
1 
 

 

 الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

 كزارة التعليم العالي كالبحث العلمي

 جامعة األمير عبد القادر للعلـو اإلسالمية بقسنطينة

 كلية الشريعة كاالقتصاد

 قسم االقتصاد كاإلدارة

المالية  علـوكعلـو التسيير ك  مطبوعة موجهة للسنة الثانية علـو اقتصادية
 كالمحاسبة

 مقياس : فساد كأخالقيات العمل

 

 السداسي الرابع

 

 إعداد : د. بوكرديد نورالدين

 ـ 2019-2018السنة الدراسية : 



2 
 

 :ة ػػػػػػػػمقدم

كبعد: فهذه مطبوعة ١تقياس اٟتمد هلل كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل 
السنة الثانية جذع  مشًتؾ علـو  ساد كأخبلقيات العمل موجهة لطلبةف

بقسم االقتصاد كاإلدارة   ،كعلـو ا١تالية كاحملاسبة  ،اقتصادية كعلـو التسيَت
كىو مقياس جديد يدرس يف القسم بداية من  ،بكلية الشريعة كاالقتصاد 

تتكوف مفرداتو من ٣تموعة من  ،ـ  2015-2014السنة اٞتامعية :
ا١تواضيع هتدؼ يف ٣تملها إذل التوعية كالتحسيس ٔتخاطر الفساد اإلدارم 
كاالقتصادم كا١تارل من جهة ببياف مفهومو كمظاىره كأسبابو كآثاره كطرؽ 
الوقاية كالعبلج كضركرة االلتزاـ بأخبلقيات الوظيفة اإدارية كاالقتصادية 

تتماشى مع ه ا١توضوعات كما ىو مبلحظ كا١تالية من جو أخرل , كىذ
كالشريعة  ،ٗتصصات االقتصاد كاإلدارة كالتجارة كالتسيَت كالقانوف 

 فيما يلي:ا١توضوعات كتتمثل ىذه  ،ا١تناسبة للقسم  ،اإلسبلمية 

 جوىر الفساد -1

 كأسبابو الفساد أنواع -2

 مظاىر الفساد  -3

 أسباب الفساد  -4
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 آثار الفساد  -5

 كأخبلقيات العملالفساد  ظاىرة ٤تاربة كسبل العبلج طرؽ -6

 ٤تاربة الفساد من طرؼ ا٢تيئات كا١تنظمات الدكلية كاحمللية -7

ٕتربة اٞتزائر  ٪تاذج لتجارب بعض الدكؿ يف مكافحة الفساد -8
 أ٪توذجان 
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 المبحث األكؿ : مفهـو الفساد لغة كاصطالحان 
؛ أم بطل من فسد الشيء فسادان  األكؿ : تعريف الفساد لغة :المطلب 
 ،كالفساد : البطبلف كمن معانيو :أخذ ا١تاؿ ظلمان  ،ضد صلح ،كاضمحل 

 .(1)كا١تفسدة ضد ا١تصلحة ،كيطلق الفساد على اٞتدب كالقحط
إف المطلب الثاني : مفهـو الفساد من خالؿ نصوص القرآف الكريم :

ا١تتتبع لنصوص القرآف الكرًن ٬تد أف كلمة الفساد يف القرآف كردت يف ستة 
تصيب األفراد كاٞتماعات كاألرض كالدكؿ ٥تتلفة كمظاىر ٔتعاين كأربعُت آية 

على األهنار كاٞتدب يف توجد كمن ىذه ا١تعاين : القحط يف ا١تدف اليت  ،
بحر بما كسبت أيدم " ظهر الفساد في البر كال:  في قولو تعالى(2)الرب

كما كرد الفساد ،(3)يرجعوف "  مالناس ليذيقهم بعض الذم عملوا لعله
: " الذين ال يريدكف علوان في  عزكجلفي قولو (4)ٔتعٌت الطغياف كالتجرب
في قولو تعالى :" إنما (6)كٔتعٌت العصياف كالتمرد،(5)االرض كال فسادان " 

جزاء الذين يحاربوف اهلل كرسولو كيسعوف في األرض فسادان أف يقتلوا أك 
ذلك يصلبوا أك تقطع أيديهم ك أرجلهم من خالؼ أك يتفوا من األرض 

                                                           
 ـ1998،  6، مؤسسة الرسالة ، بَتكت ، ط 306القاموس احمليط ، الفَتكزآبادم ، ص (1)
 188ص 4معاين القرآف ، الزجاج ، ج(  2)
 . 41سورة الرـك ، اآلية ( 3)
مفهـو الفساد كأبعاده الداللية يف علـو الشريعة ، سليم مزىود ، ْتث منشور  يف عدد خاص حوؿ ظاىرة الفساد (  4)

،  25، ٣تلة ا١تعيار ، العدد  2010، اٞتزء األكؿ ،  18ا١تارل كاإلدارم يف اٞتزائر كسبل مكافحتها كمعاٞتتها ، ص 
 جامعة األمَت عبد القادر ، قسنطينة 

 . 83ص ، اآلية سورة القص(  5)
 ، مرجع سابق . 18مفهـو الفساد كأبعاده الداللية يف علـو الشريعة ، سليم مزىود ، ص(6)
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كاإلسبلـ من ،(7)لهم خزم في الدنيا كلهم في اآلخرة عذاب عظيم " 
حياة  الفساد لتصلحنهى عن ٚتيع أنواع خبلؿ ىذه النصوص القرآنية ي

 .(8)الناس كيأمنوف شركر بعضهم بعضان 
الفساد عند  :عند فقهاء الشريعة  المطلب الثالث : تعريف الفساد

ٚتهور فقهاء الشريعة مرادؼ للبطبلف ما عدا فقهاء اٟتنفية الذين يفرقوف 
 .(9)يء كاحد يف العبادات كيعتربكهنما ش ، ٣تاؿ ا١تعامبلت بينهما يف
من أكثر تعريفات الفساد  الرابع :تعريف الفساد في القانوف :المطلب 

تعريف ا١تنظمة الدكلية للشفافية اليت تعرؼ الفساد بأنو : "إساءة دقة 
كعرفتو ىيئة  ،(10)استعماؿ السلطة اليت أؤ٘تن عليها ١تكاسب شخصية" 

األمم ا١تتحدة بكونو : " استعماؿ السلطة العامة للحصوؿ على مكاسب 
كيعرفو السيد علي شتا بأنو : "  ،(11)شخصية كيضر ا١تصلحة العامة"

استخداـ السلطة العامة من أجل كسب أك ربح شخصي أك من أجل 
بقة أك من أجل ٖتقيق منفعة ٞتماعة أك ط ،ٖتقيق ىيبة أك مكانة اجتماعية 

ما بالطريقة اليت يًتتب عليها خرؽ للقانوف أك ٥تالفة التشريع كمعايَت 
 .(12)السلوؾ األخبلقي " 

                                                           
 .33سورة ا١تائدة ، اآلية ( 7)
، جامعة األمَت عبد  25ظاىرة الفساد من خبلؿ نصوص القرآف الكرًن ، بلقاسم شتواف ، ٣تلة ا١تعيار ، العدد ( 8)

ر  يف عدد خاص حوؿ ظاىرة الفساد ا١تارل كاإلدارم يف اٞتزائر كسبل مكافحتها القادر ، قسنطينة ،ْتث منشو 
 2010، اٞتزء األكؿ ، 67ك ن  65كمعاٞتتها ، ص

 . 64ا١ترجع نفسو ، ص(  9)
، جامعة نايف للعلـو األمنية ، الرياض ، 42 – 41الفساد كاٞترٯتة ا١تنظمة ، ٤تمد األمُت البشرم ، ص(  10)

 ـ 2007
 . 42ا١ترجع نفسو ، ص (11)
 ، مكتب اإلشعاع ، األسكندرية ، مصر .43الفساد اإلدارم ك٣تتمع ا١تستقبل ، السيد علي شتا ، ص (12)
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من خبلؿ ىذه التعاريف نستنتج أف الفساد ٭تدث عندما يقـو موظف 
سواء كاف تابع للقطاع العاـ أك ا٠تاص بقبوؿ مزية أك طلب رشوة لتسهيل 

تغبلؿ الوظيفة العامة بتعيُت أك اس ،عقد أك إجراء طرح ١تناقصة عامة 
 ،األقارب يف ا١تناصب ضمن منطق احملسوبية أك سرقة ا١تاؿ العاـ مباشرة 

موظف عاـ أك خاص  عليو ٯتكن القوؿ أف الفساد كل عمل يقـو بوك 
يسيء استخداـ منصبو أك يستغل نفوذه أك عبلقاتو الشخصية لتحقيق 

مثبلن بعيدان عن الرقابة كالرشوة فة للقانوف  لمكاسب خاصة بطرؽ ٥تا
 كاحملاسبة .

 :(13)أنواع الفساد : الفساد يشمل أنواعان عدة منها :المبحث الثاني
كىو ٣تموعة من اال٨ترافات ا١تالية ك٥تالفة الفساد السياسي: -1

القواعد كاألحكاـ اليت تنظم عمل ا١تؤسسات السياسية يف الدكلة 
كتتمثل مظاىر الفساد السياسي يف غياب الدٯتقراطية كفقداف  ،

ا١تشاركة كعدـ كجود تداكؿ حقيقي على السلطة كفساد اٟتكاـ 
 .(14)كتفشي احملسوبية كاستخداـ ا١تاؿ يف شراء أصوات الناخبُت 

: يقصد بو تلك اال٨ترافات ا١تالية ك٥تالفة القواعد الفساد المالي -2
ظم سَت العمل اإلدارم كا١تارل يف الدكلة كاألحكاـ ا١تالية اليت تن

كمن  ،كمؤسساهتا ك٥تالفة التعليمات ا٠تاصة بأجهزة الرقابة ا١تالية 
                                                           

الفساد ا١تارل كاإلدارم كمعوؽ للتنمية االقتصادية كاالجتماعية يف اٞتزائر ، طبلؿ زغبة ك السعد بريكة ، اٞتزء  (13)
، جامعة األمَت عبد القادر ، قسنطينة . ْتث منشور  يف عدد خاص  25دد ، ٣تلة ا١تعيار ، الع 117األكؿ ، ص 

 حوؿ ظاىرة الفساد ا١تارل كاإلدارم يف اٞتزائر كسبل مكافحتها كمعاٞتتها .
الفساد اإلدارم كا١تارل كآثاره السلبية على مؤسسات الدكلة ، فاطمة عبد اٞتواد ، ْتث منشور على النت بتاريخ (  14)

 ـ 03-09-2013
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يب كٗتصيص ىذه اال٨ترافات : الرشوة كاالختبلس كالتهرب الضري
يف ا١تناصب  التعيينات الوظيفيةا١تتعلقةب سوبيةاألراضي كاحملاباة كاحمل

 .(15)ا١تالية كالًتقيات 
: ىو ٣تموعة من التصرفات الضارة د االقتصادمالفسا -3

بالنشاطات االقتصادية اليت ٯتارسها األفراد كاٞتماعات كالغش 
كاالحتكار كالربا كتبديد ا١توارد كسوء استخدامها كاستغبل٢تا ككذا 

 كشيوع اإلسراؼ كالتبذير ... ،عرقلة االستثمار
اال٨ترافات اإلدارية ك الوظيفية أك ٣تموعة  وى اإلدارم : الفساد -4

تأدية مهاـ التنظيمية اليت تصدر من ا١توظف العاـ أك ا٠تاص أثناء 
كمن مظاىر ىذا النوع من الفساد عدـ احًتاـ أكقات  ،كظيفتو 

العمل يف اٟتضور أك االنصراؼ أك ٘تضية الوقت يف قراءة 
الصحف ككذا الًتاخي كالتكاسل عن العمل كعدـ ٖتمل ا١تسؤكلية 

 .(16)كإفشاء أسرار الوظيفة 
كنعٍت بو اال٨ترافات األخبلقية ا١تتعلقة  الفساداألخالقي : -5

كالقياـ باألعماؿ   ،بسلوكات ا١توظف كتصرفاتو الشخصية ا١تشينة 
يف أماكن العمل كارتداء ألبسة غَت ا١تخلة باٟتياء كالتحرش بالنساء 

                                                           
 ا١ترجع نفسو( 15)
 ا١ترجع نفسو(16)



9 
 

الئقة ك كذا اٞتمع ين كظيفتُت دكف علم اإلدارة أك استغبلؿ 
 .(17)السلطة لتحقيق مآرب شخصية 

كيقصد بو خركج أم ٚتاعة عن الثوابت العامة : الثقافيالفساد  -6
كذلك بنشر عادات كتقاليد كسلوكات ٗترب عقوؿ  لدل األمة 
 . (18)أفراد آّتمع 

كىو ا٠تلل الذم يصيب ا١تؤسسات  االجتماعي:الفساد  -7
االجتماعية اليت أككل ٢تا آّتمع تربية الفرد كتنشئتو كاألسرة 

 . (19)كا١تدرسة كاٞتامعة كا١تسجد كمؤسسات العمل
: كىو اال٨تراؼ الذم يصيب ا٢تيئات القضائية القضائي الفساد  -8

 .( 20)يؤدم إذل ضياع اٟتقوؽ كتفشي الظلم  ٦تا 

باإلضافة إلى كجود كتفشي أشكاؿ أخرل في المجتمع كالفساد 
 ...إخل اإلعالمي كاألمني كالعلمي  .

كٗتتلف أسباب الفساد تتعدد  أسباب الفساد : المبحث الثالث :
حسب قيم كثقافات آّتمعات كىي يف ٣تموعها تشكل منظومة فساد 

                                                           
 ا١ترجع نفسو (17)
, مطبوعة موجهة لطلبة كلية العلـو  ٤4تاضرات يف مقياس قانوف مكافحة الفساد , د . عاقلي فضيلة , ص( 18)

 ـ .2017-2016االقتصادية , جامعة اٟتاج االخضر , باتنة , 
 . 4ا١ترجع نفسو , ص 19)
 . 4ا١ترجع نفسو , ص 20)
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فقد يكوف أحد األسباب رئيسيا  ،كٗتتلف يف األ٫تية بُت ٣تتمع كآخر 
كمن ىذه األسباب ما  ،يف ٣تتمع ما كيكوف سببان ثانويان يف ٣تتمع آخر 

 :(21)يلي 

 انتشار الفقر كاٞتهل باٟتقوؽ الفردية . – 1
عدـ االلتزاـ يف الفصل بُت السلطات التشريعية كالتنفيذية  – 2

عية ٦تا يؤدم كطغياف السلطة التنفيذية على السلطة التشريكالقضائية 
كما أف ضعف اٞتهاز القضائي   ،إذل اإلخبلؿ بالرقابة ا١تتبادلة 

 .و يعترب سببان مشجعان على الفسادكغياب استقبلليتو كنزاىت
ضعف أجهزة الرقابة يف الدكلة كعدـ استقبلليتها كهتميش  -3

 أدكارىا .
 عدـ االستقرار أك رفض التداكؿ السلمي على السلطة . – 4
 ا٢توة بُت كتلة األجور كالقدرة الشرائية .اتساع  – 5
ازدياد ظاىرة الفساد يف ا١تراحل االنتقالية كالفًتات اليت تشهد  – 6

كاقتصادية ٦تا يساعد على عدـ اكتماؿ ٖتوالت سياسية كاجتماعية 
 البناء ا١تؤسسايت للدكلة كبالتارل ظهور بيئة مناسبة للمفسدين .

                                                           
ا١تارل كاإلدارم كمعوؽ للتنمية االقتصادية كاالجتماعية يف اٞتزائر ، طبلؿ زغبة ك السعد بريكة ، اٞتزء الفساد ( 21)

 ،مرجع سابق. 25، ٣تلة ا١تعيار ، العدد  117األكؿ ، ص 
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صناع القرار ١تكافحة ا١تسؤكلُت ك ـ كجود إرادة سياسية عند عد – 7
 الفساد .

 تدين ركاتب ا١توظفُت كارتفاع مستول ا١تعيشة كارتفاع األسعار . – 8
غياب حرية اإلعبلـ كبالتارل عدـ السماح بالوصوؿ إذل مصادر  – 9

 ا١تعلومات اليت من شأهنا أف تكشف الفساد .
 غياب مدكنات السلوؾ ا٠تاصة با١توظفُت أك ما يسمى – 10

 بأخبلقيات ا١تهن كالوظائف .
عدـ قياـ مؤسسات آّتمع ا١تدين بدكرىا يف مكافحة  – 12

 الفساد .
 .غياب التشريعات كالقوانُت الكفيلة ٔتكافحة الفساد قلة أك – 13
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: المظاىر كاالقتصادم كالمالي
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كآثاره كسبل كأسبابو مظاىر الفساد اإلدارم ك مفهـو المبحث األكؿ :
 عالجو :

ىو اتباع سلوؾ ٥تالف للقوانُت مفهـو الفساد اإلدارم :: األكؿالمطلب 
من خبلؿ استغبلؿ ا١توظف العاـ ١توقعو كصبلحياتو عن طريق قيامو 

سوء البَتكقراطية ا١تنحرفة كىو الفساد الذم ينشأ بسبب  بالسلوكات
التخطيط كتغليب ا١تصلحة الفردية على حساب ا١تصلحة 

يقصد بالفساد اإلدارم كجود ا٠تلل يف األداء نتيجة ا٠تطأ كما،(22)العامة
 .(23)كاال٨تراؼ عن الطريق ا١تستقيم  كالنسياف كإتباع الشهوات كالزلل

نقصد ٔتظاىر  :(24)الفساد اإلدارم  أك مظاىر أنواع :المطلب الثاني
اليت يقع فيها ا١توظف اإلدارم أثناء تأديتو لعملو الفساد ٣تموعة اال٨ترافات 

 ،أك ما تعلق بسلوكو الشخصي أك سَت عملو كالتعدم على ما ليس ملكا لو
 كتتمثل ىذه ا١تظاىر فيما يلي :

                                                           
مظاىر الفساد يف السلوؾ اليومي للمواطن العريب ، األسباب كالعبلج ، زكي حنوش ، ا١تؤ٘تر العريب ١تكافحة  (22)

اسًتاتيجية اإلصبلح اإلدارم كإعادة التنظيم يف نطاؽ  :(1985ـ .موسى ، صايف إماـ )2003،  6الفساد ، ص
 ( . الرياض ، دار العلـو للطباعة كالنشر .1الفكر كالنظريات )ط

http://www.islameiat.com/doc 
 . 2 – 1الفساد اإلدارم كعبلجو من منظور إسبلمي ، ىناء ٯتاين ، ص (23)
، ٣تلة التدريب  28 – 26ا١ترجع نفسو ، مظاىر اال٨تراؼ الوظيفي ، أٛتد بن عبد الرٛتن الشميمرم ، ص(  24)

 . 57كالتقنية ، ع 
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كيقصد ّٔا تلك ا١تخالفات اليت تصدر  ،(25)االنحرافات التنظيمية -1
عن ا١توظف يف أثناء تأديتو ١تهمات كظيفتو كاليت تتعلق بصفة أساسية 

 كمن أ٫تها : ،بالعمل 
ا٠تركج يف كقت مبكر كالتأخر يف اٟتضور صباحا ك عدـ احتراـ العمل -أ 

النظر إذل الزمن ا١تتبقي من العمل بدكف النظر إذل ك عن كقت الدكاـ الرٝتي 
التنقل من مكتب إذل ك قراءة اٞترائد كاستقباؿ الزكار   ككذادار إنتاجيتو مق

 . .....آخر 
اإلتياف بو على عدـ ك العمل المطلوب منوالقياـ بالموظف  رفض-ب 

 .....ر يف أداء العمل الوجو الصحيح كالتأخ
الرغبة يف اٟتصوؿ على أكرب  ك كالتراخي عن أداء العملالكسل  -ج 

 .....تنفيذ اٟتد األدىن من العمل ك اجر مقابل أقل جهد 
في العمل كعدـ إطاعة عدـ االلتزاـ بأكامر كتعليمات الرؤساء  -د 

بسبو كشتمو كعدـ : العدكانية ٨تو الرئيس  كمن صور ذلك ،أكامرىم
 ......البحث عن األعذار لعدـ تنفيذ أكامر الرئيس  احًتامو ك
عدـ ا١تيل إذل  ،عدـ إبداء الرأم ،البلمباالة كمن صور ذلك : السليبة–ق 

 كالعزكؼ عن ا١تشاركة يف اٗتاذ القرارات  -التجديد كالتطوير كاالبتكار 
 .......ٕتنب االتصاؿ باألفراد  -عدـ الرغبة يف التعاكف 

                                                           
 .4–3اإلدارم كعبلجو من منظور إسبلمي ، ىناء ٯتاين ، ص الفساد( 25)
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ٖتويل األكراؽ من  كمن صور ذلك :  ،عدـ تحمل المسؤكلية  -ك 
التهرب من اإلمضاءات كالتوقيعات لعدـ ٖتمل  إذل آخر ككذا مستول إدارم

 ...... ا١تسؤكلية 
خاصة اليت يتسبب إفشاؤىا يف تكبيد مؤسسة إفشاء أسرار العمل  -م 

 .العمل خسائر قانونية كمالية فادحة 
كيقصد ّٔا تلك ا١تخالفات اإلدارية اليت  ،(26)االنحرافات السلوكية  -2

 كمن أ٫تها : ،يرتكبها ا١توظف كتتعلق ٔتسلكو الشخصي كتصرفو 
ارتكاب ا١توظف ب: كٯتثل ٢تا  ،عدـ المحافظة على كرامة الوظيفة -أ 

لفعل ٥تل باٟتياء يف العمل كاستعماؿ ا١تخدرات أك التورط يف جرائم 
 أخبلقية.
: تقدًن ا٠تدمات معاين ذلك  كمن ،سوء استعماؿ السلطة -ب 

الشخصية كتسهيل األمور كٕتاكز اعتبارات العدالة ا١توضوعية يف منح أقارب 
 أك معارؼ ا١تسئولُت ما يطلب منهم.

كيًتتب على انتشار ظاىرة احملسوبية شغل الوظائف  ،المحسوبية -ج 
تقدًن العامة بأشخاص غَت مؤىلُت ٦تا يؤثر على ا٩تفاض كفاءة اإلدارة يف 

 ا٠تدمات كزيادة اإلنتاج .
فيستعمل بعض ا١توظفُت الوساطة شكبل من أشكاؿ تبادؿ  ،الوساطة -د 

 ا١تصاحل .

                                                           
 .5–4الفساد اإلدارم كعبلجو من منظور إسبلمي ، ىناء ٯتاين ، ص(26)
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كيقصد ّٔا ا١تخالفات ا١تالية كاإلدارية اليت  ،(27)االنحرافات المالية -3
 كتتمثل ىذه ا١تخالفات فيما يلي : ،تتصل بسَت العمل ا١تنوط با١توظف 

 . ا١تنصوص عليها داخل ا١تؤسسة كاألحكاـ الماليةمخالفة القواعد  -أ 
كتعٍت قياـ ا١توظف بتسخَت سلطة كظيفتو لبلنتفاع  ،فرض المغاـر -ب 

من األعماؿ ا١توكلة إليو يف فرض اإلتاكة على بعض األشخاص أك استخداـ 
القوة البشرية اٟتكومية من العماؿ كا١توظفُت يف األمور الشخصية يف غَت 

 ية ا١تخصصة ٢تم .األعماؿ الرٝت
تطبيقاتو على كمن  ،في استخداـ الماؿ العاـ كالتبذير اإلسراؼ  -ج 

ا١تبالغة  كتبديد األمواؿ العامة يف اإلنفاؽ على األبنية كاألثاث أرض الواقع 
إقامة اٟتفبلت  ككذايف استخداـ ا١تقتنيات العامة يف األمور الشخصية 

كالدعايات ببذخ على الدعاية كاإلعبلف كالنشر يف الصحف كآّبلت يف 
 .....مناسبات التهاين كالتعازم كالتأييد كالتوديع 

 كمن أكثرىا ما يلي : ،(28)االنحرافات الجنائية  -4
 الرشوة . -أ 
 اختبلس ا١تاؿ العاـ . -ب 
 التزكير .-ج 

تتعدد األسباب ا١تؤدية إذل :(29)أسباب الفساد اإلدارم المطلب الثالث :
 كتنقسم إلى :،الفساد اإلدارم 

                                                           
 ا١ترجع نفسو( 27)
 ا١ترجع نفسو( 28)
. الفساد اإلدارم  3ا١ترجع نفسو ، كانظر كذلك : الفساد اإلدارم كمعاٞتتو من منظور إسبلمي ،ْتر يوسف . ص( 29)
 . 2-1، مصطفى الفقي ، ص بُت السياسات كاإلجراءاتا١تارلك 
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عدـ االىتماـ بغرس ك:تتعلق بالتنشئة االجتماعية  أخالقية أسباب -أ 
القيم كاألخبلؽ الدينية يف نفوس األطفاؿ ٦تا يؤدم إذل سلوكيات غَت 

 القانوف .ٛتيدة بقبوؿ الرشوة كعدـ ا١تسئولية كعدـ احًتاـ 
:  مالية تتعلق بعدـ القدرة على الوفاء بمتطلبات المعيشةأسباب  -ب 

من نقص كبَت يف  -خصوصا يف الدكؿ النامية  -فيعاين أكثر ا١توظفُت 
) الرشوة ( ا١توظف نفسو مضطرا لتقبل  دكمن ىنا ٬ت ،الركاتب كاالمتيازات 

 الركاتب .من ا١تواطنُت ليسد ّٔا النقص ا١تادم الناتج عن ضعف 
تتعلق بفساد نظاـ الحكم بسبب شيوع نظاـ أسباب سياسية  -ج 

األمر الذم ٮتلق جوا من عدـ  ،ديكتاتورم ككثرة المراحل االنتقالية
 االستقرار السياسي ٦تا يهيئ اٞتو للفساد اإلدارم .

إذل سوء صياغة القوانُت كاللوائح ا١تنظمة  ترجع:تشريعية أسباب  -د 
كذلك نتيجة لغموض مواد القوانُت أك غات قانونية فيها ككجود فراللعمل 

األمر الذم يعطي ا١توظف فرصة للتهرب من  ،تضارّٔا يف بعض األحياف 
تنفيذ القانوف أك الذىاب إذل تفسَته بطريقتو ا٠تاصة اليت قد تتعارض مع 

 مصاحل ا١تواطنُت .
أسباب تتعلق بالبيئة الداخلية كظركؼ العمل اإلدارم في  –ق 

اإلدارم  هازكتضخم اٞتالمؤسسة اإلدارية أك المالية أك االقتصادية , 
مع ٤تدكدية النشاط , كسوء التنظيم ا١تتمثل يف عدـ ا١تتمثل يف كثرة ا١توظفُت 

ٖتديد االختصاصات كعدـ توزيعها بدقة بُت ا١توظفُت , ككذا تعقد 
جراءات اإلدارية كغلبة الطابع البَتكقراطي فيها , كغياب الثقافة اإلدارية اإل

لدل ا١توظفُت , كضعف ا١تساءلة كالرقابة اإلدارية كعدـ كضع ا١تسؤكؿ 
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كا١توظف اإلدارم يف ا١تكاف ا١تناسب , كال ننسى غياب االىتماـ باٞتانب 
 االجتماعي للموظف بسبب ٚتود كضعف سياسة األجور كاٟتوافز

 . (30) كالًتقيات
 :(31)آثار الفساد اإلدارم المطلب الرابع 

 ،أف الفساد اإلدارم لو آثار كبيرة على الدكلة في عدد من مناحيها 
 يمكن إدراجها على النحو التالي :

 :الحكوميةالمداخيل أثر الفساد اإلدارم على  -
ٗتسر اٟتكومات مبالغ كبَتة من اإليرادات ا١تستحقة عندما تتم رشوة 
موظفي الدكلة حىت يتجاىلوا جزءا من اإلنتاج كالدخل كالواردات يف تقوٯتهم 

باإلضافة إذل ذلك  ،للضرائب ا١تستحقة على ىذه النشاطات االقتصادية 
ات غَت هتدر اٟتكومات كثَتا من مواردىا عندما يتم تقدًن الدعم إذل فئ

مستحقة كلكنها تتمكن من اٟتصوؿ عليو برشوة أك نفوذ أك أم كسيلة 
 كىذا ا١تر يؤثر بدكره على األداء االقتصادم للدكلة . ،أخرل 
 :االقتصادم تطورأثر الفساد اإلدارم على ال -

تشَت كثَت من الدراسات النظرية كالتطبيقية بأف الفساد اإلدارم كا١تارل لو 
حيث أف خفض معدالت االستثمار  ،نمو االقتصادم آثارا سلبية على ال

                                                           
 , مرجع سابق . ٤4تاضرات يف مقياس قانوف مكافحة الفساد , د . عاقلي فضيلة , ص 30)
 37-22ا١تراجع السابقة نفسها كانظر أيضان : األمانة يف األداء اإلدارم ٣ترب ، مهدم بن إبراىيم بن ٤تمد ، ص(  31)

،جدة : مكتبة ا٠تدمات اٟتديثة ، نظريات يف اإلدارة الًتبوية ،الشلعوط ، فريز ٤تمود  1ـ ،ط 1994ىػ /  1415، 
الفساد اإلدارم كعبلجو من ع ، الرياض،كانظر كذلك: ـ ، مكتبة الرشد للنشر كالتوزي 2002ىػ /  1423أٛتد ،ط

 ، مرجع سابق . 7–6منظور إسبلمي ، ىناء ٯتاين ، ص
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كمن مث خفض حجم الطلب الكلي سيؤدم إذل ٗتفيض معدؿ النمو 
 االقتصادم .

 :كتوزيع الدخلمعيشة األفراد  أثر الفساد اإلدارم على مستول -
كىذا األثر  ،يؤدم الفساد اإلدارم إذل توسيع الفجوة بُت األغنياء كالفقراء

 ها :يتم عرب عدة طرؽ أ٫ت
يؤدم إذل تراجع معدالت النمو االقتصادم تراجع مستويات المعيشة  -أ

 كىذا األمر يساعد على تراجع ا١تستويات ا١تعيشية .
كٯتارسوف سببل ملتوية  قد يتهرب األغنياء من دفع الضرائب -ب 

 كىذا يساعد على تعميق الفجوة بُت األغنياء كالفقراء . ،للتهرب كالرشوة 
مثل : التعليم  الفساد إلى زيادة كلفة الخدمات الحكوميةيؤدم  -ج 

كىذا بدكره يقلل من حجم ىذه  ،كالسكن كغَتىا من ا٠تدمات األساسية 
ا٠تدمات كجودهتا ٦تا ينعكس سلبا على الفئات األكثر حاجة إذل ىذه 

 ا٠تدمات .
 عالج الفساد اإلدارم:المطلب الخامس :
 (32)من منظور إسالمي عالج الفساد اإلدارمالفرع األكؿ :

منهج الشريعة اإلسبلمية يف الوقاية من مشكلة الفساد كعبلجها نظريان إف 
يقـو على من خبلؿ النصوص كعمليان من خبلؿ تطبيقات ا٠تلفاء الراشدين 

 .كىما أسلوب الترغيب كالترىيب ،استخداـ أسلوبُت
                                                           

. مرجع سابق ،الفساد اإلدارم كا١تارل بُت 27نظريات يف اإلدارة الًتبوية، الشلعوط ، فريز ٤تمود أٛتد، ص  (32)
، الفساد         pogar.org-http://www.undp،. 40السياسات  كاإلجراءات،الفقي،مصطفى،ص

، مرجع سابق .الفساد اإلدارم كمعاٞتتو من منظور 8–7اإلدارم كعبلجو من منظور إسبلمي، ىناء ٯتاين ، ص
 . http://www.scc-online.net , 22إسبلمي،ْتر ، يوسف ص

http://www.undp-pogar.org/
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ا١تادية  : استخداـ أساليب التحفيز ا١تختلفةكيقصد بأسلوب الترغيب 
اليت من شأهنا أف ٕتعل ا١توظف يقبل على عملو بنفس راضية  كا١تعنوية 

 كْتماس كبَت فينجز إ٧تازا عاليا كيؤدم أداءا متميزا .
التقدير السليم للعامل آّد كاالعًتاؼ ّتهده  كيقصد بالحافز المعنوم

اإلنتاج  كاإلشادة بفضلو إذا أحسن صنعا كذلك تشجيعا لو على مزيد من
 كإبعادا لو عن الفساد .

 كالحافز المعنوم يتطلب من الرؤساء ما يلي :
 األخذ بيد ا١توظف اٞتديد فيدربوه ليحٌسن من معرفتو كأدائو للعمل . -أ 
 التعرؼ على جهوده كالتشييد ّٔا كتنمية مواىبو كإبداعاتو . -ب 
معاملة ا١توظفُت معاملة حسنة بدكف ٘تييز إال على أساس الكفاءة  -ج 

 كحسن األداء .
كخلفاؤه الراشدين يراعوف يف  -صلى اهلل عليو كسلم  -كلقد كاف النيب 

تقدير األجر األعباء العائلية للفرد العامل كصعوبة العمل كمستول عبلء 
 ،ق ا١تختلفة من الدكؿ اإلسبلمية ا١تعيشة يف ا١تناط

٬تدر بالذكر أف أسلوب الًتغيب باٟتوافز ا١تعنوية ىو ما نادت بو اإلدارات ك 
أما أسلوب الًتغيب باٟتوافز ا١تادية فقد نادت بو اإلدارة العلمية  ،اٟتديثة 

(33). 
كيتمثل أسلوب الًتىيب ١تكافحة الفساد اإلدارم يف الرقابة على أداء 
العاملُت ّٔدؼ كشف األخطاء كتصحيح اال٨ترافات قبل أف تستفحل ك 

                                                           
 ا١تراجع السابقة نفسها . (33)
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كالرقابة ىي الوظيفة الرابعة من كظائف ا١تدير أك القائد كتنتهي إذل 
 . االطمئناف إذل سَت العمل اإلدارم كفقا للخطة ا١توضوعة ٘تاما دكف إخبلؿ

كتبدأ الرقابة للفرد ا١تسلم بالرقابة الذاتية اليت ٯتارسها ا١توظف ا١تسلم على 
غَت أف اإلنساف بشر معرض للخطأ كقليل  ،نفسو بدافع من ضمَته اٟتي 

فإف ا١ترء ٭تتاج إذل رقابة عليو من الناس من تردعو نفسو عن الزلل كلذلك 
(34). 

 أساسيين :كتتركز الرقابة اإلدارية السليمة في أمرين 
. كضع القوانين كاللوائح كاألساليب التي توضح األخطاء اإلدارية 1

 كتحدد العقوبات المناسبة لها 
 . تطبيق ىذه القوانين بعدؿ كحـز دكف تفريط أك إفراط .2

 (35)عالج الفساد اإلدارم من منظور اإلدارات الحديثةالفرع الثاني :
كمن ىذه اإلدارات اليت ٯتكن استخدامها كمدخل لعبلج ظاىرة الفساد 

 ما يلي : اإلدارم،
إدارة الصراع الداخلي الذم يشعر بو  كنقصد ّٔا كيفيةإدارة الصراع :  -1

 الفرد عن طريق ما يلي :

                                                           
 ا١تراجع نفسها . (34)
 إدارة التغيَت كا١توارد البشرية .، ( 35)

http://www.ituarabic.org/ إدارة ،.10–9،الفساد اإلدارم كعبلجو من منظور إسبلمي، ىناء ٯتاين ، ص
الفساد اإلدارم الصعوبات يف تنفيذ اإلدارة با١تشاركة ،,world.com/learn/topicbody.asp-الذات ،

إعادة ىندسة العمليات /http://www.itu.org.eg ،10–9إسبلمي، ىناء ٯتاين ، صكعبلجو من منظور 
 اإلدارية .
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تزكيد الفرد بالقيم كاالىتماـ بالتنشئة االجتماعية السلمية ا١تدعٌمة للقيم -أ 
 كا١تفاىيم اإلسبلمية يف ٣تاؿ العمل .

العمل على ٖتديد معيار للركاتب يوافق مستول ا١تعيشة السائد يف -ب 
آّتمع كظركؼ الغبلء حىت يشعر الفرد بالرضا عما يتقاضاه كال يشعر 

ا١تتمثلة يف الرشاكل كالتزكير كغَتىا كبُت قول ا٠تَت بالصراع بُت قول الشر 
 النابعة من فطرتو القومية اليت فطر اهلل الناس عليها .

كيقصد ّٔا " الطرؽ كالوسائل اليت تعُت ا١ترء على  إدارة الذات : -2
االستفادة القصول من كقتو يف ٖتقيق أىدافو كخلق التوازف يف حياتو ما بُت 

 . (36)كاألىداؼ" الواجبات كالرغبات 
فيجب على الفرد أف يعمل جاىدا يف إدارة ذاتو ليبعدىا عن الشبهات 

 كطريق اٟتراـ ٤تققا بذلك أىدافو باٟتبلؿ كمبتعدا عن طريق اٟتراـ .
يقصد بإدارة التغيَت : سلسلة من ا١تراحل اليت من خبل٢تا إدارة التغيير : -3

أم أف التغيَت ىو ٖتوؿ  ،يتم االنتقاؿ من الوضع اٟتارل إذل الوضع اٞتديد 
 من نقطة التوازف اٟتالية إذل نقطة التوازف ا١تستهدفة 

درجة ا١تعاناة من قسوة اليت تفرض على آّتمع التغيَت :كمن ضمن ا١تتغَتات 
مدل كضوح الفوائد كا١تزايا اليت سيحققها التغيَت  .كبالنسبة  -ارل الوضع اٟت

١توضوع البحث كىوالفساد اإلدارم ٧تد أف درجة ا١تعاناة من قسوة الوضع 
ا١تعايش بسبب الفساد اإلدارم يتوجب علينا االستفادة من إدارة التغيَت 

 لبلنتقاؿ بالوضع إذل نقطة توازف أفضل .
 إدارة األزمات : -4

                                                           
 .10–9إدارة الذات ، ا١ترجع نفسو . الفساد اإلدارم كعبلجو من منظور إسبلمي، ىناء ٯتاين ، ص  (36)
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 منشئ ١تشاكل ك٥تاطرْتد ذاتو فقط بل ىو  مشكلة الفساد اإلدارميعد ال 
إدارة  كلعبلج الفساد اإلدارم من منظور  ،مؤسسة العمل متعددة داخل

 ٯتكن إتباع ا٠تطوات التالية : األزمات
الفساد اإلدارم ة متعاكنة تسعى للحد من عمل متكامل إنشاء ٣تموعة –أ 

 . مؤسسة العمل كمسبباتو داخل
حل ا١تشكبلت ا١تصاحبة للفساد اإلدارم بتحديد ا١تشكلة كإجراء  -ب 

 ا١تشورة كمن مث اختيار اٟتل األنسب من اٟتلوؿ ا١تتاحة للخركج من األزمة .
 اإلدارة باألىداؼ : -5

كا١تشاركة الفعالة كاإل٬تابية  ،العمل اٞتماعيأ٫تية يؤكد على األسلوب كىذا 
ك٭تقق الرقابة الذاتية من أجل ٖتقيق  ،بُت الرئيس كا١ترؤكس 

كحيث أنو من أحد أسباب الفساد اإلدارم غموض األىداؼ 37األىداؼ
تسعى إذل عبلج ظاىرة مؤسسة عمل أف  كجب على كل ،كعدـ كضوحها 
 .(38)أف ٘تارس أسلوب اإلدارة باألىداؼ بالفساد اإلدارم 

تبادؿ ا١تعلومات ككجهات كيقصد ّٔذا األسلوب إدارة االتصاالت : -6
االىتماـ بطرح األسئلة على ا١توظفُت فيما بينهم كتبادؿ ٬تب ك  ،النظر 

كتوجيو النقد للعمل ا٠تاطىء يف الوقت ا١تناسب ك األفكار ا١تطركحة بينهم 
 إ٬تاد مناخ إ٬تايب لبلتصاؿ يسمح بتقبل أفكار اآلخرين .

                                                           
. القاىرة : دار الفكر   1ط  303ا١تدرسية يف مطلع القرف اٟتادم كالعشرين ،أٛتد ، أٛتد إبراىيم ، ص اإلدارة( 37)

 ـ . 2003ىػ /  1423العريب ، 
 .12-11الفساد اإلدارم كعبلجو من منظور إسبلمي، ىناء ٯتاين ، ص( 38)
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كحيث أنو من أحد مسببات الفساد اإلدارم ىو عدـ كفاية االتصاالت بُت 
كاف البد من االىتماـ بإدارة االتصاالت ك٦تارستها   ،الرئيس كمرؤكسيو 

مؤسسة العمل بفعالية حىت يستطيع ا١تدير أف يقـو الوضع ا٠تاطىء داخل 
 .(39)يف الوقت ا١تناسب 

أداء العمل يف ا١تسا٫تة كيقصد باإلدارة با١تشاركة : اإلدارة بالمشاركة :-7
كاالعتماد على ا١توظفُت كاالبتعاد عن الًتكيز على العمل الفردم مع كإ٧تازه 

أف يكوف لو رأم كصوت ا١تؤسسة فيجب على كل فرد يف  ،ٚتاع اإل
منظومة ا١تؤسسة كمن مث يدافع عنها مسموع حىت يعترب نفسو جزء من 

 .انوككأهنا جزء من كي
ا١تستمر كوين كالتحسينإدارة اٞتودة إذل التهتدؼ إدارة الجودة : -8
مستول الكفاءة يف كأيضان على ،ا٠تدمة أك السلعة يف ٣تاؿ تقدًن ،لموظفل

ا١تصارحة كالثقة بُت ا١تكاشفة ك على القائمة العبلقات  تطويراألداء الوظيفي ك 
 .(40)مؤسسة العملالعاملُت يف 

قضاءمسؤكؿ العمل  الفساد اإلدارم ىومنعوامل  فإ. إدارة اإلبداع :9
أف يطمعوا خوفا من  ا١توظفُت لدل على االبتكار كاالخًتاع كإتقاف العمل

فا١تطلوب يف ا١تسؤكؿ الناجح أف يستعمل ،يف منصبو فيطلبوه بعد ترقيتهم
ا١تواىب داخل ا١توظفُت كإدارهتا على الوجو قتل أسلوب إدارة اإلبداع كعدـ 

 .(41)األكمل ٔتا ٮتدـ مصلحة العمل كليس كبتها ٠تدمة ا١تصاحل الذاتية 
                                                           

 .12-11الفساد اإلدارم كعبلجو من منظور إسبلمي، ىناء ٯتاين ، ص( 39)
ىػ  1422،ط  41 - 38( ، ص ص  26ٞتودة الشاملة ،العديلي ، ناصر. ٣تلة التدريب كالتقنية ، ع ) ا (40)

 ،مقا١تن النت.
 ا١ترجع نفسو .( 41)
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٣تموعة من التوقعات ا١تشًتكة  األسلوبّٔذا ا١تراد ك . اإلدارة باالتفاؽ :11
بُت إدارة ا١تدرسة كالعاملُت ّٔا ْتث ينظر إليها بعد االتفاؽ على أساس أنو 

ْتيث يتولد عن ىذا االتفاؽ ثقة  ،سي بينهما مع االلتزاـ بو سلوكيا عقد نف
متبادلة بشرط أساسي كىو اإلٯتاف ا١تتبادؿ بالشخص كبقدراتو كإمكاناتو 

 :(42)كاستعداده إف اإلدارة باالتفاؽ تقـو على 
 كضع تصور ١تتطلبات العاملُت يف ا١تنظمة كطرؽ الوفاء بو . -أ 

 كضع تصور ١تتطلبات ا١تنظمة من العاملُت . -ب 
ٖتديد متطلبات كل فرد داخل ا١تنظمة ٕتاه اآلخرين عن طريق  -ج 

 االتفاقات الفردية كاٞتماعية .
 (43)اإلصالح اإلدارم للفساد في المجتمعالمطلب السادس :

 ،" إدخاؿ تعديل يف تنظيمات إدارية قائمة  ىو :تعريف اإلصالح اإلدارم
أك استحداث تنظيمات إدارية جديدة كإصدار األنظمة كالقوانُت كاللوائح 

 .(44)البلزمة لذلك " 
كىناؾ بعض اآلليات كالسياسات كاإلجراءات اليت ٯتكن إتباعها لتحقيق 

 :(45)اإلصبلح للقطاعات اليت عانت من الفساد اإلدارم كىي

                                                           
 .12-11الفساد اإلدارم كعبلجو من منظور إسبلمي، ىناء ٯتاين ، ص( 42)
, مىت نرل آلية صحيحة حملاربة الفساد،السيف ، خليفة عبد اهلل ( 43)

http://www.alwatan.com.sa/daily. 
ىػ /  1405اسًتاتيجية اإلصبلح اإلدارم كإعادة التنظيم يف نطاؽ الفكر كالنظريات موسى ، صايف إماـ . ) ( 44)

 ( . الرياض : دار العلـو للطباعة كالنشر . 1) ط 9ـ ( ، ص 1985
 .http://www.saadbazzaz.com/index.asp, ضد الفساد ،بزاز ، سعد ٛتلة (45)

 

http://www.alwatan.com.sa/daily/2002-10
http://www.alwatan.com.sa/daily/2002-10
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ا١تاؿ العاـ من . إصبلح النظاـ ا١تصريف كالسيطرة عليو ١تنع سارقي 1
 االختباء كالتخفي فيو .

. تكوين مؤسسات رقابية مستقلة تشرؼ على مراقبة العمل يف ا٢تيئات 2
 اٟتكومية كا٠تاصة على حد سواء .

. اٟتد من البَتكقراطية ا١تعقدة الركتُت كاٟتد من كضع العراقيل أماـ مصاحل 3
إلهناء معاملتو  فهذا األمر ٬تعل ا١تواطن يلجا إذل طرؽ ملتوية ،الناس 

 كتيسَت أمره الرشوة مثبل .
 . الردع القانوين .4
 . ٖتسُت الوضع ا١تادم للموظف حىت ال ٭تتاج كيذىب ألخذ الرشوة .5
 . تطوير القواعد النظامية ا١تطبقة .6
 . تبٍت نظم حديثة توفر ٛتاية أفضل .7
بة اٞتاين . إزالة ٚتيع ا١تعوقات اليت ٘تنع من اٟتصوؿ على التعويض ك٤تاس8
. 
 . االىتماـ بأخبلقيات الوظيفة العامة .9

 . إشعار ا١توظف العاـ با١تسؤكلية ا١تلقاة عليو .10
 . تكثيف اٞتهود ا٠تاصة بالتوعية اإلدارية .11
. تفعيل دكر التدريب العملي لكي يؤدم دكره يف توجيو ا١توظف إذل 12

 ّٔا سلوكيا كمهنيا .سبل اكتساب األخبلقيات اإلدارية اٟتميدة كااللتزاـ 
أخالقيات العامل أك الموظف للحد من المطلب السابع : االلتزاـ ب

 فساد اإلدارملا
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إف األخبلؽ الكرٯتة ٢تا أ٫تية كربل يف حياه الناس؛ ١تا ٢تا من آثار ٛتيدة 
كيرتكز النشاط االقتصادم يف على صعيد العبلقات االقتصادية با٠تصوص،

إنسانية كأسس أخبلقية كضوابط شرعية، النظاـ اإلسبلمي على مبادئ 
تغرس يف نفوس أتباعو اٟترص على مزاكلتو كإتقانو ، كيف اإلطار الذم 
يسهم يف ٖتقيق التنمية االقتصادية كاالجتماعية، كيكفل تصحيح ا١تخالفات 
ٞتميع أنواع التصرفات الضركرية كاٞتماعية، جامعان لكلو من اٞتانبُت ا١تادم 

حد باعتبار أف االىتماـ ّتانب دكف اآلخر يؤدم إذل كالركحي يف كقت كا
 خلل كاضطراب يف حياة الفرد كآّتمع.

 الفرع األكؿ : تعريف "األخالؽ" لغة كاصطالحا :
ق: ىو السجية كالطبع ، مأخوذ من ٚتع خلق ، كا٠تل األخالؽ" في اللغة-

التقدير ، ا٠تلق : مادة :) خ ؿ ؽ ( كقد جاء يف معناىا: قاؿ اٞتوىرم :) 
لق ة بالكسر : الفطرة ، ... ، كا٠تٍلق... ، كا٠تليقة : الطبيعة ، ... ، كا٠ت

 .(46)كا٠تيليق : السجٌية
لق بالضم كبضمتُت : السجية كقاؿ الفَتكز آبادم :) "ا٠تلق" التقدير ، كا٠ت

 .(47)كالدين كا١تركءةكالطبع 
 األخالؽ اصطالحان :-

كامنة ، تظهر باالختيار ، كتقهر   غرائزىي قاؿ ا١تاكردم :" األخبلؽ: 
 .(48)باالضطرار "

                                                           
 70/ 2، كانظر أيضان يف "النهاية يف غريب اٟتديث البن األثَت" :  86/ 10لساف العرب : (46)
 . 236/ 3القاموس احمليط : الفَتكز آبادم،(47)
 . 5كردم : صتسهيل النظر كتعجيل ألظفر للما( 48)
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كقد حاكؿ بعض ا١تعاصرين تلخيص كتسهيل العبارة يف تعريف األخبلؽ 
فقاؿ :) ا٠تلق: صفة مستقرة يف النفس فطرية أك مكتسبة ،  اصطبلحان،

 .(49)ذات آثار يف السلوؾ ٤تمودة أك مذمومة
استقراء التشريعات  من خبلؿ : تعريف الموظف العمومي :الثانيالفرع 

اٞتزائرية ٧تد أف ا١تشرع اٞتزائرم دل يقدـ تعريفا للموظف العمومي بل اكتفى 
بتحديد األشخاص الذين تسرم عليهم أحكاـ تلك التشريعات , كىذا ما 
نبلحظو يف القانوف األساسي العاـ للوظيفة العمومية يف مادتو الرابعة كاليت 

عوف عُت يف كظيفة عمومية دائمة كرسم تنص على أنو : "يعترب موظفان كل 
  .(50)يف رتبة يف السلم اإلدارم 

ـ 2006فيفرم  20ا١تؤرخ يف  01-06من القانوف  02كما عرفت ا١تادة 
ا١تتعلق بالوقاية من الفساد كمكافحتو يف الفقرة ب منو ا١توظف العمومي 

 آليت :" ا١توظف العمومي:كنصو كابتعريف مغاير ١تا سبق , 

كل شخص يشغل منصبان تشريعيان أك تنفيذيا أك إداريا أك قضائيا أك يف   – 1
أحد آّالس الشعبية احمللية ا١تنتخبة , سواء كاف معينا أك منتخبا , دائما أك 

                                                           
،ا١تنهج األخبلقي كحقوؽ إلنساف يف القرآف الكرًن ،د/ ٭تِت  75الًتبية األخبلقية اإلسبلمية ، مقداد ياٞتُت : ص (49)

 ، ا١تكتبة الشاملة . 4بن ٤تمد حسن زمزمي ،أستاذ مساعد ّتامعة أـ القرل،ص
,  7-6ف اإلدارم , صجرائم الفساد اليت يرتكبها ا١توظف العمومي , ضيف فَتكز , مذكرة ماجستَت يف القانو 50)

ا١تؤرخ يف  03- 06من األمر  04ـ , جامعة ا٤تمد خيثر ببسكرة , نقبل عن ا١تادة 2017-2016السنة الدراسية : 
ـ , ا١تتضمن القانوف األساسي العاـ للوظيفة العمومية , اٞتريدة الرٝتية للجمهورية اٞتزائرية , العدد 15-07-2006
 ـ .2006-07-16الصادر يف  46
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مؤقتا , مدفوع األجر أك غَت مدفوع األجر , بصرؼ النظر عن رتبتو أك 
 أقدميتو .

ك ككالة بأجر أك بدكف أجر كل شخص آخر يتوذل كلو مؤقتا كظيفة أ  – 2
, كيساىم ّٔذه الصفة يف خدمة ىيئة عمومية أك مؤسسة عمومية أك أية 
مؤسسة أخرل ٘تلك الدكلة كل أك بعض رأٝتا٢تا , أك أية مؤسسة أخرل 

 .تقدـ خدمة عمومية 

كل شخص آخر معرؼ بأنو موظف عمومي أك من يف حكمو طبقا   – 3
 02مستمد من ا١تادة التعريف  ذا, كى51للتشريع كالتنظيم ا١تعموؿ ّٔما " 

أكتوبر  31الفقرة )أ( من اتفاقية األمم ا١تتحدة ١تكافحة الفساد ا١تؤرخة يف 
 . (52)ـ 2003

كانطبلقان من التعريفُت السابقُت فإنو حسب رأم األستاذة ضيف فَتكز أنو 
ال يعد موظفان عموميا إال من كاف معينا ٔترسـو أك بقرار من السلطة 

أك احمللية أك يف إحدل ا٢تيئات العمومية يف كظيفة بإحدل اإلدارات ا١تركزية 

                                                           

 ـ .2006مارس سنة  8ىػ ا١توافق ؿ1427صفر عاـ 8, ا١تؤرخة يف 14اٞتريدة الرٝتية , العدد  51)
,  11جرائم الفساد اليت يرتكبها ا١توظف العمومي , ضيف فَتكز , مذكرة ماجستَت يف القانوف اإلدارم , ص 52)

 مرجع سابق .
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م اإلدارم ككاف ا٠تاضعة للقانوف العاـ , ككاف مصنفا يف درجة ْتسب السل
  .53مصنفا يف درجة ْتسب السلم اإلدارم ككاف يشغل منصبو بصفة دائمة 

 : حقوؽ ككاجبات الموظف العمومي  الفرع الثالث

ا١تتضمن القانوف األساسي العاـ للوظيفة  03- 06لقد نص األمر 
  :(54)العمومية على حقوؽ ككاجبات ا١توظف العمومي كىي كما يلي

 :55كتتمثل فيما يلي اٟتقوؽ :  –أ 
  كاالمتيازات ا١تصاحبة لو من عبلكات كمنح اٟتق يف الراتب. 
  اٟتق يف اٟتماية أثناء تأدية مهامو كا١تضايقات كالتهديدات

 كاالعتداءات كلو اٟتق يف التعويض ا١تناسب .
 . اٟتق يف التكوين كالًتقية كٖتسُت ا١تستول 
 ١ترضية كا٠تاصة كعطلة اٟتق يف العطل ٔتختلف أنواعها : السنوية كا

شهر لتأدية مناسك اٟتج كثبلثة أياـ ١تناسبة من ا١تناسبات اآلتية : 
زكاج , ميبلد ابن , ختاف , كفاة زكج أك أحد أصوؿ أك فركع ا١توظف 

 أك زكجو .
  اٟتق النقايب أك اٟتق يف اإلضراب كفق الشركط كاإلجراءات ا١تسموح

 ّٔا قانونان .
                                                           

 . 16( ا١ترجع نفسو , نقبل عن اٟتماية اٞتزائية للماؿ العاـ يف ضل قانوف مكافحة الفساد , ىشاـ جزيرم , ص 53
ـ , ا١تتضمن القانوف األساسي العاـ للوظيفة العمومية , اٞتريدة 2006-07-15ا١تؤرخ يف  03- 06( األمر  54

 ـ .2006-07-16الصادر يف  46الرٝتية للجمهورية اٞتزائرية , العدد 
 ـ .2006مارس سنة  8ىػ ا١توافق ؿ1427صفر عاـ 8, ا١تؤرخة يف 14اٞتريدة الرٝتية , العدد   54)
 . 18-17( اٟتماية اٞتزائية للماؿ العاـ يف ضل قانوف مكافحة الفساد , ىشاـ جزيرم , ص 55
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 :56كتنقسم إذل قسمُت  الواجبات : –ب 
  كاجبات ٬تب القياـ ّٔا : كأداء العمل ا١تنوط بو كعدـ التنازؿ عنو أك

ككتماف السر ا١تهٍت حىت بعد انتهاء العمل توكيل غَته بأدائو , 
اإلدارم أك ما يعرؼ بااللتزاـ بواجب التحفظ , باإلضافة إذل طاعة 

 الرؤساء .
  كاجبات ٯتتنع عن القياـ ّٔا كعدـ ا١تساس بسبلمة الوثائق اإلدارية

ك٦تتلكات اإلدارة من ٕتهيزات ككسائل كعدـ اٞتمع بُت الوظيفة 
 كغَتىا من األنشطة ا١ترْتة .

ما سبق من ذكر من خبلؿ الفرع الرابع : أخالقيات الوظيفة العمومية : 
قانونا كما ىو مدكف يف   لواجبات كحقوؽ ا١توظف العمومي ا١تنصوص عليها

كتب الرقائق كاألخبلؽ اإلسبلمية ا١تؤصلة من كتاب اهلل كسنتو ٯتكن 
  : (57) تقسيم مدكنة أخبلقيات ا١توظف العمومي ا١تسلم إذل قسمُت 

ـى :أكالن :أخالقيَّات العمل اإليجابيَّة ىي التي تىفًرض على الموظَّف الًقيا
 58:)ببعض األعماؿ، كىي

                                                           
 . 20-18( ا١ترجع نفسو , ص  56

،تاريخ أ. د. فؤاد عبدا١تنعم أٛتدالسعودية ة العربية أنظمة ا١تملكأخبلقيات العمل يف اإلسبلـ مع بياف التطبيق يف ( 57)
ىجرم، أخبلقيات ا١توظف ا١تسلم ، أٛتد الشميمرم ،  12/2/1432 -ميبلدم  18/1/2011 اإلضافة:

 .32ص
 -ىػ 1405، 3دار القلم، ط  -الدكتور ٛتدم عبدالعاؿ، الكويت األخبلؽ كمعيارىا بُت الوضعية كالدين؛ ( 58)

ا١تكتبة  -أدب الدنيا كالدين؛ أليب اٟتسن علي بن ٤تمد بن حبيب البصرم ا١تاكردم، بَتكت  -4ص.ـ1985
أركاف حقوؽ اإلنساف، ْتث مقارف يف الشريعة اإلسبلميَّة كالقوانُت اٟتديثة؛  .ـ2006 -ىػ 1427، 1العصرية، ط 

أصوؿ األخبلؽ اإلسبلمية؛ د. بدر .ـ1979، مارس 1دار العلم للمبليُت ط  -بحي احملمصاين بَتكت د. ص

http://www.alukah.net/authors/view/home/3688/
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 : كتتمثل في :ةالواجبات الوظيفيتأدية  -أ

 م العمل بنفسو٬تب أٍف يؤد. 
  ف بإ٧تازهص كقت العمل ألداء العمل ا١تكلأف ٮتص. 
 صاصومراعاة الدقة البلزمة كموجبات حسن العمل كحدكد اخت. 
 ةمواعيد الدَّكاـ الرٝتي راعاةم. 
 صلحة العاماس

ى
 .ةهداؼ أداء ا٠تدمة العامة كا١ت

أف يرتفع عن ك كالمحافظة على كرامة العمل:االنضباط السلوكي  -ب
العمل أك  كالكرامة، سواء كاف ذلك يف ٤تل ؼ الوظيفةكل ما ٮتل بشر 

فاتو مع اقة يف تصر ي آداب اللبأف يراع كخارجو حىت كلو كاف خارج الببلد، 
ا١تواطنُت الذين اقة مع فاللب .ككذا زمبلئو يف العملسائو ا١تواطنُت كرؤ  ٚتهور

                                                                                                                                                                      

بعض ا١تبادئ اليت ٖتكم  -ـ1996 -ىػ 1416عبدالرازؽ ا١تاص، الكويت: ا٢تيئة العامَّة للتعليم التطبيقي كالًتتيب، 
دارة يف اإلسبلـ التابع للمعهد اإلسبلمي للبحوث اإلدارة العامة يف اإلسبلـ؛ د: ٤تمد رأفت عثماف، ْتث يف كتاب اإل

التعليق على السياسة الشرعية يف إصبلح الراعي  -،  3البنك اإلسبلمي للتنمية، ندكة رقم  -كالتدريب، السعودية 
 .ىػ1427، 1دار الوطن للنشر، ط  -كالرعية لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية؛ الشيخ ٤تمد بن صاحل بن العثيمُت، الرياض 

دار الشركؽ، ط  -ؽ اإلنساف بُت الشريعة اإلسبلمية كالفكر القانوين الغريب؛ الدكتور ٤تمد فتحي عثماف، بَتكت حقو 
حقوؽ اإلنساف يف اإلسبلـ، دراسة مقارنة مع اإلعبلف العا١تي كاإلعبلف اإلسبلمي ٟتقوؽ .ـ1982 -ىػ 1402، 1

حقوؽ اإلنساف يف اإلسبلـ؛ .ـ2003 -ىػ 1424، 3دار الكلم الطيب، ط  -اإلنساف، أ.د ٤تمد الزحيلي، دمشق 
حقوؽ اإلنساف يف القرآف كالسنة كتطبيقاهتا يف .ـ2003 -ىػ 1424، 1دار احملمدم، ط -د. راكية الظهار، جدة 

ا٠تدمة ا١تدنية على ضوء  -.ـ2002 -ىػ 1403، 1ا١تملكة العربية السعودية؛ أ.د ٤تمد بن أٛتد صاحل الصاحل، ط
، 2دار عادل الكتب للنشر كالتوزيع، ط  -ية، مدخل لنظرية؛ د. ٤تمد عبداهلل الشباين، الرياض الشريعة اإلسبلم

 .ـ1990 -ىػ 1410
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عتهم لو، كذلك ناء مراجأث و ميعامىلتهمبإحسانيقصدكف ا١توظف تكوف 
ـ االست طالبهم، ع شكاكيهم كمبلء عليهم، كأٍف يسمعبوصفهم بشرا، كعدى

ماؿ بشأهنم، كتوجيههم الوجهة الصحيحة، كليس استع كإفادهتم ٔتا يتم
ة، حكم يف أفراد الرعيلتز باليد أك اللساف، أك االغلظة كا٠تشونة، أك التجاك 

العمل، فبل ٬توز اتّْصاؿ ا١توظف  حسن سَتماف ساء؛ لضؤ اقة مع الر كاللب
بغَت رئيسو ا١تباشر يف األمور ا٠تاصَّة بأعماؿ كظيفتو، أك قياـ ا١توظف 
شاغىبة 

ي
بإشغاؿ ا١تقامات العالية رٝتيِّا باألمور اليت تتعلَّق بوظيفتو بقٍصد ا١ت

 .ميتىجاًىبلن مرجعىو

بالتعاكف كالتعاميل معهم، مستعمبلن الًعبارات يف العمل كاللياقة مع الزُّمىبلء 
تعدّْم ا١توظَّف على زًميلو بالضرب مثىبلن يعدُّ منو بادرة سيئة غَت القاسية، ف

ب اللياقة يف التصرُّؼ مع يلتـز بو، ىو ميراعاة آدا ك٥تالفة ظاىرة لواجب
ـ با١تبادئ األخبلقيَّة رؤكسُت، كأٍف يلتز ككذلك على الرئيس احًتاـ ا١ت.بلءالزم

 .العامَّة؛ كاٟتياء كا١تساكاة كالعدؿ مع ا١تشمولُت برًئاستو اإلداريَّة

ر من األكامر اليت تصد كييقصىد بو امًتثاؿ :ةإطاعة األكامر الرئاسي -جػ
يمات، أك منشورات، ل تعليمات، أك تعمة الرئاسيَّة يف شكالٌسلطة اإلداريٌ 

ة فهو ملـز بتنفيذ أكامر السلطة الرئاسي ، ة، أك قرارات إداريمراسيم أك 
  .ا١تشركعة
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 :كتتمثل في (59)ةأخالقٌيات العمل السلبيثانيان : 

 عماؿ سلطة است :كييقصىد ّٔا :إساءة استعماؿ السلطة الوظيفيَّة
كظيفتو العامة ٖتقيقنا ١تصاًٟتو ا٠تاصة ، كيعرؼ بالتعسف أك اال٨تراؼ 

تحايل ا١توظَّف على تنفيذ األنظمة كاللوائح السلطة، كعماؿ يف است
للنفس أك خاصة حة بقصد ٖتقيق مصل و الصحيحعلى غَت الوج

للغَت، أك التصرُّفات اليت تىصدير عن ا١توظَّف بقٍصد اإلضرار بالغَت 
استخداـ  ا :يقصد ّٔ , كما استغبلؿ نفوذ الوظيفةك ألحقادو شخصيَّة 

تو الوظيفيَّة لتحقيق منفعة مادية لو كلذكيو على حساب ا١تصلحة سلط
العامة ؛ كحصولو على رشوة أك مزية غَت مشركعة بالتعبَت القانوين 

 ألوظيفيةاٞتزائرم ، كاٟتصوؿ على مكافآت مقابل أداء الواجبات 
يداف الصفقات كإضرار ا١توظَّف با١تصاحل العامَّة يف م كاالختبلس

؛ كذلك نظَت حيصوؿ  وريدات كاألشغاؿ العامَّة كغَتىاتكا١تقاكالت كال
ظَّف على مكاسب ماديَّة أك مالية معينة، أك قياـ ا١توظف ْتجز  ا١تو 

أك  كأجورفوف أك العماؿ من ركاتب و ا١توظكل أك بعض ما يستحق
 .تأخَت دفعها إليهم بقٍصد االنتفاع ّٔا شخصيا

                                                           
العمل كسلوؾ العاملُت يف ا٠تدمة العامة كالرقابة عليها من منظور إسبلمي؛ د. فؤاد عبداهلل العمر، ْتث رقم  أخبلؽ(59)

 ـ1999 -ىػ 1419، 1البنك اإلسبلمي للتنمية، ا١تعهد اإلسبلمي للبحوث كالتدريب، ط -، السعودية 25
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 ض على ا١توظَّف  يفر كىو كاجبه سليب  :إفشاء األسرار الوظيفيَّة
بيانات اليت يطَّلع عليها ًْتيكم كتمافى األمور أك ا١تعلومات أك ال

 . كظيفتو، كلو بعد تركو ا٠تدمةى 
   : اٞتمع بُت الوظيفة العمومية كأم نشاط مربح من دكف علم اإلدارة

ٕتارم باسم القاصر  القياـ بتسجيل ٤تلو  أك االشتغاؿ بالتجارةك
ليو كالي راء ا١تنقوؿ أك كصايتو، أك االستمرار يف ش تو أكالذم تشمى

ق بالوكالة أك بقصد بيعو أك بقصد تغيَته، ككل عملو يتعل العقار
البيع با١تزايدة كالعقود كالتعهدات اليت يكوف فيها ا١توظف بالعمولة أك 

 ا.مقاًكالن أك مورد

مفهومهما كمظاىرىما : االقتصادم الفساد المالي كالثاني : بحثالم
 كأخالقياتهماكأسبابهما كآثارىما كسبل عالجهما 

: جعل ىو : المالي كاالقتصادم المراد بالفسادالمطلب األكؿ : 
اٞتانب ا١تادم ا٢تدؼ الوحيد للنشاط االقتصادم لذم ٯتارسو اإلنساف 
ا١تعاصر دكف مراعاة للقيود الشرعية اليت تنظم أحكاـ ا١تاؿ، أك التفات 
للجوانب األخرل اليت يكتمل ّٔا البناء االقتصادم كالقيم كا١تبادئ 

 .(60)األخبلقية الركحية

                                                           
 -،كلية الشريعة كالقانوف  3حسن خليل،صالفساد يف النشاط االقتصادم،)صوره كآثاره كعبلجو(،أ. د. رشاد ( 60)

 جامعة األزىر بالقاىرة
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كبعبارة أخرل فإف الفساد االقتصادم يتمثل يف الًتكيز أثناء ا١تمارسة 
االقتصادية عمبلن كإنتاجان كتوزيعان على جانب كاحد من جوانب اٟتياة 

لتزاـ الكامل باألحكاـ الشرعية اإلنسانية كإ٫تاؿ اٞتوانب األخرل، كعدـ اال
ا١تنظمة لتحصيل ا١تاؿ ككيفية تنميتو كإنفاقو، ككذلك عدـ أداء اٟتقوؽ 
الواجبة يف ا١تاؿ كإساءة التصرؼ يف التعامل ٔتا يضر ٔتصاحل النظاـ 
االقتصادم السليم من جوىره الذم يقـو عليو، كيفرغ مساره التطبيقي من 

 الوجود اٟتقيقي كاألداء ا١تنشود.كسائلو ا١تشركعة اليت تكفل لو 
 مظاىر الفساد المالي كاالقتصادم :الثاني : طلبالم

مظاىر الفساد المالي تتركز فيما :الفرع األكؿ : مظاىر الفساد المالي 
 :(61)يلي 

كتعٍت حصوؿ الشخص على منفعة تكوف مالية يف الغالب  الرشوة :– 1
 لتمرير أك تنفيذ أعماؿ خبلؼ التشريع أك أصوؿ ا١تهنة .

احملسوبية : أم إمرار ما تريده التنظيمات كاألحزاب أك ا١تناطق أك  – 2
 األقاليم أك العوائل ا١تتنفذة من خبلؿ نفوذىم دكف استحقاقهم ٢تا أصبل .

جهة على أخرل بغَت كجو حق كما يف منح ا١تقاكالت  احملاباة : أم تفضيل
 ،كا١تناقصات أك عقود االستئجار كاالستثمار 

الوساطة : أم تدخل شخص ذا مركز كظيفي أز تنظيم سياسي  – 3
 لصاحل من ال يستحق التعيُت أك إشغاؿ ا١تنصب .

                                                           
الفساد ا١تارل كاإلدارم كمعوؽ لعملية التنمية االقتصادية كاالجتماعية يف اٞتزائر ، طبلؿ زغبة ، السعيد بؤيكة ، ( 61)

 .122ص
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االبتزاز أك التزكير : لغرض اٟتصوؿ على ا١تاؿ من األشخاص مستغبلن  – 4
وقعو الوظيفي بتربيرات قانونية كإدارية أك إخفاء التعليمات النافذة على م

كير الشهادة الدراسية األشخاص ا١تعنيُت كما ٭تدث يف دكائر الضريبة أك تز 
 . ككذا النقود

هنب ا١تاؿ العاـ : كالتهريب باستخداـ الصبلحيات ا١تمنوحة للشخص  - 5
لتصرؼ بأمواؿ الدكلة بشكل سرم ا١توقع الوظيفي لأك االحتياؿ أك استغبلؿ 

من غَت كجو حق أك ٘ترير السلع من غَت منافذ السوؽ السوداء أك هتريب 
 الثورة النفطية .

فساد يتقاطع مع األنظمة كالقوانُت ا١تتعلقة بنظاـ العدالة كحقوؽ  – 6
 ا١تلكية كالتسهيبلت ا١تصرفية كاإلئتمانات ككذا التمويل ا٠تارجي .

 كتتمثل يف انتشار(62): مظاىر الفساد االقتصادم : الفرع الثاني
 : كتتمثل يف :ّٔا  الضارة كالتعامل احملـراالقتصادية  السلوكات

: كىو حبس الطعاـ أك غَته ٦تا ٭تتاج إليو الناس إرادة  االحتكار -1
إغبلئو عليهم، فبائع الطعاـ أك غَته من أنواع السلع ٭تبسو لينظر بو غبلء 
األسعار، فإذا غلت باعو بالسعر ا١ترتفع فيكوف ذلك ضرران يلحق األفراد 

 كآّتمع.
اإلضرار بالناس اتفق الفقهاء على أف االحتكار ٤تظور شرعان ١تا فيو من  كقد

 كالتضييق عليهم كإٟتاؽ اٟترج ّٔم. 
 كىو فضل ماؿ ببل عوض يف معاكضة ماؿ ٔتاؿ.الربا :  -2

                                                           
إلسبلمي، د/ أمَتة ،االستثمار يف االقتصاد ا249االستثمار يف االقتصاد اإلسبلمي، د/ أمَتة مشهور، ص( 62)

 .208.، االقتصاد اإلسبلمي، د/ حسن الشاذرل، ص220مشهور، ص
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حكمو: الربا حراـ كمن الذنوب ا١تهلكات، كقد دٌؿ على ذلك الكتاب 
 كالسنة كاإلٚتاع. 

كىي كثَتة حرمتها الشريعة اإلسبلمية كتتعلق :البيوع المنهي عنها -3
أسباب النهي عنها يف الشريعة إما بسبب ٧تاسة السلعة أك كجود الضرر 

 : كتتمثل يف ،(63)كالغرر أك الغش 
بيع الغرر: كا١تراد ببيع الغرر ىو البيع الذم يكتنفو ا٠تطر أك الشك يف  -أ 

القدرة على تسليم ا١تبيع. كقد كجود ا١تبيع، أك اٞتهل بالعاقبة الحتماؿ عدـ 
أبطلت الشريعة اإلسبلمية ىذا النوع من البيع، ١تا يؤدم إليو من التنازع 
كالشقاؽ بُت ا١تتعاقدين أك غنب أحد٫تا لآلخر، فهو من أكل أمواؿ الناس 
بالباطل.كقد جاء النهي عن بيع الغرر ٔتا ركاه أبو ىريرة رضي اهلل عنو أف 

 .(64)سلم: "هنى عن بيع الغرر"النيب صلى اهلل عليو ك 
بيع العربوف: كا١تراد بو أف يشًتم الشخص شيئان فيدفع إذل البائع من  -ب 

ٙتن ذلك ا١تبيع شيئان على أنو إف مت العقد بينهما كاف ذلك ا١تدفوع من 
الثمن، كإف دل يتم العقد صار ا١تدفوع من حق البائع كال يطالبو ا١تشًتم 

 .(65)بشيء
لفقهاء إذل عدـ صحة بيع العربوف، ١تا ركاه عمر بن كقد ذىب ٚتهور ا

شعيب عن أبيو عن جده أنو قاؿ: "هنى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عن 
. كما أف بيع العربوف فيو شرط فاسد، كيًتتب عليو أكل (66)بيع العربوف"

                                                           
 180\2بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد ، ابن رشد ،(63)
 156، ص10صحيح مسلم بشرح النوكم، ج(64)
 14بيع العربوف يف ضوء الشريعة اإلسبلمية ،أبوحساـ الدين الطرفاكم ، ص(65)
 419ب البيوع ، صأخرجو مالك يف موطإه ، كتا(66)
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أمواؿ الناس بالباطل، حيث دل تطب نفس ا١تشًتم بًتؾ بعض مالو دكف 
 ا يًتتب عليو كقوع العداكة كالبغضاء كالشجار بُت الناس.عوض أك مقابل ٦ت

بيع النجش: كا١تراد بو الزيادة يف ٙتن السلعة ٦تن ال يريد شراءىا ليقع  -ج 
. كقد ٝتٌي ىذا البيع بذلك؛ ألف الناجش يثَت الرغبة قي (67)غَته فيها

كىذه السلعة كقد يقع ذلك ٔتواطأة البائع، فَتتفع ٙتن السلعة دكف مربر، 
الصورة ىي الغالبة كاألكثر شيوعان، كقد يقع النجش بغَت علم البائع فيقع 
اإلمث على الناجش كحده، كقد يقع النجش بفعل البائع كحده كذلك بأف 

 يٌدعي أنو اشًتل السلعة بأكثر ٦تا اشًتاه بو لغَت غَته بذلك.
ى كقد أٚتع الفقهاء على أف النجش حراـ كفاعلو عاص الرتكابو ما هن

، ك١تا ركل (68)الشرع عنهن لقولو صلى اهلل عليو كسلم: "ك ال تناجشوا "
 .(69)عن أيب ىريرة أف النيب صلى اهلل عليو كسلم :"هنى عن اٞتش كالتصرية"

لقد كجهت الشريعة اإلسبلمية :تبديد الموارد كسوء استخدامها  -4
 من التبديد اكصيانتهعليها ظ افالقائمُت على أمواؿ األمة إذل كجوب اٟت

ا األساسية، من كظيفته اكالتمكُت ٢ت اكتشغيله ا، كذلك باستثمارىكالضياع 
ك١تا كاف عدـ استثمار ا١تاؿ ،قواـ اٟتياة، كاحملافظة عليو صيانة للحياة فا١تاؿ

كإغفاؿ استخدامو كتشغيلو ٯتثل أحد أنواع الفساد يف النشاط 
 يلي:، فإننا نتناكؿ الكبلـ عليو فيما (70)االقتصادم

                                                           
 . 76\21االستذكار ، ابن عبد الرب ، ( 67)
 ، 355\4أخرجو البخارم يف صحيحو ، كتاب البيوع ، باب النجش ، (  68)
 . 1156\3أخرجو مسلم ، كتاب البيوع ، باب .....ٖترًن النجش (  69)
 .249االستثمار يف االقتصاد اإلسبلمي، د/ أمَتة مشهور، ص(  70)
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 :(71)مظاىر ىذا النوع من الفساد
اإلسراؼ: كيراد بو ٕتاكز اٟتد يف اإلنفاؽ االستهبلكي مطلقان، كٔتعٌت  -

آخر فهو ٕتاكز اٟتد يف استهبلؾ ا١تباحات، كاالستجابة لرغبات النفس اليت 
 ٢تا أصل مشركع، ٦تا ٬تعل الشخص ٮترج عن حد االعتداؿ كالتوسط.

ا١تاؿ بًتؾ الطيبات كاإلنفاؽ على ا٠تبيثوىو ٤تـر  التبذير: كيراد بو إنفاؽ -
 كإف كاف شيئان قليبلن .

االكتناز: كيراد بو يف الفكر االقتصادم اٟتديث إمساؾ النقود كحبسها  -
عن التداكؿ، كٔتعٌت آخر فإف االكتناز ىو االحتفاظ با١تدخرات يف صورة 

 أرصدة نقدية عاطلة.
 عات .تبييض األمواؿ كا١تتاجرة با١تمنو  -
 التهرب الضرييب -

: تتمثل في كاالقتصادمالمطلب الثالث : أسباب الفساد المالي 
 :(72)المنظور القرآني فيما يلي

ٝتي ا٢تول بذلك ألنو يهوم إتباع الهول كالميل إلى الشهوة :  – 1
بصاحبو يف النار فهو يفضي إذل الظلم كيصد عن اٟتق كيورث الكرب كىو 

قاؿ تعالى : " كالو اتبع الحق أىواءىم لفسدت  ،نقيض العدؿ 
السموات كاالرض كمن فيهن بل أتيناىم بذكرىم فهم عن ذكر ربهم 

 .(73)معرضوف " 
                                                           

 20القيم اإلسبلمية كدكرىا يف ترشيد السلوؾ االستهبلكي ،ص(71)
الفساد ا١تارل كاإلدارم كمعوؽ لعملية التنمية االقتصادية كاالجتماعية يف اٞتزائر ، طبلؿ زغبة ، السعيد بؤيكة ، (72)

 .117-116ص
 . 71سورة ا١تؤمنوف ، اآلية ( 73)
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فلوال كاف من قاؿ تعاذل :"حب الترؼ الذم يؤدم إلى الظلم:  – 2
أكلوا بقية ينهوف عن الفساد يف االرض إال قليبل ٦تن ا٧تينا القركف من قبلكم 

 .(74)أترفوا فيو كما كانوا ٣ترمُت "  منهم كاتبع الذين ظلموا ما 
خلوا قرية أفسدكا فيها د" إف ا١تلوؾ إذا فساد الملوؾ : قاؿ تعالى :  – 3

 .(75)كجعلوا أعزة أىلها أذلة " 
قاؿ تعاذل : "  ،كىو تجاكز الحد في اإلنفاؽ  طاعة المسرفين : – 4

 .(76)كال تطيعوا أمر ا١تسرفُت الذين يفسدكف يف األرض كال يصلحوف " 
قاؿ تعاذل : " كالذين كفركا ترؾ الوالء للمؤمنين كاتباع المشركين :  – 5

 .(77)بعضهم أكلياء بعض إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض كفساد كبَت " 
يرتكز النشاط : األخالقية كالضوابط الشرعيةغياب القيم  - 6

االقتصادم يف النظاـ اإلسبلمي على مبادئ إنسانية كأسس أخبلقية 
كضوابط شرعية، تغرس يف نفوس أتباعو اٟترص على مزاكلتو كإتقانو يف 
اإلطار الذم يسهم يف ٖتقيق التنمية االقتصادية كاالجتماعية، كيكفل 

التصرفات الضركرية كاٞتماعية، جامعان لكلو تصحيح ا١تخالفات ٞتميع أنواع 
من اٞتانبُت ا١تادم كالركحي يف كقت كاحد باعتبار أف االىتماـ ّتانب دكف 

 اآلخر يؤدم إذل خلل كاضطراب يف حياة الفرد كآّتمع.

                                                           
 . 116سورة ىود ، اآلية ( 74)
 . 34النمل  ، اآلية (75)
 152 - 151سورة الشعراء ، اآلية  (76)
 . 73األنفاؿ ، اآلية  (77)
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كٖتقيقان ٢تذه الغاية الفريدة فقد كضع اإلسبلـ للنشاط االقتصادم آدابان 
بلؽ اٟتميدة، ٦تا ٭تقق لو الفاعلية اإل٬تابية كقيمان هتدؼ إذل ربطو باألخ

 .(78)كاٟتركة الصحيحة
 (79)المطلب الرابع : آثار الفساد المالي كاالقتصادم 

 للفساد ا١تارل كاالقتصادم آثار سلبية على آّتمع تتمثل يف :
 سوء توزيع ا١توارد– 1
 خفض معدالت االستثمار – 2
 ا١تنافسة الكفاءة كاالبتكار تدين مستويات – 3
 خفض التوظيف – 4
 تزايد الفقر – 5
 عرقلة التنمية– 6

 . (80)المطلب الخامس : طرؽ عالج الفساد المالي كاالقتصادم
عبلج الفساد يف األنظمة االقتصادية الوضعية يكوف بتقليل الفرص  -

ا١تتاحة ٞتٍت الريع، كذلك باٗتاذ ٣تموعة من اإلجراءات كاإلصبلحات 
 االقتصادية كالسياسية ك٪توىا.

                                                           
 20القيم اإلسبلمية كدكرىا يف ترشيد السلوؾ االستهبلكي ،ص(78)
الفساد ا١تارل كاإلدارم كمعوؽ لعملية التنمية االقتصادية كاالجتماعية يف اٞتزائر ، طبلؿ زغبة ، السعيد بريكة ، ( 79)

 . 124ص
، أنواعو. أسبابو. آثاره كعبلجو ،د. عبد اهلل بن حاسن اٞتابرم ،قسم االقتصاد اإلسبلمي الفساد االقتصادم (80)

الفساد ا١تارل كاإلدارم كمعوؽ لعملية التنمية االقتصادية كاالجتماعية يف اٞتزائر ، طبلؿ . 26،جامعة أـ القرل، ص
 .144زغبة ، السعيد بريكة ،ص
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دكر اإلرادة الصادقة يف مكافحة الفساد، كلكن ىذه اإلرادة غَت   -
كافية إف دل يرافقها ٣تموعة من اإلجراءات كاإلصبلحات السياسية 

 كاالقتصادية ا١تختلفة للمعاٞتة .
دكر الوازع الديٍت أك الرقابة الداخلية لدل الفرد ا١تسلم يف منع الفساد  -

عو، كىذا األمر يعد من اإلجراءات الوقائية ١تكافحة الفساد قبل كقو 
كذلك  يف اإلسبلـ كىو ما أغفلتو الدراسات االقتصادية الوضعية

بتفعيل دكر ا١تسجد يف غرس اآلداب كاألخبلؽ اٟتميدة كتقوًن سلوؾ 
 .األفراد 

تفعيل القوانُت ا١تتعلقة ٔتكافحة الفساد على ٚتيع ا١تستويات كقانوف  -
ح با١تمتلكات لذكم ا١تناصب العليا كٕترًن الكسب غَت التصري

ا١تشركع كتشديد القوانُت ا١تتعلقة ٔتكافحة الرشوة كاحملسوبية كاستغبلؿ 
الوظيفة العامة يف قانوف العقوبات كإعطاء الصحافة حرية الوصوؿ إذل 

 ا١تعلومات .
األعماؿ تفعيل أجهزة احملاسبة كا١تساءلة مع إشراؾ أصحاب  -

كا١تواطنُت فيها كمعاقبة من يثبت إدانتو يف الفساد معاقبة سريعة 
 كقاسية .

ٖتقيق العدؿ يف توزيع الثركات كاقتبلع اٟترماف من جذكره باعتباره  -
 ا١تورد األساسي للفساد .

تشديد الرقابة الداخلية كا٠تارجية يف مؤسسات الدكلة كاٟترص على  -
 استقبللية أجهزة الرقابة كتعزيز دكرىا.

 اقصات اٟتكومية .اد مبدأ الشفافية يف العقود كا١تناعتم -
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 ضركرة إصبلح النظاـ القضائي حىت يكوف ٔتنأل عن الفساد . -
 ٖتسُت ركاتب ا١توظفُت  -

 :أخالقيات العمل التجارم كالتمويلي في اإلسالـالمطلب السادس
 الفرع األكؿ : أخالقيات العمل التجارم في اإلسالـ

 أحكاـ التجارة فريضة شرعية كضركرة بشريةالتفقو في  أكالن :
التػػاجر ا١تسػػلم صػػاحب عقيػػدة يػػدعو النػػاس إليهػػا. كالتػػاجر ا١تسػػلم صػػاحب 
خلػػق يػػدعو النػػاس إليػػو، كالتػػاجر ا١تسػػلم داعيػػة إذل ديػػن اهلل بسػػلوكو كحسػػن 
تعاملو مع الناس فهو داعية بلساف اٟتاؿ كإف دل يكػن كػذلك بلسػاف ا١تقػاؿ، 

لم ٖتليبلن لكلمة تاجر حيث قاؿ: ]التاء تعٍت تقول، كقد ذكر بعض أىل الع
كاأللف أمُت، كاٞتيم جسور، كالراء رحيم، فالتػاجر ا١تسػلم تقػيّّ أمػُته جسػوره 

كىػػو مػػا ينبغػػي أف يتحلػػى بػػو كػػل تػػاجر حػػىت يطػػرح اهلل تبػػارؾ كتعػػاذل رحػػيمه  
لػػػي الربكػػػة يف ٕتارتػػػو كتسػػػود الثقػػػة كاالطمئنػػػاف بػػػُت البػػػائع كا١تشػػػًتم , ك التح

النػيب صػل سػَتة اقتػداء بٕتارنػا بػو أف يتحلى  ّٔذه ا١تعاين الطيبة ىو ما نطمح
جػػػار ا١تسػػػلمُت السػػػابقُت الػػػذين  اجر ك اتباعػػػا ألخػػػبلؽ التالتػػػاهلل عليػػػو كسػػػلم 

 .(81)كانوا ىداة مهتدين 
كلقػػػد حػػػػث اهلل سػػػبحانو كتعػػػػاذل علػػػػى التفقػػػو يف الػػػػدين فقػػػاؿ جػػػػلَّ جبللػػػػو: 

يًن كىًليينػًذريكا قػىػٍومىهيٍم "فػىلىٍوالى نػىفىرى ًمٍن   هيٍم طىائًفىةه ًليىتػىفىقَّهيوا ًفي الػدِّ كيلِّ ًفٍرقىةو ًمنػٍ
ػػٍم يىٍحػػذىريكفى" عيػػوا ًإلىػػٍيًهٍم لىعىلَّهي ًإذىا رىجى
. فيجػػب علػػى ا١تسػػلم أف يػػتعلم مػػن (82)

أمػػور دينػػو مػػا ىػػو ضػػركرم لعبادتػػو كلعملػػو. كمػػا أنػػو ٬تػػب علػػى مػػن اشػػتغل 
                                                           

 .111نة ،صحساـ الدين عفا1قو التاجر ا١تسلم ،  ( 81)
 122سورة التوبة اآلية (82)
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يػػتعلم األمػػور األساسػػية الػػيت ال يصػػح العمػػل بػػدكهنا، بعمػػل مػػن األعمػػاؿ أف 
فعلػػػى التػػػاجر ا١تسػػػلم أف يػػػتعلم أحكػػػاـ البيػػػع كالشػػػراء كمػػػا يتعلػػػق بالربػػػا حػػػىت 

 .(83)يتجنبو ك٨تو ذلك من األحكاـ
 .(84)التاجر المسلم  يات: آداب كأخالقثانيان 

إف التجػػػارة يف اإلسػػػبلـ ٖتكمهػػػا ضػػػوابط كقػػػيم أخبلقيػػػة ينبغػػػي علػػػى التجػػػار 
التحلػػي ّٔػػا، كىػػذه الضػػوابط كالقػػيم مسػػتمدة مػػن كتػػاب اهلل تعػػاذل كمػػن سػػنة 

صػػػحابة كالسػػػلف يف تعػػػاملهم كمػػػن سػػػَت ال -صػػػلى اهلل عليػػػو كسػػػلم  -نبيػػػو 
مػن أعظػم أخػبلؽ التجػار فقػد كرد  الصدؽ كاألمانة كالنصيحةفالتجػارم , 

 صػلى اهلل -أف النػيب  -رضػي اهلل عنػو  -يف اٟتديث عن أيب سػعيد ا٠تػدرم 
قػػػػػػاؿ: "التػػػػػاجر الصػػػػػػدكؽ األمػػػػػُت مػػػػػػع النبيػػػػػُت كالصػػػػػػديقُت  -عليػػػػػو كسػػػػػلم 

كعلػػػػػى التػػػػػاجر أف يتجنػػػػػب الغػػػػػ  كالتػػػػػدليس كالغػػػػػرر  ،(85)كالشػػػػػهداء"
السػماحة فػي  أفكمػا  ,كالنج  ككتماف عيب السلعة كاأليماف الكاذبة 

كالشػػراء أمػػر مطلػػوب شػػرعان كقػػد  يف البيػػع البيػػع كالشػػراء ك إنظػػار المعسػػر
أف  -رضػػي اهلل عنػػو  -عػػن أيب ىريػػرة  أحاديػػث كثػػَتة يف ذلػػك منهػػا:كردت 

قػػػاؿ: "إف اهلل ٭تػػػب ٝتػػػح البيػػػع ٝتػػػح  -صػػػلى اهلل عليػػػو كسػػػلم  -رسػػػوؿ اهلل 
قػاؿ: قػاؿ رسػوؿ  -رضػي اهلل عنػو  -كعػن جػابر  .( 86)الشراء ٝتػح القضػاء"

                                                           
 .42/ 1حاشية ابن عابدين (83)
 .111حساـ الدين عفانة ،ص1فقو التاجر ا١تسلم ، (84)
. كفيو ضعف منجرب كما قاؿ العبلمة األلباين يف غاية 515/ 3ركاه الًتمذم كقاؿ حديث حسن. سنن الًتمذم ( 85)

 124ا١تراـ ص 
 .327/ 2األلباين يف صحيح الًتغيب كالًتىيب ركاه الًتمذم كصححو العبلمة ( 86)
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: "غفػػر اهلل لرجػػل كػػاف قػػبلكم كػػاف سػػهبلن إذا -صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم  -اهلل 
 .(87)باع سهبلن إذا اشًتل سهبلن إذا اقتضى"

صػلى اهلل  -قػاؿ: قػاؿ رسػوؿ اهلل  -رضػي اهلل عنػو  -كعن عثماف بن عفاف 
: "أدخل اهلل عػز كجػل رجػبلن كػاف سػهبلن مشػًتيان كبائعػان كقاضػيان -عليو كسلم 

 .(88)كمقتضيان اٞتنة"
اء.كأما التاجر أف يطلب حقو برفق كلُت فهذه ىي السماحة يف االقتض فعلى

ػرىةو كىأىٍف  ػافى ذيك عيٍسػرىةو فػىنىًظػرىةه ًإذلى مىٍيسى إنظار ا١تعسػر فقػد قػاؿ اهلل تعػاذل: "كىًإٍف كى
يػٍره لىكيٍم ًإٍف كينتيٍم تػىٍعلىميوفى") ( كىذه اآلية كإف كانت قد نزلػت يف 89تىصىدَّقيوا خى

ا ديػػن الربػػا إال أف سػػائر الػػديوف ملحػػق بػػػو ٟتصػػوؿ ا١تعػػٌت اٞتػػامع بينهمػػا فػػػإذ
 أعسر ا١تديوف كجب إنظاره كىو اختيار اإلماـ الطربم.

 :(90)لتوضيح ىذا الخلق أكثر نذكر بعض الضوابط الفقهية للتجارة ك 
الفقو اإلسبلمي ضبط اٟتصوؿ على الربح كٖتديده بضوابط الرّْبح  أف -1

فحرـٌ ٖتصيل الرّْبح عن طريق الربا، كاالٕتار باحملرمات، كالغنب 
 الفاحش ا١تقًتف بالتغرير، كالغرر، كالتدليس، كاالحتكار. 

إف الضوابط اليت كضعها الفقو اإلسبلمي للرّْبح كالتجارة، أشارت إذل  -2
بلؽ ىي أساس ا١تعامبلت الشرعية، كمن تلك القيم أف القيم كاألخ

العدؿ أك القسط. كىذا كاضح من ٖترًن الربا كالغرر كالغنب الفاحش، 
كمنها أيضان الرٛتة اليت تستنبط من ٖترًن االحتكار. كمن ٖترًن 

                                                           
 .326/ 2ركاه الًتمذم كحسنو العبلمة األلباين يف صحيح الًتغيب كالًتىيب ( 87)
 326/ 2ركاه النسائي كحسنو العبلمة األلباين يف صحيح الًتغيب كالًتىيب ( 88)
 .280سورة البقرة اآلية ( 89)
 140-130انظر أطركحتنا للدكتوراه: أحكاـ الربح يف الفقو اإلسبلمي كاالقتصاد الوضعي ، ص (90)
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 التدليس أك التغرير، تظهر القيم األخرل كالصدؽ كاألمانة كالنصيحة. 
ف الضوابط اليت كضعها الفقو اإلسبلمي بناء على ما سبق أقوؿ: إ -3

للرّْبح، تضمن خلو العملية التجارية كاالستثمارية من عنصر األنانية 
كالظلم كالضرر، كٗتلو من عدـ مراعاة مصلحة الغَت كغَتىا من 
العناصر السلبية اليت تنتج عن الربا كالغنب الفاحش كالتغرير كالغرر 

ن كالتكافل االجتماعي، الذم كاالحتكار، كبالتارل، يتحقق التضام
 تستقر بو حياة اإلنساف.

بلمي أسس ينبغي ٓتصوص ٖتديد ىامش الربح كضع الفقو اإلس  - -4
ه ، كىي عدـ ا١تغاالة يف الربح كمراعاة مبدأ العدؿ أف تتبع يف ٖتديد

كاستشارة أىل ا٠تربة كالتوازف بُت درجة ا١تخاطرة كالربح. كليس ىناؾ 
ٖتديد نسبة معينة يتقيد ّٔا التجار يف معامبلهتم يف الفقو اإلسبلمي 

بل ذلك مًتكؾ لظركؼ التجارة عامة كظركؼ التاجر كالسلع مع 
مراعاة ما تقضي بو اآلداب الشرعية من الرفق كالقناعة كالسماحة 
كالتيسَت، كإف كاف الفقو ا١تالكي ٭تدده بالثلث لكن ال نص عليو 

تجارم فإننا ٧تد ما يسٌمى ،ٓتبلؼ االقتصاد الوضعي كالقانوف ال
ّٔامش الربح ٖتدده السلطات ا١تختصة بتحديد األسعار أك األرباح 
حسب كل منتوج كدرجة أ٫تيتو لدل ا١تستهلك سواء كاف سلعا أك 
خدمات ك٬تب شرعان احًتاـ ىذا ا٢تامش ١تا فيو من مصلحة للبائع 

 كا١تشًتم.
 اإلسالـأخالقيات العمل التمويلي في : الفرع الثاني 
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 كأقسامو : التعريف بالتمويلأكالن 
اؿ كًمٍلتى  لغةن: مشتق من ا١تاؿ. جاء يف لساف العرب: "كميٍلتى بعدنا ٘تى

، كلو: كثر مالك"  . كالتموُّؿ: كسب ا١تاؿ. كالتمويل: إنفاقو، (91)ك٘توَّلتى
 .(92أزكّْده با١تاؿ) :فأموّْلو ٘تويبلن أم
ا١تالية ألم مشركع أك عملية التغطية  :التمويل يعٍت اصطالحان:

 .(93)اقتصادية
كٯتكن أف يقسم التمويل إذل تقسيمات ٥تتلفة من حيث اٟتجم أك الطبيعة 

أك ا١تصدر، لكن التقسيم ا١تستعمل كثَتان يف كاقعنا ا١تعاصر كخاصة يف 
النشاط ا١تصريف اإلسبلمي ىو الذم يكوف حسب ا١تدة أك األجل كيقسم 

 .(94)بذلك إذل ثبلثة أنواع
التمويل قصَت األجل: كمدتو سنة كاحدة يف الغالب ك٬تب أال يتجاكز - 1

 18السنتُت كحدٍّ أقصى، كإف كاف بعػض االقتػصاديُت ٬تعل ىذا اٟتد ىو 
 .شهران فقط، أما اٟتد األدىن فيمكن أف يصل إذل يـو كاحد

التمػويل متوسػط األجػل: كتتػراكح مدتو من سنتُت إذل ٜتس سنوات،  -ػ 2
                                                           

صيغ التمويل قصَت األجل يف البنوؾ اإلسبلمية ، سليماف ناصر ، مذكرة ماجستَت علـو اقتصادية ، جامعة اٞتزائر ( 91)
 ـ.1998،  23،ص

 24مرجع سابق ، صصيغ التمويل قصَت األجل يف البنوؾ اإلسبلمية ، (  92)
 ،ا١تؤ٘تر العا١تي التاسع20أ٫تية ا١تعيار األخبلقي يف التمويل اإلسبلمي ، د. إزىرم إبراىيم عثماف عامر ، ص(93)
،ا١تؤ٘تر العا١تي التاسع 20أ٫تية ا١تعيار األخبلقي يف التمويل اإلسبلمي ، د. إزىرم إبراىيم عثماف عامر ، ص(94)

سبتمرب  11-9موضوع : النمو كالعدالة كاالستقرار من منظور إسبلمي يف الفًتة  لبلقتصاد كالتمويل اإلسبلمي )يف
 ـ ، استنبوؿ ، تركيا 2013
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 .د ٯتتد حدُّه األقصى إذل سبع سنواتكق
التمويل طويػل األجل: كمػدتػو تػزيد على ٜتس أك سبع سنوات، كليس  - 3

 لو حدّّ أقصى؛ إذ ٯتكن أف يصل إذل عشرين سنة أك أكثر

 : أىمية أخلقة التمويل كربطو بها كآثارىا عليوثانيان 

تعترب األخبلؽ اٞتانب السلوكي، كالعملي  لئلسبلـ عامة  كاالقتصاد 
اإلسبلمي خاصة، كما يتفرع عنو من قضايا التمويل كغَته ، فمنهج اإلسبلـ 
يف كسب ا١تاؿ كإنفاقو مبٍت على االلتزاـ بالسلوكات االقتصادية اليت التـز 

ية عامة من ضوابط كقواعد اقتصادّٔا رسوؿ اهلل صل اهلل عليو كسلم 
،تضبط التعامل االقتصادم يف آّتمع ،كتصلح للتطبيق يف كل زماف كمكاف 
مع عدـ ٖتديد الكيفيات كاألساليب كذلك ٘تكينا للمسلمُت من االجتهاد 

 ٔتا يتناسب مع ظركؼ العصر الذم يعيشوف فيو
؛ ميقيَّده يف رأم أحد الباحثُت  فالسلوؾ االقتصادم التمويلي  يف اإلسبلـ

ذا يىٍسلم ّٔيدة، كاألخبلؽ، كبالضوابط الشرعية، كالًتبية الدينية، ك بالعق
االقتصاد اإلسبلمي، كسوؽ ا١تسلمُت، من احملاذير الشرعية ك٤تق الربكة 

(95)، 

                                                           
 20ا١ترجع نفسو ، ص (95)
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كما أف االلتزاـ بالقيم األخالقية كاإليمانية ىو العامل األساسي الذم 
مراعاة ىذه أدل إلى انتشار المصارؼ اإلسالمية، لذلك ال بد من 

 . (96)الًقيىم ، كالمحافظة عليها
كالتمويل اإلسالمي؛ يجب أف يخضع لجميع الشركط الشرعية، كالًقيىم 
األخالقية في أدؽ تفاصيلو ، من حيث الوفاء بشركط عقود التمويل،، 
فالوفاء من القيم األخالقية المطلوب االلتزاـ بها في مؤسسات 

ملين معها، سواءن تعلقت ىذه الشركط التمويل، كالعاملين فيها، كالمتعا
بالمواصفات، أك األسعار، أك المصركفات، أك السداد، أك غير ذلك 

باإلضافة إلى بناء جو من الثقة بينهم مبني , من الشركط المشركعة 
على الصدؽ كالصراحة كإخضاع اختيار نوع المشركع كتحديد أكلويات 

 .(97)التمويل كالعمل الرقابي للقيم األخالقية
إف االلتزاـ باألخبلؽ اإلسبلمية يف أدؽ تفاصيل التمويل لو آثار حسنة على 
حياة ا١تسلمُت فيسهم يف اٟتفاظ على أموا٢تم كيزيد من األرباح كيطرح 

 .ثركة األمة كسبلمة اقتصادىا الربكة فيها ، كما أنو أساس احملافظة على
 االقتصاد اإلسالمياألخالقيات التي تحكم عمليات التمويل في :ثالثان 
 أخالؽ أساسية ضركرية لنجاح العملية التمويلية : -أ 

                                                           
 22ا١ترجع نفسو ، ص(96)
 22ا١ترجع نفسو ، ص( 97)
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لك العديد من األخبلؽ اٟتميدة، اليت حثػت عليهػا الشػريعة اإلسػبلمية،  ىنا
كفػػػػي بػػػػاب كأكجبػػػػت علػػػػى ا١تسػػػػلمُت التحلػػػػي، كالتخلػػػػق ّٔػػػػا، يف حيػػػػاهتم، 

تػي المعػامالت الماليػة كالتمويػل؛ ىنالػك عػدد مػن األخػالؽ الحميػدة، ال
يجب على المسلم أف يوليها عناية خاصة، كمن ذلك:  الصدؽ كالوفػاء 

 كاألمانة كاإليثار كالسماحة .بالعقود كالعهود مع اهلل تعالى كمع العباد
كمػػػػا أف ىنػػػػاؾ العديػػػػد مػػػػن األخػػػػبلؽ السػػػػيئة، الػػػػيت حػػػػذرت منهػػػػا الشػػػػريعة 

كفػي اإلسبلمية، كحذرت ا١تسلمُت من االتصاؼ، كالتخلق ّٔػا، يف حيػاهتم، 
بػػاب المعػػامالت الماليػػة كالتمويػػل؛ ىنالػػك عػػدد مػػن األخػػالؽ السػػيئة، 

 التي يجب على المسلم أف يوليها عناية خاصة، كمن ذلك:  
المبػػػاالة فػػػي تعػػػاطي كال الكػػػذب، كخيانػػػة األمانػػػة، كالغػػػ ، كالسػػػرقة،   

المحرمػػػػات، كاإلضػػػػرار بػػػػاآلخرين، كاألنانيػػػػة كحػػػػب الػػػػذات، كالخػػػػداع، 
وابط الشػػرعية، كاالحتيػػاؿ علػػى اآلخػػرين، كالجػػور، كالتحايػػل علػػى الضػػ

 كالظلم، كالمطل، كاإلشاعات الميًضرَّة في البورصة كاألسواؽ.
كأف مػػن أعظػػم األسػػباب؛ الػػيت تيكتسػػب ّٔػػا األخػػبلؽ الفاضػػلة ىػػي: سػػبلمة 
العقيدة،كالدعاء، كالتفكر يف اآلثار ا١تًتتبػة علػى حسػن ا٠تلػق، كعواقػب سػوء 

األخيػػار، كأىػػل األخػػبلؽ الفاضػػلة، إذل غػػَت ذلػػك ا٠تلػػق، ككػػذلك مصػػاحبة 
 .(98)من األسباب الشرعية

                                                           
 23أ٫تية ا١تعيار األخبلقي يف التمويل اإلسبلمي ، د. إزىرم إبراىيم عثماف عامر،ص(98)
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  :االلتزاـ بالضوابط الشرعية للمعامالت المالية في اإلسالـ -ب 
  :كأىم ىذه الضوابط ما يلي

"الًَّذينى يىٍأكيليوفى الربا حراـ يف اإلسبلـ لقولو تعاذل :  :تحريم الربا -1  
بَّطيوي الشٍَّيطىافي ًمنى اٍلمىسِّ ذىًلكى الرِّبا ال يػىقيوميوفى  ا يػىقيوـي الًَّذم يػىتىخى ًإالَّ كىمى

ـى الرِّبا " ٍيعى كىحىرَّ ٍيعي ًمٍثلي الرِّبا كىأىحىلَّ اللَّوي اٍلبػى بًأىنػَّهيٍم قىاليوا ًإنَّمىا اٍلبػى
(99.) 

  :تحريم االكتناز، كأداء حقوؽ اهلل كالمجتمع في الماؿ - 2
بو يف الفكر االقتصادم اٟتديث إمساؾ النقود كحبسها عن : كيراد االكتناز

التداكؿ، كٔتعٌت آخر فإف االكتناز ىو االحتفاظ با١تدخرات يف صورة أرصدة 
كيقصد بو كذلك :منع الزكاة كحبس ا١تاؿ الذم يفضل عن  نقدية عاطلة

 اٟتاجة عن اإلنفاؽ يف سبيل اهلل، كسبيل اهلل ىو النفع العاـ كا٠تَت كا١تصلحة
.كجػاء ٖتػريػم االكتناز يف قولو ػ تعاذل ػ: "كىالًَّذينى يىٍكًنزيكفى الذَّىىبى (100)العامة

" ًبيًل اللًَّو فػىبىشٍّْرىيم ًبعىذىابو أىلًيمو كىاٍلًفضَّةى كىال يينًفقيونػىهىا يف سى
(101). 

 .(102)استثمار الماؿ في الطيبات كاالبتعاد عن المحرمات - 3
مػن أىمّْ الضوابط اليت كضعها اإلسبلـ إلنفاؽ ا١تاؿ أك اكتسابو االلتزاـ  إف

لُّ ٢تىيمي الطَّيّْبىاًت  بالطيبات كاالبتعاد عن ا٠تبائث كاحملرمات، قاؿ ػ تعاذل: "كى٭تًي
" بىاًئثى ـي عىلىٍيًهمي الٍػخى كى٭تيىرّْ

(103). 

                                                           
 ( 275اآلية )  -ة سورة البقر (99)
 27صيغ التمويل قصَت األجل يف البنوؾ اإلسبلمية ، مرجع سابق ، ص(100)
 (43اآلية ) -سورة التوبة ( 101)
نقبلن عن :نظم 7أخبلقيات التمويل يف االقتصاد اإلسبلمي ، ا.د .الطيب داكدم ،أ. مهاكات لعبيدم، ص( 102)

 . ٤227تاسبية يف اإلسبلـ ،٤تمد كماؿ عطية ، ص
 (751اآلية )–سورة األعراؼ (103)
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االستثمار فيها، أما عن ا٠تبائث كاحملرمات اليت هنى اإلسبلـ عن ٘تويلها أك 
فهي األعماؿ كا١تهن اليت جاء ٖترٯتها صر٭تان يف الكتاب أك السنة أك يف 
اجتهادات الفقهاء؛ ألف بعضها جاء مع تطور اٟتضارة، كما أفرزتو من 

 :(104)سلبيات آّتمعات األخرل غَت اإلسبلمية، كأىم ىذه األعماالحملرمة
 مواؿ الناس بالباطل .تزكير كتزييف النقود؛ لما فيها من أكل أل - 
البغاء؛ لما فيو من ضياع األنساب كىدـ لقيم الشرؼ كالفضيلة، -

 .كلما فيو أيضان من أمراض تفتك بالمجتمعات
الرقص كفنوف الخالعة، كذلك ألف ىذه الًحرىؼ تؤدم غالبان إلى -

  .الزنى
صػػناعة التماثيل ؛ لما يؤدم إليو ذلك من الشرؾ باهلل كىدـ -

  .لمعقيدة المس
صناعة المسكرات كالمخدرات كالمفترات؛ لما في ذلك من -

إضرار بالنفس كالعقل كالماؿ كىي من مقاصد الشريعة التي سعت 
 .إلى حفظها

تربية الخنازير؛ ألف لحمها محرَّـ على المسلم، كقد أثبت الطب -
 .ما في ىذا اللحم من مضرة بجسم اإلنساف

في قاعدتي : الغنم بالغـر المتمثل االلتزاـ بمبدأ العدؿ  – 4
 (105)كالخراج بالضماف

                                                           
 8أخبلقيات التمويل يف االقتصاد اإلسبلمي ، ا.د .الطيب داكدم ،أ. مهاكات لعبيدم، ص(104)
 . 264ص  28اٞتزء  -انظر ا١توسوعة الفقهية الكويتية (105)
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العػػػدؿ يف التمويػػػل اإلسػػػبلمي؛ يفػػػرض علػػػى أطػػػراؼ ا١تعاملػػػة تطبيػػػق القاعػػػدة 
ػػل ضىػػرىرىهي،  ػػٍيءو يػىتىحىمَّ ػػٍن يػىنىػػاؿ نػىٍفػػعى شى ػػا: أىفَّ مى (، كىمىٍعنىاىى اٍلًفٍقًهيَّػػًة: )اٍلغيػػٍنمي بًػػاٍلغيٍرـً

يغػػنم شػػيئان مػػن كراء مالػػو؛  )كيقصػػد بهػػا: أنػػو إذا أراد صػػاحب المػػاؿ؛ أف
فعليػػػو أف يتحمػػػل، مخػػػاطرة اسػػػتخدامو فػػػي نشػػػاط اقتصػػػادم حقيقػػػي، 
، كمػا أنػو يرجػو تحقيػق الغػنم أك  كبذلك يكػوف عيرضػة للخسػارة أك للغػـر

ال ترضػػػى لصػػػاحب  -التػػػي تنشػػػدىا الشػػػريعة اإللهيػػػة -الػػػربح، فالعدالػػػة
بل مبدأ تحمل الماؿ؛ أف يشارؾ فقط في الربح،... بل عليو أيضان أف يق

الخسػػارة( كىػػذا بخػػالؼ القػػركض الربويػػة التػػي يغػػنم فيهػػا المرابػػي، كال 
 .(106)يرضى بالغـر أبدان 

كالعػػػدؿ فػػػي التمويػػػل اإلسػػػالمي؛ يفػػػرض علػػػى أطػػػراؼ المعاملػػػة أيضػػػان، 
تطبيػػق القاعػػدة اٍلًفٍقًهيَّػػًة: )الخػػراج بالضػػماف(،كىي مػػأخوذة مػػن حػػديث 

قضػػى أف  -صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم -رضػػي اهلل عنهػػا: "أف النبػػي -عائشػػة
ا مىػػنٍ (107)الخػػراج بالضػػماف"  ػػٍيًء يىٍسػػتىًحق هى يػىٍلزىميػػوي  ، بمعنػػى:أىفَّ مىنىػػاًفعى الشَّ

ػا  ػارىًة ىىالىًكػًو، فىمى فىعىةي؛ ًفي ميقىاًبل تىحىم ػل خىسى نػٍ ، فػىتىكيوفي اٍلمى انيوي لىٍو ىىلىكى ضىمى
انًًو؛ الى يىٍستىًحق  مىنىاًفعىوي.  لىٍم يىٍدخيل ًفي ضىمى

                                                           
 ا١ترجع نفسو (106)
 13أ٫تية ا١تعيار األخبلقي يف التمويل اإلسبلمي ، د. إزىرم إبراىيم عثماف عامر،ص( 107)
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 (108):استمرار الملك لصاحبو-5
ا١تلكية إف ٘تويل العملية اإلنتاجية يف االقتصاد اإلسبلمي يقتضي استمرار 

لصاحبها حىت كلو تغَتت أكصاؼ ىذه ا١تلكية، ففي الشركات ٧تد أف ما 
يضعو الشركاء من أمواؿ يبقى ملكان ٢تم حىت لو كاف أحد الشركاء غَت 

عامل فإف ملكيتو سوؼ تستمر كلو كانت حصة شائعة من ٣تموع أمواؿ 
 .حيافالشركة، كرغم تغٌَت صفة ذلك ا١تاؿ من نقود إذل عركض يف أغلب األ

 :ارتباط التمويل بالجانب المادم لالقتصاد -6
إف ا١تبلحظ لصيغ التمويل اإلسبلمية ٬تد أف التمويل يرتبط ارتباطان كثيقان 
باٞتانب ا١تادم لبلقتصاد أك باإلنتاج اٟتقيقي الذم يضيف شيئان جديدان 

كيًتتَّب على االلتزاـ ّٔذا ا١تبدأ يف التمويل اإلسبلمي نتيجة , للمجتمع
ىامة، كىي أف العائد ػ خاصة إذا كاف رْتان ػ الذم يتحصل عليو ا١تموؿ 

يرتبط ارتباطان أصليان بنتيجة ا١تشركع الذم متَّ ٘تويلو، كليس ٔتقدار التمويل كال 
بعض أسجل لمطلب ككخالصة لهذا ا.(109)بذمة ا١تستفيد ّٔذا التمويل

 اآلتية: كالمقترحات النتائج

                                                           
 25صيغ التمويل قصَت األجل يف البنوؾ اإلسبلمية ، مرجع سابق ، ص( 108)
. أخبلقيات التمويل يف االقتصاد 26صيغ التمويل قصَت األجل يف البنوؾ اإلسبلمية ، مرجع سابق ، ص( 109)

 12اإلسبلمي ، ا.د .الطيب داكدم ،أ. مهاكات لعبيدم، ص
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إف االقتصاد اإلسبلمي قد عٍت باٞتانب األخبلقي عناية ٦تيزة ، كلو   - 1
يف ذلك منهج أصيل يلمسو من تدبر آيات األخبلؽ يف القرآف الكرًن 

 كأحاديثها يف السنة النوية.
أف ا١تنهج األخبلقي يف الكتاب كالسنة يرتبط ارتباطان كثيقان ّتانب  -2

االجتماعية كالدكلية كغَتىا ، إضافة  العقيدة كالعبادة كا١تعامبلت كالعبلقات
إذل ارتباطو ٔتقاصد الشريعة كحفظ الضركرات ا٠تمس ، ذلك أف العنصر 

 األخبلقي ٝتة بارزة يف كل تلك اٞتوانب .

ضركرة توعية كل ا١تتعاملُت االقتصاديُت كالتجار كا١تؤسسات ا١تالية  – 3

األرباح كاحملافظة على بأ٫تية االلتزاـ بأخبلقيات التمويل كدكرىا يف زيادة 

كذلك من خبلؿ دكر التعليم كالعبادة  كدكراهنا،األمواؿ كحسن تداك٢تا 

 ك٥تتلف كسائل اإلعبلـ.

يقع على عاتق كزارة التجارة تشريع ميثاؽ أخبلقي يلتـز بو كل من  – 4

ٯتارس أم نشاط رْتي ، كإتباعو بتكثيف ا١تراقبة كتطبيق القانوف يف حالة 

 ٥تالفتو .
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يف ا١تؤسسات كا١تارل إدراج مقياس أخبلقيات النشاط االقتصادم  – 5

كتشجيع البحوث كإقامة ا١تلتقيات كالدكرات التكوينية الًتبوية كاٞتامعية ، 

 كالدراسات يف ىذا آّاؿ .
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محاربة الفساد  :المحور الثالث
من طرؼ الهيئات كالمنظمات 

 الدكلية كالمحلية
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شػػهدت آّتمعػػات اإلنسػػانية ا١تعاصػػرة يف اآلكنػػة األخػػَتة أزمػػة لقػػد  مقدمػػة :
فسػػػاد يف ٥تتلػػػف ٣تػػػاالت اٟتيػػػاة كخاصػػػة اإلداريػػػة كا١تاليػػػة كاالقتصػػػادية , كدل 
تستثٍت دكلة بعينها سواء كانت متطورة أك متخلفة , كدل تعػد مشػكلة الفسػاد 

ف , بفعػػػػػػل التطػػػػػػور ظػػػػػػاىرة ٤تليػػػػػػة أك إقليميػػػػػػة  , بػػػػػػل غػػػػػػدت عػػػػػػابرة لؤلكطػػػػػػا
التكنولػػػػوجي اٟتاصػػػػل يف عػػػػادل األعمػػػػاؿ كا١تػػػػاؿ كاالتصػػػػاالت , كأصػػػػبح مػػػػن 
الصػػػعب السػػػيطرة عليهػػػا بسػػػبب تعقيػػػداهتا كتطورىػػػا لتشػػػمل ٥تتلػػػف اٞتػػػرائم 

, ٦تػػػػا آّتمػػػػع ا١تعاصػػػػر , الػػػػيت باتػػػػت هتػػػػدد أمػػػػن كاسػػػػتقرار كيانػػػػات ا١تنظمػػػػة 
موعة الدكليػة للتفكػَت استدعى األمر التحرؾ كبصفة استعجالية من طرؼ آّ

اآلفػػػة سػػػتول القػػػانوين كا١تؤسسػػػايت الػػػدكرل لػػػردع ىػػػذه ا١ت يف إ٬تػػػاد آليػػػات علػػػى
كذلػك نظػران لكػوف مظػاىر الفسػاد ال تقتصػر يف أضػرارىا كخطورهتػػا ا٠تطػَتة , 

على ا١تصاحل االقتصادية كا١تالية كاإلنسانية كاإلدارية للدكؿ فقط كإ٪تا تتعػداىا 
االجتماعيػػة كالثقافيػػة كالسياسػػية كاألمنيػػة ٢تػػذه الػػدكؿ ا١تصػػاحل إذل اإلخػػبلؿ ب

خاصػػػػػة عنػػػػػدما يتعلػػػػػق األمػػػػػر بفسػػػػػاد كتبيػػػػػيض األمػػػػػواؿ كتصػػػػػدير األسػػػػػلحة 
كىذا ما يصػطلح , 110ا١تمتلكات الثقافية ك٘تويل اإلرىاب هنب كا١تخدرات ك 

ا٢تيئػػػػات كا١تنظمػػػػات ، كلقػػػػد بػػػػذلت كمػػػػا ذكرنػػػػا آنفػػػػان عليػػػػو باٞترٯتػػػػة ا١تنظمػػػػة  
يف رسم االسػًتاتيجية العا١تيػة  ةجوىريقليمية كاحمللية جهودا جبارة ك الدكلية كاإل

١تكافحػػػػػػة الفسػػػػػػػاد كتتجلػػػػػػى تلػػػػػػػك اٞتهػػػػػػود يف سػػػػػػػن العديػػػػػػد مػػػػػػػن القػػػػػػػوانُت 
 كالتنظيمات الدكلية اليت ٯتكن ذكر بعضها فيما يلي :

النصػػػػوص القانونيػػػػة الدكليػػػػة ) االتفاقيػػػػات( المتعلقػػػػة  المبحػػػػث األكؿ :
  بمكافحة الفساد :

                                                           
 , مرجع سابق . ٤10تاضرات يف مقياس قانوف مكافحة الفساد , عاقلي فضيلة , ص 110)
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اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجػار غيػر المشػركع للمخػدرات  –أ 
, كتعػػد  ـ1988عػػاـ , كا١تعركفػػة باسػػم اتفاقيػػة فيينػػا ،  كالمػػؤثرات العقليػػة

ا٠تطػػػوة األكذل كاألىػػػم الػػػيت جسػػػدت قناعػػػة آّتمػػػع الػػػدكرل بضػػػركرة مكافحػػػة 
دا تعتػػرب ٘تهيػػكقمػػع التجػػارة غػػَت ا١تشػػركعة يف ا١تخػػدرات كا١تػػؤثرات العقليػػة، إذ 

فبينما ٘تنح االتفاقية للدكؿ سلطة التعػاكف , حقة التفاقيات ثنائية كإقليمية ال
كفقػػػا لنصوصػػػها يهػػػدؼ كاضػػػعوىا إذل أف تقػػػـو تلػػػك الػػػدكؿ بعقػػػد اتفاقيػػػات 

كقد أشػارت ديباجػة ,111ف تنفيذ اٟتقيقي ٢تذا التعاك الالحقة لتشكيل عملية 
غػَت ا١تشػركع ٖتقػق أرباحػا طائلػة  االٕتػاراالتفاقية إذل أف األطراؼ تػدرؾ بػأف 

تشػػجع ا١تنظمػػات اإلجراميػػة الدكليػػة علػػى اخػػًتاؽ كإفسػػاد ىياكػػل اٟتكومػػات 
كا١تؤسسػػػات التجاريػػػة كا١تاليػػػة ا١تشػػػركعة كآّتمػػػع علػػػى ٚتيػػػع مسػػػتوياتو.كىذا 

يف ا١تسػػائل  يسػػتدعي تقويػػة كتعزيػػز الوسػػائل القانونيػػة الفعالػػة للتعػػاكف الػػدكرل
األنشػػػطة اإلجراميػػػة الدكليػػػة النإتػػػة عػػػن االٕتػػػار غػػػَت  فػػػرض منػػػعاٞتنائيػػػة ، ل

 .112ركع ا١تش
الصػػادرة يف االتفاقيػػة الدكليػػة الخاصػػة بمكافحػػة الجريمػػة المنظمػػة  –ب 
أكتػػػػػػوبر  7كصػػػػػػادقت عليهػػػػػػا اٞتزائػػػػػػر بػػػػػػتحفظ يف ,  ـ2000ديسػػػػػػمرب 12

, كاعتمػػدت كعرضػػت للتوقيػػع كالتصػػديق كاالنضػػماـ ٔتوجػػب قػػرار  ـ2002
, ا١تػػؤرخ يف  25اٞتمعيػػة العامػػة لؤلمػػم ا١تتحػػدة , الػػدكرة ا٠تامسػػة كالعشػػركف 

ـ, كالغػػرض مػػن ىػػذه االتفاقيػػة حسػػب ا١تػػادة األكذل مػػن 2000نػػوفمرب  15
                                                           

-2016, مذكرة ماسًت , السنة الدراسية  , با٠تامسة منَتةاالتفاقيات الدكلية كتطبيقاهتا يف ٣تاؿ قانوف  الفساد  111)
 , مرجع سابق . 6, صـ , جامعة قاصدم مرباح , كرقلة , اٞتزائر 2017

, Gökorman şSinpa, تبييض األمواؿ على مستول التشريعات الدكلية كعلى ا١تستول الدكرل  مكافحة 112)
http://www.blog.saeeed.com/2009/08/ 

http://www.blog.saeeed.com/2009/08/
http://www.blog.saeeed.com/2009/08/
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 الوطنيػػػػة عػػػػربىػػػػذه االتفاقيػػػػة ىػػػػو تعزيػػػػز التعػػػػاكف علػػػػى منػػػػع اٞترٯتػػػػة ا١تنظمػػػػة 
 .113مادة  41كافحتها ٔتزيد من الفعالية , كتتكوف االتفاقية من كم
الصػػادرة عػػن ٚتعيػػة األمػػم  اتفاقيػػة األمػػم المتحػػدة لمكافحػػة الفسػػاد –ج 

أكت  25يف كالػػيت صػػادقت عليهػػا اٞتزائػػر  ،ـ 2003ا١تتحػدة بنيويػػورؾ سػػنة 
اعتمدت ىذه االتفاقية من قبل اٞتمعية العامة لؤلمػم :  (114)ـ 2004سنة 

ـ , كانضػمت 2005ـ , كدخلت حيػز التنفيػذ 2003أكتوبر  31ا١تتحدة 
, كىػي أكثػر الػوال كقػوة يف مكافحػة الفسػاد علػى مسػتول  دكلػة 141إليها 

تتكػػػوف ىػػػذه االتفاقيػػػة مػػػن ديباجػػػة تلخػػػص األسػػػباب الداعيػػػة إذل العػػػادل , ك 
كالضػػػركرة ا١تلجئػػػة إليهػػػا , كمػػػا تعػػػرب عػػػن القلػػػق الػػػذم  تشػػػريع ىػػػذه االتفاقيػػػة

ينتػػاب آّتمػػع الػػدكرل مػػن خطػػورة آثػػار الفسػػاد علػػى التنميػػة ا١تسػػتدامة كعلػػى 
خػػبلؽ الػػيت ٬تػػب أف تسػػود العػػادل , كقػػيم العدالػػة كاالا١تؤسسػػات الدٯتقراطيػػة 

كاحػػػد كسػػػبعُت مػػػادة ,  كيعقػػػب الدييباجػػػة فحػػػول االتفاقيػػػة الػػػيت تتكػػػوف مػػػن
تلخػػػػص اإلطػػػػار ا١تفػػػػاىيمي ك التشػػػػريعي للتجػػػػرًن إذل ٙتانيػػػػة فصػػػػوؿ  مقسػػػػمة

مػػا يعػػاب علػػى  كرغػػم اٞتهػػود األ٦تيػػة ا١تبذكلػػة إال أفكالعقػػاب علػػى الفسػػاد ,
أف بعػػػض جػػػرائم الفسػػػاد ا١تنصػػػوص عليهػػػا ٥تتلػػػف يف مػػػػدل  ىػػػذه االتفاقيػػػة

أهنػػػػػا كجهػػػػػت اىتمامهػػػػػا يف موافقتهػػػػػا كمبلئمتهػػػػػا للقواعػػػػػد القانونيػػػػػة , كمػػػػػا 
لت إذل حد ما القطاع ا٠تػاص , كمػا حة الفساد على القطاع العاـ كأ٫تمكاف

أف البنػػػاء القػػػانوين ٞتػػػرائم الفسػػػاد يف االتفاقيػػػة ال يتػػػوفر إال يف صػػػورة العمػػػد 

                                                           
  A/RES/55/25كثيقة األمم ا١تتحدة 113)
 . ، مرجع سابق 44الفساد كاٞترٯتة ا١تنظمة ، ٤تمد األمُت البشرم ، ص(114)
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كبالتػػػارل تسػػػتبعد االتفاقيػػػة جػػػرائم الفسػػػػاد النإتػػػة عػػػن التقصػػػَت كاإل٫تػػػػاؿ أك 
   .115ا٠تطأ غَت العمدم 

البلػداف اإلفريقيػة : اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفسػاد ك مكافحتػو  –د
َتىػػا مػػػن دكؿ العػػادل تفشػػػى فيهػػػا الفسػػاد بشػػػكل كبػػَت جػػػدان , خاصػػػة يف كغ

آّاؿ اإلدارم كالسياسي , ٦تػا أجػرب اٟتكػاـ كا١تشػرعُت األفارقػة علػى التفكػَت 
اقيػػػػة االٖتػػػػاد يف كضػػػػع ٥تطػػػػط للوقايػػػػة مػػػػن الفسػػػػاد , ٦تػػػػا عجػػػػل باعتمػػػػاد اتف

ـ ٔتػابوتو , كقػػد 2003جويليػػة  11اإلفريقػي ١تنػػع الفسػاد كمكافحتػػو بتػاريخ 
صادقت اٞتزائػر علػى اتفاقيػة االٖتػاد اإلفريقػي ١تنػع الفسػاد كمكافحتػو ٔترسػـو 

ـ, كهتػػػػػدؼ االتفافيػػػػػة إذل 2006أفريػػػػػل  10ا١تػػػػػؤرغ يف  137-06رئاسػػػػػي 
يف جرائم الفساد كتسهيل  التنسيق بُت دكؿ القارة من حيث معاقبة ا١تتورطُت

التػػػػػدابَت كاإلجػػػػػراءات ا٠تاصػػػػػة ٔتنػػػػػع الفسػػػػػاد كا١تعاقبػػػػػة علػػػػػى جرائمػػػػػو كتعزيػػػػػز 
الشفافية كٖتقيق الدٯتقراطية التشاركية باعتبارىا مفتاح ٖتقيق اٟتكم الراشد , 
كإ٬تاد السبل الكفيلة لتحقيق التنمية االقتصادية كاالجتماعية ّٓتمعػات دكؿ 

 .116القارة 
بالتػػػػدابير الواجػػػػب اتخاذىػػػػا بحضػػػػر فاقيػػػػة الدكليػػػػة المتعلقػػػػة االت -ق 

الغػرض  :االستيراد كالتصدير كالنقل الغيػر الشػرعي للممتلكػات الثقافيػة 

                                                           
ـ , أبو بكر ٤تمود دقدؽ , مقاؿ منشور يف موقع سودانيز 2003اتفاقية األمم ا١تتحدة ١تكافحة الفساد لسنة  115)

 ـ , على الساعة الثالثة كالتاسع كا٠تمسُت دقيقة ,2013أفريل  03اكف الين , بتاريخ 
http://sudaneseonline.com ,  االتفاقيات الدكلية  كتطبيقاهتا يف ٣تاؿ قانوف الفساد , با٠تامسة منَتة ’

, كلية اٟتقوؽ كالعلـو السياسية , جامعة قاصدم مرباح , كرقلة , السنة الدراسية  16-5مذكرة ماسًت , ص
 ـ .2012017

 . 20-18رة ماسًت , صمذك’ االتفاقيات الدكلية  كتطبيقاهتا يف ٣تاؿ قانوف الفساد , با٠تامسة منَتة  116)

http://sudaneseonline.com/
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مػػن ىػػذه االتفاقيػػة إقػػرار ا١تبػػادئ كا١تعػػايَت الػػيت نصَّػػت عليهػػا، كالػػيت اعتمػػدهتا 
، كجعلهػػػا ملزمػػػة للػػػدكؿ األطػػػراؼ فيهػػػا، 1964منظمػػػة اليونسػػػكو يف سػػػنة 

مػى ألسػباب تارٮتيػة أك فنيّْػة فقػط بػل لصػاحل العلػم  فا١تمتلكات الثقافيػة ال ٖتي
كإف نقػػػل ا١تلكيػػػة كاالسػػػتَتاد كالتصػػػدير لػػػيس ٤تظػػػوران بصػػػورة تلقائيػػػة ,  .أيضػػػان 

بالنسػػبة إذل ٚتيػػع ا١تمتلكػػات ا١تشػػمولة ّٔػػذا التعريػػف، إذ إف علػػى كػػل دكلػػة 
لعمليػػػػػػات الػػػػػػيت ٘تػػػػػػس طػػػػػػرؼ يف االتفاقيػػػػػػة أف تقػػػػػػر لػػػػػػوائح تنظيميػػػػػػة بشػػػػػػأف ا

كلقػػد ,  ا١تمتلكػػات الواقعػػة يف أراضػػيها كتقػػرر أيُّهػػا مشػػركع كأيُّهػػا غػػَت مشػػركع
أقرَّ ىذه االتفاقية ا١تؤ٘تر العاـ لليونسكو يف دكرتو السادسة عشػرة ا١تنعقػدة يف 

/أبريػػػػل  24، كقػػػػد دخلػػػػت حيّْػػػػز التنفيػػػػذ يف 1970نػػػػو مرب  14بػػػػاريس يف 
 .117ـ1972

الػػػػيت صػػػػدرة عػػػػن ٣تموعػػػػة ـ 1988توصػػػػيات بػػػػازؿ بسويسػػػػرا لسػػػػنة  –ك
كتتضػػمن ىػػذه  ،العشػػرة ا١تتمثلػػة لعػػدد مػػن البنػػوؾ ا١تركزيػػة كبعػػض ا١تؤسسػػات 

التوصػػيات العديػػد مػػن العديػػد مػػن ا١تبػػادئ ا١تلزمػػة للمصػػرفيُت للسػػيطرة علػػى 
عمليػػػات تبيػػػيض األمػػػواؿ كمكافحتهػػػا كاٟتػػػد مػػػن اسػػػتخداـ البنػػػوؾ كقنػػػوات 

 إخفاء أك تنظيف األمواؿ ا١تشبوىة .لتسهيل 

                                                           
االتفاقيات كالتوصيات اليت أقرهتا اليونسكو بشأف ٛتاية الًتاث الثقايف، منشورات منظمة اليونسكو للًتبية  117)

, موسوعة االثار يف سوريا , عصور ما  أٯتن سليماف, االتفاقيات الدكلية ا١تعنية باآلثار, 198كالثقافة كالعلـو ,طبعة 
 . 163قبل التاريخ , ص
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 كضػػػعت االتفاقيػػػة العربيػػػة: (118)االتفاقيػػػة العربيػػػة لمكافحػػػة الفسػػػاد  –ز
٣تموعػػة متباينػػة مػػن االلتزامػػات علػػى عػػاتق  ـ ١2010تكافحػػة الفسػػاد سػػنة 

الدكؿ األطراؼ فيها، كصياغة أنظمة ٕترـٌ أفعاالن معينػة، كالرشػوة، كاسػتغبلؿ 
النفوذ، كغسل األمواؿ، كاإلثراء غَت ا١تشركع، كغسل عائدات الفسػاد، ك٨تػو 
ذلػػك، كمػػا هتػػدؼ لعػػدة أمػػور أخػػرل، منهػػا: تعزيػػز التػػدابَت الراميػػة إذل الوقايػػة 

فسػػػػاد كمكافحتػػػػو ككشػػػػفو بكػػػػل أشػػػػكالو، كسػػػػائر اٞتػػػػرائم ا١تتصػػػػلة بػػػػو مػػػػن ال
كمبلحقة مرتكبيها، كتعزيز النزاىة كالشفافية كا١تسػاءلة، كتعزيػز التعػاكف العػريب 
يف ذلػػك، كتشػػجيع األفػػراد كمؤسسػػات آّتمػػع ا١تػػدين علػػى ا١تشػػاركة الفٌعالػػة 

العربيػػػػة , كقػػػػد صػػػػادقت اٞتزائػػػػر علػػػػى االتفاقيػػػػة  ١119تنػػػػع كمكافحػػػػة الفسػػػػاد
سػػػبتمرب  08ا١تػػػؤرخ يف  249-١14تكافحػػػة الفسػػػاد كذلػػػك ٔترسػػػـو رئاسػػػي 

ساد , كتتكػوف ـ ا١تتضمن التصديق على االتفاقية العربية ١تكافحة الف2014
مادة , ٘تانية مػواد للتعريفػات كأحكػاـ  35ىذه االتفاقية من ديباجة قصَتة ك

مكونػػة مػػن  مػػادة تضػػمنت أحكػػاـ موضػػوعية ككػػل مػػادة 27عامػػة كختاميػػة ك
بنػػػػود , كلقػػػػد جرمػػػػت االتفاقيػػػػة العديػػػػد مػػػػن جػػػػرائم الفسػػػػاد كطالبػػػػت باٗتػػػػاذ 
التػػػػػدابَت البلزمػػػػػة لتجميػػػػػد العائػػػػػدات اإلجراميػػػػػة ا١تتأتيػػػػػة مػػػػػن جػػػػػرائم الفسػػػػػاد 

ك٤تػػػػاكبتهم تشػػػػديد كالتنسػػػػيق بػػػػُت الػػػػدكؿ العربيػػػػة يف ٣تػػػػاؿ تسػػػػليم آّػػػػرمُت 

                                                           
 ـ2003ديسمرب  11كثائق األمانة العامة ّٓلس كزراء الداخلية العرب ، تونس ،  (118)
,  أبو بكر ٤تمود دقدؽ, مقاؿ منشور على النت  2010دراسة ٖتليلية لبلتفاقية العربية ١تكافحة الفساد لسنة  119)

 دقائق . ـ على الساعة الثانية صباحا كست2016أفريل  04يف موقع سودانيز اكف الين بتاريخ : 
http://sudaneseonline.com 

http://sudaneseonline.com/
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لزاميػػػة علػػػى ٚتيػػػع العقػػػاب علػػػيهم , كمػػػا تضػػػمنت االتفاقيػػػة أحكػػػاـ ٕتػػػرًن إ
 . 120اشكاؿ الفساد , كيعم التجرًن ليشمل ا١تشاركة كالشركع يف الفساد 

 المكونات المؤسساتية الدكلية لمكافحة الفساد :المبحث الثاني : 
كتتمثل يف ا٢تيئات كا١تنظمات كاٞتمعيات كا١تؤسسات كالوكاالت الوطنية 

اٟتكومية كغَت اٟتكومية ا١تكلفة ٔتكافحة  ،كالدكلية الرٝتية كغَت الرٝتية 
 , كمن ىذه ا١تنظمات على سبيل التمثيل :الفساد 
كىي من أىم ا١تنظمات غَت اٟتكومية  منظمة الشفافية الدكلية : –أ 

بربلُت كمن ـ 1993الناشطة يف ٣تاؿ مكافحة الفساد , كقد تأسست سنة 
التنسيق بُت الدكؿ : ها مبادئ ٤تاربة الفساد اليت ارتكزت عليها يف تأسيس

كدعم الفركع احمللية للمنظمة لتحقيق مهمتها ,خاصة يف ٣تاؿ ٚتع كٖتليل 
كنشر ا١تعلومات كالًتكيز على التحسيس كالتوعية ٓتطورة الفساد على التنمية 

121. 
تأسست بكندا عقب المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد :  –ب 

مؤ٘تر بر١تاين , كمن أىداؼ تأسيسها : تعزيز ا١تساءلة كالنزاىة كالشفافية 
 250كضركرة اعتمادىا كالعمل ّٔا من طرؼ الرب١تانيُت , كتضم أكثر من 

دكلة , كتقـو ا١تنظمة بدكر التنسيق بُت الرب١تانيُت يف ٣تاؿ  72بر١تاين من 

                                                           
, مرجع  25-21مذكرة ماسًت , ص ,االتفاقيات الدكلية  كتطبيقاهتا يف ٣تاؿ قانوف الفساد , با٠تامسة منَتة  120)

ـ , أبو بكر ٤تمود دقدؽ , مقاؿ منشور يف موقع سودانيز 2003سابق , اتفاقية األمم ا١تتحدة ١تكافحة الفساد لسنة 
ـ , على الساعة الثالثة كالتاسع كا٠تمسُت دقيقة , 2013أفريل  03اكف الين , بتاريخ 

http://sudaneseonline.com.  
121
 , مرجع سابق . 11عاقلي فضيلة , ص٤تاضرات يف مقياس قانوف مكافحة الفساد ,  

http://sudaneseonline.com/
http://sudaneseonline.com/


66 
 

على مستول الفركع احمللية للمنظمة مكافحة الفساد , كتفعيل مبادراهتم 
122. 
باعتباره من أكرب اٞتهات الراعية لربامج تنمية  : البنك الدكلي -ج 

ـ 1996منذ سنة آّتمعات ك ٘تويلها علي ا١تستول الدكرل، حيث أعلن 
عن ٛتلة ضد ما أطلق عليو "سرطاف الفساد"، كردت فيها أربعة ٤تاكر 

 : ىي123أساسية 
االحتياؿ ك الفساد يف ا١تشاريع ا١تمولة من قبل البنك منع كافة أشكاؿ - 

 . الدكرل كشرط أساسي لتقدًن العوف للدكؿ النامية
 . ٖتديد شركط ك معاير اإلقراض ك كضع سياسة ا١تفاكضات- 
 . اختيار ك تصميم ا١تشاريع- 
 . تقدًن العوف ك الدعم للجهود الدكلية حملاربة الفساد- 
مؤسسة أىلية مستقلة ال تسعى  :كىيلمكافحة الفسادالمنظمة العربية  -د 

 كتعمل إذل الربح، هتدؼ إذل تعزيز الشفافية كاٟتكم الصاحل يف العادل العريب
ثقافةن  ا١تنظمة من خبلؿ ٣تموعة من الربامج كا١تنشورات، ١تكافحة الفساد،

السياسي كالتنمية  االستقرارثاره ا١تدمرة على آك٦تارسة، كتعميم الوعي ب
 .124ة اإلجتماعياالقتصادية 
 
 

                                                           
 , مرجع سابق . ٤11تاضرات يف مقياس قانوف مكافحة الفساد , عاقلي فضيلة , ص 122)
 . 11ا١ترجع نفسو , ص 123)
 http://arabanticorruption.orgالتعريف با١تنظمة ,   انظر موقع ا١تنظمة العربية ١تكافحة الفساد ,124)

http://arabanticorruption.org/
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زيػػػػادة علػػػػى تصػػػػديق اٞتزائػػػػر علػػػػى العديػػػػد مػػػػن االتفاقيػػػػات الدكليػػػػة ا٠تاصػػػػة 
ٔتكافحة الفسػاد قامػت بإنشػاء ترسػانة مػن القػوانُت كا١تؤسسػات ٢تػذا الغػرض 

 كمنها :
ك النصػػوص الدسػػتورية ك الوثػػائق المكونػػات القانونيػػة المبحػػث األكؿ : 

كا١تػػواد القانونيػػة تتمثػػل يف النصػػوص الدسػػتورية كالوثػػائق السياسػػية :السياسػػية 
التشػػريعية كالتنظيميػػة كػػاألكامر كا١تراسػػيم الرئاسػػية كالتنفيذيػػة كالقػػرارات الرٝتيػػة 

...(125) 
ـ علػػػى 1996نػػػص الدسػػػتور اٞتزائػػػرم لعػػػاـ النصػػػوص الدسػػػتورية : أكالن : 

مػػػواد تتضػػػمن اٟتػػػق يف اٟتفػػػاظ علػػػى دكلػػػة اٟتػػػق كالقػػػانوف كاٟتريػػػات ا١تكفولػػػة 
الػػػواردة ٖتػػػت الفصػػػل ا٠تػػػامس مػػػن 67حػػػىت  60مػػػن ا١تػػػادة  ٞتميػػػع ا١تػػػواطنُت

جػػانفي يف كمػا نػػص التعػديل الدسػتورم األخػَت   ،الدسػتور بعنػواف الواجبػات 
صػػػػراحة علػػػػى كاجػػػػب الدكلػػػػة كمؤسسػػػػاهتا يف مكافحػػػػة الفسػػػػاد يف ـ 2016

 .126شىت أنواعو 
ا١تراسػػػػيم الرئاسػػػػية كالتنفيذيػػػػػة ا١تستخلصػػػػة مػػػػػن  الوثػػػػائق السياسػػػػػية :ثانيػػػػان :

لربنػػػامج االنتخػػػايب لػػػرئيس اٞتمهوريػػػة ك٥تطػػػط العمػػػل ا٠تػػػاص بتنفيػػػذ برنا٣تػػػو ا
127. 

 :النصوص التشريعية : مثل القوانين أك ثالثان : 
                                                           

الفساد ا١تارل كاإلدارم كمعوؽ لعملية التنمية االقتصادية كاالجتماعية يف اٞتزائر ، طبلؿ زغبة ، السعيد بؤيكة ، (125)
، مرجع  622 6 619دارم ، عمار بوجبلؿ ، ص، اسًتاتيجيات مكافحة الفساد السياسي كاإل139-137ص

 سابق .
 ا١تراجع نفسها بنفس الصفحات . 126)
 ا١تراجع نفسها بنفس الصفحات . 127)
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 01-06القػػػانوف المتعلػػػػق بالوقايػػػة مػػػػن الفسػػػاد كمحاربتػػػػو رقػػػػم   - 1
ـ 2006فبرايػػػر  20ق الموافػػػق ؿ1427محػػػـر عػػػاـ  21المػػػؤرخ فػػػي 

ىػو قػانوف صػدر بنػاء علػى ك  ,  14العػدد  ،لصادر في الجريػدة الرسػمية ا
األمػم ا١تتحػدة ١تكافحػة الفسػاد ، ا١تصػادؽ عليهػا  اتفاقيػةالدستور ك ٔتقتضي 

 1425صػفر عػاـ  29ا١تػؤرخ يف  128-04بتحفظ با١ترسـو الرئاسػي رقػم 
العربيػػػة  االتفاقيػػػةـ ، ككػػػذلك ٔتقتضػػػي  2004أبريػػػل سػػػنة  19ىػػػػ ، ا١توافػػػق 

، كتبعػػػػا لعػػػػدة أكامػػػػر ك ـ2003تػػػػونس ١تكافحػػػػة الفسػػػػاد ا١تنعقػػػػد مؤ٘ترىػػػػا يف 
القػانوف ا١تتعلػق بػاألحزاب السياسػية ك قوانُت عضػوية أ٫تهػا قػانوف العقوبػات ، 

القانوف األساسػي للقضػاء ، ك القػانوف األساسػي للوظيفػة العموميػة ، ككذا ، 
لقػػػانوف التجػػػارم ، ك قػػػانوف ، ا القػػػانوف ا١تػػػدين , قػػػانوف اإلجػػػراءات اٞتزائيػػػةك 

ك صػػدر ىػػذا القػػانوف بعػػد أخػػذ رأم ٣تلػػس الدكلػػة ك بعػػد مصػػادقة  .اٞتمػػارؾ
 ستة أبواب :مادة مقسمة على  73يتكوف ىذا القانوف من ف كالرب١تا

كينػػدرج تحتػػو  ,02إلػػى  01مػػن المػػادة البػػاب األكؿ : أحكػػاـ عامػػة : 
 : 128كتتمثل العناكين فيما يلي  ،عناكين فرعية تتكوف بدكرىا من مواد 

مت التنصػػػيص فيػػػو علػػػى أحكػػػاـ عامػػػة تتعلػػػق بتحديػػػد أىػػػداؼ  : الهػػػدؼ -
 تشريع ىذا القانوف .

ضػػػػػم شػػػػػرح لعديػػػػػد ا١تصػػػػػطلحات كػػػػػا١توظف العمػػػػػومي  : المصػػػػػطلحات -
 كا١توظف األجنيب كاالتفاقية كاٞتـر األصلي كغَتىا .

                                                           
كمكافحتو، إلطار القانوين  الفساد من بالوقاية يتعلق 2006 سنة فرباير  20 يف مؤرخ 01 - 06 - رقم قانوف 128)

 , مرجع سابق . 30ص١تكافحة الفساد يف اٞتزائر , با٠تامسة منَتة , 
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إذل  03ك٘تتد من ا١تادة :  العاـي القطاع التدابير الوقائية ف الباب الثاني :
, كىي تعرب عن السياسة الوطنية يف ٣تاؿ الوقاية من الفسػاد كمكافحتػو  16

كتشػػمل السياسػػة التجرٯتيػػة كاٞتزائيػػة ,مؤكػػدا علػػى ضػػماف الشػػفافية يف اٟتيػػاة 
السياسػػػػية كالشػػػػؤكف العموميػػػػة كصػػػػوف نزاىػػػػة األشػػػػخاص ا١تكلفػػػػُت با٠تدمػػػػة 

 ،عناكين فرعية تتكوف بدكرىا مػن مػواد  الباب العمومية ,  كيندرج ٖتت ىذا
 :  129كتتمثل العناكين فيما يلي

حدد ىذه ا١تادة معايَت موضوعية للتوظيػف تقػـو علػى أسػاس  : التوظيف -
كإعطػػػاء  كا١تبلئػػػم لنػػػوع العمػػػل, كاألجػػػر ا١تناسػػػبكالنجاعػػػة الكفػػػاءة كاٞتػػػدارة 

 .130ا١توظف كافة حقوقو من حيث التكوين كالًتقية 
حيث نصػت :   ككيفياتومحتول التصريح ببياف  التصريح بالممتلكات -

من ىذا القػانوف علػى ضػركرة ىػذا اإلجػراء ك اعتربتػو يف إطػار التػدابَت  4ا١تادة
الوقائية ك ضمانا الزمػا لشػفافية اٟتيػاة السياسػية ك سػَت ا١تؤسسػات العموميػة 
ك لصػػػوف كرامػػػة األشػػػخاص ا١تكلفػػػُت ٔتهمػػػة ذات ا١تنفعػػػة العامػػػة ، علػػػى أف 

تنصػػػيب ا١توظػػػف يف  يكػػػوف ىػػػذا التصػػػريح خػػػبلؿ شػػػهر الػػػذم يعقػػػب تػػػاريح
كظيفتو ، أك بداية عهدتو االنتخابية ، ك ٭تدد فور كل زيادة معتػربة يف الذمػة 

                                                           
فرباير  20ق ا١توافق ؿ٤1427تـر عاـ  21ا١تؤرخ يف  01-06القانوف ا١تتعلق بالوقاية من الفساد ك٤تاربتو رقم  129)

 .  التمهيد, 14ـ الصادر يف اٞتريدة الرٝتية ، العدد 2006
بالوقاية من الفساد ـ يتعلق 2006فرباير  20ق ا١توافقل ٤1427تـر عاـ  21مؤرخ يف  01-06قانوف رقم  130)

 . 14, اٞتريدة الرٝتية , العدد  5كمكافحتو , ص
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ا١تاليػة للموظػف العمػػومي ،كػم يػػتم التصػريح عنػد هنايػػة العهػدة االنتخابيػػة أك 
 131 . انتهاء الوظيفة

حيث نص ا١تشػرع ٖتػت ىػذا  : مدكنات قواعد سلوؾ ا١توظفُت العموميُت -
موعػػػة كاجبػػػات ك مػػػدكنات أخبلقيػػػة خاصػػػة ٔتمارسػػػة مهنػػػة العنػػػواف علػػػى ٣ت

ا١توظػػػف العمػػػومي ك يف إطػػػار مػػػا ىػػػو قػػػانوين ، ٦تػػػا يتضػػػمن األداء السػػػليم ك 
 .132 اٟتسن ك النزيو للوظيفة العمومية

 تسػيَت األمػواؿ العموميػةتناكؿ كيفيػة إبرامهػا ك  : إبراـ الصفقات العمومية -
ترتكػػػز يف ٣تملهػػػا علػػػى مفهػػػـو  مػػػن ىػػػذا القػػػانوف ترتيبػػػات 9كضػػػعت ا١تػػػادة ,

الشػػػفافية ك ا١تنافسػػػة الشػػػريفة ك ا١توضػػػوعية ، ك السػػػَت العقػػػبلين للمػػػاؿ العػػػاـ 
 . 133كفقا لئلجراءات ا١تعموؿ ّٔا

تضػمنت كضػع معػايَت للمحاسػبة ك  : التدابير المتعلقة بالقطاع الخاص -
 .نع تبييض األمواؿ١تتدابَت ك استحداث  مشاركة آّتمع ا١تدين

                                                           
,العدد ا٠تامس ,  53ا٢تيئة الوطنية ١تكافحة الفساد , رمزم حوحو ك لبٌت دنش , ٣تلة االجتهاد القضائي , ص 131)

 سابق . , مرجع36, ص,  , با٠تامسة منَتةاالتفاقيات الدكلية كتطبيقاهتا يف ٣تاؿ قانوف  الفساد ـ , 2009
 , مرجع سابق .36, ص, مذكرة ماسًت  , با٠تامسة منَتةاالتفاقيات الدكلية كتطبيقاهتا يف ٣تاؿ قانوف  الفساد 132)
 ا١ترجع نفسو 133)
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البػػاب الثالػػث :الهيئػػة الوطنيػػة للوقايػػة مػػن الفسػػاد كمكافحتػػو : كينػػدرج 
كتتمثػػل  ، 24الػػى  17المػػواد تحتػػو عنػػاكين فرعيػػة تتكػػوف بػػدكرىا مػػن 

 : 134العناكين فيما يلي

: ففػػي ٣تػاؿ الوقايػػة عػػن  إنشػاء ىيئػػة للوقايػة مػػن الفسػػاد كمكافحتػو -
طريػػػػق التوعيػػػػة كالتحسػػػػيس , أمػػػػا جانػػػػب العػػػػبلج فيتعلػػػػق باسػػػػتغبلؿ 
ا١تعلومات اليت تكشف عن اٞترائم كإيقاؼ مرتكبيهػا , كمػا نػص ىػذا 
القػػػانوف علػػػى ا١تؤسسػػػات كالطػػػرؽ الػػػيت ٘تػػػد ا٢تيئػػػة با١تعلومػػػات كالوثػػػائق 

كأحاؿ ئية اليت ٢تا عبلقة بكشف ا١تفسدين كربط األمر بالسلطة القضا
كاٟتػػرص  النظػػاـ القػػانوين للهيئػػةالػػنص علػػى التنظػػيم فيمػػا يتعلػػق بوضػػع 
 عبلقة ا٢تيئة بالسلطة القضػائيةعلى استقبلليتها كبياف مهامها  كضبط 

كاحملافظػػة علػػى السػػر ا١تهػػٍت للمعلومػػات الػػيت تصػػب يف ٤تاربػػة الفسػػاد 
دًن تقػػػػكأخػػػػَتان يطلػػػػب الػػػػنص مػػػػن ا٢تيئػػػػة كا١تؤسسػػػػات ا١ترتبطػػػػة بعملهػػػػا 

 .135ا١ترتبط بالوقاية من الفساد ك٤تاربتو التقرير السنوم

                                                           
ـ يتعلق بالوقاية من الفساد 2006فرباير  20ق ا١توافقل ٤1427تـر عاـ  21مؤرخ يف  01-06قانوف رقم  134)

 . 14العدد , اٞتريدة الرٝتية ,  7كمكافحتو , ص
ـ يتعلق بالوقاية من الفساد 2006فرباير  20ق ا١توافقل ٤1427تـر عاـ  21مؤرخ يف  01-06قانوف رقم  135)

, با٠تامسة االتفاقيات الدكلية كتطبيقاهتا يف ٣تاؿ قانوف  الفساد ,  14, اٞتريدة الرٝتية , العدد  7كمكافحتو , ص
 , مرجع سابق .31ص, مذكرة ماسًت ,  منَتة
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يػنص البػاب الرابػع الباب الرابع :التجػريم كالعقوبػات كأسػاليب التحػرم : 
من ىػذا القػانوف علػى ضػبط السياسػة اٞتنائيػة ا١تتعلقػة ٔتحاربػة الفسػاد كذلػك 
بتشػػريع مػػواد تػػرتبط ّتانػػب التجػػرًن كالعقػػاب علػػى مظػػاىر الفسػػاد كأسػػاليب 

 ىػػػذا البػػػاب كينػػػدرج ٖتػػػت,  50إذل  25ٖتػػػرم ا١تفسػػػدين كذلػػػك مػػػن ا١تػػػادة 
أغلبها تعػرب عػن إحاطػة القػانوف بتجػرًن عناكين فرعية تتكوف بدكرىا من مواد 

الداخلػة  حيث تناكؿ ا١تشرع يف ىذا الباب أىػم اٞتػرائم ،٥تتلف صور الفساد
 : 136يف مفهـو الفساد ك اليت تتمثل يف

 رشوة ا١توظفُت العموميُت 
 االلتزامات غَت ا١تربرة يف ٣تاؿ الصفقات العمومية 
 الصفقات العمومية الرشوة يف ٣تاؿ 
  رشػوة ا١تػوظفُت العمػوميُت األجانػػب كمػوظفي ا١تنظمػات الدكليػػة

 العمومية
 ا٢تا علػى اختبلس ا١تمتلكات من قبل موظف عمومي أك اسػتعم

 .٨تو غَت شرعي
 الغدر 
 اإلعفاء أك التخفيض غَت القانوين يف الضريبة كالرسم. 

                                                           
ـ يتعلق بالوقاية من الفساد 2006فرباير  20ق ا١توافقل ٤1427تـر عاـ  21مؤرخ يف  01-06قانوف رقم  136)

 14, اٞتريدة الرٝتية , العدد 8كمكافحتو , ص
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 استغبلؿ النفوذ 
 إساءة استغبلؿ الوظيفة 
 تعارض ا١تصاحل 
 أخذ الفوائد بصفة غَت قانونية 
 عدـ التصريح أك التصريح الكاذب با١تمتلكات 
 اإلثراء غَت ا١تشركع 
 تلقي ا٢تدايا 
  السياسيةالتمويل ا٠تفي لؤلحزاب 
 الرشوة يف القطاع ا٠تاص 
 اختبلس ا١تمتلكات يف القطاع ا٠تاص 
 تبييض العائدات اإلجرامية 
 اإلخفاء 
 إعاقة السَت اٟتسن للعدالة 

تفصػػػيل جػػػرائم الفسػػػاد عنػػػاكين تتعلػػػق أضػػػاؼ البػػػاب الرابػػػع علػػػى  اكمػػػ
بضبط السياسة العقابية علػى الجػرائم السػابقة كتتمثػل ىػذه العنػاكين فػي 

137: 

                                                           
 ا١ترجع نفسو 137)
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 الشهود كا٠ترباء كا١تبلغُت كالضحايا ٛتاية -
 الببلغ الكيدم -
 عدـ اإلببلغ عن اٞترائم -
 الظركؼ ا١تشددة -
 اإلعفاء عن العقوبات كٗتفيفها -
 العقوبات التكميلية -
 التجميد كاٟتجز كا١تصادرة -
 ا١تشاركة كالشركع -

لقػد تضػمن ىػذا الخامس: التعاكف الدكلي كاسػترداد الموجػودات:  الباب
سػػػد ٔتوجبهػػػا ا١تبػػػادئ ا١تنصػػػوص عليهػػػا يف اتفاقيػػػة األمػػػم القػػػانوف أحكامػػػا ج

ا١تتحدة ١تكافحة الفساد كاسًتداد ا١توجودات عن طريق تفعيػل ٥تتلػف آليػات 
ك   التعػاكف القضػائي كالسػيما التعػاكف الػدكرل ّٔػدؼ مصػادرة عائػدات اٞترٯتػة

كػػػذالك شػػػرح ىػػػذا القػػػانوف إجػػػراءات التعػػػاكف القضػػػائي علػػػى أكسػػػع نطػػػاؽ 
خاصػػػة مػػػع الػػػدكؿ أطػػػراؼ االتفاقيػػػة يف ٣تػػػاؿ التحريػػػات ك ا١تتابعػػػة القضػػػائية 
ا١تتعلقة بػاٞترائم ا١تنصػوص عليهػا يف ىػذا القػانوف ، ك كػذلك حػدد يف نطػاؽ 

إذل  57ا١تػػواد مػػن  علػػى كػػل ىػػذا كتػػنص138ىػػذا البػػاب اختصػػاص احملػػاكم 

                                                           
 , مرجع 32ص, مذكرة ماسًت , اٞتزائر . , با٠تامسة منَتةاالتفاقيات الدكلية كتطبيقاهتا يف ٣تاؿ قانوف  الفساد  138)

 سابق .
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 ،مػػواد مػػن بػػدكرىا تتكػػوف فرعيػة عنػػاكين ىػػذا البػػاب تحػػت كينػدرج, 70
 :139يلي ما في العناكين كتتمثل

 التعاكف القضائي -
 منع ككشف كٖتويل العائدات اإلجرامية -
 التعامل مع ا١تصارؼ كا١تؤسسات ا١تالية -
 تقدًن ا١تعلومات -
 اٟتساب ا١تارل ا١تتواجد با٠تارج -
 للممتلكاتتدابَت االسًتداد ا١تباشر  -
 اسًتداد للممتلكات عن طريق التعاكف الدكرل يف ٣تاؿ ا١تصادرة -
 التجميد كاٟتجز -
 رفع اإلجراءات التحفظية -
 طلبات التعاكف الدكرل بغرض ا١تصادرة -
 إجراءات التعاكف الدكرل من أجل ا١تصادرة -
 تنفيذ أحكاـ ا١تصادرة الصادرة من جهات قضائية أجنبية -
 التعاكف ا٠تاص -
 التصرؼ يف ا١تمتلكات ا١تصادرة  -

                                                           
ـ يتعلق بالوقاية من الفساد 2006فرباير  20ق ا١توافقل ٤1427تـر عاـ  21مؤرخ يف  01-06قانوف رقم  139)

 .14, اٞتريدة الرٝتية , العدد 13كمكافحتو , ص
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 .73إلى  71المواد من تبدأ من 140الباب السادس: أحكاـ ختامية  

 09بتػػاريخ  11الصػػادر يف اٞتريػػدة الرٝتيػػة رقػػم  01-05القػػانوف  - 2
ـ ا٠تػػاص بالوقايػػة مػػن تبيػػيض األمػػواؿ ك٘تويػػل اإلرىػػاب 2005فربايػػر 

 . كمكافحتهما
ا١تخػػػػدرات كا١تػػػػؤثرات العقليػػػػة كقمػػػػػع القػػػػانوف ا١تتعلػػػػق بالوقايػػػػة مػػػػػن  - 3

 االستعماؿ كاالٕتار غَت الشرعيُت ّٔا .
 ـ .2004ديسمرب  25ا١تؤرخ يف  18-04القانوف رقم  - 4
ا١تتعلػػػػػػػق بالنقػػػػػػػد 1990أفريػػػػػػػل  14الصػػػػػػػادر يف 10-20قػػػػػػػانوف  - 5

 .كالقرض
 .ـ2004سبتمرب 6ا١تؤرخ يف 0111القانوف األساسي للقضاء  - 6
العضػػػوم ا١تػػػنظم لغػػػرفيت الرب١تػػػاف احملػػػدد للعبلقػػػات الوظيفيػػػة  القػػػانوف - 7

 .ـ1999مارس 8بينهما كبُت اٟتكومة ا١تؤرخ يف 
نػػػوفمرب  25الصػػػادر يف 1107القػػػانوف ا١تتعلػػػق بالنظػػػاـ احملاسػػػيب رقػػػم  8

 .ـ2009
 : 141األكامر : كىي كثيرة نذكر منها رابعان : 
 28ر يف الصػػػػاد0506األمػػػػر ا١تتعلقػػػػة ٔتكافحػػػػة التهريػػػػب رقػػػػم  - 1

 ـ 2006ـ كاألمرين ا١تتممُت لو يف 2005أكت 

                                                           
ـ يتعلق بالوقاية من الفساد 2006فرباير  20ق ا١توافقل ٤1427تـر عاـ  21مؤرخ يف  01-06قانوف رقم  140)

 .14, اٞتريدة الرٝتية , العدد 14كمكافحتو , ص
 , مرجع سابق .35ص, مذكرة ماسًت ,. , با٠تامسة منَتةاالتفاقيات الدكلية كتطبيقاهتا يف ٣تاؿ قانوف  الفساد 141)
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 8الصػػػػادر يف 66156األمػػػػر ا١تتضػػػػمن قػػػػانوف العقوبػػػػات رقػػػػم  - 2
 ـ2006ـ كاألمر ا١تتمم لو يف 1966جواف 

ـ ا١تتعلػػػػق بقمػػػػع 1996جويليػػػػة  29الصػػػػادر يف 9622األمػػػػر  - 3
٥تالفػػات التشػػريع كالتنظػػيم ا٠تاصػػُت ْتركػػة رؤكس األمػػواؿ مػػن كإذل 

فيفػػػػػرم  23الصػػػػػادر يف يف 0301ا١تعػػػػػدؿ كا١تػػػػػتمم بػػػػػأمر ا٠تػػػػػارج 
 ـ2003

 األمر ا١تتضمن قانوف اإلجراءات اٞتزائية - 4
  0603األمر ا١تتضمن القانوف األساسي للوظيفة العمومية - 5
ا١تتضػػػمن القػػػانوف األساسػػػي العػػػاـ للمسػػػتخدمُت 0602األمػػػر  - 6

 العسكريُت
االقتصػػادية كتسػػيَتىا األمػػر ا١تتعلػػق بتنظػػيم ا١تؤسسػػات العموميػػة  - 7

 .كخوصصتها
بمكافحػػػة  ةالمكونػػػات المؤسسػػػاتية الوطنيػػػة المتعلقػػػالمبحػػػث الثػػػاني : 

ـ ٞتنػػػػة 1999شػػػػكل رئػػػػيس اٞتمهوريػػػػة بعػػػػد انتخابػػػػو عػػػػاـ  لقػػػػد :الفسػػػػاد 
, كبػػدأ التفكػػَت مػػن طػػرؼ السػػلطات العليػػا يف الػػببلد لدراسػػة ظػػاىرة الفسػػاد 

ٔتحاربػػػػة الفسػػػػاد كقايػػػػة  آنػػػػذاؾ يف تأسػػػػيس كتكػػػػوين مؤسسػػػػات كطنيػػػػة تعػػػػٌت
أت بالفعػػػل كمػػػا زالػػػت تػػػؤدم كعبلجػػػان كمػػػن أىػػػم ىػػػذه ا١تؤسسػػػات الػػػيت أنشػػػ

دكرىا إذل اليـو رغم التحديات كالصعوبات الػيت تواجههػا كمػن أ٫تهػا مػا يلػي 
: 

كقػد  ـ ,2006الهيئة الوطنية للوقاية مػن الفسػاد كمكافحتػو سػنة أكالن : 
ينبغػػي أف نقولػػو عػػن ا٢تيئػػة كقػػراءة  فصػػلنا يف الكػػبلـ عنهػػا سػػابقان , لكػػن مػػا
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نقديػػػة , أهنػػػا تعتػػػرب خطػػػوة إ٬تابيػػػة يف الطريػػػق الصػػػحيح حيػػػث أسػػػهمت كلػػػو 
لتخفيػػػػف مػػػػن مشػػػػكلة الفسػػػػاد ا١تستشػػػػرم يف اٞتزائػػػػر , يف ابنسػػػػبة متواضػػػػعة 

خاصػػػة علػػػى مسػػػتول القطػػػاع اإلدارم كا١تػػػارل كاالقتصػػػادم , كٯتكػػػن ىنػػػا أف 
ا٢تيئة كىػي التقييػد الواضػح لسػلطتها يف بعض كجوه القصور يف عمل نسجل 

ٖتريك الدعوة العمومية , مع كوهنا تتمتع بالشخصية ا١تعنويػة , باإلضػافة إذل 
أنػػو مػػػن خػػػبلؿ نظػػاـ عمػػػل ا٢تيئػػػة خاصػػػة فيمػػا يتعلػػػق بالتصػػػريح با١تمتلكػػػات 
بالنسػػػبة للموظػػػف ال ٯتكػػػن للهيئػػػة متابعػػػة ٦تتلكػػػات الزكجػػػة كاألكالد البػػػالغُت 

,  01-06مػػن قػػانوف  05سػػؤكلُت , كىػػذا مػػا توضػػحو ا١تػػادة للمػػوظفُت كا١ت
فيكتفػػػػي ا١توظػػػػف فقػػػػط حسػػػػب نظػػػػاـ ا٢تيئػػػػة التصػػػػريح ٔتمتلكاتػػػػو ك٦تتلكػػػػات 
أكالده القصػػػر فقػػػط , كىػػػذا ال يضػػػمن ا١تكافحػػػة الفعالػػػة للفسػػػاد , كمػػػا أف 

 فلػػػـز ٞتميػػػع ا١تػػػوظفُت فمػػػثبل ا١توظفػػػوف السػػػامو التصػػػريح با١تمتلكػػػات غػػػَت م
لقيادية يف الببلد غَت ملػزمُت بالتصػريح ٔتمتلكػاهتم عنػد هنايػة كذكك ا١تناصب ا

ا١تهمػػػة الوظيفيػػػة , كبالتػػػارل تصػػػعب ا١تقارنػػػة بػػػُت التصػػػريح با١تمتلكػػػات عنػػػد 
  .142 بداية ا١تهمة ك هنايتها 

يعترب الديواف ا١تركػزم لقمػع الفسػاد  الديواف المركزم لقمع الفساد :ثانيان : 
ديسػمرب  426-11جب مرسػـو رئاسػي رقػم رئيس اٞتمهورية ٔتو  والذم كقع
, مث جػرل تعديلػو ٔتوجػب الذم ٭تدد تشكيلة الديواف كسَت عملو,ـ 2011

, كيعد ا١ترسـو  ـ2014 يوليو 14 ا١تؤرخ يف 209-14مرسـو رئاسي رقم 

                                                           
, مرجع 36- 34, ص, مذكرة ماسًت  , با٠تامسة منَتةاالتفاقيات الدكلية كتطبيقاهتا يف ٣تاؿ قانوف  الفساد  142)

 سابق .
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دكات مكافحة ٥تتلف اشكاؿ ا١تساس بالثركة لبنة جديدة يف إنشاء ك تعزيز أ
اف ا١تركػػزم كحسػػب ا١ترسػػـو فػػاف الػػديو , ٔتػػا يف ذلػػك الرشػػوة لؤلمػػةاالقتصػػادية 

جراء ٖتريػػات ك ٖتقيقػػات يف ٣تػػاؿ اٞتػػرائم ا١تتعلقػػة لقمػػع الفسػػاد قػػد كلػػف بػػإ
يػػػتم تزكيػػػد الػػػديواف بضػػػباط الشػػػرطة ك  ,بالفسػػػاد ٖتػػػت اشػػػراؼ النيابػػػة العامػػػة

القضػػائية ك يشػػمل نطػػاؽ صػػبلحياهتم ٚتيػػع الػػًتاب الػػوطٍت يف ٣تػػاؿ اٞتػػرائم 
  يتكفػػػػلك , قػػػانوف االجػػػػراءات اٞتزائيػػػة ألحكػػػاـرتبطػػػة باختصاصػػػهم طبقػػػػا ا١ت

تعزيز التنسيق بُت ٥تتلف مصاحل الشرطة القضائية يف ٣تاؿ مكافحػة الديواف ب
الفساد" ك ىو ملحق اداريا بوزارة ا١تالية كما ىو الشاف بالنسػبة ٠تليػة معاٞتػة 

ن رغػػػم اٞتهػػػود ا١تبذكلػػػة , كلكػػػ 143 ا١تعلومػػػة ا١تاليػػػة ك ا١تفتشػػػية العامػػػة للماليػػػة
للػػديواف يف ٤تاربػػة الفسػػاد إال أف عػػدـ ٘تتعػػو بالشخصػػية ا١تعنويػػة كاالسػػتقبلؿ 

عػػدـ إعطائػػو حػػق التقاضػػي باعتبػػار خطػػورة مهامو,باإلضػػافة إذل ارل رغػػم ا١تػػ
كىػػذا مػػا يقػػوض عمػػل الػػديواف كيفقػػده ضػػمانات النائػػب العػػاـ ىػػو مػػن ٯتثلػػو 

 . ٧144تاح عملو

اٞتزائريػػػة ١تكافحػػػة الفسػػػاد كاٞتمعيػػػة الوطنيػػػة ١تكافحػػػة الفسػػػاد  الرابطػػػة ثالثػػػان : 
 كمبادرة من آّتمع ا١تدين كىي فرع ١تنظمة الشفافية العا١تية .

  C  L  N  Aرابعان : اٞتمعية الوطنية ١تكافحة الفساد 
                                                           

 ,ركزم لقمع الفساد... لبنة جديدة لتعزيز ادكات مكافحة الفسادالديواف ا١ت 143)
  :http://elmassar-ar.com : رابط ا١توضوع 

 , مرجع سابق .50ص , مذكرة ماسًت ,  , با٠تامسة منَتةاالتفاقيات الدكلية كتطبيقاهتا يف ٣تاؿ قانوف  الفساد  144)

http://elmassar-ar.com/ujypx
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 خامسان : ٣تلس احملاسبة .
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 المصادر كالمراجع :فهرس 

ـ , المتضمن القانوف األساسي 2006-07-15المؤرخ في  03- 06األمر  - 1
الصادر في  46الرسمية للجمهورية الجزائرية , العدد العاـ للوظيفة العمومية , الجريدة 

 ـ .16-07-2006
ـ , أبو بكر محمود دقدؽ , 2003اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 

ـ , على الساعة 2013أفريل  03مقاؿ منشور في موقع سودانيز اكف الين , بتاريخ 
 الثالثة كالتاسع كالخمسين دقيقة ,

ية كتطبيقاتها في مجاؿ قانوف  الفساد , بالخامسة منيرة , مذكرة االتفاقيات الدكل
 ـ , جامعة قاصدم مرباح , كرقلة , الجزائر .2017-2016ماستر , السنة الدراسية 

االتفاقيات كالتوصيات التي أقرتها اليونسكو بشأف حماية التراث الثقافي، منشورات 
 .1980ة منظمة اليونسكو للتربية كالثقافة كالعلـو ,طبع

http://www.unesco.org 

, موسوعة االثار في سوريا ,  أيمن سليماف, االتفاقيات الدكلية المعنية باآلثار - 2
, موسوعة  أيمن سليماف, االتفاقيات الدكلية المعنية باآلثارعصور ما قبل التاريخ , 

 www.arab-ency.com االثار في سوريا , عصور ما قبل التاريخ 

دكف  ،مؤسسة الطباعة كالنشر ، 1ط ،التربية األخالقية اإلسالمية ، مقداد يالجين-3 
 تاريخ 

محٌمد بن محٌمد بن عبد الرزٌاؽ الملٌقب بمرتضى الزَّبيدم ،  ،تاج العركس   -4  
 الهداية. الناشر : دار،المحققين  من تحقيق : مجموعة

محاضر بالمعهد العالي  ،عبد المغني عبد العزيز عمر  ،التجارة في القرآف  -4  
 بوقور. ،لالقتصاد اإلسالمي تزكيا 

http://www.unesco.org/
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 دكف طبعة كدار النشر . ،دار العلم للماليين  ،الغزالي ،إحياء علـو الدين -5 

, الكويت ، عبدالعاؿ حمدم الدكتور ، كالدين الوضعية بين كمعيارىا األخالؽ-6
 .ـ1985 -ىػ 1405، 3،ط  دارالقلم

 الشباني، اهلل عبد د. محمد ، اإلسالمية الشريعة ضوء على المدنية الخدمة-7
 ـ.1990 -ىػ 1410، 2ط  ، كالتوزيع للنشر الكتب عالم دار–الرياض

 منظور من عليها كالرقابة العامة الخدمة في العاملين كسلوؾ العمل أخالؽ -8
 ، للتنمية اإلسالمي البنك–،السعودية25رقم  العمر،بحث اهلل عبد د. فؤاد إسالمي؛
 .ـ1999 -ىػ 1419، 1كالتدريب،ط للبحوث اإلسالمي المعهد

أخالقيات العمل في اإلسالـ مع بياف التطبيق في أنظمة المملكة العربية السعودية -9
 12/2/1432 -ميالدم  18/1/2011 تاريخ اإلضافة:،فؤاد عبد المنعم أحمد  ،

 ىجرم.

 الماكردم البصرم حبيب بن محمد بن علي الحسن ألبي, كالدين الدنيا أدب-10
 ـ.2006 -ىػ 1427، 1العصرية،ط  المكتبة–،بيركت

 http://www.ituarabic.orgكالمواد , البشرية، التغيير إدارة - 11

 world.com/learn/topicbody.asp ،الذات إدارة -12

 ىاني ،خاشقجي محمد بن سعود ،النمر، كالوظائف األسس: العامة اإلدارة-13
  4ط ،ـ 1997ىػ /  1417 ط،محمدسيد،كحمزاكم فتحي محمد ،محمود يوسف
 الرياض .،
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 الديواف المركزم لقمع الفساد... لبنة جديدة لتعزيز ادكات مكافحة الفساد - 14
: http://elmassarar.com  

د. , الحديثة كالقوانين اإلسالميَّة الشريعة في مقارف ،بحث اإلنساف حقوؽ أركاف -15
 ـ.1979،مارس 1ط  للماليين دارالعلم, يبيركت المحمصاف صبحي

 موسى، كالنظريات الفكر نطاؽ في التنظيم كإعادة اإلدارم اإلصالح استراتيجية -17
 كالنشر . للطباعة العلـو دار الرياض،،1ط،1985إماـ  صافي

 ،إسالمي منظور من كمعالجتو اإلدارم الفساد -18
  online.net/-http://www.scc،يوسف،بحر

مصطفى:   الفقي،كاإلجراءات السياسات بين كالمالي اإلدارم الفساد -19
http://www.cipe-egypt.org. 

 للعلـو نايف جامعة،البشرم محمداألمين،المنظمة كالجريمة الفساد -20
 ـ2007 ،الرياض،األمنية

 مكتب،شتا علي السيد،المستقبل كمجتمع الفساداإلدارم -21
 مصر.،األسكندرية،اإلشعاع

د. عبد اهلل بن حاسن ،أنواعو. أسبابو. آثاره كعالجو،الفساد االقتصادم -22
 ،بمكة القرل أـ بجامعة اإلسالمي لالقتصاد الثالث العالمي المؤتمر أبحاث،الجابرم
 طبعة دكف ،جامعة أـ القرل،قسم االقتصاد اإلسالمي ،كالمفكرين العلماء من مجموعة
 النشر . كدار

 ـ1998 ، 6ط،بيركت،الرسالة مؤسسة،الفيركز أبادم،المحيط القاموس -23

http://www.scc-online.net/thaqafa/th_1.htm
http://www.cipe-egypt.org/articles/art0900.htm
http://www.cipe-egypt.org/articles/art0900.htm
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 الماص،الكويت: الهيئةالعامَّة الرازؽ عبد اإلسالمية؛د. بدر األخالؽ أصوؿ -24
 ـ1996 -ىػ 1416كالترتيب،  التطبيقي للتعليم

 عثماف إبراىيم ازىرمد. ،اإلسالمي التمويل في األخالقي المعيار أىمية -25
 موضوع : النمو في اإلسالمي كالتمويل لالقتصاد التاسع العالمي المؤتمر،،عامر

 2013سبتمبر  11-9الفترة  في إسالمي منظور من كاالستقرار كالعدالة
 ـ،استنبوؿ،تركيا.

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد , رمزم حوحو ك لبنى دن  , مجلة االجتهاد  - 26 
 ـ .2009,العدد الخامس ,  53القضائي , ص

)   37-22ص ،مهدم بن إبراىيم بن محمد  ،األمانة في األداء اإلدارم مجبر  -27
 .مكتبة الخدمات الحديثة ،جدة ،1ط ،ـ  1994ىػ /  1415

 محمدحسن بن د/ يحي،المنهج األخالقي كحقوؽ إلنساف في القرآف الكريم -28
 المكتبة الشاملة .،القرل أـ بجامعة أستاذمساعد،زمزمي 

 الكويت .،اإلسالمية الشؤكف كزارة ،الكويتية الفقهية الموسوعة-29

 الجزائر في كاإلدارم المالي الفساد ظاىرة حوؿ عددخاص في منشورة بحوث -30
 جامعة، 25العدد ،المعيار مجلة، 2010 ،الجزءاألكؿ ،كمعالجتها مكافحتها كسبل
 قسنطينة.،عبدالقادر األمير

 اإلسالمي . درالغرب ،رشد ابن،المقتصد كنهاية المجتهد بداية –31
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 عثماف، رأفت محمد.د اإلسالـ؛ في العامة اإلدارة تحكم التي المبادئ بعض -32
 كالتدريب، للبحوث اإلسالمي للمعهد التابع اإلسالـ في اإلدارة كتاب في بحث

 . 3رقم  للتنمية،ندكة اإلسالمي البنك, السعودية

ن اب اإلسالـ لشيخ كالرعية الراعي إصالح في الشرعية السياسة على التعليق –33
 ىػ.1427، 1للنشر،ط  دارالوطن–العثيمين،الرياض بن صالح بن محمد الشيخ, تيمية

 8ىػ الموافق ؿ1427صفر عاـ 8, المؤرخة في 14الجريدة الرسمية , العدد  -34
 ـ .2006مارس سنة 

مذكرة ماجستير جرائم الفساد التي يرتكبها الموظف العمومي , ضيف فيركز ,  - 35
ـ , جامعة امحمد 2017-2016, السنة الدراسية :  7-6في القانوف اإلدارم , ص

 خيثر ببسكرة

 محمد الغربي؛الدكتور القانوني كالفكر اإلسالمية الشريعة بين اإلنساف حقوؽ -36
 ـ. 1982 -ىػ 1402، 1الشركؽ،ط  دار،عثماف،بيركت فتحي

 اإلسالمي كاإلعالف العالمي اإلعالف مع مقارنة اإلسالـ،دراسة في اإلنساف حقوؽ–37
 -ىػ 1424، 3الطيب،ط  دارالكلم–الزحيلي،دمشق محمد. أ.د اإلنساف، لحقوؽ
 ـ. 2003

، 1،ط المحمدم دار –الظهار،جدة  اإلسالـ؛د. راكية في اإلنساف حقوؽ-38
 ـ. 2003 -ىػ 1424

 أ.د السعودية؛ العربية المملكة في كتطبيقاتها كالسنة القرآف في اإلنساف حقوؽ-39
 ـ. 2002 -ىػ 1403، 1الصالح،ط صالح أحمد محمدبن
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 ،http://www.saadbazzaz.com ،سعد،بزاز ،الفساد ضد حملة-40

أبو بكر ,   2010دراسة تحليلية لالتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة  - 41
أفريل  04محمود دقدؽ, مقاؿ منشور على النت في موقع سودانيز اكف الين بتاريخ : 

 ـ على الساعة الثانية صباحا كست دقائق .2016
http://sudaneseonline.com 

 المعرفة دار،حجرالعسقالني ابن الدين شهاب الحافظ لإلماـ،فتح البارم -42
 لبناف. -بيركت ، الثانية الطبعة ،كالنشر للطباعة

 بن شداد بن بشير بن إسحاؽ بن األشعث بن أبوداكدسليماف ،سنن أبي داككد -43
الحميد  عبد الدين محي المحقق: محمد،ىػ 275المتوفى:  السًِّجٍستاني األزدم عمرك
 بيركت., العصرية،صيدا الناشر: المكتبة،

الناشر: ،معركؼ  عواد بشار تحقيق:،الترمذم، عيسى محمدبن،الترمذم  سنن -44
 ـ 1998النشر:  سنة،بيركت  –اإلسالمي  الغرب دار

:  القزكيني،المتوفى يزيد بن محمد اهلل عبد أبو ماجة ابن ،سنن ابن ماجة  –45
 العربية. الكتب إحياء الناشر: دار،عبدالباقي  فؤاد تحقيق: محمد، ىػ273

 المحقق: محمد ، محمد بن إسماعيل أبو عبد اهلل البخارم،صحيح البخارم -46
 ىػ1422الطبعة: األكلى، ،النجاة طوؽ دار ،الناصر ناصر بن زىير

النيسابورم )المتوفى:  القشيرم أبوالحسن الحجاج بن مسلم،صحيح مسلم –47
 بيركت. –العربي  الناشر: دارإحياءالتراث،الباقي  عبد فؤاد المحقق: محمد،ىػ(261

http://www.saadbazzaz.com/index.asp?fname=articles
http://sudaneseonline.com/
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 ماجستير مذكرة ،ناصر سليماف ،إلسالمية ا البنوؾ في األجل قصير التمويل صيغ-48
 ـ.1998 ،الجزائر جامعة،اقتصادية علـو

مطبوعة منشورة محاضرات في مقياس قانوف مكافحة الفساد , عاقلي فضيلة , - 49
ـ , جامعة الحاج 2017-2016على النت موجهة لطلبة السنة أكلى, السنة الدراسية 

 .االخضر باتنة , الجزائر 
 دار الرسالة .. 4ج ،الزجاج  ،معاني القرآف  -50

  ,عبداهلل خليفة السيف؟ الفساد لمحاربة صحيحة آلية نرل متى -51

http://www.alwatan.com.sa 

 العثمانية الخالفة في كفقهاء علماء عدة من مكونة لجنة،العدلية األحكاـ مجلة -52
 ،ًتكتب،آرامباغ،كراتشي ىتجار محمد،كارخاف الناشر: نور،ىواكيني المحقق: نجيب ،

 الهند .

مكافحة تبييض األمواؿ على مستول التشريعات الدكلية كعلى المستول  - 53 
 /http://www.blog.saeeed.com/2009/08الدكلي , 
زكي  ،األسباب كالعالج  ،مظاىر الفساد في السلوؾ اليومي للمواطن العربي  -54

 (1985صافي إماـ ) ،ـ . موسى 2003 ،المؤتمر العربي لمكافحة الفساد ،حنوش 

مجلة التدريب  ،أحمد بن عبد الرحمن الشميمرم ،مظاىر االنحراؼ الوظيفي  -55
   57ع  ،كالتقنية 

 ،ىماـ حمودم،الكريم القرآف في الفساد مصطلح -56
http://209.61.210.137/uofislam/behoth/behoth_quran

/16/a1.htm 

http://www.blog.saeeed.com/2009/08/
http://209.61.210.137/uofislam/behoth/behoth_quran/16/a1.htm
http://209.61.210.137/uofislam/behoth/behoth_quran/16/a1.htm
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موقع المنظمة العربية لمكافحة الفساد , التعريف بالمنظمة ,  
http://arabanticorruption.org 

ىػ /  1423فريز محمود أحمد . )  ،نظريات في اإلدارة التربوية الشلعوط  -57
 ـ (. الرياض : مكتبة الرشد للنشر كالتوزيع . 2002

 ـ2003 ،دار األماف ،محمد كماؿ عطية ،نظم محاسبية في اإلسالـ  -58

ديسمبر  11 ،تونس  ،ة لمجلس كزراء الداخلية العرب العام ةنكثائق األما -59
 .ـ2003

 . A/RES/55/25كثيقة األمم المتحدة - 60
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http://arabanticorruption.org/
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