووور عمليوووة  طوووور وإزدهوووار و قووودم املجتمعووواذ فوووي شوووي    عووودةعوامووول واسوووعة و توووداخل ف  وووا 

  هووووذه الظوووواهرة اليووووي  مووووج سووووتويين العووووام وال ووووا فووووي مختلوووو  بلوووودان العووووالم عىووووى املواملجوووواالذ 

فووووي هووووذا  التطوووورق هووووذا مايوووودفعنا إلووووى  إلووووى ت ديوووود ألاموووون الاقتصووووادي  و ووووتدي السوووولوو القووووويم للفوووورد

  :ثمباحالفصل إلى ثال ث 

  ليتم البحث في مظاهر الفساد املالي فوي املبحوث املبحث ألاول: ماهية الفساد املالييعر  

فووي البحووث الثوواني  عىووى أن نصوول فووي ختووام هووذا الفصوول إلووى ألاثووار املةر بووة عوون انتشووار الفسوواد املووالي 

 الثالث.
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 املبحث ألاول 

 ماهية الفساد املالي

فهووي  ووأثر سووولبا  الووودول موون أهروور املظوواهر السووولبية اليووي ت ووم هيووان تعوود ظوواهرة الفسوواد املوووالي 

عىوووووى املجتمووووو  وانتشوووووار هوووووذه الظووووواهرة  قوووووود الدولوووووة إلوووووى الركوووووود والفقووووور والتخوووووبط فوووووي العديووووود مووووون 

ثووم  ولف وم هووذا املوضووا كووان ال بود موون التطورق إلوى مف وووم الفسواد املووالي  املطلوب ألاول   ألازمواذ 

  املطلب الثاني . الفساد املالي انتشار اليي تساهم في  أسباة

 ألاول لب املط

 مفهوم الفساد املالي 

   وعوودم احةوورامتسووييرالبايووة عىووى سوووء منحرافوواذ ماليووة اعىووى   قوووم ظوواهرة الفسوواد املووالي

اليووي  حكووم التعووامالذ الوطنيووة والدوليووة  يعوور  هووذا املطلووب تعريوو  الفسوواد القوووانين وألانظمووة 

 . الفرا الثاني  خصائص الفساد املالي ثماملالي  الفرا ألاول   

  الفرع ألاول: تعريف الفساد املالي

يقصوووود بالفسوووواد املووووالي ذلوووول السوووولوو ال يوووور القووووانوني املتمثوووول فووووي هوووودر املووووال العووووام وأعمووووال 

نحرافووواذ املاليوووة املبايوووة عىوووى مخالفوووة إلا السمسووورة فوووي مشووواري  و جوووارة السوووالح  ويقصووود   وووا أيضوووا 

 1.دة في أي متسسةعتمختل  ألاحمام املمو القوانين والقواعد 

حيووث عرفتوه منظموة الشوفافية الدوليوة أنوه إسووت الل السولطة مون أجول املنفعوة ال اصوة  

أمووووا  موووون أجوووول  حقيوووور مكسووووب خووووا  املمنوحووووة لووووه سوووووء إسووووتخدام السوووولطة يعموووود املوظوووو  إلووووى 

كسووب ال ووا   فالفسوواد يحوود ث لقوود إعتبوور الفسوواد بأنووه إسوواءة الوظيفووة العامووة لفالبنوول الوودولي 

بول أو طلووب رشوووة أو عمولووة لتسوو يل عقوود أو إجووراء طوورح ملنافسووة عووادة عنوود مووايقوم موظوو  بووالق

هموا يمكوون تعريو  الفسواد املووالي بأنوه عودم إلةوو ام املعتمود بعودم  نحيووة املصوال  ال  صووية   عاموة

 .الحمومية

                                                           
1
  دار اليوازوري للاشور والتوزيو   الفسـاد إلاداري واملـالي وأثـاره إلاقتصـادي وإلاجتمـا ي هاشم الشمري  إيثار الفتىي   

 .22    2002الاردن  عمان  
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نحرافوووووواذ املاليووووووة املبايووووووة عىووووووى مخالفووووووة القوووووووانين إلا همووووووا عوووووورف الفسوووووواد املووووووالي بأنووووووه  لوووووول  

ختالسووووواذ الت وووووورة إلا  موووووون أجووووول املعتموووووودة فوووووي أي متسسوووووة أو  نظووووويموألانظموووووة ومختلووووو  ألاحموووووام 

الضورييي.... إلووك  همووا يعوورف أيضووا بأنووه ذلوول السوولوو املنووافي للقوووانين وألاخووالق القووائم عىووى أخووالق 

املصووال  الواجبوواذ العاموووة موون خوووالل إسووت الل املوووال العووام لتحقيووور مصووال  ال اصوووة  همووا عووورف 

ية اليووي ير كا ووا فوورد موظوو  عنوود إنجوواز املعووامالذ املاليووة سووواء مجموعووة موون املخالفوواذ السوولببأنووه 

 1ما ير بط م  ا باملصلحة العامة أو بمصلحة املواطنين الذين يتعاملون م  املتسسة.

 :أهم ا صور من ال العديد يتخذ هدر املال العام

ألافووراد تضوو يم فوووا ير إلانفوواق العووام لصووال  ه: إخووتال  املووال العووام والعوودوان عليووه أوال  

  .أو طبقاذ معينة

: املتووواجرة مووون خوووالل الوظيفوووة هوووأن يقووووم املوظووو  العوووام بأخوووذ رسووووم مقابووول خدموووة ثانيـــا

  . قدم ا الدولة مجانا املواطنين

: الة ييو  والة ويور العملوة وبطاقوواذ إلائتموان و قود يوتم موون خوالل التسووق عبور شووبكة ثالثـا

  .إلانةرنت..... إلك

مسوورة  تضوومن عمليووة التالعووب فووي سوووق الصوورف مثوول  جوووارة أمووا فووي مووا يخووص أعمووال الس

أعمووووووال اليووووووي  صوووووودر عوووووون شووووووركاذ  بعووووووضالعملووووووة  و سوووووووق املووووووال ال اصووووووة با سوووووو م والسوووووونداذ و 

يوور موون الفسوواد املووالي واليووي بالسمسوورة  أمووا  جووارة السووالح تعوود موون صووفقاذ اليووي يةرافوور مع ووا هووم ه

ديوود   ووذا الصوودد نوومول جشووبوهة و موون ال وودار موون خووالل مافيوواذ منظمووة عبوور صووفقاذ وهميووة أو م

 2روة".حظاهرة " جارة ال
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 .220    2022  العدد الساد   سبتمبر  إقتصاد أعمال وتجارة
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  الفرع الثاني: خصائص الفساد املالي

 جعلوووه سوووما قوووا ال ينخووور هيوووان الووودول  واوووي موووا ظووواهرة الفسووواد املوووالي منتشووورة بشووومل رهيوووب 

 تقووارة و تشووابه موو  مختلوو  أنووواا الفسوواد ألاخوورى إال أن للفسوواد املووالي مجموعووة موون ال صووائص 

 واليي يمكن غجمال ا فيما يىي:اليي  مي ه 

  أوال: السرية

وإجراءا وه فوي  ايوة السورية والوتحفت وتسوتخدم  و ر يبتوهعادة ما  مون ممارسواذ الفسواد 

الج وووواذ املمارسووووة فووووي الفسوووواد املووووالي عوووودة أسوووواليب وإسووووةرا جياذ موووون أجوووول التسووووةر عىووووى ممارسووووت م 

فيلجووتون إلووى ت ليوو  ممارسووت م و أفعووال م ب سووم املصوولحة العامووة والتظوواهر بووأ  م يقومووون بتنفيووذ 

 1ام موظفين العاديين. وج  اذ أوامر سياساذ يتعذر الكش  ع  ا خاصة أم

وذلوول   إذ  تصوو  أعمووال وجوورائم الفسوواد املووالي بالسوورية بشوومل عووام بووين عناصووره وأدوا ووه

إذ   ملوووا يتضووومنه الاشووواس مووون ممارسوووة  يووور مشوووروعة مووون ج وووة القوووانون أو املجتمووو  أو إلاثنوووين معوووا

ا موا بو الفا القيواداذ لج وة اليوي  مارسو   بعا  تابين الوسائل و أساليب اليي يتسةر الفساد املالي   ا

 وج  وواذ عل  ووا   نفووذه ب عتبوواراذ أمنيووة و ظوواهر بأ  ووا  ليفووتسووةر فسووادها ي سووم املصوولحة العامووة وت

يتعذر الكش  ع  ا و إنما  ايت ا الة وير والتدليج والتعمير و إنت از الفر  و الظوروف إلاسوتانائية 

 2.لتمرير فسادها

 الفساد ثانيا: عدد ألاطراف املتشاركة في ممارسة

واملصووووال   التبادليووووةيشووووةرو فووووي ممارسووووة الفسوووواد املووووالي أهروووور موووون  وووو ص نتيجووووة للعالقوووواذ 

أي  تم عملية الفساد املالي بوين ج توين املوظو    املشةرهة بين ألاطراف الفاعلة في  لل ممارساذ

 3وعمله وطرف خارجي.

                                                           
مجلــة بحـــور إلادارة "  اري واملوووالي و إسووةرا جية ممافحتوووهأسووباة الفسوواد إلادبلبوووال حسووناوي  زواو ضووياء الووودين  "  1

 .22    2022  جوان  02  العدد 02  املجلد وإلاقتصاد

 مقدمووة أطروحووة  "آليووة ممافحووة الفسوواد املووالي وإلاداري بووين الفقووه إلاسووالمي والقووانون الجمائوورصووليحة بوجووادي  "  2

جامعووووة الحوووواج  إلاسووووالمية العلوووووم إلاسووووالمية   خصووووص الشووووريعة والقووووانون  كليووووة العلوووووم  فووووي لنيوووول شوووو ادة الوووودهتوراه

 . 252   2022 2022السنة  02ل ضر با نة 

 .22   بلبال حسناوي  زواو ضياء الدين  املرج  السابر   3
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مون  و ص واحود  أصوب  عموال منظموا قود يقو  لإذا أن الفساد املالي لم يعد عموال فرديوا بو

ب العالقووووواذ املتبادلوووووة بسووووود أهرووووور مووووون  ووووو ص وذلووووول بسووووواو لكووووون عوووووادة موووووا يشوووووةرو فوووووي سووووولوو الف

للمنوواف  وإلالة موواذ بووين أطووراف عمليووة الفاسوودة   ن الفسوواد تعبيوور عوون إ فوواق إرادة صووان  القوورار 

الفرديوة أوال واملتشر بتكيفه م  إدارة أولئل الذين يحتاجون إلى قراراذ محددة  خدم مصوالح م 

 1وأخرا.

 ثالثا: سرعة إلانتشار

ينمووووو الفسووووواد وينتشوووور أهرووووور البيئوووووة املالئمووووة ذلووووول فتسووووويب إلاداري وعوووودم إحةووووورام الوقوووووت و 

المووووبالة و ضووووع  الرقابوووووة و املسوووواءلة و أحيانووووا  حكوووووم السوووولطة والنفوووووذ الوووووذين  تمتوووو    مووووا بعوووووض 

لإلنتشوار الفسواد املوالي إضوافة إلوى بعوض ألاطراف الفاعلة و  يرها من سلبياذ وتعد البيئة مالئمة 

عوووواداذ و أعووووراف سوووولبية السووووائدة فوووووي العديوووود موووون املجتمعوووواذ الناميوووووة اليووووي  بوووورر إلووووى إلانحرافووووواذ 

 2السلوهية.

فعىوووى الوووور م مووون خاصووووية السوووورية إلوووى أن الفسوووواد سوووري  إلانتشووووار إلووووى بوووا ي ألاج وووومة خاصووووة 

الفاسوودين ونفوووذهم ممووا يعطوو  م القوووة عنوودما يمووون الفسوواد نا جووا عوون مسووتولين فةوو داد سوولطة 

للضووووواس عىوووووى البوووووا ي الج ووووواز إلاداري ليسوووووير عىوووووى خطووووواهم الفاسووووودة طوعوووووا أو هرهوووووا  هموووووا أنوووووا هوووووذه 

ال اصوية  تهوود أن الفسوواد أصووب  ظواهرة  تجوواوز الحوودود الوطنيووة إذ ال  قتصور عىووى حوودود الج وواز 

 3.إلاداري في دولة واحدة

  روقراطيةيبالرابعا: ترسيخ قيم ومفاهيم 

اللوووووائ  و  يوووواة القواعوووود  فووووي مقوووودمت اياووووتج عوووون الفسوووواد املووووالي العديوووود موووون ألاثووووار السوووولبية 

الرسوووووومية و سوووووويطرية إلاجت وووووواداذ ال  صووووووية ممووووووا يووووووتدي إلووووووي إضووووووعاف روح إلانتموووووواء و املسووووووتولية 

 4نحراف عن ألاهداف الرئيسية.إلا بالتالي  الوظيفة و  اذإلاجتماعية وأخالقي

                                                           
 .262صليحة بوجادي  املرج  السابر      1

 .22   بلبال حسناوي  زواو ضياء الدين  الرج  السابر   2

 ..262    نفسهصليحة بوجادي  املرج     3
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 باملال العام درار خامسا: إلا 

تووورطين فووي الفسوواد املن امر بطووة بجوورائم  سوول ألاموووال و الرشوووة و  البووا مووا  مووون إذ أ  ووا 

علمووا   يسولمون القنوواذ نفسوو ا اليوي يسولك ا مر كبووو الجورائم ال طورة ويتسوورفون با سولوة نفسوه

جموعوواذ و يوواة البيئووة ال يوور املنظمووة فووي  يوواة العالقوواذ الثابتووة بووين م يأن الفسوواد املووالي يمدهوور فوو

 1أنماس السلطة املعةرف   ا.

 املطلب الثاني

 أسباب الفساد املالي 

هووذا املجووال تشووير إلووى  فوويد أسووباة الفسوواد و ختلوو  موون بلوود إلووى أخوور  يوور أن ألابحووا ث  تحوود

تفشوووو ي ويمكوووون حصوووور النتشووووار و ال الظووووروف العامووووة اليووووي تسووووم  لووووه ب وووووافر أن الفسوووواد يوووومداد عنوووود 

  ألاسووباة الاقتصووادية  الفوورا ألاول   ألاسووباة السياسووية فووروا أساسوويةأسووباة الفسوواد فووي ثووال ث 

  الفرا الثاني   ألاسباة الاجتماعية  الفرا الثالث .

  الفرع ألاول: ألاسباب إلاقتصادية

حوووووووووال املووووووووالي  فسوووووووووء ألا ظ ووووووووور الفسوووووووواد  فوووووووويا ر دو  الصووووووووعبة قتصووووووووادية لعووووووووب الظووووووووروف الا

السولوو    هموا ينموي ساسية للموواطنينألا عجم الدولة عن اشباا الحاجاذ يتدي إلى قتصادية الا

 لدى معظم املواطنين  وتشمل ألاسباة الاقتصادية للفساد املالي في:املرض ي 

  أوال: تدخل الحكومة في إلاقتصاد

حينموووا يمووووون املسوووتولون الحموميووووون فوووي  طبيوووور القواعووود التنظيميووووة  قووود  مووووون ألاطووووراف 

لووووودف  الرشووووواوي للمسوووووتولين الحمووووووميين للحصوووووول عىوووووى أي ربووووو  يمكووووون  ولوووووده  ال اصوووووة اسوووووتعداد

  .القواعد التنظيمية
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  ثانيا:  إنخفاض مستوى الدخل املوظفين الحكوميين

و يعوومز هووذا إنتشووار الفسوواد يضوو ره هووتالء املوووظفين إدارة شووتون املاليووة فووي صووندوق النقوود 

ال دمووووة املدنيووووة اليووووي يمكوووون أن يق وووو ي إلووووى الوووودولي موووون مخوووواطر التخفوووويض الشووووامل موووون ألاحوووووال 

  عوووووووودم وضوووووووووح النظووووووووام الضوووووووورييي و عوووووووودم هفايووووووووة شووووووووفافية القوووووووووانين 1إر فوووووووواا السوووووووولوو الفاسوووووووود

  .وإلاجراءاذ الضريبية إضافة إلى إعطاء صالحياذ هبيرة ملتحصل الضرائب م   ياة الرقابة

 يةثالثا: عدم إستقرار البيئة التشريعية التي تدعم املؤسسات الحكوم

إذا وجود نظام قوانوني عوادل فاعول إضوافة إلوى وجوود حموموة قوادرة عىوى  طبيور القووانين  

 2الوكل  عل  ا. ساذ بامل اماملتسيتثر عىى قيام هذه 

  صووووووووب بالفسووووووواد حيووووووووث  صوووووووولتهو موووووووومدوج الداللووووووووة فوووووووي  وهووووووووو يبووووووودوا موووووووومدوج الداللوووووووة رابعوووووووا:

فوووي ظووول  يووواة القووويم  افوووي شوووره لسوووقوس لة عىوووى حووودى سوووواء معرضوووة وال نيوووفقيووورة الجتماعووواذ امل

والثفاقيووة وأليوواذ حمايووة القانونيووة  فووالفقر عاموول يصووعب أحيانووا إنمووار صوولته بالفسوواد  سياسوويةال

عىووى ألاول فووي بعووض صوووره بينمووا فووي رشوووة نفووج املوووظفين موون ذوي الوودخل الضووعي  و إقوودام م 

 3عىى إختال  مال العام.

عموميين بالحرية واسعة فوي  صورف بقليول : إضافة إلى  مت  املستولين حموميين الخامسا

مادي عون طريور  ي من ال ضوا ملساءلة حيث يست لون مناصا م لتحقير مماسب   ضية أو ر 

قبول الرشوة مون الشوركاذ أو مووظفين مقابول حصوول هوذه ألاخيورة عىوى إمتيوازاذ أو إسوتناداذ أو 

 4تس يل ل م.

                                                           
   رجموة جموال أموام  مرهوم ألاهورام للةرجموة والاشور  القواهرة  الفسـاد املـالي و إلاقتصـاد املـالي   هيمبرلوي آن اليووذ  1

2000    225-222. 

 .25    2002  دار لبنان  والفساد في العالم العربي الفقر  سمير البشير   2

"  موووذهرة مقدموووة متطلبووواذ  فعيووول أليووواذ ممافحوووة الفسوواد املوووالي فوووي الجمائوووربوووا محمووود عبووود القوووادر  عووموز ياسوووين  "  3

التسيير  جامعة أحمد دراية  أدرار  ضمن متطلباذ نيل ش ادة املاسةر  كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و العلوم 

 .22    2022-2020الجمائر  سنة 

 . 22   نفج الرج   4
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ين بمختلوووو  ألاج وووومة الحموميووووة  ن : الفجوووووة املة ايوووودة بووووين أجووووور ألاسوووومية للعوووواملسادســــا

إحتيوواجت م املاليووة الووداف  ألاهبوور لر موواة مختلوو  أشوومال الفسوواد نظوورا لصووعوبة سوود  لوول الفجوووة 

 1بأساليب مشروعة.

  :و  تمثل أسباة إلاقتصادية ألاخرى إنتشار الفساد املالي

  النهج إلاقتصادي و أثره و إنتشار الفساد -2

هوو إنت اج وا للموذهب إلاشوةراكي ب عتبواره املونهج إلاقتصوادي الوذي ما يميو  الدولوة الجمائريوة 

يسوم  بالتنميوة إلاجتماعيوة و إلاقتصوادية  يوور أن هوذا الونهج ولود عوودة أعورا  دفعوت الجمائور موون 

 2خالله الثمن باهضا.

  إلانتقال إلى إلاشتراكية إلى إلانفتاح إلاقتصادي -0

ل الناميووة أر  خصووبة لإلنتشووار الفسوواد  ن و هووذا إلانتقووال جعوول الجمائوور ه يووره موون الوودو 

موووا يتحىوووى مووون خوووالل القووويم بظ وووور مصوووادر جديووودة لروووروة وهوووذا خاصوووة فوووي ضووول  حوووول املفووواهيم و 

  .للسوق السوداء مكثفةإلانتشار إلاقتصادي املوازي و ماتعرفه الجمائر من حرهة 

 الخصخصة الفوضوية -3

بوين العوامول إلاقتصوادية اليوي سواهمت  الجمائر باشرت ا وتعد ال ص صة الفوضوية اليي  

في  نمية ظاهرة الفساد و دهور التنمية و ذلل أن ال ص صة ل ا عالقة مباشرة بتفش ي الفسواد 

  .أين  قوم الشركاذ اليي  ر ب في شراء متسساذ حمومية لرشوة املستولين للحصول عل  ا

  الفرع الثاني: ألاسباب السياسية

  الدولووةسووتقرار عىووى انعكج يوو والووذي السووائديحوود ث الفسوواد املووالي بسووبب املنووا  السيا وو ي 

إلووي حرمووان الكثيوور موون املووواطنين موون املشووارهة  ىاد والديمقراطيووة التشووارهيةديمقراطيووة اليوواة ف 

                                                           
 . 22  السابر   با محمد عبد القادر   املرج   1

"  موذهرة مكملوة ضومن متطلبواذ  حت ألاثار إلاقتصادية للفساد املالي العربية دراسة حالة الجمائرصاحيي س ام  "  2

فوي العلووم إلاقتصوادية  كليوة العلووم الاقتصوادية و العلووم التجاريوة   العلووم التسويير  جامعوة  لش ادة ماسوةر أكواديمي 

 .22    2026-2022العربي بن م يدي  أم البوا ي  
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ومووون املسووواهمة فوووي رسوووم السياسووواذ العاموووة هوووذا مووون ج وووة  ومووون ج وووة أخوووري فووو ن  آرائ ووومفوووي إبوووداء 

ط بعوووووووض املسوووووووتولين بالدولوووووووة التنفيذيوووووووة فوووووووي الدولوووووووة عووووووون ممارسوووووووة م ام وووووووا وتسووووووول ةألاج وووووووم عجوووووووم 

ة عنوود مووواطني هووذه ال بووامال إلووي تعميوور روح ال أدى م لنفوووذهم لتحقيوور مصووال  خاصووة  اللواسووت 

 .الدول وهذا بدوره يساعد عىى  فش ي الفساد وتعم الفوض  

 أوال: الحكومات الضعيفة

إلوووى  نميوووة الفسووواد ويمكووون الحكوووم عىوووى موووادى ضوووع  أو قووووة  الضوووعيفة تدي الحمومووواذ ووو 

  :الحمومة من خالل معرفة هما يىي

  .مدى  مو  أو الشفافية في معامالت ا إلاقتصادية -أ

  .وضوعية في التسعيناذ و الوضائ مدى إ باا إلاجراءاذ النظم امل -ة

  .مدى فصور وفعالية الرقابة عىى أنسطة الدولة -ج

القيووووادة السياسووووية ملحووووارة و إن القيووووادة السياسووووية اووووي القوووودوة املثاليووووة  عوووودم إهتمووووام -د

 1مستولي الدولة.

:  وتعووووود ألاسوووووباة السياسوووووية الرئيسوووووة للفسووووواد خصوووووو  فوووووي الووووودول الناميوووووة و يمكووووون ثانيـــــا

 2ت  يص أهم ألاسباة السياسية للفساد:

  .ب  ذلل من دهتا ورية و فرد بالسلطةتيما عدم إلاستقرار السيا  ي و  -أ

  .عدم وجود دستور أو وجود دستور متقت أو وجود دستور دائم -ة

أدلجووة و عسووكرة املجتموو  وهووذا ألاموور واضوو  فووي بعووض الوودول اليووي   وويمن عل  ووا العسووكر  -ج

  .عىى مقدراذ الحياة أو   يمن الحمة

                                                           
ر  ماجسوووتي"  موووذهرة الفسووواد إلاقتصوووادي و إشووومالية الحكوووم الرائووود و عالقت وووا بوووالنمو إلاقتصووواديم  ووووران سووو يلة  "  1

 .222    2005-2006جامعة الجمائر   

سوامية حموريش " الفسواد املوالي و إلاداري  أسوبابه  مظواهره  و أليواذ الوقايوة منوه مو  عور   هوم التجاريوة الدوليوة   2

 .222    2022  العدد ال امج  جوان  مجلة املنار للبحور و الدراسات القانونية و السياسيةملمافحته "  
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  .سيطرة الدولة عىى وسائل إلاعالم و وج   ا -د

  .مالهضع  منظماذ املجتم  املدني بمافة أش -ه

  .ضع  إلارادة لدى القيادة السياسية ملمافحة الفساد -و

 ووووفر حصووووانة لوووودى هبوووار املوووووظفين ورجووووال السياسووووة  حمووو  م موووون املالحظووووة وال صوووووا  -ي

 .للمساءلة

 ثالثا: أهمية تحديد العامل السياس ي في تنامي ظاهرة الفساد املالي في الجزائر

إن إعتمووووووواد عىوووووووى الريووووووو  البةرولوووووووي عووووووومز مووووووون ممانوووووووة السووووووولطة  للدولـــــــة: الريعـــــــيالطـــــــابع  -2

و هوووذا موووا جعووول الدولوووة اوووي املوووان  فوووي  يوووةموووام عىوووى منطووور المبائاتالسياسوووية فوووي الجمائووور و ذلووول ب ح

نفج الوقت و اي تعمل عىى من  مون تشواء مون مسوتولي و الفئواذ إلاجتماعيوة و كول  و ص  رعوا 

  .ته عاديافيه خادعة للبقاء النظام و تعمل عىى مساوم

إذا كانووووت  ايووووة السووولطة فووووي نظوووور  : عـــدم إهتمــــام القيــــادة السياســــية ملحاربـــة الفســــاد -0

ة اووووي البقوووواء فووووي السوووولطة و هووووذا مووووا أثبتووووه الواقوووو  هووووذه الوووودول موووون خووووالل تخلفووووسياسووووة الدولووووة امل

 1وألاصدقاء. مشارهة مستوليت ا بأعمال الفساد و تضمن   ب مال عام و التوظي  ألاقارة

و يظ ووووور ذلووووول مووووون خوووووالل  ميووووو  بوووووين املنووووواطر لتوزيووووو  الروووووروة  التكامـــــل وإلانـــــدما :عـــــدم  -3

أخرى نتيجة لوجود مستولين من أنباء  لل املنطقة في السلطة و هوذا عىى ضيل ج ة و الوطنية 

  .مايتدي إلى إحدا ث نوا من التفاوذ إلاجتماعي

ة السياسوية وقلوة ر القود تمثول فوي  يواة سياسوية وجود عوامول أخورى و أسوباة  : هما رابعا

الوووووووعي السيا وووووو ي و يقصوووووود   ووووووذا ضووووووع  إلادارة لوووووودى القووووووادة السياسوووووويين ملحاربووووووة الفسوووووواد نظوووووورا 

موو  م فووي قضووايا الفسوواد أو عىووى ألاقوول عوودم  فعيوول هووذه الطبقووة بووالجراءاذ سوو ا او بعووض ا ملإلن

د يعمول الوبعض قووسويادة القوانون بول  الن اهوة ة و بالشوفافالوقاية من الفسواد وتعميور موا يسوم  

 2.م  م عىى إرساء قواعد الفساد خصوصا في الدول النامية كالجمئر

                                                           
 .22-22الباحثة ضاحيي ش ام  املرج  السابر      1

 .265 -266صليحة بوجادي  املرج  السابر      2
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إن ضووووووع  أداء  ضـــــعف أداء الســــــلطات الثالثــــــة وعــــــدم إلتـــــزام مبــــــدء الفصــــــل فيهــــــا: -2

رسوومي  وا ج وواز رقووابي  ة فسوواد يجر ضوويأيوة ق حفووتالسولطاذ الثالثووة التشووريعية و التنفيذيوة  ملوول 

ألاخيووورة و قيوووود صوووالحيت ا الفعليوووة حيووووث إلاجوووراءاذ املطولوووة فووووي ول عىووووى هوووذه ت ووووالقضوووائية بووول وال

القضوووواء خاصووووة إذا مووووا رفعووووت دعووووووة الحوووور العووووام أمووووام القضووووواء املخووووتص بشووووأن قضووووية الفسووووواد 

 مسألة شبه مستحيلة لذلل إذا كان القضاء  ير مستقل و  ير محايد.

  :لفســــــادضــــــعف دور إلاعــــــالم والصــــــحافة و املؤسســــــات املجتمــــــع املــــــدني ملكافحــــــة ا -0

  .ضع  ألاج مة الرقابية املختصة في هش  الفساد و نفج الكفاءة و  ياة حرية إلاعالم ال ير

 و عدم السماح له أو للمواطنين للوصول إلى معلوماذ و سجالذ العامة.

: موووون الناحيووووة الشوووورعية فووووي مجووووال القوووودوة القــــدوة السياســــية مــــن الناحيــــة الشــــرعية -3

روي عنوه أنوه قوال إذا  فقودالسياسية لقد ضرة لنا أمير املتمنين عمر بن ال طاة رض ي هللا عنه 

وة للنوا  و قود كوان سوهنت في من لة تسوى وتعجم عن النا  فوهللا موا  لول لوي بمن لوة حيو  أكوون أ

فقوال إنوي   يوت النوا  عون هوذا وهوذا و رض ي هللا عنه إذا صعد فنه  النوا  عون يو يء جمو  أهلوه 

 أحوووودا موووونكم فعلووووه إال  جوووودإن النووووا  ينظووووروه إلوووويكم نظوووور الطيوووور يعنووووي إلووووى اللحووووم وأقسووووم بووووا  ال أ

 1 .ةأضعفت عليه العقوب

  الفرع الثالث: ألاسباب إلاجتماعية

أسووووووباة  ربويووووووة   ووووووام  تسوووووواهم فووووووي انتشووووووار ظوووووواهرة الفسوووووواد املوووووواليماعيووووووة هنوووووواو أسووووووباة اجت

 سووولوهياذ  يووور حميووودة بقبوووول الرشووووة وعووودم إلوووىيوووتدي موووا  ووور  القووويم   تمثووول فوووي عووودموسووولوهية 

 .املسئولية وعدم احةرام القانون 

 أوال: إنهيار القيم وألاخالق و ضعف الوازع الديني

إن من أبرز من عوامل  فش ي الفساد جوانب عقيدية و خلقية و إ  يار عقد إلاصالح وذم  

الفسوووواد و املفسووووودين و  البوووووا مووووا  ظ ووووور هوووووذه الظوووووواهر بسووووبب إلادارة السياسوووووية للنخبوووووة الحاهموووووة 

  .و بن  ا سياسة إلانقالة ألاخال ي

                                                           
 262صليحة بوجادي املرج  السابر      1
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الظوواهرة واضووحة فووي بووروز ظوواهرة املاسوووبة واملحسوووبة عىووى حسوواة مصوولحة العامووة و هووذه 

عموم مجتمعنا العربي من حيث املستول أو املوظ   وزي  املستولياذ و امل ام م  عملياذ سوء 

  .إلاست الل

إ  يوووار املسوووتوياذ املعيشوووية للفووورد داخووول املجتمووو  و إنتشوووار الفقووور و  يووواة حريوووة إلاعوووالم  و 

 1 .سجالذ العامةعدم السماح لإلعالميين و املواطنين للوصول إلى املعلوماذ و ال

إحووووتالل القوووويم ألاخالقيووووة السووووائدة فووووي املجتموووو  موووون ألاسووووباة املوضوووووعية امل مووووة فووووي نشووووأة 

ظاهرة الفساد اي  لل املتعلقة بالنسان و أخالقيته ومدى إستجانية للضلوا فوي أفعوال و حورائم 

ي اليوي تعتبور الفساد من عدمه فالقيم ألاخالقية اليي  ومرا داخول إلانسوان اوي الوردا الوذاتي معنوو 

 2أهم في أركان الوقاية من الفساد.

 ثانيا: طبيعة املجتمع و بروز أهمية العالقات الشخصية في الحياة إلاجتماعية

ممووا لووه أثوور هبيوور فووي  فشوو ي الفسوواد و بالتووالي إنتشووار محسوووبية عىووى حسوواة مصووال  الدولووة 

 3العليا.

 4و من أهم ألاسباة إلاجتماعية فما يىي:

  .بوهة السائدة في املجتم القيم املش -أ

  .شيوا ثقافة الفساد -ة

  .راو إلاجتماعي وجمود التفكير و التحجر و عدم قبول الت يرحفقدان ال -ج

  .سيادة سلطة ال وف من كل ما هو جديد -د

                                                           

  موذهرة ماجسووتير فوي العلوووم السياسوية  جامعووة "2222 2002متسسوة ممافحووة الفسواد الجمائوور بواديج بوسووعود  " 1 

 .22    2025 ي ي وزو  

 . 222   وجادي  املرج  السابرصليحة ب  2

 .21محمد عبد القادر و عمور ياسين  املرج  السابر      3

 .222-221سامية حمريش  املرج  السابر      4
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  .زيادة أعداد السمان  حة املوارد و إسةرادها -ه

  .ة و عشائرية سلبيةيلالقبالتمسل بالقيم  -و

  .الطائفي الديني و شيوا مظاهر البثخ و الةرف و ألاعراف و التقاليد السائدة عصبالت -ي

 ثالثا: إنهيار املستوى املعيش ي للفرد داخل املجتمع و إنتشار الفقر

إن سوووووء التوزيوووو  للوووودخول بووووين أفووووراد املحتموووو  و خاصووووة فووووي الدولووووة الفقيوووور مو وووودني روا ووووب 

 فووواا مسوووتوى املعيشوووة يسووواعد بشووومل هبيووور عىوووى بوووروز العووواملين فوووي القطووواا العوووام و الوووذي يقابلوووه إر 

ظواهرة الفسواد إلوى الحود الووذي  حود ث فيوه فوضو   إجتماعيوة ناشووئة عون إلاحسوا  بعودم العدالووة 

  :و من أهم الظروف 1وإلانحالل في الوض  إلاقتصادي و املعاي ي

  . ياة الوعي إلاجتماعي العام -

  .ليةالقبالعالقاذ إلاجتماعية ألاسرية و   -

 2الة و الصحبة املختارة السيئة.المم -

إر فاا ألاسعار و  دهور القودرة الشورائية للموواطن إثورا فشول سياسوة التخطويط فوي موا  -

لة إلانتاج و إلاست الو و التحكم فوي نموو صوورة عاموة مو  سووء التودبير والتبوذير عادسبر و ضياا م

 الرروة الوطنية و  فاقم مخاطر ألازمة إلاقتصادية.

إلاجتماعيووووة للمجتموووو  الجمائووووري إذا نظرنووووا إلووووى البايووووة العائليووووة الجمائريووووة الةرهيبووووة  -

فنجوووود الفوووورد ملةوووو م  جوووواه العائلووووة عوووون طريوووور ضوووورورة  قووووديم ال وووودماذ ألاسوووورة املقووووربين و املحايوووواة 

 3وحرمان ألافراد ألاخرين من هذه ال دماذ.

 

 

                                                           
 .21محمد عبد القادر و عموز ياسين  مرج  السابر      1

 222 222 221صليحة بوجادي  املرج  السابر      2

 .22 20صاحيي  س ام  املرج  السابر      3
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متخصصـــة فـــي  رابعـــا: بـــروز ظـــاهرة تـــولي مســـؤولية لقيـــادات ضـــعيفة و  يـــر كفئـــة و  يـــر 

 مجال عملها

إن موووون أبوووورز عواموووول إنتشووووار الفسوووواد وجووووود قيوووواداذ إداريووووة وصوووولت لسوووولطة بقووووراراذ  قوووو   

 البووا مووا  مووون  يوور هفئووة  اوويضوومن قووامو  املحسوووبية و  يوور سوووية عىووى حسوواة هفوواءة و  أهيوول و 

ل اطئووة ة فووي مجووال عمل ووا و هووذا يووتدي إلووى بووروز سلسوولة إلادارة السوولبية و القووراراذ اصووأو متحص

م إدارة املوقووووووو  إن وضووووووو   ووووووو ص  يووووووور مناسوووووووب فوووووووي مواقووووووو  حكووووووووضوووووووع  ألانظموووووووة إلاداريوووووووة اليوووووووي  

مستولية و إ خاذ القراراذ و هو  ير متهل لألش ال املرهم إلاداري الذي  مليه الوظيفوة فوي أج ومة 

 .الدولة و املجتم 

 خامسا:  ياب حرية إلاعالم

ول إلى معلوماذ وسجالذ العامة مما يحول هو عدم السماح إلاعالميين و املواطنين الوص

دون ممارسووت م لوودورهم الرقووابي عىووى الاعمووال الوووزاراذ و متسسوواذ العامووة يبوود و أنووه موون صووعب 

عامل ال ال ظاهرة الفساد في عامل ببعينه أو حي  في مجموعة عوامل بعي  ا إلى أنه يبدو و أن خةإ

ربما يمون أهرر بروزا و إيثارة لإلنتباه لكنه ليج العامل الوحيد بالتأهيد. السيا  ي
1 

 املبحث الثاني

 مظاهر الفساد املالي

اليووي أصووبحت واسووعة إلانتشووار ممووا أدى لفسوواد املووالي فووي مختلوو  البلوودان و مظوواهر ا  تشووابه

فووي الرشوووة  و وجوود أوجووه هثيوور ل ووذه الظوواهرة إال أنووه يكوون حصوورها  إلووى  فشوو ي مظوواهر الفسوواد املووالي

  .إلاختال   الت رة الضرييي  و الت رة الجمركي و  سيل ألاموال

 

 

 

                                                           
 .21-25محمد عبد القادر و عموز ياسين  املرج  السابر      1
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 ألاول املطلب 

 الرشوة وإلاختال  ألاموال العمومية

الظووووووواهرة للعيووووووان الرشوووووووة وسووووووووء اسووووووتخدام املووووووال العوووووووام   الفسوووووواد املووووووالي موووووون أهووووووم صوووووووور 

فووواملوظ  ومووون خوووالل هوووذه الصوووفة يسووووى الوووى  حقيووور مصووولحة خاصوووة بوووه قووود  موووون لوووه او ل يوووره  

 . حقير املصلحة العامةعن مخالفا بذلل واجبا ه امل نية وانحراف 

 1الفرع ألاول: الرشوة

أنواعووووه وأدوا ووووه و تخووووذ مظوووواهر تعوووود الرشوووووة موووون أخطوووور مظوووواهر الفسوووواد املووووالي  وموووون أهووووم 

وأشووومال متعوووددة  و تفووواوذ مسوووتويات ا و وسوووع ا مووون دولوووة  خووورى حسوووب ثقافووواذ املجتمووو  ونسوووبة 

 .العدل فيه

 الرشوةتعريف أوال: 

جريموووووة الرشووووووة مووووون جووووورائم الوظيفوووووة العاموووووة و قووووود نظوووووم قوووووانون العقوبووووواذ العرا وووووي هوووووذه 

بووين املشوورا فووي هووذه ألاحمووام العامووة ذاذ صوولة   و 202-221الجريمووة و صووور خاصووة   ووا فووي املووواد  

بموضوا الرشووة و عنو  وا فوي البواة السواد  الفصول و قود أطلور عل  وا عنووان هوذا البواة "جورائم 

 ."املخلة بالوجباذ الوظيفة

 الركن املادي1 -

 .: اململ  بخدمة عامة عن إراد ه بطلب الرشوةإلافصاح -أ

 .من طرف يسم  الراي ي : و هو وجود عر  سابر للموظ القبول  -ب

بادر املشرا إلى إعطاء الراي ي و الوسويط إذا أخبور عون الرشووة  صعوبة إثبات الرشوة: - 

 .و أو إعةرف   ا قبل أو بعد إ صال باملحكمة

                                                           
رائوود رعوود عبوود السووالم  رزينوة عبوود الحسووين " داخوول الفسوواد املووالي و إلاداري فوي الوووطن العربووي أسوواليب حمايووة املووال   1

الفسوواد إلاداري و املووالي  و املنعقوودة فووي  ووونج  الجم وريووة العووام "  ورقووة عموول مقدمووة فووي نوودوة املووال العووام و ممافحتووه 

 .02-20    2002مايو   21-22التونسية خالل الفةرة 
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  الركن املعنوي  -0

 أخووذ صووورة الع وود املطلوور اووي الصووورة امللحقووة   ووا و ال مجووال لل طووأ و فووي هووذه الجريمووة و 

 1تستلمم العلم و إلادارة للراي ي و املرتش ي و الوسيطاء ف  ا.اي العمدية و 

  الفرع الثاني: إلاختالس

جريمووووة موووون جوووورائم اليووووي  قوووو  عىووووى املووووال أو  يوووور املووووال العووووام لووووو كانووووت للدولووووة أو أي نصووووب 

 2للدولة   ا  مال عام  أو مخصص للنف  .

 أوال: الركن املادي

 :ذا  وافرذ الرهن املادي عام للجريمة و ايفي السلوو ال ارجي نتيجة و عالقة نسبية إ

 .إلاختال  أو إلاطفاء -2

 .إلانتفاا من املقاوالذ و التع داذ -2

 .إلاستيالء -2

 إحتجاز ألاجور   قييد أسماء في دفا ر العمل وهمية -1

 .ألاضرار بسوء فيه. -5

 ثانيا: الركن املعنوي 

قيام ووووووا  وووووووافر إن جريمووووووة إخووووووتال  أموووووووال العموميووووووة  قوووووووم عىووووووى رهوووووون معنوووووووي إذ يشووووووةرس 

القصوووود الجنوووواني يجووووب أن يمووووون الجوووواني عىووووى علووووم بووووأن املووووال الووووذي بووووين يديووووه هووووو ملوووول الدولووووة أو 

 3إحدى متساست ا أو ملل لألحد ال وا  و لقد سلم له عىى سبيل ألامانة.

 

                                                           
 .20رائد رعد سليم  رزينة عبد الحسين  املرج  السابر      1

 .20 22 22رائد رعد سليم   املرج  السابر      2

  العوودد 02  املجلود مجلـة العلــوم القانونيـة و السياســيةديجووة  ورداين  "جريموة إلاخووتال  فوي القوانون الجمائووري"    3

 .602  جامعة أبي بكر بلقايد  لمسان  الجمائر    2022  ديسمبر 02
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 املطلب الثاني

 1التهرب الضريبي، التهرب الجمركي

 لتحقيووووور اليوووووةملا سوووووت اسيا فووووويإل  وووووا الدولوووووة   لجوووووأ اليوووووي ألادواذ أهوووووم مووووون ضووووورائبتعةووووورة ال

 الدولة  وازنةمل جد الرافد الرئيتع الضرائب أن هما تنموية وال جتماعيةوالا  صاديةقتالا ا أهداف

ليووة املة االسياسوو أدواذ موون ورئيسووه م مووة أداه اووي شوورةمبا ر يووأو  ة مباشوور  كانووت سووواء فالضوورائب

لذا يتطرق هذا الفرا لمل ملال العام  اهدر  تدي إلى  مركيو الج ضرييية الالت ر  ظاهرة.  ي دولة

 من الت رة الضرييي  الفرا ألاول   والت رة الجمركي  الفرا الثاني .

  الفرع ألاول: التهرب الضريبي

أحوووود أهووووم صووووور  يشوووومل الاعتووووداء عىووووى املووووال العووووام موووون خووووالل مووووا يعوووورف بووووالت رة الضوووورييي

 اعتداء عىى حر ممدوج لمل من الدولة وألافراد.وأشمال الفساد  نظرا ملا يشمله من 

  التهرب الضريبيمفهوم أوال:  

عوورف الووبعض الت ريووب الضوورييي عىووى أنووه عوودم قيووام ممووول بووأداء الضووريبة املسووتحقة عل  ووا 

  .في ميعاد أو التخلص من دفعة ب ستعمال طرف  ير مشروس

 صور التهرب الضريبي من حيث مشروعيته -2

الضوورييي موون حيووث مشووروعيته عىووى نوووعين الت وورة الضوورييي مشووروا أو مووا ينقسووم الت وورة 

 .يسم  بالتجنب ضرييي و الت رة الضرييي  ير مشروا ما يطلر عليه بمصطل  ال ش جباني

الت وووورة ضووووورييي مووووون حيوووووث نطوووواق إر مابوووووه يكمووووون لنوووووا  قسوووويم الت ووووورة الضووووورييي وفقوووووا ملموووووان 

  .وقوعه إلى الت رة داخىي و ت رة خارجي

 

 

                                                           
 .602    السابر ديجة  رداين  املرج   1
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 1ليب التهرب الضريبي في الجزائرأسا -0

  .الت رة عن طرير التحايل املادي -أ

  .الت رة عن طرير التحايل القانوني -ة

  .الت رة عن طرير التحايل املحاسيي -ج

 رتبة عن التهرب الضريبي في الجزائألاثار املتر  -3

  :ألاثار إلاقتصادية -أ

  .إعاقة املنافسة إلاقتصادية و التقدم إلاقتصادي _

  .التوحيه الوهمي لاشاس إلاقتصادي و ظ ور أزمة رؤو  ألاموال _

  .زعمعة إلاستقرار إلاقتصادي و التأثير عىى صناعة الوطنية _

  :ألاثار املالية -ب

  .إلاصدار النقدي _

  .الدين العام و زيادة العيئ الضرييي _

  .ألاثار إلاجتماعية - 

  .الت رة يولد ت ربا أخرا -

  .الشفافية في املعامالذ إلاقتصادية و تعمير الفوارق إجتماعيةإنعدام  -

  .التفش ي الالمدنية في املجتم  -

 

                                                           
جمائور و أليواذ ممافحتوه"  موذهرة لنيول ماسوةر فوي حقووق  فورا بوزرورة حي ية  بوزيودي كاهنوة  "الت ورة الضورييي فوي ال  1

  2022قووانون أعمووال   خصووص قووانون أعمووال  كليووة الحقوووق و العلوووم السياسووية  جامعووة عبوود الوورحمن ميوورة  بجايووة 

 .22 21 22    2 20 22 22و  6  
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 الفرع الثاني: التهريب الجمركي

 1أوال: تعريف التهريب الجمركي.

فووووي الواقوووو  هووووذه أفعووووال ال تعوووود ت ريبووووا و إنمووووا ألحق ووووا القووووانون بالت ريووووب و عبوووور عليووووه املشوووورا 

القووووانون الجمانوووووي فووووي خووووورق أحمووووام املوووووواد  221النصووووو  عليوووووه فووووي املوووووادة بالت ريووووب الحكمووووي و هوووووو 

قوووووووووانون الجموووووووووارو ب سوووووووووتقراء نصوووووووووو  هوووووووووذه املوووووووووواد  226مكووووووووورر   225  25 222 222 222 225

  .نكش  مجموعة عن السلوكاذ يحسن  صايف ا باملمان الذي أر كبت فيه

  .أعمال الت ريب ذاذ صلة بالنطاق الجمركي1 -

  .ب ذاذ صلة بالقليم الجمركيأعمال الت ري2 -

  .ثانيا: أركان جريمة التهريب

  .الرهن املادي1 -

موون املسوولم بووه أنووه ال جريمووة دون رهوون مووادي  نووه مظ وور ال ووارجي ل ووا و بووه يتحقوور إلاعتووداء 

عىى مصلحة املحمية قانونيا و عن طريقة  ق  ألاعمال التنفيذية للجريمة و يعد الرهن املادي هوو 

  .ا  ي لتحقير لقيام جريمة من عدم االشرس ألاس

  .محل الجريمة -أ

  .الشروا في جريمة -ة

 2الرهن املعنوي لجريمة الت ريب. الركن املعنوي:

إن الوووورهن املعنوووووي لجريمووووة هووووو إلارادة الجنائيووووة املتج ووووة فعووووال لتحقيوووور الفعوووول إلاجرامووووي و 

  :بأخذ صور ين

                                                           
لوووطني"  مووذهرة التكميليووة لنيوول إيمووان حنووان  "جريمووة الت ريووب الجمركووي الصووور و العقوواة و أثرهووا عىووى إلاقتصوواد ا  1

    2021شووووووووو ادة املاسوووووووووةر  كليوووووووووة الحقووووووووووق والعلووووووووووم السياسوووووووووية  جامعوووووووووة العربوووووووووي بووووووووون م يووووووووودي   أم البووووووووووا ي سووووووووونة 

20 22 21 22. 

2  
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  .صورة ال طأ العمدي أو القصد الجناني _

  .صورة ال طأ ال ير العمدي أي إلاهمال و عدم إلاحتياس _

 1ثالثا: طرق البحث و التحري الخاصة بالجريمة الجمركية

نظوووورا لل طووووورة اليووووي تشوووومل ا الجريمووووة الجمرهيووووة عىووووى جانووووب ألامنووووي و إلاقتصووووادي للدولووووة 

ن أرو فووي أجبوور املشوورا الجمائووري عىووى التوسووي  موون مجووال الصووالحياذ و السوولطاذ املخولووة لألعوووا

إطوار البحوث و التحوري عون جورائم القوانون العاموة أو الجورائم الجمرهيوة عىوى وجوه ال صوو   ثوم 

 مكووووين أعوووووان الجمووووارو موووون صووووالحياذ أخوووورى و اليووووي يكموووون حصوووورها فووووي كوووول موووون إجرانووووي البحووووث 

والتحقيوور الجمركووي  إضووافة إلووى سوولطة أخوورى يخول ووا ل ووم القووانون املتعلوور بممافحووة الت ريووب عنوود 

شوووورت م عمليووووة معاينووووة جوووورائم الت ريووووب و اليووووي  تمثوووول فووووي التسووووليم املراقووووب  كوووول هووووذا موووون أجوووول مبا

  .إحتواء هذه الجرائم أو  صاي  الحناف عل  ا لردع ا و التخفي  من حدة أثارها الوخيمة

 املطلب الثالث

  سيل ألاموال 

  ."الفرع ألاول: تعريف  سيل ألاموال "تبييض ألاموال

فووي  حويول العائوود املوالي النووا ج عون الاشوواس إلاجراموي إلووى أمووال  ظ وور  اوي كول سوولوو يتمثول

 2بشمل قانوني و مشروا في حوزة الجاني.

 3أوال: و تتخذ  سيل ألاموال عدة صور:

  . حويل املمتلماذ أو نقل ا م  علم الفاعل بأ  ا عائداذ جمرهية1 -

  .مما  ا إخفاء أو  مويه طبيعة الحقيقة للممتلماذ أو مصدرها أو 2 -

                                                           
  مجلـــة نظـــرة علـــى القـــانون الاجتمـــا ي دليلوووة حوواج دولوووة  "طووورق البحوووث و التحووري ال اصوووة بالجريموووة الجمرهيوووة"   1

 .212 222    2022  02  العدد 02املجلد 

 22محمد حسين سعيد  املرج  السابر      2

 .21صحابي س ام  املرج  السابر      3
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  .إهتساة ممتلماذ أو حي ت ا أو إستخدام ا م  علم ال  ص القائم بذلل3 -

املشوووارهة فوووي إر مووواة أي مووون جووورائم املقوووررة وفووور هوووذه املوووادة أو التوووواط  أو التوووأمر عىوووى 4 -

  .إر كا ا

 1ثانيا: خطوات  سيل ألاموال.

ألاموووال املتأ يووة موون الاشوواس إلاخووالل: يقصوود   ووا محاولووة قيووام  اسوول ألاموووال ب دخووال 1 -

  . ير مشروا في النظام املصرفي

  .يقال ل ا أيضا مرحلة التعتيم أو الفصل التغطية:2 -

  .الدمج: و يتم في هذه املرحلة إستجالة ألاموال ذاذ مصادر  ير مشروعة3 -

  .الفرع الثاني: أساليب  سيل ألاموال

  :أوال: إلابداا و التحويل عن طرير مصاري 

 لعوووووب مصووووواري  دورا رئيسووووويا فوووووي  لووووول عمليووووواذ مشوووووبوهة مموووووا يوووووتدي إلوووووى أن  صوووووب  هوووووذه 

  .املصاري  طرف فاعل ف  ا

 :ثانيا: إعادة إلافتراض

  .يتم إيداا ألاموال  ير مشروعة لدى أي بلد خارجي  توفر فيه ممايا معينة

تبـــــادل ثالثــــا: إســـــتخدام مؤسســـــات املاليـــــة  يـــــر مصــــرفية و التـــــي تلعـــــب دور فـــــي عمليـــــة 

 .ألاموال

 

 

                                                           
عبووود هللا عووومذ بركووواذ " إقتصوووادية شووومال إفريقيوووا ظووواهرة  سووويل ألامووووال و أثارهوووا إلاقتصوووادية و إلاجتماعيوووة عىوووى   1

إلاقتصووواد و العلووووم إلاداريوووة  جامعوووة المرقووواء   كليوووة 01  العووودد مجلـــة إقتصـــادية شـــمال إفريقيـــااملسوووتوى العوووالمي"  

 .222 222 222ألاهلية  اململكة ألاردنية ال اشمية  رقم الصفحة 
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  رابعا: الصفقات النقدية

يمكووون أن  وووتم عمليوووة  سووويل ألامووووال مووون خوووالل عقووود صوووفقاذ النقديوووة هشوووراء السوووياراذ 

  .باهضة القيمة أو القط  الفنية النادرة

  خامسا: الفواتير املزورة

قود  تمثوول عمليوة  سوويل ألامووال موون خوالل شووراء أو بيو  السوول  ال ودماذ بووين شوركاذ عوون 

 1لياذ صورية يقوم ف  ا  اسل ألاموال لشراء سل  من الشركاذ.طرير عم

 املبحث الثالث

 أثار الفساد املالي 

إن للفسووواد املوووالي أثوووار  تمثووول فوووي أثوووار إقتصوووادية ب عتبوووار أن الدولوووة كل وووا  قووووم عىوووى النظوووام 

ألاثوار إلاجتماعيوة إلاقتصادي و عىى التنمية إلاقتصادية لذلل تعتبر من أهم ألاثار للفسواد املوالي و 

 املطلوووب السيا ووو ي يتضووومن هوووذا املبحوووث ألاثوووار الاقتصوووادية  املطلوووب ألاول   ألاثوووار   .و السياسوووية

  املطلب الثالث .إلاجتماعية   ألاثار الثاني 

 املطلب ألاول 

 للفساد املالي الاقتصاديةألاثار  

الاجنيي املباشر وبالتالي  وجد عالقة عكسية يتدي الفساد املالي الى  ثبيط الاستثمار  خاصة الاستثمار 

 بين الفساد املالي والاسثمار وللفساد اثار اقتصادية هثيرة سواء عىى مستوى الكىي او جمني.

 الدراسات النظرية للفساد املالي على الاقتصاد الوطني  :الفرع ألاول 

مو إلاقتصادي و ذلل تشير بعض الدراساذ النظرية عن الفساد املالي  أثيرا سلبيا عىى الن

النظووور لتووووأثيره املباشووور فووووي إسوووتحالة املسووووتثمر ألاجنيوووي يتجنووووب التعاقووود موووو  الووودول اليووووي يموووون ف  ووووا 

الفسوواد شووانعا  ن مجوورد الحصووول عىووى أيووة خدمووة  مووون بمقابوول يوودفع ا املسووتثمر ممووا يووتثر عىووى 

                                                           
 .21 52عبد هللا عمذ بركاذ  املرج  السابر   .  1
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ة للدولووووووة فرصووووووة ثمينووووووة زيووووووادة التمووووووالي  لتنفيووووووذ ألاعمووووووال املتعاقوووووود عل  ووووووا وتعتبوووووور املشوووووواري  العاموووووو

للمسوتولين فووي إلاداراذ العليووا للحصووول عىووى الرشوواوي الكبيورة و بالتووالي فوو ن الوودول اليووي يظ وور ف  ووا 

الفسوووووواد  مووووووون أهروووووور إسوووووورار فووووووي  وجيووووووه نفقات ووووووا إلووووووى املصوووووولحة العامووووووة حيوووووو  يسوووووو ل الحصووووووول عىووووووى 

 1ر و وزي  الدخل.الرشاوي  يتدي أيضا إلى التقليل من هفآة ال دماذ العامة و زيادة الفق

  الفرع الثاني: التأثير في النمو إلاقتصادي

 أوال: تخفيض معدالت إلاستثمار 

تشوووير الكثيوووور مووون الدراسوووواذ النظريوووة التطبيقيووووة إلووووى أن الفسووواد املووووالي  وووأثيراذ سوووولبية عىووووى 

  .معدالذ إلاستثمار ألاجنيي و املحىي عىى حد سواء فضهالنمو إلاقتصادي من خالل خ

يتجنووووووب البيئوووووة اليووووووي يشووووووي  ف  وووووا الفسوووووواد  نوووووه يضووووووطر عىووووووى سوووووبيل املثووووووال لوووووودف  املسوووووتثمر 

الرشوووواوي املاديووووة و العيايووووة اليووووي  مثوووول الكثيوووور موووون املسووووتثمرين ضوووورائب  ميوووود موووون  مووووالي  التنفيووووذ 

ألاعموووال مموووا يووودفع م إلوووى  قليووول إلاسوووتثمار فوووي هكوووذا بيئوووة و مووون ثوووم يووونخفض الطلوووب الكىوووي الوووذي 

 2معدل النمو إلاقتصادي.يعمل بدوره عىى  خفيض 

  :ثانيا: تشوه بنية إلانفاق الحكومي

اووووي القنوووواة الثانيووووة اليووووي يووووتثر ف  ووووا الفسوووواد عىووووى النمووووو إلاقتصووووادي حيووووث تشووووير الدراسوووواذ 

املسووووتول النظريووووة و التطبيقيووووة إال أن مشوووواري  إلاسووووتثمار فووووي القطوووواا العووووام   ووووئ الفوووور  الثمينووووة 

لووذا فوو ن حموموواذ اليووي يت ل وول ف  ووا الفسوواد  مووون أهروور  مة ضوووة الالحمووومي للحصووول عىووى الرشوو

 ميال إلى  وجيه نفقات ا نحو مشروعاذ اليي يس ل جني الرشوة ف  ا و إخفائ ا
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  .ثالثا: أثر الفساد املالي على القطاع الضريبي

 نجوور عوون إنتشووار الفسوواد أثووار سوولبية  تمثوول فووي التقوودير  يوور الحقيقووي للوعوواء الضوورييي ممووا 

ي إلاخالل بمبود  العدالوة فوي  وزيو  ألاعبواء العاموة مموا يوتدي إلوي عجوم السياسواذ املاليوة و يتدي إل

 1إلاقتصادية عن  حقير أهداف ا  نتيجة للتحديد المائ  للطاقة الضريبية للمجتم .

 رابعا: أثر الفساد املالي على إلانفاق الحكومي

فوووي  املظ ريوووة ي يموووون صووووة أنشوووطةيووتثر الفسووواد املوووالي عىوووى إ جووواه إلانفووواق الحمووومي و الوووذ

  .حين ينخفض إلانفاق عىى أنشطة و القطاعاذ إلاقتصادية ال امة

و ضوو  إلووى ذلوول الفسوواد الووذي يمووج الجانووب التنفيووذ مشوواري  العامووة عوون طريوور التميوو  فووي 

  .املناقصاذ و منح ا عن طرير الرشوة و املحسوبية

  قتصاديةالفرع الثالث: أثر الفساد املالي على التنمية إلا

 أوال: أثار الفساد على النمو إلاقتصادي

ال ورو أن للفسوواد  ووأثير عىووى النمووو إلاقتصووادي و لكوون يثوور هنووا سووتال فووي  ايووة ألاهميووة هوول 

هووووذا التووووأثير بالسوووولب أو باليجوووواة يوووورى بعووووض إلاقتصوووواديين أنووووه ال مجووووال لطوووورح هووووذا السووووتال  ن 

بالسولب و لكون هنواو لوبعض ألاخورين عكوج ذلول إلاجابة عليه معروفة مقدمة هو أن  وأثير يموون 

و هو أن  أثير يمون باليجاة و من ثم سوف نعر  وج ة نظر كل مون الفوريقين عىوى النحوو التوالي 

القووووائم عىووووى  ووووأثير إلايجووووابي للفسوووواد عىووووى النمووووو إلاقتصووووادي عىووووى أن الفسوووواد معوووووق موووون معوقوووواذ 

د عىووى النمووو إلاقتصووادي أن الفسوواد عاموول موون التنميووة و الوورأي الثوواني القووائم بتووأثير السووليي للفسووا

 2عوامل هدم املجتم  و معوق من معوقاذ التنمية.

 

                                                           
 .25بلبال حسناوي  زواو ضياء الدين  املرج  السابر      1

الفسواد الاقتصووادي وآثواره عىووى التنميوة فووي الودول الناميووة واليواذ ممافحتووه "هشوام مصووطفح محمود سوالم  الجموول    2

معووووة ألازهوووور   خصووووص ماليووووة العامووووة   كليووووة الشووووريعة و القووووانون  طنطووووا  جا"موووون منظووووور الاقتصوووواد الاسووووالمي الوووووطني

 .562    551-552م    2125-2021التشري  الضرييي  و 
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  ثانيا: أثر الفساد على إلاستثمار

تعوووود الدراسووووة اليووووي قووووام   ووووا "باولوموووواورو" موووون أوائوووول الدراسوووواذ إلاقتصووووادية اليووووي حاولووووت 

خالل وووووووا الفسووووووواد عىوووووووى النموووووووو قيوووووووا  أثووووووور الفسووووووواد عىوووووووى إلاسوووووووتثمار و حديووووووود أليووووووواذ اليوووووووي  وووووووتثر مووووووون 

  .إلاقتصادي و إلاستثماري 

و ذلل لصعوبة  حديد سعرها في السوق  ن إنتحاج ا أو شراءها يتم من قبول متسسواذ 

 1محدودة همشروعاذ الباية التحتية و إلانفاق العسكري.

  .ثالثا: تفاقم وعجز املوازنة العامة

مووون نفقووواذ العاموووة و ذلووول مووون خوووالل  داذ العاموووة و يميووودار يووويعمووول الفسووواد عىوووى  قليووول إلا 

الت رة الضورييي  يور املشوروا أو حصوول عىوى إعفواءاذ ضوريبية  يور مشوروعة هموا يميود مون  ملفوة 

  .بناء وتش يل مشروعاذ عامة

  .رابعا: ضعف كفاءة مرافق العامة و نوعيتها

إرسوواء  يعموول الفسوواد عىووى التقليوول موون نوعيووة املرافوور العامووة و هفاءت ووا و ذلوول عنوودما يووتم

الكفووواءاذ بصوووورة فاسووودة سووويتدي إلوووى مووون  عقوووود أشووو ال عاموووة إلوووى متسسووواذ أقووول هفووواءة لك  وووا 

  .قادرة عىى دف  الرشاوي ويقلل بذلل من نوعية و هفاءة خدماذ عامة

  .خامسا: تشويه ألاسواق وسوء التخصيص في املوارد

فتووووويش يحووووود ث ذلووووول عووووون طريووووور  خفووووويض قووووودرة الحموموووووة عىوووووى فووووور  الرقابوووووة و نظوووووم الت

لتصووحي  فشوول السوووق ممووا يفقوود الحمومووة سوويطرت ا الرقابيووة عىووى البنوووو و التجووارة الداخليووة و 

 2املستشفياذ و النقل و ألاسواق املالية.
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 املطلب الثاني

 لفساد املاليل ألاثار السياسية 

 تعد طاهرة الفساد املالي من الاثار السياسية اليي عرقلة التنمية الاقتصادية للبلودان مموا

 ادى الى ازماذ سياسيةخانقة.

   : اعاقة العملية السياسية على إقامة الديموقراطيةالفرع ألاول 

إن إنتشووار ظوواهرة الفسوواد املووالي أثوورا هبيوورا فووي  وودمير العمليووة السياسووية داخوول الوودول حيووث 

 ن يعوق الفساد إقامة الديمقراطية و من ثم  اتهي عملية املحاسبة للنظوام السيا و ي و مسوألته 

السلطة أصبحت فاسدة فال يجد من يحاسا ا كل هذا مون شوأنه يضوع  شورعية الدولوة و الثقوة 

فوووووي القووووووانين حيوووووث أن العالقوووووة  موووووون عكسوووووية بوووووين الفسووووواد و أج ووووومة الدولوووووة الحموميوووووة ف نتشوووووار 

الفساد يقلل من فعاليوة و هفواءة هوذه ألاج ومة دولوة الحموميوة يتسوبب فوي إيقواف  طورهوا و إعوادة 

 1ملجتم  عىى أسج صحيحة.بناء ا

 عدم استقرار النظام السياس ي  :الفرع الثاني

 تجسد ألاثوار السياسوية للفسواد فوي عودم إسوتقرار النظوام السيا و ي و يةر وب عىوى ذلول أثوار 

  :عديد م  ا

يةر وووب عىوووى الفسووواد أن  فقووود السووولطة الحاهموووة إسوووتقالليت ا فوووي صووون  القووورار سيا ووو ي  أوال:

  .مصال  ال اصة للفاسدين عىى فساد عىى حساة مصلحة عامةفيمون منصب عىى  حقير 

يتدي الفساد إلى إفراغ الديمقراطية من محتواها و قليص أساس ا و  حييد مف وم  ثانيا:

 2الحكم الصال  و  تجه مافياذ الفساد لشراء الوالء و الدعم السيا  ي.

                                                           
مجلــــة   "الفسوووواد إلاداري واملووووالي املف وووووم و ألاسووووباة و ألاثووووار ملمافحتووووه"أحموووود شوووو اد عووووادل  سووووعيد قاسووووم علوووووان    1

 .2    2021  كلية العلوم السياسية  جامعة  كريت  22  العدد-6-  املجلد الدراسات التلريخية والحضارية

قوودمت هووذه الرسووالة إسووتكماال ملتطلبوواذ "وسووائل القووانون الوودولي ملمافحووة جوورائم الفسوواد"  محموود حسووين سووعيد    2

 .66-62    2022الحصول عىى درجة املاجستير في القانون العام  كلية الحقوق  جامعة الشرق ألاوسط  حميران  



 الوطني اإلقتصاد على وتأثيره المالي للفساد المفاهيمي اإلطار......................................................: االول الفصل

 

  31 
 

يوووتدي الفسووواد إلوووى ضوووع  إلاسوووتقرار السيا ووو ي مموووا يوووتدي إلوووى الفوضوووة السياسوووية و  ثالثـــا:

  .إحتدام الصراعاذ بين الكتل و ألاحماة السياسية و التياراذ معارضة لنظام السيا  ي نفسه

 النظام السياس ي الديكتاتوري  :الفرع الثالث

و التعوودد العربووي الليبرالووي : إن الوودول أهروور فسووادا  تميوو  بنظام ووا السيا وو ي و السوولطوي أوال

روة و  و راذ أهلية أو متجانسوة نسوبيا أو إنعودام حالقصير أو إنتقال أو التعدد العرفي املقةرن بال

 1إستقرار السيا  ي.

: إضوووعاف شووورعية النظوووام الحكوووم حيوووث أن الووودول العربيوووة اليوووي  حمووول أدنوووح درجووواذ ثانيـــا

  .حمام وصوال إلى الحرة ألاهلية مقيا  الشفافية  حمل بمظاهر املقاومة املسلحة ضد

ثالثوا: إنكشوواف أموام القوووى ال ارجيوة الووذي يوتدي إلووى أزموة شوورعية و إلاسوتقرار السيا وو ي و 

الالعقالنية في القراراذ السياسية فيضع  ذلل من موق  الدول أمام القوى ال ارجيوة و يقلول 

  .م  شركاذ الدولية لصال  رشوة نخا ا التساومية من قدرت ا

 النظام السياس ي من حيث شرعيته  :الفرع الرابع

يةوووووورو الفسوووووواد أثووووووارا سوووووولبية عىووووووى النظووووووام السيا وووووو ي برمتووووووه سووووووواء موووووون حيووووووث شووووووورعيته أو 

 2  :إستقراره حيث

  هنتيجة لشراء الوالءاذ السياسيةيخلر جو من النفاق السيا  ي.  

 واطنين يوووووتثر عىوووووى مووووودى  متووووو  النظوووووام بالديمقراطيوووووة و قدر وووووه عىوووووى إحةووووورام حقووووووق املووووو

ألاساسووية و فووي مقوودمت ا الحوور فووي املسوواواة و  موواف  الفوور  و حريووة الوصووول إلووى املعلوموواذ و حريووة 

  .إلاعالم مما يحد من شفافية النظام و إنفتاحه

                                                           
مووذهرة ماسووةر الحقوووق القووانون  أليوواذ ممافحووة الفسوواد بووين الوونص و الواقوو  فووي التشووري  الجمائووري" بوسوورية معوواذ  "  1

العوووووام  قوووووانون إداري  كليوووووة الحقووووووق و العلووووووم السياسوووووية  قسوووووم الحقووووووق  جامعوووووة محمووووود خيضووووور  بسوووووكرة  السووووونة 

 .12-11    2022-2022الجامعية 

"  مووذهرة مكملوة لشو ادة ماسووةر أكواديمي فوي العلوووم ألاثوار إلاقتصووادية للفسواد املوالي عىووى الودول العربيوة  "صوايي سو ام2

 .22    2026-2022جامعة العربي بن م يدي  أم البوا ي  سنة الجامعية   الاقتصادية 
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 رية  م  وا طبقوا ملصوال  ال  صوية و ييتدي إلى حالة يتم ف  ا إ خاذ القراراذ حي  املصو

  .دون مراعاة املصال  العامة

  الصراعاذ الكبيرة إذا ما تعارضت املصال  بين مجموعاذ مختلفةيقود إلى.  

  يووتدي إلووى خلوور النظووام السيا وو ي و عالقتووه ال ارجيووة خاصووة موو  الوودول اليووي يمكوون أن

 قووودم الووودعم املوووادي لوووه  وبشووومل يجعووول هوووذه الووودول  ضووو  شوووروطا قووود  موووج سووويادة الدولوووة ملووون  

 1مساعدت ا.

 املطلب الثالث

 لفساد املاليلألاثار إلاجتماعية  

  : تمثل ألاثار إلاجتماعية للفساد املالي فيما يىي

 الفرع ألاول: إنهيار أخالقيات الوظيفة العامة

إن املحابوواة الناجمووة عوون إسووت الل العالقوواذ إلاجتماعيووة للوظيفووة العامووة ل ووا دور هبيوور فووي 

اصوب القياديوة دون أن زيادة إنتشار مظاهر الفساد املالي حيث نورى أحيانوا  وولي مووظفين بوأعىى من

 توفر ف  م شروس الكفاءة و امل نية حيث يس ل عل  م الحصوول عىوى كافوة إلامتيوازاذ بودون وجوه 

 2حر.

  الفرع الثاني: سيادة القيم الدخيلة على املجتمع

إن إنتشار الفساد املالي يتدي إلوى ظ وور قويم جديود داخول املجتمو  اليوي يموون ل وا دور هبيور 

وال   وا حيوث أصوبحت الرشووة و العوملوة  أخوذ شومل موبالقيم ألاخالقية اليي كان معب لحاق الضرر 

نظامووووا جديوووود و أصووووب  بمثابووووة أموووور ضووووروري ل مووووام أيووووة معاملووووة داخوووول الج وووواذ و لقوووود القووووت هووووذه 

  .القيم في بعض املجتمعاذ رواجا هبيرا من قبل ضعاف النفو  لإل مام إجراءت م و معامالت م

 ة ثقافة الفسادالفرع الثالث: إشاع

                                                           
 .2صايي س ام  املرج  السابر      1

 .22-22  املرج  السابر    إيثار  الشمري هاشم  الفتىي  2
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إن املسوووواهمة الواسووووعة للفسوووواد و القبووووول الشووووان  لووووه يعموووول عىووووى ظ ووووور صووووورة عامووووة عوووون 

سوووووواذ فتشوووووومل بمجموع ووووووا أقنيووووووة ة و عوووووودم إحةوووووورام القوووووووانين و املتسالنجوووووواج و القوووووويم إلاسووووووت الهي

  .التداول الرممي للعالقاذ السلطة و السيطرة السياسية و إلاقتصادية و إلاجتماعية

 ابع: إضعاف أخالقيات العمل في املجتمعالفرع الر 

فوووي ظووول الفعاليوووة املتعاطموووة و العالقووواذ السووووق و فوووي سوووياق مفاعيووول إلانفتووواح عىوووى  ووودفر 

السووول  و صوووور و نمووواذج السووولوهية املندرجوووة  حوووت إسوووم العوملوووة يسووواهم الفسووواد فوووي تسوووري  عمليوووة 

ا لو ظعون النجواح الفوردي و إن إسوت ينسكة إلى قيم ألافراد البواحثاإلانتقال من قيم الجماعة املتم

 1مية الجماعة.بخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .22-200الشمري  هاشم  القتىى  املرج  السابر      1
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 خالصة الفصل ألاول 

ماجووواءذ بوووه الدراسوووة  حوووت إلاطوووار املفووواهمي للفسووواد  مووون خوووالل ما ناولنوووا فوووي هوووذا الفصووول

املالي و أثيره عىى إلاقتصاد الوطني اليي  ضمنت دراسة  حليليوة للفسواد املوالي  مضواهروألاثار اليوي 

لثوور للفسوواد املووالي ولقوود اعتموودنا عل  ووا هووأداة رئيسووية  وسوواهم انتشووار الفسوواد بقوووة وهووذا  تأسووج 

 ماجعل الدول في الةراج  في التنمية املحليةوالنمو إلاقتصادي واستن اف الررواذ املالية والتسيير

قلوووة الالعقالنوووي للمووووارد  و تمثووول فوووي مجموعوووة مووون النتوووائج م  وووا  فشووو ي طووواهرة الفقووور والبطالوووة وعر 

 النمو إلاقتصادي والعجم املي انية إلاقتصادي والتجاري للدول.

 

 

 



 

   
 

 الفصل الثاني

 آليات مكافحة الفساد املالي



 المالي الفساد مكافحة آليات ...........................................................................:الثاني الفصل

 

  36 
 

 

عوووووود دراسووووووة أثوووووور الفسوووووواد املووووووالي عىووووووى الاقتصوووووواد الوووووووطني وموووووودى عرقلووووووة عرقلتووووووه للاشوووووواس ت

الاقتصوادي وما بعووه موون ت يوور ملختلوو  املجوواالذ البود موون اسووةرا يجياذ وآليوواذ ملحاربتووه وممافحتووه 

الوقايووووة موووون الفسوووواد وأهووووم هووووذه الطوووورق اووووي طوووورق قانونيووووة بطوووورق قانونيووووة وتشووووريعية املتمثلووووة فووووي 

  تمثل في املوضوعية والجمائية وطرق املتسسا ية التشريعية.
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 املبحث ألاول 

 آلاليات القانونية ملكافحة الفساد املالي

تعتبوووووووور الاسووووووووةرا جية ملمافحووووووووة الفسوووووووواداملالي موووووووون الاسووووووووةرا يجياذ الوطنيووووووووة والدوليووووووووة موووووووون البوووووووورامج 

 لحد من انتشار الفساد املالي .والاجحراءاذ ل

 املطلب ألاول 

 طرق موضوعية 

فووي قووانون  ل تمثوول الطوورق املوضوووعية للحوود موون الفسوواد املووالي وممافحتووه فووي أسوواليب  تمثوو

 الصفقاذ العمومية وممافحة الت ريب .

 الفرع ألاول: قانون الصفقات العمومية

 املالي من خالل سن القوانين .ان فانون الصفقاذ العمومية هو ألية ملحاربة الفساد 

 أسلوب طلب عروض للصفقات العموميةأوال: تعريف الصفقات 

موون قووانون الصووفقاذ العموميووة كووا تي:  10عوور ف املشوورا الجمائووري طلووب عوورو  فووي املووادة 

ة متع وودين متنافسووين موو   خصوويص الصووفقة  هووو إجووراء يسووت دف للحصووول عىووى عوورو  موون عوود 

قدم أحسن عر   من حيث املمايا الاقتصادية استنادا إلى معايير دون مفوضاذ للمتع د الذي ي

 1اختيار موضوعية تعد  قبل إطالق إلاجراء.

 لتي يقوم عليها أسلوب طلب العروضاملبادئ ا -ثانيا

 إن أسلوة طلب العرو  يقوم وير كم عىى مجموعة مباد  اي:

 مبدأ حرية املنافسة - أ

 مبدأ املساواة  - ة

                                                           
1
موووذهرة ماسوووةر  كليوووة الحقووووق   "آليووواذ ممافحوووة الفسووواد بوووين الووونص والواقووو  فوووي التشوووري  الجمائوووري "بوسووورية معووواذ   

 .12-12    2022-2022والعلوم السياسية قسم الحقوق  جامعة محمد خيضر  بسكرة  
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 مبدأ إلاش ار - ج

 تنظيم الصفقات العمومية وتفويض املرفق العام ثالثا: 

  يتضومن  نظوويم 212-25فوي املرسووم الرئا وو ي رقوم  226 -20قود جواء تعوديل املرسوووم رقوم 

الصووفقاذ العموميووة و فووويض املرفوور العووام بسووبب بعووض العقبوواذ فووي إجووراء الصووفقاذ وإبرام ووا. 

لين الاقتصواديين  ويبورز هوذا إلاصوالح هذلل الصعوباذ املثارة من قبل املصال  املتعاقدة واملتعوام

 :1من خالل

 مكووووووووين إلادارة العموميووووووووة موووووووون تسوووووووويير املرافوووووووور العامووووووووة بتفووووووووويض أي تسووووووووتطي  إلادارة  - أ

 املستولة عن املشرا  فويض مفو  آخر عن طرير ا فاقية ومقابل أجر.

 وسوووووووي  مجوووووووال صوووووووفقاذ ألاشووووووو ال  اليوووووووي تشووووووومل الةووووووورميم والت يئوووووووة  وهوووووووذلل  وضوووووووي   - ة

وال وووودماذ حيووووث يتعلوووور ب نجوووواز خوووودماذ فكريووووة خاصووووة ب شووووراف عىووووى مشووووروا  قيوووويم الصووووفقاذ 

 لعرو  من دون  حقير القدراذ املالية والتقنية للمتسساذ.

 إل اء الصفقاذ عندما يتعلر ألامر بمصلحة العامة. - ج

يمكووووون ملصووووولحة متعاقووووودة أثنووووواء مراحووووول إبووووورام الصوووووفقة أن تعلووووون عووووون انت ووووواء الصوووووفقة  - د

 ة العامة.ملبرراذ  تعلر بمصلح

 وووووم انشووووواء سووووولطة ضوووووبط للصوووووفقاذ  ل وووووذه السووووولطة صوووووالحياذ لضوووووبط لمووووول جوانوووووب  - ه

الصووووفقة  إعال  ووووا  إعوووودادها   موووووين ملفات ووووا  وهووووذلل  قوووووم ب حصوووواء مسووووتوى و حليوووول املعطيوووواذ 

خاصوووووة املتعلقوووووة بالجوانوووووب الاقتصوووووادية والتقنيوووووة والقانونيوووووة. هوووووذلل تسوووووتطي   قوووووديم  وصوووووياذ 

 مفيدة فتعرض ا عىى الحمومة. واقةراحاذ   راها ضرورية

 رابعا: كيفيات إبرام الصفقات العمومية

 بوووورم الصووووفقاذ العموميووووة وفقووووا لإلجووووراء طلووووب العوووورو  الووووذي يشوووومل قاعوووودة : 33املــــادة 

 العامة أو وق  إجراء الةراض ي.
                                                           

  موووذهرة مقدموووة لنيووول شووو ادة "إسوووةرا يجية ممافحوووة الفسووواد لتأسوويج الحكوووم الرائووود فوووي الجمائوور"بووون عي ووو   فووائمة    1

نوود أولحوواج "البووويرة"       2026-2025املاسووةر فووي القووانون العووام  كليووة الحقوووق والعلوووم السياسووية  جامعووة آهىووي مح،

52-52. 
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طلوووب العوورو  هوووو إجووراء يسوووت دف الحصووول عىوووى عوورو  مووون عوودة متع ووودين : 02املــادة 

الووذي يقوودم أحسوون عوور  موون حيووث  الصووفقة دون مفاوضوواذ للمتع وودمتنافسووين موو   خصوويص 

 1املمايا الاقتصادية  استنادا إلى معايير اختيار موضوعية تعد قبل إطالق إلاجراء.

الةراضووووو ي هوووووو إجوووووراء  خصووووويص صوووووفقة للمتعامووووول متعاقووووود واحووووود دون الووووودعوة  :02املـــــادة 

ضوو ي البسوويط أو شوومل الةراضوو ي بعوود الشووملية إلووى املنافسووة ويمكوون أن يكت وو ي الةراضوو ي بشوومل الةرا

 إلاستشارة  و نظم هذه إلاستشارة بمل الوسائل املكتوبة.

يمكووووون أن يموووووون طلوووووب عووووورو  وطنيوووووا أو دوليوووووا  ويمكووووون أن يوووووتم حسوووووب أحووووود  :00املـــــادة 

 ألاشمال التالية :

 طلب العرو  املفتوح -

 طلب العرو  املفتوح من إشراس قدراذ دنيا -

 طلب العرو  املحدودة -

 املسابقة -

طلووب العوورو  املفتوووح هووو إجووراء يمكوون موون خاللووه أي مةر وو  متهوول أن يقوودم  :03املــادة 

 2تع دا.

 الفرع الثاني: مكافحة التهريب

 يعد الت ريب من الجرائم الذي ار بط وجودها لقيام الدولة الحديثة بشمل ا الحالي .

 أوال: تعريف مكافحة التهريب

الجمائووور و طوووور املبووووادالذ التجاريوووة والشوووروس اليووووي إن الانفتووواح الاقتصوووادي الوووذي تشوووو ده 

  فرض ا املنافسة الحرة  جعل من بعض املتعاملين  ير القادرين عىى مسايرة هذا الرهب.

                                                           
يتضوومن   2025سووبتمبر سوونة  26املوافوور املوافوور  2126ذي الحجووة عووام  2مووتر  فووي   212- 25مرسوووم رئا وو ي رقووم   1

 .02    50  ج.ر.ج.ج  العدد  نظيم الصفقاذ الصفقاذ العمومية العمومية و فويضاذ و فويضاذ املرفر العام

 نفج املصدر.  2
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 2005أوذ  22املوووووتر  فوووووي  06-05قاموووووت الجمائووووور بسووووون قوووووانون خوووووا  بموجوووووب ألامووووور رقوووووم 

 .2006جويلية  25ر  في املت  02-06املتعلر بممافحة الت ريب املعدل واملتمم لألمر رقم 

مووون قوووانون الجموووارو الجمائوووري  221عووور ف املشووورا الجمائوووري ظووواهرة الت ريوووب فوووي بحووور املوووادة 

 اليي  نص عىى أنه يقصد بالت ريب مما يأتي:

 استيراد البضان  و صديرها خارج مما ب الجمارو. -

مووووووون هوووووووذا  226مكووووووورر  2و 225و 222و 222و 62و 60و 52و 25خووووووورق أحموووووووام املوووووووواد  -

 القانون.

  فريغ و حن البضان   شا. -

 1إلانقا  من البضان  موضوعة  حت نظام العبور. -

 معاينة جرائم التهريب الجمركي وطرق إثباتها: -ثانيا

 معاينة جرائم الت ريب: -2

 البحث عن جرائم الت ريب الجمركي عن طرير الحجم والتحقير الجمركي: - أ

الوسائل للبحث والتقص ي عن جرائم الت ريوب يعتبر كل من إجراء التحقير الجمركي أنج  

 2الجمركي.

 البحث عن جرائم الت ريب عن طرير أجراء الحجم الجمركي. -

 البحث عن جرائم الت ريب عن طرير التحقير الجمركي. -

 معاينة جرائم الت ريب عن طرير الوسائل ألاخرى. - ة

 الجنائية حقيقاذ الشرطة القضائية املنصو  عل  ا في قانون إلاجراءاذ  -

 التعاون الدولي. -

                                                           
واملاليوة جامعوة  ،مجلـة الدراسـات الاقتصـاديةعبد الرحيم نادية " اسوةرا يجياذ وطنيوة ملمافحوة الت ريوب بوالجمائر"   1

 .56 -55الوادي العدد الثامن املجلد الثاني  جامعة الجمائر    

"  موووذهرة  كميليوووة لنيووول شووو ادة ماسوووةر  كليوووة الحقووووق إلاطوووار القوووانوني لجووورائم الت ريوووب الجمركووويإيموووان بووون فيسووو   " 2

 11-10-25    2026-2025والعلوم السياسية  جامعة العربي بن م يدي  أم البوا ي  سنة 
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 املتعلر بممافحة الت ريب. 06-05ألاساليب ال اصة اليي جاء   ا ألامر  -

 أنواع التهريب -ثالثا

 الت ريب الضرييي: هو فعل يحد ث أضرارا بمصلحة ضريبة الدولة. -2

 الت ريب  ير الضرييي: يتم ب دخال البضان  لدولة وإخراج ا م  ا بمخالفة ألاحمام. -2

الفعىوووووووي الحقيقووووووي: هوووووووو الصووووووورة ال البوووووووة للت ريووووووب بحيوووووووث هووووووو فعووووووول اسوووووووتيراد الت ريووووووب  -2

 البضان  و صديرها خارج املما ب الجمرهية.

ووووووت املووووووادة  -1 عىووووووى  221الت ريووووووب الحكمووووووي  الاعتبوووووواري : إلووووووى جانووووووب الت ريووووووب الحقيقووووووي نص 

الذ مجموعووة موون الوضووعياذ ال تعوود فووي حوود ذات ووا ت ريبووا   يوور أن املشوورا اعتبرهووا هووذلل واووي الحووا

 1اليي يعبر ع  ا بمصطل  "الت ريب الحكمي"

 رابعا: إثبات جرائم التهريب الجمركي:

يعد خصوصية الجريمة الجمرهية من حيث إلاثباذ  أهم موا يمي هوا عون الجورائم العاديوة 

 2ألاخرى:

 وسائل إثباذ الت ريب الجمركي -2

 محاضر الجمرهية و نقسم إلى: - أ

 محضر الحجم -

 محضر معاينة -

 إثباذ أخرى:طرق  -ة

عنوود قيووام أعوووان الجمووارو بوو جراء  حقيوور لووم يووتم بمقتضوواها الاهتشوواف محوول ال ووش ولووم 

 يقوموا ب جراء التحقير الابتداني الذي يقوم به ضباس وأعوان الضبطية القضائية.

                                                           
 .12-12-16-15    مرج نفج  1

 .12-12-16-15مرج      نفج   2
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فوووي حالوووة معاينوووة مخالفووواذ جمرهيوووة مووون قبووول أعووووان املنصوووو  عل  وووا عووون السووولطاذ  -

 ألاجنبية ظل التعاون الدولي.

 املطلب الثاني

 طرق إجرائية

تعتبوووور  الطوووورق موووون ألاليوووواذ القانونيووووة ملمافحووووة الفسوووواد املووووالي و كموووون فووووي قووووانون الفسوووواد   

 قانون  سيل ألاموال    قانون الوظي  العمومي 

 الفرع ألاول: قانون الفساد

قووانون الفسواد واملتمثوول فووي الوقايوة وممافحتووه مون خووالل فوور  قووانين عىووى مر كيووي  سواهم

  ذالجرائم واملخالفا

 22-20 مكافحة الفساد في ضل القانون رقم -أوال

وضووووو  قووووووانين وأوامووووور متعوووووددة لحووووواول املشووووورا الجمائوووووري مواج وووووة الفسووووواد املوووووالي وإلاداري 

ومسووووتحدثة فووووي مجموعووووة القوووووانين معاصوووورة اليووووي  صووووب فووووي خدمووووة التنميووووة  وهووووو بووووذلل يعوووود موووون 

املشوورعين السووابقين إلووى سوون مثوول  لوول القوووانين وألاواموور للوقايووة موون الفسوواد وممافحتووه هظوواهرة 

 20توووه صوووادر فوووي املتعلووور بالوقايوووة مووون الفسووواد وممافح 02-06إجراميوووة وهوووذا موووا يجسوووده القوووانون 

والوووووذي جووووواءذ قواعوووووده املاسوووووجمة واملتواثقوووووة مووووو   25-22املعووووودل واملوووووتمم بالقوووووانون  2006فبرايووووور 

 1قت عل  ا الجمائر.صادالا فاقياذ الدولية اليي 

 2ثانيا: أهداف قانون الوقاية من الفساد ومكافحته

نووص املوووادة   تمثوول أهووداف الوقايووة موون الفسووواد وممافحتووه اليووي جوواءذ فوووي البوواة ألاول موون

 ألاولى:

 دعم التدابير الرامية للوقاية من الفساد وممافحته -

                                                           
      222-222 -222ادي  مرج  سابر   جصليحة بو  1

 222صليحة بوحادي  مرج  سابر     2
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 تعميم الن اهة واملستولية والشفافية في تسيير القطاعين العام وال ا  -

تسوووووو يل ودعووووووم التعوووووواون الوووووودولي واملسوووووواعدة التقنيووووووة موووووون أجوووووول الوقايووووووة موووووون الفسووووووواد  -

 .وممافحته

املنصوووو  عل  وووا بالبووواة الرابووو  منوووه طبقوووا هموووا   ووودف هوووذا القوووانون إلوووى بيوووان كووول الجووورائم 

 /أ واي ما يعبر ع  ا بالفساد في مف وم هذا القانون.2للمادة 

إن مووا يجسوود صووورة الوقايووة موون الفسوواد فووي هووذا القووانون مووا  ناولووه البوواة الثوواني منووه وهووو 

 جملة التدابير الوقائية في قطاا العام وذلل لتوظي  و صري  باملمتلماذ.

 1من وضع قانون خاص للوقاية من الفساد ومكافحته:  ثالثا: الدافع

 يظ ر الباعث من وض  قانون خا  للوقاية من الفساد وممافحته فيما يىي:

 قصور قانون العقوباذ الجمائري في ممافحة جرائم الفساد املختلفة. -

 إدماج أحمام الا فاقية الدولية ملمافحة الفساد في القانون الداخىي. -

 املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته: 22-20مون القانون رقم رابعا:  ملخص مض

لقووود جووواء قوووانون الوقايوووة مووون الفسووواد فوووي سوووتة أبوووواة  ضووومنت فوووي مجمل وووا ثوووال ث وسوووبعون 

 مادة.

  ضمن املاد ين ألاولى والثانية و ناول ألاحمام العامة.الباب ألاول: 

و نوووواول التوووودابير الوقائيووووة فووووي القطوووواا العوووووام  26إلوووووى  02 ضوووومن املووووواد موووون  البــــاب الثــــاني:

 2 التوظي   التصري  باملمتلماذ  إبرام الصفقاذ العمومية  تسيير أموال العمومية 

  و نوواول ال يئووة الوطنيووة للوقايووة موون الفسوواد 21إلووى  22 ضوومن املووواد موون  البــاب الثالــث:

 وممافحته.

                                                           
 .222صليحة بوحادي  مرج  سابر      1

 226 -225 -221صليحة بوحادي  مرج  سابر      2
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 56إلووى  25حديوود هويووة وصووفة مر كيووي الجوورائم و ضوومن موون املووواد  ووم فيووه   البــاب الرابــع:

 وجاء فيه التحريم والعقوباذ وأساليب التحري.

إلوووى  22 نوواول التعوواون الووودولي واسووةرداد املوجووووداذ متضوومنة املوووواد موون  البــاب الخـــام : 

   وقد  م التطرق فيه للتعاون القضاني والتعاون م  مصاري  واملتسساذ املالية.20

   وقد  ناولت أحماما مختلفة.22إلى  22من  يتضمن املوادباب السادس: ال

 املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 22-20خامسا: مميزات القانون رقم 

 الظروف املشددة - أ

 ألاعذار املعفية من العقوبة و حفيض ا. - ة

 العقوباذ التكميلية واملشارهة - ج

 الشروا ومستولية ال  ص الاعتباري  - د

 جرائم الفساد قادم  - ه

 سريان نص الجناني من حيث الممان. - و

  سيل أموال عن مكافحة الفساد املالي 22-20الفرع الثاني: قانون 

املتعلور ب سويل ألامووال وذلول ملوا سواهم فوي الفسواد املوالي بشومل هبيور   02- 05اصدر قانون 

 من خالل مراسم وقوانين 

 1املتعلق بغسيل ألاموال :  22-20ملحة عن قانون  -أوال

هووأول قووانون ملمافحووة  سوويل ألامووووال  2005فووي شووباس / فبرايووور  02-05صوودر القووانون رقووم 

فووي الجمائوور و ووم نشووره فووي الجريوودة الرسوومية  ويجووري  نفيووذ هووذا القووانون بمسوواعدة فنيووة موون بنوول 

                                                           
الفسووواد الاقتصوووادي فوووي  حقيووور التنميوووة املسوووتدامة دراسوووة مقارنوووة بوووين دور إسوووةرا يجية ممافحوووة بوسوووعود سوووارة  "  1

مذهرة مقدمة هجمء من متطلباذ نيل ش ادة املاجستير  كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم   "الجمائر ومالي يا

 .222-222   2022-2022التسيير  جامعة فرحاذ عبا   سطي   
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إطوووار سووووي الجمائووور الووودائم لتنفيوووذ مختلووو  البنوووود فرنسوووا املرهووومي ومووون البنووول الووودولي  وينووودرج فوووي 

 والا فاقياذ اليي أبرمت ا م  مجموعة الدولية.

املتعلووور بالوقايووة مووون الفسوواد وممافحتوووه مووادة خاصوووة بتووودابير  02-06همووا  ضووومن القووانون 

من   بييض ألاموال رهمذ عىى ضرورة إخضاا املصارف واملتسساذ املالية  ير املصورفية  بموا فوي 

  ا  الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يقدمون خدماذ نظامية أو  ير نظاميوة فوي مجوال ذلل ألا

  حويل ألاموال أو كل ما له قيمة.

عوووودة لجوووان متخصصوووة وفوووورق أمنيوووة ووفووووود  2002وشوووملت الحموموووة الجمائريووووة منوووذ عوووام 

الجمائريوووووة اقتصوووووادية للسوووووفر إلوووووى بنووووووو سويسووووورا  فرنسوووووا  لنووووودن وبيوووووروذ للكشووووو  عووووون ألامووووووال 

 امل  وبة  واليي  م  حويل ا لحساباذ   صية.

 ووووم إصوووودار مرسوووووم موووون طوووورف وزارة املاليووووة  يفصوووول إلاجووووراءاذ  2002أيووووار/ مووووايو  22وفووووي 

 املعتمدة لتتب  حرهة ومسار  نقل ألاموال املشبوهة.

الوقايـــة مـــن تبيـــيض ألامــــوال  22-20ثانيـــا: مكافحـــة الفســـاد املــــالي فـــي ظـــل قـــانون رقــــم 

 1: فحتهومكا

 أحكام عامة -2

فضووال عوون أحمووام الووواردة فووي قووانون العقوبوواذ    وودف هووذا القووانون إلووى الوقايووة  :22املــادة 

 من  بييض ألاموال و مويل إلارهاة وممافحته. 

 الوقاية من  بييض ألاموال و مويل إلارهاة -2

يجوووب أن يووتم كووول دفووو  يفوووق مبلوووغ يووتم  حديوووده عووون طريوور التنظووويم  بواسوووطة  :20املــادة 

 وسائل الدف  وعن طرير القنواذ البنكية واملالية.

                                                           
  يتعلوور بالوقايووة موون  بيوويض الاموووال 2005فبرايوور  06املوافوور  2125لخحجووة ذي ا 22مووتر  فووي  02-05قووانون رقووم   1

 و مويل الارهاة وممافحت ا.
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يجووووب عىووووى البنوووووو واملتسسوووواذ املاليووووة املشووووا  ة ألاخوووورى أن  تأهوووود موووون هويووووة  : 20املــــادة 

أو  ووأجير صووندوق أو وعنوووان زبائ  ووا قبوول فووت  حسوواة أو دفةوور أو حفووت سوونداذ أو قوويم أو ا صوواالذ 

 ربط أية عالقة عمل أخرى.

المبووائن  يوور الاعتيوواديين حسووب الشووروس املنصووو  عل  ووا    صووية يووتم إثبوواذ: 20املــادة 

 أعاله. 2في املادة 

اتووائج إلاجووراءاذ اليووي ا خووذت ا اللجنووة بار ال يئووة املتخصصووة خطوويجووب أن يووتم إ :23املــادة 

 املصرفية.

 الاستكشاف -3

 يئوووة املتخصصوووة وصووول ألاخطوووار بالشوووا ة و قووووم بجمووو  كووول املعلومووواذ تسووولم ال: 20املـــادة 

والبياناذ اليي تسوم  باهتشواف مصودر ألامووال أو الطبيعوة الحقيقيوة للعمليواذ موضووا إلاخطوار  

و قووم ب رسووال امللو  لوهيوول الجم وريوة املخووتص طبقووا للقوانون  فووي كول موورة يحتمول ف  ووا أن  مووون 

 ريمة  بييض ألاموال أو  مويل إلارهاة.الوقان  املصرح   ا مر بطة بج

 التعاون الدولي -0

يمكن ل يئة متخصصة أن  طل  هيئاذ الدول ألاخرى اليي  مار  م ام مماثلة : 00املادة 

عىووى معلوموواذ اليووي  توووفر لوود  ا حووول العمليوواذ اليووي يبوودو أ  ووا ت وودف إلووى  بيوويض أموووال أو  مويوول 

 إلارهاة م  مراعاة املعاملة باملثل.

فووووووي إطووووووار ممافحووووووة  بيوووووويض و مويوووووول إلارهوووووواة يمكوووووون للبنوووووول الجمائووووووري واللجنووووووة  :00املــــــادة 

املصرفية  بليوغ معلومواذ إذ ال يئواذ اململفوة بمراقبوة البنووو ومتسسواذ املاليوة فوي الودول ألاخورى 

موو  مراعوواة املعاملوووة باملثوول وبشوورس أن  موووون هووذه ال يئووواذ خاضووعة للسووير م وووي بوونفج الضوووماناذ 

 في الجمائر.املحدودة 

يوووووووتم التعووووووواون القضووووووواني بوووووووين الج ووووووواذ القضوووووووائية الجمائريوووووووة وألاجنبيوووووووة خوووووووالل  :03املـــــــادة 

تحقيقوواذ واملتبعوواذ وإلاجووراءاذ القضووائية املتعلقووة بتبيوويض أموووال و مويوول إلارهوواة موو  معاملووة ال

ملصووووادق باملثووول أو فوووي إطووووار احةووورام الا فاقيوووواذ الثنائيوووة متعووووددة ألاطوووراف مطبقووووة فوووي هووووذا املجوووال ا

 عل  ا من قبل الجمائر طبقا للتشري  الداخىي.
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 ألاحكام الجزائية -0

أعاله ب رامة من  6يعاقب كل من يقوم بدف  أو يقبل دف  خرقا  حمام املادة :  32املادة 

 دج.500.000إلى    50.000

ين أبل وا ذلخطار بالشا ة ال يعاقب مسيرو وأعوان ال يئاذ املالية ال اضعون  :33املادة 

أو أطلعووووه عىوووى بالشوووا ة بوجوووود هوووذا الاخطوووار عمووودا صووواحب ألامووووال أو عمليووواذ موضووووا إلاخطوووار 

دج دون إلاخوووووالل 2000.000دج إلوووووى 200.000معلومووووواذ حوووووول النتوووووائج اليوووووي  خصووووو ا ب راموووووة مووووون 

 عقوبة  أديبية أخرى. ةبعقوباذ أشد بأي

الية املشا  ة اخرى الذين يخالفون يعاقب املسير وأعوان البنوو ومتسساذ امل :30املادة 

 2عمدا وبصفة متكررة  دابير الوقاية من  بييض ألاموال و مويل إلارهاة منصوو  عل  وا بواملواد 

 دج.2000.000دج إلى 50.000من هذا القانون ب رامة من  21و 20و 2و 2و 

 عموميالوظيف الالفرع الثالث: قانون 

 أوال: تعريف الوظيفة العمومية

الوظيفووووووة العموميوووووة موووووون بوووووين أهووووووم ألاسووووواليب اليووووووي تسوووووتعمل ا الدولووووووة الجمائريوووووة فووووووي تعتبووووور 

 وظيوو  ألا وو ا  عىووى مسووتوى متسسووات ا وإدارات ووا املختلفووة وهووذا يووتم عوون طووري ق إعووالن عوون 

 فت  مسابقاذ ل ا.

همووووا تعوووود طريقووووة التوظيوووو  العمووووومي أحوووود الطوووورق والسووووبل اليووووي  اتج ووووا الدولووووة موووون أجوووول 

 1 لة وامتصاص ا.القضاء عىى البطا

و راعي فوي  وظيو  مسوتخدمي القطواا العوام فوي تسويير حيوات م امل نيوة بالقواعود املنصوو  

 من قانون ممافحة الفساد واملتمثلة في: 2عل  ا في املادة 

 مباد  النجاعة والشفافية واملعايير موضوعية. - أ

 إجراء مالئمة بالضافة إلى تعويضاذ كافية. - ة

                                                           
موذهرة لنيول شو ادة املاسوةر فوي الحقووق  كليوة   "حاالذ التنوامي فوي الوظيفوة العموميوة"أهواري عادل ومرابطي نذير    1

 .2    2020الحقوق والعلوم السياسية  جامعة عبد الرحمان ميرة  بجاية  سنة 
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 و موين ألافراد املر حين لتولي مناصب عمومية. إجراءاذ مناسبة لالختيار  - ج

 إعداد برامج تعليمية و موياية مالئمة و موين موظفين عموميين. - د

 1ثانيا: شفافية التوظيف في الوظيفة العمومية

إن حماية الوظيفة العامة من أشمال محاربة الفساد ال  موون إال بالشوفافية  فالشوفافية 

 في ا خاذ القراراذ إلادارية.تعني الوضوح والصدق والعالنية 

 شفافية الالتحاق بالوظيفة العمومية: -2

موون الا فاقيووة ألامووم املتحوودة ملمافحووة الفسوواد يتعووين أن تسوووى  2 طبيقووا ملووا جوواء فووي املووادة 

و يوووورهم  وهووووذا مووووا جعوووول املشوووورا   رسوووويخ و وووودعيم نظووووم لتوظيوووو  مسووووتخدميالدولووووة إلووووى اعتموووواد و 

 قانون الوقاية من الفساد وممافحته. يضم  االجمائري 

 الاعتناء باملوظف العام: -0

يعتبووووووور املوظووووووو  العوووووووام عنصووووووورا أساسووووووويا للوظيفوووووووة العاموووووووة عموموووووووا وفوووووووي ممافحوووووووة الفسووووووواد 

 خصوصا  ومن هنا يتوجب الاعتناء به.

 ثالثا: الفساد املالي في الوظيفة العامة

الفة القواعد وألاحمام املالية اليي ويتمثل الفساد املالي في مجمل الانحرافاذ املالية أو مخ

 نظم سير العمل املالي في الدولة ومتسسات ا ومخالفة التعليمواذ ال اصوة بوأج مة الرقابوة املاليوة  

ممووووووا يةر ووووووب عىووووووى ذلوووووول الانحرافوووووواذ و إنقووووووا  موووووون الحقوووووووق املاليووووووة للدولووووووة أيووووووا كووووووان مقوووووودار هووووووذا 

 2النقصان.

                                                           
 .12بن عي    فايمة  مرج  سابر      1

    اململكوة ألاردنيووةمعاملــة الفسـاد فــي الوظيفـة العامـة وطــرق مواجهتـهمحمود عوين  املحا وو ي  محمود بون طريو     2

  2252. 



 المالي الفساد مكافحة آليات ...........................................................................:الثاني الفصل

 

  49 
 

 رابعا: مبدأ النزاهة للموظفين العموميين

 ووونص  البيوووة تشوووريعاذ العوووالم مدونوووة سووولوو عىوووى اعتبوووار أن املوظووو  العموووومي بمف وموووه 

 .1من قانون الوقاية من الفساد وممافحته 2الواض  منصو  عليه في املادة 

 وساتطرق عىى ضوء هذا املبدأ إلى بيان مبدأ الن اهة للموظفين العموميين فيما يىي:

 مدونة أخالقية م نة القضاء: -2

املتعلور بالقوانون  22-01من القوانون العضووي  61املدونة  طبيقا لنص املادة جاءذ هده 

 ألاسا  ي واليي  نص عىى  حديد أخالقية م نة القضاء اليي يعدها مجلج ألاعىى للقضاء.

 مدونة السلوو موظفين اململفين بتنفيذ القوانين: -2

ون بموا يتمايو   مو  يقصد   وذه الطائفوة جميو  املووظفين الوذين يتوجوب علو  م  نفيوذ القوان

هرامة ألا  ا  وحريت م وب ر  ضبط هذه املسألة  لة م الدول بسن قوانين مدوناذ السلوو 

 2لمل من يقوم بتنفيذ القانون.

                                                           
مجلــــة القــــانون الدســــتوري بوووووادي مصووووطفح  "حمايووووة الوظيفوووة العامووووة هوووو جراء وقوووواني موووون الفسوووواد فووووي الجمائوووور"    1

-01  جامعوة مووالي الطواهر سوعيدة الجمائور   واريخ الاشور 2022  ديسومبر 2  املجلد 2  العدد واملؤسسات السياسية

02-2020    222-222-222. 

 .222-226-225بوادي مصطفح  مرج  سابر      2
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 املبحث الثاني

 الهيئات املعنية ملكافحة الفساد املالي 

تعوووود ال يئوووواذ املعنيووووة موووون امل ووووامال الرئيسووووية اليووووي  حووووافت عىووووى املووووال العووووام وبووووذلل بوضوووو  

 ألاحمام التنظيمية لل يئاذ واملتسساذ ذاذ الطاب  املالي ملن  انتشار الفساد . 

 املطلب ألاول 

 البرملان 

على مستوى كافة األنظمة يعتبر البرلمان من األقوى من بين المؤسسات الدستورية 

  السياسية والديموقراطية لمختلف البلدان .

 الفرع ألاول: ملحة عن البرملان

ذلووول و ووووفرذ لوووه الشوووروس املناسوووبة  لوووه دايعتبووور أحووود أهوووم املتسسووواذ السياسوووية إذا موووا أر 

للعمووووول حيوووووث يمكووووون أن يموووووون املفتووووواح ألاسا ووووو ي لتجسووووويد أهوووووم عنصووووور ملمافحوووووة الفسووووواد أال وهوووووو 

 لة  وهو الج ة الوحيدة اليي   ضطل  بدور الرقابة السياسية للج از التفيذي.اءاملس

ليوي يابيوي  فعيل وا تلل البرملان في الجمائر العديد مون آليواذ املتعوارف عل  وا دسوتوريا وامي

لمووووي  مووووون أهروووور نجاعووووة فووووي هحوووور وفووووي طوووورح ألاسووووئلة الشووووفوية والكتابيووووة عىووووى الوووووزراء فووووي مختلوووو  

 1 القضايا ذاذ الشأن العام.

 الفرع الثاني: تفعيل دور البرملان في مكافحة الفساد الاقتصادي

ت م السياسووية يووتدي البرملووانيون دورا رئيسوويا فووي ممافحووة الفسوواد  وهووذا ألاموور موور بط بوو راد

اليي  تضمن أولوياذ ممافحة الفساد  ومن ج ة أخرى مر بط بالصالحياذ الدستورية املمنوحة 

ل وم ولعول أبرزهوا الصوالحياذ الرقابيوة والتشوريعية  فالبود أن يشوارو البرملوانيون فوي جميو  الج ووود 

                                                           
1
دور اسووةرا يجياذ ممافحووة الفسوواد الاقتصووادي فووي  حقيوور التنميووة املسووتدامة  دراسووة مقارنووة بووين سووارة بوسووعيود   

  موووذهرة مقدموووة هجووومء مووون متطلبووواذ لنيووول شووو ادة ماسوووةر كليوووة العلووووم الاقتصوووادية والتجاريوووة وعلووووم الجمائووور ومالي يوووا

 .22 -22-22التسيير  جامعة  فرحاذ عبا   سطي     
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اسية في الصراا ضد ساملبذولة في ممافحة الفساد باعتبار أن البرملان يشمل أحد أبرز ألاعمدة ألا 

ن موون خالل ووا عىووى يالفسوواد  وتشوومل صووالحية الرقابووة البرملانيووة ألاداة املناسووبة اليووي يشوورف البرملوواني

 محاسبة ومساءلة املستولين وضمان شفافية أفضل.

 الفرع الثالث: الرقابة البرملانية أثناء تنفيذ امليزانية العامة

لحمووومي فووي مختلوو  املجوواالذ وموون ذلوول املجووال يمكوون للبرملووان أن يراقووب الاشوواس وألاداء ا

 1املالي.

 أوال: السؤال كآلية رقابية برملانية على أعمال حكومية في الجزائر

إذا يحر  عضاء البرملان أن يوج ووا أي سوتال شوفوي أو هتوابي إلوى أي عضوو مون الحموموة 

مسوووألة الووووزير أو الووووزراء   الووووزراء  دون أن يةر وووب عىوووى ذلووول السوووتال أي مناقشوووة فوووي املجلوووج وال 

 وذلل عن أي موضوا وأي قضية وم  ا القضايا املتعلقة في  نفيذ املي انية العامة.

ثانيــا: مــدى فعاليــة آليــة الســؤال بنوعهـــا كوســيلة رقابــة برملانيــة علــى أفعــال الحكومـــة 

 ومكافحة الفساد املالي

 اشةراس ضوابط مقيدة الستعمال هذا الحر.  - أ

مودة  ودخل أعضواء البرملوان لطورح أسوئلت م عوائر أموام فوت  فرصووة هوذلل يعتبور  حديود  - ة

  بادل وج ة نظر حول مضمون الستال م  الوزير املعني.

ال يوجود موا يلومم حموموة بضورورة إلاجابووة عون ألاسوئلة املوج وة  عضوائ ا شوفوية كانووت  - ج

 أو هتابية.

يما الشوفوية  ياة الوزراء املوج ة إل  م ألاسئلة عن جلساذ مخصصة ملناقشت ا الس - د

م  وووا وإحالوووة ذلووول إلوووى الووووزير اململووو  بالعالقووواذ مووو  البرملوووان الوووذي  البوووا موووا يقووودم إجابوووة ع  وووا  يووور 

 2محددة أو مقتضية.

 
                                                           

 .200-222صليحة بوحادي  مرج  سابر      1

 .200-222صليحة بوحادي  مرج  سابر      2
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 ثالثا: آلية الاستجواب

مووون  252السوووتال ولقووود أقرت وووا املوووادة  ةآليووو أهرووور خطوووورة مووونيعتبووور الاسوووتجواة آليوووة رقابيوووة 

الدسوووتور  إذ يمكووون أعضووواء البرملوووان حووور اسوووتجواة الحموموووة فوووي إحووودى قضوووايا السووواعة اليوووي ت وووم 

 البلد ويمون جواة ع  ا جالل أجل أقصاها في ثالثون يوما.

مون الدسوتور جواء عاموا بحيوث أنوه يخضو  أي قيود عىوى  252إال أن نص هوذه آليوة املوادة 

 أن يمون الاستجواة متصل ب حدى قضايا الساعة. النواة سوى 

 رابعا: تشكيل لجنة التحقيق

لقووود أقووور متسوووج الدسوووتوري لمووول  رفوووة مووون البرملوووان فوووي حق وووا بالقيوووام فوووي  حقيووور فوووي إطوووار 

اختصاصووات م إذ يمكوون ل ووا أن  اشووأ فووي  أي وقووت لجووان  حقيوور فووي قضووايا ذاذ مصوولحة عامووة مووا 

ء قضوووواني ف نووووه ال يمكوووون ل وووورف البرملووووان إنشوووواء لجنووووة  حقيوووور عوووودا الوقووووان  اليووووي  مووووون محوووول إجوووورا

 بخصوص ا.

 خامسا: مناقشة بيان سياسة العامة وسحب الثقة

بعوود انت وواء عمليووة  وجيووه أسووئلة واسووتجواة وظ ووور نتيجووة التحقيوور و بووين أن كوول موون  ووم 

لفوواذ ومخاالتحقيوور مع ووم موون مسووتولين فووي ج وواز حمووومي أ  ووم متورطووون فعووال فووي قضووايا الفسوواد 

 1العامة. اذو جاوزاذ أو أخفقوا في أداء م ام م وفشلوا في  نفيذ السياس

 املطلب الثاني

 مجل  املحاسبة 

 اوال: تعريف مجل  املحاسبة

يعتبر مجلج املحاسبة أول ج از وض  ملمافحة ظاهرة الفساد في الجمائر وهو هيئوة رقابيوة 

الدولة أو للوالية أو البلدية أو املتسساذ العمومية بعدية عىى ألاموال العامة  سواء كانت أموال 

 1إدارية كانت أو اقتصادية.

                                                           
 .202-202صليحة بوجادي مرج  سلبر      1
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 ثانيا: نشأة مجل  املحاسبة

املعوووووودل  2226نووووووص املشوووووورا الجمائووووووري عىووووووى تشووووووكيل مجلووووووج املحاسووووووبة قانونيووووووا لدسووووووتور 

منوووه عىوووى أنوووه يتمتووو   222حيوووث نوووص فوووي املوووادة  2026موووار   6املوووتر  فوووي  02-26واملوووتمم لقوووانون 

مجلوووووووج املحاسووووووووبة باالسووووووووتقاللية... عىوووووووى عالقت ووووووووا بال ياكوووووووول ألاخوووووووورى فوووووووي الدولووووووووة اململفووووووووة بالرقابووووووووة 

موووووار   2املوووووتر  فوووووي  50-20بموجوووووب القوووووانون  2220والتفتووووويش ويعوووووود إلانشووووواء الفعىوووووي إلوووووى سووووونة 

 املتعلر بممارسة وظيفة املراقبة من طرف مجلج محاسبة. 2220

 2ثالثا: صالحيات مجل  املحاسبة

 رقابة التحقير  -2

 رقابة نوعية التسيير -2

 رقابة الانضباس في مجال تسيير املي انية املالية -2

 مراجعة حساباذ املحاسبين العموميين -1

 صالحياذ أخرى ملجلج املحاسبة في ممافحة الفساد -5

 3.و دقيق ا صالحياذ قضائية  تمثل في اختصار في مراجعة الحساباذ -6

 الحكم عىى مدى صحت ا -  

 يات ا املاليةشرعية عمل - 

 الرقابة الانضباس املي اني واملالي - 

 صالحياذ إدارية  تمثل في: -2

مراقبووة نوعيووة التسوويير فووي مختلوو  ال يئوواذ واملتسسوواذ العموميووة ال اضووعة لرقابووة  - 

 املجلج  هما يراقب في في هذا املجال شروس من  إعاناذ ومساعداذ مالية من طرف الدولة 

  

                                                                                                                                                                                     
 .62بن عي    فائمة  مرج  سابر      1

هريمة قاسم أج مة  الرقابة في الوقاية وممافحة الفساد  ش ادة ماسةر  كلية الحقووق والعلووم السياسوية  جامعوة   2

 .  62إلى  52  رقم 2021-2022العربي بن م يدي أم البوا ي  سنة 

 .220-202صليحة بوحادي  مرج  سابر      3
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 1 تمثل في:صالحياذ الاستشارية  -2

 املراجعة - 

 الاستئناف - 

 الطعن بالنقد - 

رابعا: تشكيلة مجل  املحاسبة
 

يضووووووم مجلوووووووج املحاسووووووبة رئووووووويج مجلوووووووج  نائووووووب رئووووووويج  مراقوووووووب عووووووام  رؤسووووووواء ألاقسوووووووام  

تسووووبون  واووووي تشووووكيلة قضووووائية  ف ووووو يتشوووومل ه يئووووة حاملستشووووارون  رؤسوووواء القطوووواا  الرقابووووة  امل

 ووورف ذاذ اختصوووا  إقليموووي إضوووافة إلوووى  ثمووواني  ووورف ذاذ اختصوووا  وطنوووي وتسووو  قضوووائية مووون

 رفة الانضباس املي اني واملالي و نقسم هذه ال رف إلى فروا إضافة إلى القضاة  أعضاء مجلج  

 هناو سلل املدققين املاليين.

 املطلب الثالث

 املفتشية العامة للمالية ملكافحة الفساد 

 املفتشية العامة للمالية الفرع ألاول: تعريف

وأعيووووود  2220-02-02املوووووتر  فوووووي  25/20بموجوووووب املرسووووووم رقوووووم  2220 وووووم إنشووووواؤها سووووونة 

 نظيمووه فووي أهروور موون مناسووبة حيووث أصوودر املشوورا نصوصووا  نظيميووة متعووددة فووي إطووار تعميووم عمل ووا  

علوووووور املت  2002سووووووبتمبر  6املووووووتر  فووووووي  02/222م  ووووووا عىووووووى سووووووبيل املثووووووال املرسوووووووم التنفيووووووذي رقووووووم 

 بصالحياذ املفتشية العامة للمالية.

مصووال  الدولووة بمووا فووي ذلوول تسسوواذ املصووالحياذ مراقبووة ماليووة عىووى كافووة  احيووث أسووند ل وو

 2والجماعاذ العمومية الالمرهمية  وكل املتسساذ ذاذ طاب  إداري واقتصادي.

 

                                                           
 .222صليحة بوحادي  مرج  سابر      1

 .220رج  السابر    صليحة بوجادي  امل  2
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 1الفرع الثاني: صالحيات املفتشية العامة للمالية في مكافحة الفساد

 أوال: الرقابة على التسيير املالي واملحاسبي

 موووووووار  رقابوووووووة املفتشوووووووية العاموووووووة للماليوووووووة عىوووووووى التسووووووويير املوووووووالي واملحاسووووووويي لصوووووووال  الدولوووووووة 

والجماعوووواذ إلاقليميووووة وهووووذا ألاج وووومة واملتسسوووواذ ال اضووووعة للقواعوووود املحاسووووبية العامووووة و مووووار  

 رقابت ا عىى املتسساذ التالية: 

 .الطاب  الصناعي والتجاري  املتسساذ العمومية ذاذ -

هيئوووواذ الضوووومان الاجتموووواعي التابعووووة للنظووووام العووووام وإلاجبوووواري وهووووذا كوووول ال يئوووواذ ذاذ  -

 2.الطاب  الاجتماعي والثقافي

 ثانيا: الرقابة على استعمال املوارد

 سير الرقابة الداخلية وفعالية هياكل التحقير الداخىي -

 التسيير املالي واملحاسيي وتسيير ألامالو -

 دقة املحاسبة وصدق ا وانتظام ا -

 اليةاملشروس تعبئة موارد  -

 تسيير الاعتماداذ املي انية أو استعمال وسائل التسيير -

 و تمثل فيما يىي:للمفتشية العامة للمالية  ثالثا: الهياكل املركزية

هياكووول عمليوووة للرقابوووة والتووودقير والتقيووويم: ويووودير هوووذه ال ياكووول أربووو  موووراقبين عوووامين  -2

  وكل ل م م ام الرقابة والتدقير والتقييم.ماليين 

 وحداذ عملية: يديرها مدير وبعثاذ ومملفون بالتفتيش. -2

وإدارة التسويير: و تشومل هوذه ال ياكول مون مديريوة البورامج   قيويجهياكل الدراساذ و  -2

 وإلاعالم آلي  ومديرية إدارة الوسائل. تقييجوالتحليل و ل يص  مديرية املناهج وال

                                                           
 .222سارة بوسعيود  املرج  السابر    1

 .52-52هريمة قاسم  املرج  السابر      2
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:  تموووووووون املصوووووووال  ال ارجيوووووووة لللمفتشوووووووية العاموووووووة للماليوووووووة مووووووون عشووووووور جهويـــــــةهياكـــــــل  -2

 مديرياذ ج وية.

 رابعا: مميزات رقابة املفتشية العامة للمالية

  جم  رقابة املفتشية العامة للمالية بين مف ومي املطابقة واملالئمة -

 مانامل تم رقابة املفتشية العامة للمالية في عين  -

 1.رقابة دائمة  رقابة ظرفية أ  ا رقابة شاملة  أ  ا -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .202-206صليحة بوجادي  املرج  السابر      1



 المالي الفساد مكافحة آليات ...........................................................................:الثاني الفصل

 

  57 
 

 خالصة الفصل الثاني

 نستخلص في ما سبر ومن خالل دراستنا في هذا الفصل:

ن آليووواذ ممافحوووة الفسووواد املوووالي هوووو مكتسوووب مووون مماسوووب قانونيوووة لحووول مشوووملة ال  وووو  أ

 مووج حيوو  البلوودان بالبلوودان الناميووة اليووي  موور بمرحلووة انتقاليووة فووي ممافحووة الفسوواد املووالي بوول أيضووا 

الكبووووورى الصوووووناعية واملاليوووووة اليوووووي  بنووووو  عل  وووووا القووووووانين مثووووول قوووووانون الصوووووفقاذ العموميوووووة وقوووووانون 

 للوقاية من الفساد وممافحته. 02-06وقانون  02-05الت ريب وقانون  سيل ألاموال 

ة وأيضوا ممافحتووه   يئوواذ معنيوة  تمثوول فووي البرملوان ومجلووج املحاسووبة وال يئوة العامووة املاليوو

ولقووووود سووووواهمت هوووووذه آليووووواذ فوووووي الحووووود مووووون انتشوووووار و وسووووو  الفسووووواد املوووووالي و فوووووي  حسوووووين ألاوضووووواا 

 الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
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الفساد  وإلاجرائية ملمافحةموضوا آلياذ القانونية  يي  ناولتلهذه الدراسة افي ال تام 

 حليوول وت وو يص  بعوود   ووأثيره عىووى إلاقتصوواد الوووطنيو  الفسوواد املوواليإ ضووحت معووالم    حيووثاملووالي

سووتن ف حيووث أن هووذه الظوواهرة ت  موون حيووث تعريفووه وأسووبابه وآثوواره املوواليدقيقووين لظوواهرة الفسوواد 

ألاموووال بطوورق  يوور شوورعية إسووت الل وال العموميووة للدولووة و   ووب ألاموو موون خوواللل مينووة العموميووة ا

  .مما أدى إلى إنتشار الفساد املالي

ت ووو يص دقيووور يمكووون لووون  ووونل  موووا لوووم يوووتم إلاجابوووة عىوووى إلاشووومالية السوووابقة  و وصووولنا أن

ملمافحووة الفسوواد إلاداري بنوع  ووا  الالزمووة آليوواذ وذلوول بالت ل وول فوويوصوو  العووالج املناسووب  موون 

 .مواج ة هذه الظاهرةاملتخصصة و ير املتخصصة في  ألاج مة من خاللاملوضوعية وإلاجرائية 

مف ووووم الفسووواد املوووالي و مظووواهره  فووواهيمي للفسووواد املوووالي و بيووواناملطوووار إلا  ةدراسوووت مووون خوووالل

 يوواة القوويم ألاخالقيووة فوي ة الفسواد املووالي  كموون آموور هوم يمكوون القووول أن   وأثواره و أليوواذ ممافحتووه

خوواطر عىووى امل أهروور وبووذلل أصوب  الفسوواد املووالي مون  السوولوو إلانسووانيفوي  يواة ضوووابط الووتحكم و 

  .حاربتهملاملجتمعاذ و الدول ر م  ما   الج ود 

 :.النتائج

إلاقتصوووواد الوووووطني  ووووم التواصوووول إلووووى النتووووائج عىووووى أثووووره و موووون خووووالل دراسووووتنا للفسوووواد املووووالي 

 :التالية

العوووووام إلوووووى تعرفنوووووا عىوووووى مختلووووو  مظووووواهر الفسووووواد املوووووالي مووووون الرشووووووة و إلاخوووووتال  املوووووال  -

 . سيل ألاموال و الت رة الضرييي و الت رة الجمركي

هما  طرقنوا إلوى ألاسوباة إلاقتصوادية اليوي سواعدذ عىوى  نوامي و إنتشوار هوذه املظواهر و  -

 .ذلل ما يدل أن الفساد املالي ظاهرة عاملية

أما عن أثار الفسواد املوالي و اوي متعوددة فوي مختلو  القطاعواذ فوي التنميوة إلاقتصوادية  -

 وووووودهور فووووووي ية  وإنخفووووووا  التووووووداول فووووووي العملووووووة و  العجووووووم املووووووالي للدولووووووة و  فوووووواقم لألزمووووووة إلاقتصوووووواد

  .ألاوضاا إلاجتماعية و السياسية

م  ووا شووار الفسواد بوين قوووانين و أنظموة و إبتموار أليواذ قانونيووة سواهم فوي الحوود مون إنت إن -

فحتوووووه و قوووووانون إلاجوووووراءاذ املتعلووووور بالوقايوووووة مووووون الفسووووواد و مما 02-06قوووووانون العقوبووووواذ و قوووووانون 
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جمائية و ألياذ تشريعية متساستية  تمثل في هيئاذ معنية البرملان  مجلج محاسوبة و املفتشوية 

  .العامة للمالية

  التوصيات: 

 :في الباحثين  تمثل  وصياذ و إقةراحاذ

وظفين و املووإصووالح نظووام ألاجووور املتمثوول فووي  حسووين أجووور الحوود موون إنتشووار الفسوواد و   -

يساعد في  حسوين أو ضواع م إلاجتماعيوة و رفو  مسوتواهم و عودم قبوول م  ي عمول يخول فوي الذي 

  .وظيفت م و يكمن هذا إلاصالح في ال  و  بالدولة

إلاسووووتثماراذ و إسووووتقطاة رؤو  ألاموووووال موووون أجوووول جووووذة إمتيووووازاذ للدولووووة و  مويوووول   -

  .إلاقتصاد الوطني

صوالح فوي  طووير القضواء و محاربتوه إلاصالح نظام إلاقتصادي القضاني و يكمن هذا إلا  -

للفسوووواد بشوووومل عووووام و الفسوووواد املووووالي بشوووومل خووووا  بحيووووث أن يمووووون القضوووواء هووووو ج وووواز الوقوووواني و 

  .محاربة الفساد

إلاصالح قطاا الجمارو يتحودد هوذا إلاصوالح فوي مراقبوة كول مايودخل و يخورج مون سول   -

ذ  حووووود مووووون ممافحوووووة الت ريوووووب و موووووواد إسوووووت الهية و وضوووووحت مديريوووووة العاموووووة للجموووووارو إسوووووةرا جيا

  .الجمركي ووض  هميراذ مراقبة في كل أماهن العبوره

العمل عىى إشراو املجتمو  املودني فوي ممافحتوه لوه دور فوي  وعيتوه و يسواهم فوي  حقيور  -

 التنمية املحلية.



 

  
 

 قائمة املراجع
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 قائمة املراجع: 

 الكتب: 

إلاقتصادي وإلاجتماعي"  دار هاشم الشمري  إيثار الفتىي  "الفساد إلاداري واملالي وأثاره  .2

 .2002اليازوري للاشر والتوزي   الاردن  عمان  

هشام مصطفح محمد سالم  الجمل  الفساد الاقتصادي وآثاره عىى التنمية في الدول  .2

النامية والياذ ممافحته من منظور الاقتصاد الاسالمي الوطني  كلية الشريعة و 

-2021ية العامة و التشري  الضرييي  القانون  طنطا  جامعة ألازهر   خصص مال

 م.2125

محمد عين  املحا  ي  محمد بن طري   معاملة الفساد في الوظيفة العامة وطرق  .2

 مواج ته  اململكة ألاردنية.

عيم برية أن البوذ  "الفساد املالي و إلاقتصاد املالي"   رجمة جمال أمام  مرهم ألاهرام  .1

 .2000للةرجمة والاشر  القاهرة  

العربي أساليب حماية املال العام "  ورقة عمل مقدمة في ندوة املال العام و ممافحته  .5

 21-22الفساد إلاداري و املالي  و املنعقدة في  ونج  الجم ورية التونسية خالل الفةرة 

 .02-20    2002مايو  

 

 القوانين: 

  يتعلر 2005فبراير  06املوافر  2125ذي الخحجة  22متر  في  02-05قانون رقم  .2

 .بالوقاية من  بييض الاموال و مويل الارهاة وممافحت ا

  الصفقاذ العمومية 2025سبتمبر سنة  26املوافر  2126ذي الحجة عام  2قانون في  .2

 .2026رئاسة الجم ورية ألامانة العامة للحمومة مار  
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 املذكرات والاطروحات: 

الواق  في التشري  الجمائري  مذهرة بوسرية معاذ  آلياذ ممافحة الفساد بين النص و  .2

ماسةر  كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق  جامعة محمد خيضر  بسكرة  

2022-2022. 

بوسرية معاذ  مذهرة ماسةر الحقوق القانون العام  قانون إداري  "ألياذ ممافحة  .2

وم السياسية  الفساد بين النص و الواق  في التشري  الجمائري"  كلية الحقوق و العل

 .2022-2022قسم الحقوق  جامعة محمد خيضر  بسكرة  السنة الجامعية 

بوسعود سارة  "دور إسةرا يجية ممافحة الفساد الاقتصادي في  حقير التنمية  .2

املستدامة" دراسة مقارنة بين الجمائر ومالي يا  مذهرة مقدمة هجمء من متطلباذ نيل 

الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  جامعة فرحاذ ش ادة املاجستير  كلية العلوم 

 .2022-2022عبا   سطي   

سارة بوسعيود  دور اسةرا يجياذ ممافحة الفساد الاقتصادي في  حقير التنمية  .1

املستدامة  دراسة مقارنة بين الجمائر ومالي يا  مذهرة مقدمة هجمء من متطلباذ لنيل 

والتجارية وعلوم التسيير  جامعة  فرحاذ عبا   ش ادة ماسةر كلية العلوم الاقتصادية 

 سطي .

بوزرورة حي ية  بوزيدي كاهنة  "الت رة الضرييي في الجمائر و ألياذ ممافحته"  مذهرة  .5

لنيل ماسةر في حقوق  فرا قانون أعمال   خصص قانون أعمال  كلية الحقوق و العلوم 

 .2022السياسية  جامعة عبد الرحمن ميرة  بجاية 

    فائمة  إسةرا يجية ممافحة الفساد لتأسيج الحكم الرائد في الجمائر  مذهرة بن عي .6

مقدمة لنيل ش ادة املاسةر في القانون العام  كلية الحقوق والعلوم السياسية  جامعة 

ند أولحاج "البويرة"    .2026-2025آهىي مح،

ستير في   مذهرة ماج2222  2002باديج بوسعود  "متسسة ممافحة الفساد الجمائر  .2

 .2025العلوم السياسية  جامعة  ي ي وزو  

الباحثة صاحيي س ام  " حت ألاثار إلاقتصادية للفساد املالي العربية دراسة حالة  .2

الجمائر"  مذهرة مكملة ضمن متطلباذ لش ادة ماسةر أكاديمي  في العلوم إلاقتصادية  
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ير  جامعة العربي بن م يدي  كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية   العلوم التسي

 .2026-2022أم البوا ي  

الباحث  با محمد عبد القادر  عموز ياسين  عنوان املذهرة "متطلباذ  فعيل ألياذ  .2

ممافحة الفساد املالي في الجمائر"  مذهرة مقدمة ضمن متطلباذ نيل ش ادة املاسةر  

معة أحمد دراية  أدرار  كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و العلوم التسيير  جا

 .2022-2020الجمائر  سنة 

الباحث صليحة بوجادي  إشراف محمود بو ر ة  أطروحة لنيل ش ادة الدهتوراه  .20

 كلية 02العلوم إلاسالمية   خصص الشريعة والقانون  جامعة الحاج ل ضر با نة 

ين الفقه العلوم الاسالمية عنوان الش ادة "آلية ممافحة الفساد املالي وإلاداري ب

 ."إلاسالمي والقانون الجمائري 

إيمان عنان  "جريمة الت ريب الجمركي الصور و العقاة و أثرها عىى إلاقتصاد الوطني"   .22

مذهرة التكميلية لنيل ش ادة املاسةر  كلية الحقوق والعلوم السياسية  جامعة العربي 

 .2021بن م يدي   أم البوا ي سنة 

نوني لجرائم الت ريب الجمركي"  مذهرة  كميلية لنيل ش ادة إيمان بن فيس   "إلاطار القا .22

ماسةر  كلية الحقوق والعلوم السياسية  جامعة العربي بن م يدي  أم البوا ي  سنة 

2025-2026. 

أهواري عادل ومرابطي نذير  حاالذ التنامي في الوظيفة العمومية  مذهرة لنيل ش ادة  .22

وم السياسية  جامعة عبد الرحمان ميرة  بجاية  املاسةر في الحقوق  كلية الحقوق والعل

 .2020سنة 

صايي س ام  مذهرة مكملة لش ادة ماسةر أكاديمي في العلوم إلاقتصادية بعنوان  "ألاثار  .21

إلاقتصادية للفساد املالي عىى الدول العربية"  جامعة العربي بن م يدي  أم البوا ي  

 .2026-2022سنة الجامعية  

الرقابة في الوقاية وممافحة الفساد  ش ادة ماسةر  كلية الحقوق  هريمة قاسم أج مة .25

إلى  52  رقم 2021-2022والعلوم السياسية  جامعة العربي بن م يدي أم البوا ي  سنة 

62.   
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م  وران س يلة  "الفساد إلاقتصادي و إشمالية الحكم الرائد و عالقت ا بالنمو  .26

 .2005-2006ير   إلاقتصادي"  جامعة الجمائر  مذهرة ماجست

محمد حسين سعيد  قدمت هذه الرسالة إستكماال ملتطلباذ الحصول عىى درجة  .22

املاجستير في القانون العام  "وسائل القانون الدولي ملمافحة جرائم الفساد"  كلية 

 .2022الحقوق  جامعة الشرق ألاوسط  حميران  

 

 املجالت: 

"ت  يص واق  الفساد املالي في أحمد سالمي  أسماء سالمي  عبد الحر بن  فاذ  .2

 .2022  مجلة إقتصاد أعمال و جارة  العدد الساد   سبتمبر  2002-2022الجمائر 

"  الفساد إلاداري واملالي املف وم و 2021أحمد ش اد عادل  سعيد قاسم علوان  " .2

  22  العدد-6-ألاسباة و ألاثار ملمافحته  مجلة الدراساذ التلريخية والحضارية  املجلد 

 كلية العلوم السياسية  جامعة  كريت.

بلبال حسناوي  زواو ضياء الدين  "أسباة الفساد إلاداري واملالي و إسةرا جية  .2

 .2022  جوان  02  العدد 02ممافحته"  مجلة بحو ث إلادارة و إلاقتصاد  املجلد 

جلة بوادي مصطفح  "حماية الوظيفة العامة ه جراء وقاني من الفساد في الجمائر"  م .1

  جامعة 2022  ديسمبر 2  املجلد 2القانون الدستوري واملتسساذ السياسية  العدد 

 .2020-02-01موالي الطاهر سعيدة الجمائر   اريخ الاشر 

-2022دليلة حاج دولة  "طرق البحث و التحري ال اصة بالجريمة الجمرهية"  وفي  اريخ  .5

22-22. 

 رداين  "جريمة إلاختال  في القانون الجمائري"  مجلة العلوم القانونية و  خديجة .6

  جامعة أبي بكر بلقايد  لمسان  2022  ديسمبر 02  العدد 02السياسية  املجلد 

 الجمائر.

رائد رعد عبد السالم  رزينة عبد الحسين " داخل الفساد املالي و إلاداري في الوطن  .2

العام "  ورقة عمل مقدمة في ندوة املال العام و ممافحته  العربي أساليب حماية املال
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 21-22الفساد إلاداري و املالي  و املنعقدة في  ونج  الجم ورية التونسية خالل الفةرة 

 .02-20    2002مايو  

سامية حمريش " الفساد املالي و إلاداري  أسبابه  مظاهره  و ألياذ الوقاية منه م   .2

دولية ملمافحته "  مجلة املنار للبحو ث و الدراساذ القانونية و عر   هم التجارية ال

 .2022السياسية  العدد ال امج  جوان  

 .2002سمير البشير " القفم والفساد في العالم العربي  دار لبنان   .2

عبد الرحيم نادية "اسةرا يجياذ وطنية ملمافحة الت ريب بالجمائر" مجلة الدراساذ  .20

 امعة الوادي العدد الثامن املجلد الثاني  جامعة الجمائر.الاقتصادية واملالية ج

عبد هللا عمذ بركاذ " إقتصادية شمال إفريقيا ظاهرة  سيل ألاموال و أثارها  .22

إلاقتصادية وإلاجتماعية عىى املستوى العالمي"  مجلة إقتصادية شمال إفريقيا  العدد 

 هلية  اململكة ألاردنية ال اشمية.  كلية إلاقتصاد والعلوم إلادارية  جامعة المرقاء ألا 01
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 الصفحة العنوان

  شكر

  اهداء

  مقدمة

 إلاطار املفاهيمي للفساد املالي وتأثيره على إلاقتصاد الوطني: الفصل الاول 

    م يد

 6 ماهية الفساد املالي.: املبحث ألاول 

 6 مف وم الفساد املالي وخصائصة. : املطلب الاول 

 6 تعري  الفساد املالي. : الفرا ألاول 

 2 خصائص الفساد املالي. : الفرا الثاني

 20 أسباة الفساد املالي. : املطلب الثاني

 20 ألاسباة إلاقتصادية. : الفرا ألاول 

 22 ألاسباة السياسية. : الفرا الثاني

 25 ألاسباة إلاجتماعية: : الفرا الثالث

 22 .مظاهر الفساد املالي: املبحث الثاني

 22 املطلب ألاول : الرشوة والاختال  ألاموال العمومية  

 22 الرشوة: الفرا ألاول 

 20 إلاختال  : الفرا الثاني

 22 .الت رة الضرييي  الت رة الجمركي: املطلب الثاني

 22 الت رة الضرييي : الفرا ألاول 

 22 الت ريب الجمركي. : الفرا الثاني

 21  سيل ألاموال.: املطلب الثالث

 25 الفرا ألاول : تعري   سيل ألاموال "  بييض ألاموال"

 25 أساليب  سيل ألاموال.: الفرا الثاني

 26 أثار الفساد املالي: املبحث الثالث

 26 ألاثار إلاقتصادية.: املطلب ألاول 

 26 الفرا ألاول:  الدراساذ النظرية للفساد املالي عىى الاقتصاد الوطني

 22 التأثير في النمو إلاقتصادي.: الفرا الثاني

 22 أثر الفساد املالي عىى التنمية إلاقتصادية.: الفرا الثالث

 22 ألاثار السياسية عىى الفساد املالي. : املطلب الثاني
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 20 اعاقة العملية السياسية عىى إقامة الديموقراطية  : الفرا ألاول 

 20 الفرا الثاني:  عدم استقرار النظام السيا  ي

 22 الفرا الثالث:  النظام السيا  ي الديكتا وري

 22 الفرا الراب :  النظام السيا  ي من حيث شرعيته

 22 ر إلاجتماعية عىى الفساد املاليألاثا: املطلب الثالث

 22 إ  يار أخالقياذ الوظيفة العامة. : الفرا ألاول 

 22 سيادة القيم الدخيلة عىى املجتم . : الفرا الثاني

 22 إشاعة ثقافة الفساد: الفرا الثالث

 22 إضعاف أخالقياذ العمل في املجتم : : الفرا الراب 

 21 خالصة الفصل ألاول:

 آليات مكافحة الفساد املالي: الفصل الثاني

   م يد

 22 آلياذ القانونية ملمافحة الفساد املالي: املبحث ألاول 

 22 طرق موضوعية: املطلب ألاول 

 22 قانون الصفقاذ العمومية: ألاول الفرا 

 22 ممافحة الت ريب: الفرا الثاني

 12 طرق إجرائية: املطلب الثاني

 12 قانون الفساد: الفرا ألاول 

 15  سيل أموال عن ممافحة الفساد املالي 02-05قانون : الفرا الثاني

 12 قانون الوظي  العمومي: الفرا الثالث

 52 املعنية ملمافحة الفساد املاليال يئاذ : املبحث الثاني

 52 البرملان: املطلب ألاول 

 52 ملحة عن البرملان: الفرا ألاول 

 52  فعيل دور البرملان في ممافحة الفساد الاقتصادي: الفرا الثاني

 52 الرقابة البرملانية أثناء  نفيذ املي انية العامة: الفرا الثالث

 52 مجلج املحاسبة: املطلب الثاني

 55 املفتشية العامة للمالية ملمافحة الفساد: املطلب الثالث

 55 املفتشية العامة للمالية تعري : الفرا ألاول 

 56 صالحياذ املفتشية العامة للمالية في ممافحة الفساد: الفرا الثاني

 52 :خالصة الفصل الثاني
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 52 خا مة

 62 قائمة املراج 

 



 ..............................................................................................................:...الملخص 

 

 

 مل ص : 

يعتبر موضوع الفساد املالي وأليات مكافحته ظاهرة من الظواهر التي التم  

انعكاسات مدمرة على الاقتصلد الوطني ومايؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية وخلفت 

 الاقتصاد ر م وجود أليات واجهزة ملكافحته .

مما ادى الى  التااد املالي في خلق أزمات مالية في مختلف املجساهم الفسولقد 

 اضعاف خزينة الدولة ، ومن خالل هذا يجب على الدول وضع برامج املراقبة للحد من 

  ة . انتشار الفساد املالي ولتحسين ألاوضاع الاجتماعي

Sommaire: 

La question de la corruption financière et des mécanismes pour la combattre est un 

phénomène de phénomènes qui ne touchent pas à l'approche nationale et affectent 

négativement le développement économique et ont des répercussions dévastatrices sur 

l'économie malgré l'existence de mécanismes et de dispositifs pour la combattre. 

Contribuez à l'industrie de la corruption financière dans la culture des cultures dans la 

culture des cultures, et ma science  !  

 


