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 :مقدمة
التغريات اليت أفرزهتا أهداف كامنة لبلدان  دة هذهتعدعرفت اجملتمعات املعاصرة تغريات يف مستويات م

حيث تعتمد هذه األخرية على حتقيق الثراء السريع سرعة عصر العوملة، ، حقوق اإلنسانو  التقدمية تدعي
ينطلق و  اقتصاد السوق باستنزاف ثروات البلدان النامية اليت تعترب مصنعا لثروات طبيعية متنوعة،و  املعلوماتية

التأثريات اليت حيدثها استعمار متطور يعتمد على توظيف بذي مييز العصر احلايل من التنبؤ االقتصاد احلديث ال
العمل بعد ذلك على إفالس ذلك البلد الذي و  مليارات الدوالرات على شكل قروض يف بلد ما من البلدان النامية

كية ياملال إىل الشركات األمر م يف ضخ اختالق مربرات للقروض الدولية الكبرية اليت ستساهو  أخذ تلك القروض
اليت صنعت من نفسها صاحب النفوذ األول بالرغم من ضعفها الفعلي، حبيث تبقى البالد املستفيدة من الدعم 

أو التصويت تصبح أهدافها سهلة عندما تدعو احلاجة إىل خدمات تشمل إنشاء قواعد عسكرية و  مدينة لدائنيها
هدف للدول و  إىل البرتول الذي يعترب رأس املال االقتصادي للدول الناميةأو اختاذها منفذا  يف األمم املتحدة

 اهدامو  للدول املتقدمة ابناء ااقتصادي اهذا يعترب منو و  الفقري فقراو  السياسة اليت يزداد فيها الغين غىن هيو  املتقدمة
، املؤسسات االقتصاديةهذه الوسائل اليت توزعت عرب خمتلف ، قد خلقت وسائل لتحقيق ذلكو ، للدول النامية
اخلارجية، تلك الوسائل حديثة حداثة املراحل و  خمططاهتا الداخليةو  هتاااخلدماتية يف سياسو  الصناعية منها

عتربها جرائم او  أما ما تتسم به تلك الوسائل فهي خطورهتا، تلك اخلطورة اليت أثبتها النظام القانوين، االقتصادية
تداخل الطرفني لتسميتها و  باعتبارها احنرافات تنظيمية ونسيولوجيو املختصون السو  املفكرون فندهاو  منظمة

 .بالفساد التنظيمي

سواء كانت إليه قد انتشر الفساد التنظيمي يف املؤسسات املتواجدة بالدول النامية كما سبق اإلشارة  و
الذي تروج به هذه الظواهر اليت كما أن األسلوب ،  خمتلف هياكل هذه الظاهرة ر علىسيطو  صناعية أو خدماتية

، البشريةو  تعترب ظواهر كامنة إمنا متخض عن احلراك االجتماعي الذي مازال يتطور ليدمج فيه كل العناصر املادية
اليت ترمي إىل حتقيق اخلفية إمنا بعد تتحقق فيه األهداف األساسية و  ليس هدف يف حد ذاته ديثاحل فاالقتصاد

دائم إلشباع  عيهي يف سو  فردية أو مجاعية نساقاصة حبيث يعترب احملرك األساسي ألاملصاحل الفردية أو اخل
غري أن هذه األهداف هلا ، من جهة أخرىوسائل اإلنتاج و  عادل للخدماتالوزيع غري التو  اهتم من جهةيحاج
 ختلق االستمرار بدل التطور.و  البناء هاجانب

امليداين حبيث و  اعتمدت طريقة الدمج بني النظري حبيثالدراسة اليت بني أيدينا ستة فصول  تلو تناو   
، الدراسات السابقة، منهج الدراسة، حتديد املفاهيمو  يتضمن الفصل األول املعنون بالفصل املنهجي اإلشكالية

األشكال باإلضافة إىل  و  أما الفصل الثاين فيتناول حملة عن الفساد األنواع، عينة الدراسة مع خصائصهاو  التقنيات
العريب مع عرض و  هيئات الفساد لنصل إىل الفصل الثالث الذي تناول الفساد على املستوى العامليو  فاعلي

العريب لنصل إىل الفصل الرابع الذي تناول الفساد على املستوى و  حاالت من الفساد على املستويني كذلك العاملي
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ت عن الفساد يف القطاعات االقتصادية  الداخلي أي داخل نسق القرية الصغرية حالة اجلزائر مع عرض حاال
الذي يتضمن الفساد يف قطاع و  املختلفة للوصول إىل مناذج الفساد يف القطاع الصناعي كمدخل للفصل الذي يليه

املايل يليه و  القانوين، لنصل بعدها إىل الفصل اخلامس الذي تناول الفساد التنظيمي على املستوى التقين، اإلمسنت
يتضمن الفساد التنظيمي على مستوى العمليات اإلدارية أي الفساد يف اجلانب البشري أي الفصل السادس 

بعدها و  اخلامتةو  تليها استنتاجات الفرضيات مث االستنتاج العام، الرتقيةو  التكوين، الفساد على مستوى التوظيف
  .املالحق

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول: الفصل المنهجي
 



 الفصل المنهجيالفصل األول: 

4 

I- شكاليةاإل: 
من جمتمعات متطورة إىل  االنتقالعرفت اجملتمعات تغريا تدرجييا انطالقا من مراحل متنوعة أدت إىل 

أي جمتمعات أكثر اعتمادا على أساليب ، أكثر ختلفاجمتمعات من جمتمعات متخلفة إىل و  جمتمعات أكثر تطورا
 هذا األخري يعكس هو اآلخر، التقينو  انبثق عن التطور العلمي، تنوعا فكريا لفاعلني الذي يعكسو  خفية كامنة

يف اليت حتقق و  يتميز بالتجديد االقتصادي يف خمتلف عملياتهاالجتماعي، للبناء االقتصادية  تقدما يف األساليب
تنسيق أو صراعات اجتماعية ذلك أن اجملتمعات تتألف من أبنية تتشكل و  تفاعالهتا أهدافا تنتج عالقات تعاون

اخلدماتية أدوارا يسعون و  الصناعية منهااالقتصادية  أنساق فرعية يلعب فيها الفاعلني يف خمتلف األبنيةو  من أنساق
ق السابقة الذكر للوصول إىل حتقيق األهداف يف صورة من صور التوافق بني األنساو  من خالهلا إىل حتقيق التكامل

األعراف التنظيمية على و  حتكمها القواننيو  هااليت تؤكد على الوظائف املعيارية لتنظيمو  بأنساقه االجتماعيالتنظيم 
 خلططإىل جانب ا، اليت ميزت التنظيمات احلديثة من خالل التغيريات العميقةو  ،اخلارجيو  املستوى الداخلي

نتج و  ةاالجتماعيمبعىن أن التغيري الذي انعكس على العالقات ، الدمج لكليهماو  العالقات بني الفاعلنيو  القواعدو 
مستحدثة انبثقت من جمتمع و  عن التجديد االقتصادي أفرز أفعاال متباينة شكلت صراعات اجتماعية متطورة

جمتمع القرية الواحدة أي العوملة يف عصر  عليه جمتمع ما بعد التصنيع الذي اصطلحو  الصناعة أو التصنيع
املؤسسات و  قد سيطرت هذه األشكال على املؤسسات بأبنيتها التنظيمية، و مرحلة اقتصاد السوقو  املعلوماتية

احملرك األساسي لعامل قرية صغرية تربز فيها و  ،الصناعية باعتبار الصناعة النشاط املهيمن على االقتصاد احلديث
السيطرة باستعمال تقنيات حديثة لتتطور إىل استعمال غزو فكري و  كات ترمي إىل بسط النفوذسلو و  ظواهر

جمرى  ذلك أن الغزو الفكري يعتمد على الثروة املعلوماتية اليت حولت، أفكار الفاعلنيو  للسيطرة على ذهنيات
أوجدت كما   ستحدثني آلينياستبدلت فئات أو فاعلني بفاعلني مو  نتاجي املادياألساليب العميقة للنظام اإل

اليت ال و  غري أن احلديث عن هذه التغيريات إمنا يعكس األفكار السائدة يف العصر احلديث، أمناطا تنظيمية حديثة
اختالف اجلوانب ذات الصلة و  تعدد أبعادهاو  ميكن أن حنكم عليها باإلجياب أو السلب ألنه رغم تنوع املراحل

 تطوير الكفاءاتو  نتاجة اليت تتميز باستحداث تقنيات اإللال وظيفيا لتلك األبنيفإمنا يربز للوجود إمنا يعكس خ
اهلدام فقد خلق و  جبانبيه البناء التنظيمي رغم أن التجديد االقتصادي الذي أنتج الصراع، و خلق برامج حديثةو 

اليت متثل و  التكوينو  الرتقية، املتمثلة يف عمليات التوظيفو  داريةاالقتصادي جتديدا يف العمليات اإلالتجديد 
مبؤشراهتا املتمثلة يف االقتصادية  خلقت العمليات، و التقينو  كذا عمليات تتعلق باجلانب املايل، و اجلانب البشري
هذا األخري الذي حيقق يف ظاهره النجاح ، دارية أشكاال مؤسساتية حتكمها ظاهرة الفساد التنظيميالعمليات اإل

هي و  حيمل يف باطنه بذور فناء كل السياسات الداعية للتطوير عرب وظائفه الكامنةو  من خالل وظائفه الظاهرة
جتسد الفساد التنظيمي و  األهداف اليت سطرها مؤسسو تلك األنظمة اهلدامة اليت تتضمن أهداف خفية ختدم
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 بتزازاال، رشوةال، اريرتهدمي املنافسني بوسائل تتمثل يف اصطناع التقإمنا سياسة لو  1،باعتباره ليس فعال اجتماعيا
مت نقل هذه األفكار للمؤسسات لتسخري قد ، و إفالسهمو  تشجيع اآلخرين بسالح الديونو  اختالس املال العامو 

يتبادر إىل و  غري أن اخللل الذي يربز، للمؤسسات االجتماعيهي الصورة احلقيقة للتنظيم و  2،العمال بأجور العبيد
من املنظور السوسيولوجي يعترب جرمية منظمة كما حيدده املختصون الذهن كتساؤل هل الفساد التنظيمي 

 مؤشرات يتوقف عند هذا احلد ؟ ذلك أن التجديد االقتصادي ينعكس يفو  القانونيون أم يعترب احنرافا تنظيميا ؟
 املنغلقةو  هذه العمليات اليت تتم داخل األنساق الفرعية املفتوحة، شارةكما سبق اإل  داريةتتمثل يف العمليات اإل

اليت تتألف بدورها من فاعلني تنشأ بينهم عالقات تفاعل متميزة يف مواقف تتخذ مظهرا فيزيقيا أو بيئيا تتحدد و 
تلك الصالت اليت نتجت يف إطار التفاعل ، من خالله الصالت بني الفاعلني وفقا لنسق من الرموز الثقافية

ز خلل وظيفي يتمثل يف طبيعة التفاعالت اليت تأخذ شكل هنا يرب ، و التوافق بني الفاعلنيو  لتحقيق التكامل
غريها من الوسائل و  استغالل النفوذو  االختالس، تلك اليت تنتج عنها مؤشرات تتمثل يف الرشوة، صراعات تنظيمية

ذلك أن األبنية ، احلديثة اليت عرفتها أبنية املؤسسات الصناعية خاصة مبختلف أنساقها يف ذلك الكل املتكامل
تعمل داخل ، مبثابة وحدة حمددةو  ضمن أنساقا من الفاعلني يعترب كل فاعل منها منتج ألفعال اجيابية أو سلبيةتت

الدوافع باحتالله مكانة أساسية و  يشتمل داخلها الفاعل على جمموعة من احلوافز، و تلك الكلية للنسق التنظيمي
كما أن الفاعلني عند حتقيقهم ألهدافهم ،  وعة أنساقأهداف التنظيم كبناء كلي حيوي جممو  يف سبيل حتقيق أهدافه

ما ميكن أن يصاحب ذلك من ، و الفاعل رغم تباين أساليبهما يف االندماجو  حيققون جانبا دينامي لكل من املكانة
 .اليت تضبط توقعات الفاعلني يف خمتلف املواقفو  تغريات يف النظام العام

كيفية ضبط هذه املؤسسة و  إليه يشكل منوذجا لدول مبؤسساهتاإن البناء التكاملي الذي سبق اإلشارة 
 أحد أنساق القرية الصغرية تنطبق عليها سياسات القريةو  اجلزائر كأحد البلدان النامية، و لتحقيق بناء كامل متوازن

ملصاحل حيث ألزمت على تطبيق االسرتاتيجيات العاملية لتداخل ا، ذلك عرب مؤسساهتا املختلفة األنشطةو  خططهاو 
يف واقعه قبل خضوعه تضبطه ميا حبيث ظيتن خلقت منطاو  بني بقية األنساق األخرى أي الدول األخرىو  بينها

التطورات قواعد أفرزت  أما حاضره فقد، ااهتخمرجو  للتطورات احلالية قواعد قانونية ضابطة لكل العمليات اإلدارية
القوانني العاملية اليت أتاحت و  غرات القانونية للقوانني احملليةثحلت حمل القواعد القانونية تتجسد يف التحكم يف ال
غريها من األشكال اليت سيطرت و  ذو فاستعمال النو  الرشوة، استخدام ما هو غري قانوين من مشكالت االختالس

عن هي أشكال صدرهتا البلدان املتقدمة يف إطار عالقات التكامل الناجتة و  على املؤسسات خاصة الصناعية منها
هبذا ، و مقتين تلك التقنياتاد التقنيات احلديثة لتحقيق أهداف املؤسسات بفرض قواعد خارجية على ري است

مية قبلت بالرتاضي أو يظتن كأعراف  اعتربتو  للمؤسسات الصناعية اجلزائريةحنرافية تسللت تلك األشكال اإل
                                                           

1- Albert Tingbe Azalou ",Matériaux pour une approche sociologique de la corruption ."
Revue du centre national de l'linguistique appliquée ) CENALA  ( , Sans payé ,2009 ,P10. 

 .33، ص.3533مصر،  اهليئة املصرية العامة للكتاب، حممد الطناين تر:اعترافات قرصان اقتصادي، .االغتيال االقتصادي لألممجون بركنر،  -3
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يفي ظو الخاصة مع دوران العمل ال، املؤسسات بني خمتلف الفاعلني يفاندماجها و  اإللزام يف إطار تصادم املصاحل
تلك أن ا جيدر اإلشارة إليه مو  ،الذي يفرضونه لتحقيق أهداف كامنة من وظائف كامنة بالنسبة للقواعد القانونية

لك أن ممارسة ذو  ميظيليصل إىل كونه فساد تن مياظيخذ شكال تنأاالحنرافات تندرج ضمن ظاهرة الفساد الذي 
ل هذا األخري يف العمليات اإلدارية املتمثلة يف يفعتبو  ،ميايظتن امية يعترب فساديظعن املعايري التنأفعال باخلروج 

الرتقية باإلضافة إىل التجديد يف اجلانب و  التكوين، يفظي التجديد يف جانب التو أالتجديد يف اجلانب البشري 
هم أمي ظيالذي يعترب االحنراف التن االجتماعيعالقات تفاعل بني الفاعلني تتمثل يف الصراع  نتجت، املايلو  التقين

 ةلل الذي ستعاجله هذه الدراسهنا يربز اخلو  مةظالذي يعتربه بعض املختصني القانونيني جرائم منو  مؤشراته
نظر  ن وجهةممة ظحنرافات جرائم منهل تعترب هذه االو  ميةظيز احنرافات تنر يمي يفظذا كان الفساد التنإ جابةباإل

 سوسيولوجية ؟ 

 :الفرضيات التاليةو  من التساؤالت ةتنطلق هذه الدراس ةللوصول إىل ضبط ما حيدث يف املؤسس و

 :التساءالت
مي في المؤسسة العمومية الصناعية الجزائرية بين التجديد ظيكيف يتجسد واقع الفساد التن -0

 ؟ االجتماعيالصراع و  االقتصادي
لمؤسسات العمومية الصناعية الجزائرية يشكل انحرافات ا هالذي تعرفيمي ظهل الفساد التن -2

 ؟مة ظمية تتطور إلى جرائم منظيتن
مة أو عدم تطورها من ظمية في حالة تطورها إلى جرائم منظيكيف تنتج االنحرافات التن -3

 ؟ التجديد في العمليات اإلدارية

 ؟مة ظمية تتطور إلى جرائم منظيفي خلق انحرافات تنكيف يساهم فاعلي العمليات اإلدارية  -4
 :و تتفرع عن هذه التساؤالت الفرضيات التالية

II- الفرضيات: 
مي في المؤسسات العمومية الصناعية الجزائرية بين التجديد في ظييتجسد واقع الفساد التن -0

 .االجتماعيالصراع و  العمليات اإلدارية

مية تتطور في ظيالعمومية الصناعية الجزائرية انحرافات تنيمي للمؤسسات ظشكل الفساد التني -2
 .انحرافات تنظيمية تبقى في أشكالها األخرىو  مةظحد أشكالها إلى جريمة منأ
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غيرها من المؤشرات انحرافات و  النفوذو  استعمال السلطة، اختالس المال العام، تنتج الرشوة -3
 التقني، إطار تطور الجانب البشريتنظيمية متطورة أو غير متطورة إلى جرائم منظمة في 

 .الماليو 
مية تتطور ظيفي خلق انحرافات تن باعتبارها خلال وظيفيا تساهم الطبقات المهنية المستحدثة -4

 .جرائم منظمة إلى
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III- لدراسات السابقةا: 
 :الدراسات األجنبية -0
 الدراسة األولى:  

الفساد يف القضاء ينتشر يف أن وضح حيث أدولة  48احملامني يف و  أعدها املركز املعين باستقالل القضاة
املنظمة املرتبطة بالفساد خاصة االقتصادية  ما ساعد على انتشار أمناط عديدة من اجلرائم، من تلك الدول 15%

 رهاب الدويلا لدعم اإلهتادئاستخدام عاو  خدراتامل، ار الغري مشروع يف األسلحةجتاالو  موالظاهرة غسل األ
ىل حقائق منها أن االستثمار يف الدولة اليت ينتشر فيها الفساد إلدويل حسب هذه الدراسة شري تقرير البنك ايو 

 أما الدول اليت حتارب الفساد، نتشر فيها الفسادي مقارنة مع الدول اليت ال  %35يكون أكثر تكلفة مبقدار 
ن هناك الكثري من األموال أضافة إىل هذا باإل  %45حتسن احرتام سيادة القانون فيزيد دخلها القومي بنسبة و 
لتنمية اجملتمعات تفقد بسبب الفساد هذا األخري الذي أصبح ظاهرة واضحة لدرجة أن أحد  مت رصدهايت ال
قد قدرت قيمة األموال اليت مت غسلها سنويا للدولة الصناعية الكربى كما ، و جمرمةو  ساء أعلن أن دولته فاسدةؤ الر 
 :يلي

 .يوضح قيمة األموال التي تم غسلها بالدوالر في الدول الصناعية :( 10)الجدول رقم 
 

 مليار دوالر الدولة
 283 و. م. أ
 53 إيطاليا
 24.6 أملانيا
 22 فرنسا 
 15 بريطانيا
 23.3 كندا

 

الذي يتضمن و  الفساد املايليف املتمثلة يف شكله الظاهر و  شكال الفسادأيعكس هذا اجلدول أحد  و
 حول 3556صدت املنظمة الدولية للشفافية يف تقريرها عام ر قد و  هذا، كال األخرى للفسادشبداخله األ

ىل العديد إ باإلضافةدولة من بينها الدول املذكورة يف اجلدول أعاله  26بيانات مفصلة يف  الفساد يف العامل
هبا من فساد بسبب الفساد  تقييم حجم ماو  من بلدان الدول املختلفة اليت عجزت املنظمة الدولية عن حصرها

 .غياب املعلوماتو  بيةالناتج عن النظم احلسا
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 الدراسة الثانية :   

زرق للسكوت " تناولت هذه الدراسة ما يعرف بالقانون قانون األالو  جاءت الدراسة حتت عنوان الفساد
املتهمني  لشهادة ضد زمالئهملجال الشرطة أي عدم إدالء ر  " the Blue code of silence"  األزرق

 عرضأشارت الدراسة إىل حيث ، غريها كعامل مساعد على انتشار الفساد يف الشرطةو  يف جرائم الفساد
حتليل البحوث العلمية اليت أجريت حول هذا القانون غري املكتوب يف ثالث قارات خالل الفرتة من و 
انون األزرق للسكوت يف ن طرح الباحث األدلة اليت تثبت وجود ما يعرف بالقأبعد و  (3444– 3441)

حتديد تأثريه على و  ليمكيفية تطبيقه يف الواقع العو  ثقافة الشرطة يف معظم دول العامل ناقش جذور القانون
قد تضمنت الدراسة ، و ساءة استخدام السلطة اليت توجه لرجال السلطةإو  فسادلأعمال جلان التحقيق يف هتم ا

 .خضوعهم لرؤسائهمو  الشرطة حول ثقتهم بزمالئهم نتائج مقابالت مع ضباطو  مالحظات ميدانية

 انهم %85-45أثبتت تأثر نتائج و  ( قضية رفعت ضد رجال الشرطة3255كما فحصت الدراسة )
 :ىل النتائج التاليةإقد خلصت هذه الدراسة و  بقانون السكوت

باملشاكل املشرتكة منو تلك العالقات و  تدريبالرجال الشرطة يف فرتة  عالقات الزمالة اليت تنشأ بني -
 يعرف بالقانون األزرق للسكوت يف ثقافة الشرطة. انتشار ماو  املمارسات املهنية تسهم يف تطورو  اليومية

دوا دعما جييتعرضون لألخطاء دون أن و  م يعملون ضد اجملرمنيأهناملبادئ اليت اقتنع هبا رجال الشرطة  نم -
 .اتفاقا بينهمجيعلهم أكثر 

عضاء أو  جتار اجلنس، راتدبصفة خاصة ضد اجملرمني اخلطرين من جتار املخ هموجفساد رجال الشرطة  -
 عصابات اجلرمية.

 خالقي مهين راسخ وسط رجال الشرطة بعدم اإلدالء بالشهادة ضد زمالئهم يف املهنة.أهناك التزام  -

اسدين فحسب دالء بالشهادة ضد الزمالء الفااللتزام بالقانون األزرق السكوت على عدم اإل رصتيق ال -
 تالفها.إبل متتد إىل إخفاء األدلة املادية األخرى أو 

 الدراسة الثالثة: 
مشكالت السلوك التنظيمي يف اجملتمع  أي االحنراف احلكوميو  دراسة حول احنراف الشركات     

" جبامعة  Lundman–الندمان  "و ارستاذ جبامعة دلو األ، Erman–رمن " إكل من   فقد قام املعاصر
باالحنرافات احلكومية من  كربى املرتبطةلمريكية او" بإعداد هذه الدراسة حول احنرافات الشركات األيوهاأ

رام جريات علم اإلنظقد اعتمدت هذه الدراسة على ، و عليها االجتماعيفعل الأمناطها وردة و  حيث جذورها
 Edward Rass–ذوي السلطةباالقتصاد مثل احنراف ة عالقالجرامية ذات احلديث اليت فسرت الظواهر اإل
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 Jamesنظرية اجلرائم التنظيميةو  Edward Sutherlandالبيضاء  اقاتيجرائم ذوي ال نظريةو 
Coleman  ماو  جهزة احلكوميةاألو  على دراسة حاالت معروفة من االحنرافات يف أعمال الشركاتاالعتماد 

قد استهدفت هذه الدراسة التعريف و  ،اجتماعيةو  سياسيةو  ترتب عن تلك االحنرافات من نتائج اقتصادية
أبرزهتا اليت من أشكال التواطؤ و  الت حكوميةابالسلوكيات املنحرفة للشركات الكربى اليت تتم بالتواطؤ مع وك

قيلة املتعلقة بتالعب ، فضيحة شركة املعدات الكهربائية الث3444جنلس لسنة أالدراسة فضيحة شرطة لوس 
، اعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي، مبيعاهتا للجهات احلكوميةمريكية يف أسعار أ( شركة 34)

 دراسة احلاالت.و  التارخيي

قد خلصت الدراسة إىل وجود جرمية ترتكبها املنظمات سواء كان ذلك يف القطاع العام أو القطاع  و
حماسبته يف الوقت أو  ليس املوظف الذي ميكن استبدالهو  اخلاص، حيث ركزت الدراسة على مسؤولية الوظيفة

 .الوظيفيةو  الذي تواصل فيه احنرافات املنظمة

 الرابعة:ة الدراس 

اعتمدت الدراسة على حتليل  3552،1صادق عليها البنك الدويل متت الدراسة سنة و  "بيكر"قام هبا  
، هتريب املخدرات، أموال اجلرمية، ثالثة مصنفاتإىل ليها إرقام من التدفقات املالية غري املشروعة اليت خلص األ

الرشاوي ، موال الفسادأمليار دوالر،  225و مليار 115اليت تراوح جمموعها ما بني و  االبتزازو  السلع املزيفة
دوالر أو ثالثة يف املائة من  25و مليار 15ىل اخلارج أو الرشاوي اليت تدفع باخلارج ما بني ترسل إ احمللية اليت

، الذي يشكل ثلثي أموال التدفقات فهي التعامالت التجارية عرب احلدودو  الثما املكون الثأجمموع التدفقات 
 تتمثل يف التهرب الضرييب مع جتنب الضرائباليت و  االقتصادية حيث تربز من هذه الدراسة أحد املشكالت

ىل إهبيئاهتا املختصة  مريكيةىل أن الواليات املتحدة األإقد توصلت الدراسات و  ،التنظيميةو  اللوائح املاليةو 
يشري القائم هبذه الدراسة أن و  ،%45،44هذا يعين فشلها مبعدل و  %53مساك بأموال اجلرمية بنسبة اإل

اليت مت تبييضها إىل و  اإلرهابو  الفسادو  االبتزاز، املخدراتسبب هذه النتيجة العائدات النقدية من هتريب 
 مريكية.الواليات املتحدة األ هاتخرى اليت استقبلرة األذالقأشكال النقود 
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 الدراسات العربية: -2
 داري" دراسة بكليةاإل"تأثري العدالة التنظيمية على انتشار الفساد  تتناول الدراسة موضوع

انتشار ظاهرة  ىىل معرفة تأثري غياب العدالة التنظيمية علإهتدف الدراسة  1،االقتصاد جامعة التحدي بليبيا 
قد أجريت الدراسة عن طريق ، و يبيةلملدينة سرت ال داريمع اإلأوساط العاملني يف اجملني داري بالفساد اإل

اعتمدت الدراسة على ثالثة  قدو  ( مبحوث85بلغت ) ةاستخدام استبيان مث توزيعه على عينة عشوائية بسيط
 :تساؤالت كما يلي

 ؟ داري انتشار يف عينة الدراسةهي أكثر أشكال الفساد اإل ما  -

 ؟ داري يف املنظمات العامة حمل الدراسةانتشار ظاهرة الفساد اإل ىغياب العدالة التنظيمية علهل يؤثر  -

 ؟ ما مستوى دراسة إحساس العاملني بالعدالة التنظيمية يف املنظمات العامة -

 :اعتمدت الدراسة فرضية واحدة متثلت يف الفرضية التالية و

التعاملية( على انتشار ظاهرة الفساد و  جرائيةاإل، التوزيعية) ةيؤثر غياب العدالة التنظيمية بأبعادها الثالث -
  .داري يف املنظمات العامةاإل

داري كلون مجيع العاملني يف اجملمع اإل( فردا يش345البحث يتكون اجملتمع من ) ةعينو  أما عن اجملتمع -
  السجل العقاريو  عالم مصلحة الضرائباإلو  مع من أمانة الثقافةيتكون هذا اجمل، و ملدينة سرت

أما عينة الدراسة فقد اشتملت ثالثة ، مصلحة القوى العاملةو  ة البحريةرو مانة الثأو  الطاقةو  أمانة الصناعةو 
لكل و  ( استمارة32شارة بطريقة عشوائية بسيطة مبعدل )أقسام من كل جهة اختربت كما سبقت اإل

 .جهة

ل العدالة قتغري املستمسة كمؤشرات للاعتمدت الدراو  هذا نهج الوصفياعتمدت الدراسة على امل -
 عدالة التعامالت.و  جراءاتعدالة اإل، عدالة التوزيع - التنظيمية

وامر املشرفني، أعدم تنفيذ ، فتمثل يف االمتناع عن أداء العمل "التنظيمي  "تغري التابع أما مؤشرات امل
 ليها الدراسة فيماإمن النتائج اليت توصلت ، و زمالء العملعدم التعاون مع و  خالصإو  ةقالعمل بد ءعدم أدا

ن العاملني يقرون بوجود عدالة التوزيع بدرجة متوسطة حيث يظهر للموظف أن أيتعلق بنتائج بعد عدالة التوزيع  
عدم وجود عدالة اختاذ ، و ىل احلوافز املاليةإضافة ىل الراتب الشهري الذي يعترب غري كاف باإلإذلك يعود 
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عدم ، و فتوصلت إىل عدم إجناز املوظف لعمله الرمسي يكل دقة ساد اإلداريفالنتيجة املتعلقة بالأما ، القرارات
 .فشاؤه ألسرار العملإو  عمل الذي كلف به العاملالتنفيذ أوامر املشرف باإلضافة إىل عدم تنفيذ 
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IV- تحديد المفاهيم: 
 :التنظيمي مفهوم الفساد - 0

  النظريالمفهوم: 
قصد بالفساد سوء استعمال ي 3553واجهة الفساد الصادر عام مبوفقا ملرشد األمم املتحدة اخلاص 

يضر باملصلحة العامة غري أن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة و  اسب شخصيةكالسلطة العامة للحصول على م
حمددة لتطبيقها كجرمية فساد دون أفعال و  أنشطة ىل حصرإاجتهتا  1،تفاقية العربية ملكافحة الفساداالو  الفساد

استغالل املوظف ، قد مت حتديد الفساد يف أنه يشمل على جرائم الرشوة، و اعتماد تعريف قانوين حمدد للفساد
املبيعات و  اتيرت التالعب باملش، باملعلومات السرية للدولة جتارختالس، االاال، والمغسل األ، نفوذهو  سلطته

 التربعات السياسية غري املشروعة، التهرب من الضرائب، ضرار بالعدالةاإل، املشروعإثراء املوظف غري ، احلكومية
 نسان.صحة اإلو  التسرت على اجلرائم ضد البيئةو 

 هبأن"  Transparency International للشفافية " حسب املنظمة الدولية كما يعرف الفساد
هو ما يعرف و  ىل الفساد بالقانونإتشري هذه املنظمة و  كاسب شخصيةملعليها  أؤمتن إساءة السلطة اليت

 فقا للقانونو  مبدفوعات التسهيالت اليت تدفع فيه رشاوي للحصول على األفضلية يف خدمة يقدمها متسلم الرشوة
 .على خدمة ممنوع تقدميهاهو دفع رشوة للحصول من متسلم الرشوة و  الفساد ضد القانونو 

عدم املساواة يف السلطة باملفهوم و  ناهالر  الوضعىل احملافظة على إاملؤدية  كما يعرف الفساد بأنه الظاهرة
 .السياسي االجتماعي

تساهلت و  ية تقبلتها النخبحرمية جنو هو ج، و جرمية بيضاء بأنه --A.Heidenheimerه يعرف و
 نه الإبالتايل ف، و ساسية للمجتمعبوصفها تعديات على القيم األ ليهاإينظر  لشعوب على اعتبار أنه الاا هنشأب

 .يتبعها رفض اجتماعي

بأنه شكل من أشكال االحنراف اليت حتتوي  2،حسب " بيري الكوم "يعرف الفساد مبفهومه الواسع كما 
ما إطار وظائفه العامة أو اخلاصة بتجاوز القواعد املقررة إه القوي يف عيستخدم وض أوال سلوك صاحب سلطة

ىل إ افةضيل على قاعدة مهنية باإلاتحالىل إكما يشري الفساد ،  منظمة أخرىأو  حلسابه أو حلساب شخص آخر
 .عفاءات غري مشروعةإدون وجه حق أو منح  االبتزاز مقابل احلصول على مبالغ

دث حيلفساد فا، كسب اخلاصلساءة استعمال الوظيفة العامة لإيعرف البنك الدويل الفساد بأنه  و
كما يتم عندما يقوم وكالء أو ،  ةصمناق اءجر إ أو ابتزاز الرشوة لتسهيل عقد أوعندما يقوم موظف بقبول أو طلب 
                                                           

 1 - وثائق األمانة العامة جمللس الداخلية العرب، 3551. -
 .29، ص.9002، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الفسادبيير الكوم،  - 2
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، جراءات عامة للتغلب على املنافسنيإوسطاء لشركاء أعمال خاصة بتقدمي رشاوي لالستفادة من سياسيات أو 
ىل إدون اللجوء  كما ميكن أن حيدث الفساد عن طريق استغالل الوظيفة العامة،  حتقيق أرباح خارج إطار القواننيو 

 الفساد التنظيميو  اإلداري ضمن الفساد درج الفسادنيو  1،موال الدولةأذلك بتعيني األقارب أو سرقة و  الرشوة
د مؤشرات الفساد حنرافات التنظيمية اليت تعترب أحباإلضافة إىل اال، يتم داخل املنظمات كسلوك غري رمسي باعتباره
 اليةم اتاحنراف، سلوكية اتحنرافاتتضمن و  ملهام وظيفته تهأثناء تأدي خمالفات تصدر عن املوظف يف باعتباره

تتم هذه األشكال عن ، و رالتزويو  اختالس املال العام، اليت من بني أشكاهلا أو طرقها الرشوة، و احنرافات تقنيةو 
تتمثل يف خمالفات و  الفساد يف عدة أشكال يتجسد، و الفاعلون داخل املنظمات طريق الوظائف اليت ميلكها

 .سوء استغالل السلطةو  اختالس املال العام، الرشوة

ستغالل السلطة من ا ساءةإتعرف منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنه باإلضافة إىل التعريفات السابقة 
يكتسب معىن و  2،نييالسياسو  فساد بني املوظفنيليرتب الدول حسب مالحظة او  أجل حتقيق املصلحة الشخصية

و إدارية  أطار شرعية يقوم هبا أصحاب سلطة سياسية إالفساد مغزى عندما يستخدم على تصرفات حتدث خارج 
شاريع تنظيمية أو ترتيبات ضريبية عندئذ يصبح الفساد مرادفا معلومات متميزة تتعلق بإنشاء وظائف أو مب كبث
 تعتربه يتال 4" زينفيتوتا – Vito Tanzy-"د كتعريف ىل تعريفات عديدة جلرمية الفساإافة ضباإل  3،حنرافلال

على تطبيق قواعد العمل يف التعامل مع كافة األطراف هبدف احلصول على مزايا  صخمالفة مبدأ التحفظ أي احلر 
 .شخصية أو مزايا لذوي الصلة

ثريها ضعف ياليت ، ةاالجتماعيبسبب ضعف ردود الفعل  5،" فساد بيضاء يعترب الفساد "جرميةكما 
يعترب الفساد فيما خيص رجال الصناعة و  ةاالجتماعيباإلضافة إىل ضعف التكلفة ، العقوبات اليت تستوجبها

ذلك يف احلاالت اليت ساعد فيها على االستفادة من أحد و  املفسدين سلوكا مربرا "بدعوى مصلحة املؤسسة "
تم يمنظمة غري أنه ال  ل يف املؤسسات جرائميعترب الفساد احلاصو  هذا، األسواق أو التخفيضات الضريبية

إخضاعها للعقاب يعترب الفساد  ةهلذا يعرب عنها كاحنرافات تنظيمية أي يف حالو  لإلجراءات القانونية إخضاعها
على العقاب االعتماد  أما عن سبب عدم، إخضاعها يعترب الفساد احنرافا تنظيميا عدم يف حالةو  جرمية منظمة

 جتاوز تطبيق القانون التناسي أيو  ةماطلعلى املاالعتماد  علني يف املؤسسة أيااملصاحل بني الففيعود إىل تداخل 
درج سلوكات متنوعة يف الفساد على أهنا جرائم فساد نت، و نسق أي انعدام احملاسبةلىل عرف داخل اإحتويلها و 

                                                           
 .4، ص 3533ردن، جامعة الشرق األوسط، األ، اتجاه الصحفيين األردنيين نحو قضايا الفساد اإلداري، حممود اجملايل عبد اهلل -1
 .4ص ، 3533، مصر، تقرير الفساد العالمي، منظمة الشفافية العاملية -2
 .13ص، 3554مصر، ، سلسلة العلوم االجتماعية، سوزان خليل تر:، دالفسابيري الكوم،  - 3

 .31ص، 31العدد ، CIPE، خبرات عالمية. أراء في الفساد "" ، بيجوفيتشبوريس  - 4
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الرشوة كما يستخدم الفساد   حمنو  العاملاستغالل املال و  حتقيق املصاحل بصورة غري قانونية، كاحملسوبية 1،منظمة
يعرب عن سلوكات ، و كمفهوم عام يشمل كل أشكال استغالل الوظيفة سواء كانت عمومية أو خاصةو  كمصطلح 

يتفق املختصون أن الفساد عندما يظهر يف املؤسسات يصبح و  طار الشرعية القانونيةإأو تصرفات حتدث خارج 
  ال يفصلوهنا عن األشكال املتنوعة للصراعات.مرادفا لالحنراف هذه األخرية اليت

يف أحد جوانبه يشري إىل نوعني من االحنراف أوال سلوك صاحب السلطة أو النفوذ و  هبذا يصبح الفساد و
إما لصاحله أو لصاحل أو و  يستخدمه يف وضع القوى يف إطار وظائفه العامة أو اخلاصة كتجاوز القواعد املكرر

 ظمة أخرى.حساب فاعل آخر أو من

vito-" جزئه حسب ما أشار إليها  الذي تلخص يفو  لتعريفات املتعددة للفسادالتطرق لبعد 
tanzey،2  بأنه ذلك السلوك الذي يقوم على االحنراف عن الواجبات الرمسية املرتبطة باملنصب " فيتو نانزي

 .شخصية أو عائليةالعام سواء كان هذا املنصب باالنتخاب أو التعيني يف سبيل حتقيق مصلحة 

يف  ونولئأن الفساد سلوك ميارسه املس" Suzan Rose Ackerman–سوزان روز أكرمان"يشري 
 راء أنفسهم بصورة غري قانونيةإثمدنيني هبدف  نيأو موظفني القطاع العام أو القطاع احلكومي سواء كانوا سياسي

 العقوبات الفرنسي فقد ميز بني الفساد النشط "أما قانون   3،ساءة استخدام السلطة املمنوحة هلمإمن خالل و 
بأنه "سعي املوظف احلكومي بنشاط من أجل احلصول على هدية أو منفعة أو  الفساد السليب" فعرف األولو 
مكافأة أخرى  وول اهلدية أئه قبول املسنبأ هد عرففقأما الفساد السليب ، شوة قبل تقدميه للخدمة أو منح العقدر 

 و تقدمي اخلدمة.بعد منح العقد أ

 تلكبأنه ميكن تعريف الفساد التنظيمي إجرائيا بناءا على الدراسة امليدانية و  التعريفات السابقةمن 
قد تتحول إىل و  ات تعرف باالحنرافات التنظيميةهذه السلوك، عياريةاملات غري سلوكالالظاهرة املؤلفة من جمموع 

االحنرافات كنتيجة عن فساد تنظيمي يف العمليات اإلدارية تتجسد تلك و  جرائم منظمة عند االستمرار فيها
حيث ، قينالتو  باجلانب املايلكذا متعلقة و  الرتقية، و التكوين، املتعلقة باجلانب البشري جبوانبه التنظيمية التوظيف

يلجأ الفاعلون إىل حتقيق تلك العمليات يف إطار حتقيق املصلحة اخلاصة باستخدام وسائل هي مؤشرات 
اليت تطورت يف و  استغالل النفوذ حتطيم التقنيات، اختالس املال العام، املتمثلة يف الرشوةو  حنرافات التنظيميةلال

 التدخل يف مشكالت قتل.و  االبتزازو  ميدان الدراسة إىل التهديد

  
                                                           

 .13 - 36.ص، السابق نفس المرجع، الكوم بيري - 1
، 3554اجلزائر،، دار النشر جبطلي، معضلة الفساد في الجزائر. دراسة في الجذور واألسباب والحلول، مصطفى عبددو وع.بن مرزوق -2
 .34ص

 .34ص ، 3443، مصر، الطبعة األوىل، مصر وعصر المعلوماتالدار العربية للنشر والتوزيع،  - 3
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 الجريمة المنظمة:و  مفهوم الجريمة -2
 المفهوم النظري: 

نكاره إاليت من أبرزها و  من االنتقادات اليت قدمت للتعريف القانوين للجرمية لوجيو يوساملفهوم السيعترب 
التجرمي ليس حكرا على  نأو  اجلرمية ظاهرة اجتماعية ونسيولوجيو الس حيث يعترب، ة للجرميةاالجتماعيلألبعاد 

مبعىن أن  1،معايري اجتماعيةو  مبا حيتويه من قيم االجتماعيهو مستمد من الواقع  املشرع القانوين بقدر ما
حتكم و  عن معايري اجملتمع أو عن قواعد اإلمجاع أي القواعد اليت حيددها اجملتمع خروج نتكون اجلرمية عبارة ع

" عندما نز" بارسو و دوركامي ""ليهإهذا ما ذهب و  فعال اليت متثل خطرا على اجملتمعأو هي تلك األ هسلوك أفراد
 يعترب اخلرباء أن كل جرمية متثل احنرافاو  املستوى املعياري يف اجملتمععن  أي منحرفا يامعيار ال كاو لاعترب اجلرمية س

 ليس العكس.و 

هو ميثل فعل فيه خرق القواعد و  أمساها باالحنراف املعيب" اون" أن اجلرمية هي مرتمبرت رو " يعتربو    
 .ىل حاالت الصراعإجرام اإلحيث يرجع  خالقيةاأل

بأهنا نشاط إجرامي تقوم به منظمة شكلية تكرس جهدها يف  "Conklinها "يعرفأما اجلرمية املنظمة ف
م على و يتم تعريفها كذلك بأهنا مرادفة ألعمال اقتصادية تق، و املقام األول للكسب بوسائل غري مشروعة

أما ، مشروعة ينبغي تكملتها بوسائل غري ةيف حالة قيام تلك األنشطة بالطرق القانونيو  أنشطة غري قانونية
 اليت يتم تنفيذها باستخدام التقنيات العالية للمعلوماتو  عين هبا تلك األنشطة اإلجرامية املنظمةنفاملستحدثة 

، هذا التنظيم له بناء هرميو  اجلرمية املنظمة التقليدية على تنظيم مؤسسي ثابت//تقوم ، و االتصاالتو 
دستور داخلي صارم يضمن و  للرتقي يف إطار التنظيم صفر ، لتنفيذ أدوار مهام ثابتة قاعدة، مستويات للقيادة

جنة لتعرف ال، و نظمةبقاء املو  يف عنصر االستمرارية تجسديالنظام داخل التنظيم مع توفر شرط أساسي و  الوالء
نص حيث  3488،2اليت أصدرت تقريرها يف سنة و  اليت شكلها الرئيس األمريكي يف شكل اجلرمية املنظمة

اإلرادة و  العنفو  جرامخاص الذين يستخدمون اإلاجلرمية املنظمة مجاعة مستمرة من األش هذا التعريف على أن
كما عرفت اجلرمية املنظمة بأهنا تعبري ،  االحتفاظ بالسطوة "و  احلصول على منافع ماديةو  املتعمدة لإلفساد

رمني الذين يعملون اآلالف من اجمل طياته يضم بنيو  ةاالجتماعي الضوابطو  إجرامي يعمل خارج إطار القانون
كما خيضع أفرادها ،  تقدماو  الدقة يفوق النظم اليت تتبعها املؤسسات األكثر تطوراو  وفقا لنظام بالغ التعقيد

 مةظمن خيرج على قاموس اجلماعة املن سنوها ألنفسهم تفرض أحكاما بالغة القسوة على ةألحكام قانوني
 ،رباح الطائلةأداء أنشطتهم اإلجرامية خبطط دقيقة تعود عليهم باأليلتزم أفراد اجلماعات اإلجرامية املنظمة يف و 

                                                           
، في اجتماعات الجريمة واالنحراف، قراءة اجتماعية معاصرة في النظريات المفسرة للجريمة واالنحراف، عبد اهلل أمحد عبد اهلل املصراين - 1

 .25.23، ص.3443، الطبعة األوىل، مصدر املعلومات .والتوزيعالدار العربية للنشر 
2- Alvanaise. J  ,Organized crime in America , cincinnati:  Anderson , 1985  ,P.19. 
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عدم بة عمل جتاري غري مشروع مع العلم اجلرمية املنظمة هي مزاول " Reckless ركلس والرت " حسب رأيو 
نظمت االقتصادية  بأهنامرادف ألعمال" thoerstenسلن سورسنت "كما يعرفها  1،مشروعية ذلك العمل

يف حالة القيام بتلك النشاطات بالطرق القانونية ينبغي تكملتها بوسائل و  القيام بنشاطات غري قانونيةراض غأل
 .غري مشروعة

 الموظف العمومي:مفهوم -3
 المفهوم النظري: 

تكتمل بتوريط موظف من القطاع و  يرى البعض أن هنالك حاالت من الفساد تبدأ من القطاع اخلاص
 األجنيبو  األمم املتحدة اعتمدت مفهوم املوظف العام شامال املوظف العمومي الوطينإال أن منظمة ، العام
أي شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو  أنه 2،يقصد بكل منهاو  موظف املؤسسات الدوليةو 

بصرف النظر ، وعأو غري مدف مدفوع األجر، مؤقتاأو دائما ، سواء كان معينا أو منتخبا، قضائيا لدى دولة طرف
لصاحل جهاز وظيفة عمومية مبا يف ذلك العمل  الذي يؤدي هو كذلك الشخص، و عن أقدمية ذلك الشخص
 أو يقدم خدمة عمومية حسب التعريف الوارد يف القانون الداخلي للدولة الطرف، عمومي أو منشأة عمومية

 الطرف.حسب ما هو مطبق يف اجملال القانوين ذي الصلة لدى تلك الدولة و 

لدى  أي شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيافهو  املوظف العمومي األجنيبأما 
بلد أجنيب سواء أكان معينا أو منتخبا أي شخص ميارس وظيفة عمومية لصاحل بلد أجنيب مبا يف ذلك العمل 

مستخدم مدين دويل أو أي فهو  موظف مؤسسة دولية عموميةأما ، لصاحل جهاز عمومي أو منشأة عمومية
 أذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها.تشخص 

 االنحراف:  مفهوم - 4
يف حالة تكراره يتطلب تدخل أجهزة و  ةاالجتماعييري اأنه كل سلوك خيالف املع حنراف علىيعرف اإل

بفرد أو جبماعة  الضرر اقإحلعرف االحنراف من الناحية القانونية بأنه كل ما من شأنه يكما  3،االجتماعيالضبط 
 .فراد يف اجملتمعمن األ

الذي  االجتماعيالقيم داخل السياق و  التقاليدو  عرافألليعرف بأنه سلوك يرتكبه الشخص خمالف  كما
 .نهاحلد مو  يتسبب يف تدخل السلطات الرمسية إليقافهو  يتواجد فيه الفرد

                                                           
1 - Walter C.Reckless. The crime problem. N.Y.Goodyear publishing.1973.P.309. 

 .43ص، 3554، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، والجريمة المنظمةالفساد ، حممد األمني البشري  - 2
 .1221، ذات السالسل، الكويت االنحراف االجتماعي. دراسة في النظريات والمشكالتالدوري عدنان،  - 3
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ط السلوكية املتفق عليها امناألو  راف بأنه سلوك خيالف القواعدحنالوظيفي مفهوم اال بنائيجتاه الاالدد و حي
التوازن  عادةإأدوات الضبط اليت تفرضها التنظيمات هبدف و  تدعيميةالجراءات مما يتطلب معها الضبط بتطبيق اإل

بنية األو  ىل متزيق العالقاتإؤدي يسلوك هبذا يعترب هذا االجتاه أن االحنراف و  االجتماعييف النظام أي البناء 
 1.حلاق الضرر بالنظامإو  هو نوع من السلوك حيث على الفوضىو  ةاالجتماعي

 :التنظيميو  االجتماعيالصراع ، الصراع تحديد مفهوم 2
املنافسة. من و  فراد كالتعاونالقائم بني األ االجتماعيفرازات االعتيادية للتفاعل اإلإحدى الصراع  يعترب

 املنظمات تستدعي التطورو  فرادنظرا لكون طبيعة األ، و ةاالجتماعيالتفاعالت و  لعالقاتيف االظواهر الطبيعية 
جممل فق التغريات احلاصلة يف رات لذا فإن الصراعات غالبا ما، الثبات حالة غري طبيعيةو  التغيري ألن االستقرارو 

 2.السائدة تالعالقا
حبيث يواجه الفرد أو  يل يف عملية اختاذ القراراتعطبأنه اضطراب أو ت 3،"سيمونو  مارشه "يعرف و

 العملية اليت تبدأ حني يدرك أحد األطراف بأن الطرف اآلخره نبأ ا يعرفمك،  يف اختيار البديل اجلماعة صعوبة
مفهوم الصراع يرتبط مع  نيظهر أو  4،يهتم به الطرف اآلخر ما يف أمر أو يوشك أن يؤثر سلبا سلباعليه يؤثر 

ة لبقية العاملني أو ينشطة الوظيفضرار باألىل اإلإدي ؤ بشكل عام يو  التعارضو  بعض املفاهيم األخرى كالتنافس
 ؤدي إىل خلل بعض أفراديه ي ناألهداف كما أ ىل عدم القدرة على حتقيقإتها مما يؤدي ومخل معها أو مقااالتد
عدد االجتاهات يف حتديد الصراع هل هو سلوك أو تت، و فروعها املختلفةو  مستوياهتا أو وحداهتاو  أعضاء املنظمةو 

 ال تمياح فالنظرة احلديثة للصراعات التنظيمية تعترب أنه واقعة اجيابية إذ ترى يف الصراع أمرا، اجيايب وسليب أ فعل
سلبية وفقا لنمط التعامل و جيابية أإتكون أن  ميكنو  ديةأهنا حياليها على إلكن االختالف هو النظر و  ميكن جتنبه

طاره إبقاء على الصراع يف إلن تسعى دوما لأدارة اهلادفة ينبغي ن اإلأهبذا يقرتح هذا االجتاه ، و اإدارهتو  امعه
ن عن احلديغري مستوى الصراع تدارة أن توى املطلوب جيب على اإلخنفض عن املسااملرغوب فإذا زاد عن احلد أو 

 .هداف املعنيةطار حتقيق األإباستمرار يف  ىيغذ، و ىل صراع حتت السيطرةإللوصول  نيالسابق

                                                           
 .28ص، مصر، 3املؤسسة العربية للنشرو التوزيع، ط ، إدارة السلوك التنظيمي أمحد السيد كردي، -1

 2-  محود خري كامل، السلوك التنظيمي، دار الصفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، األردن، 3553، ص 32.
3- March J and Simon.H , organization Wiley and sons , New York  , 1958, p.276. 
4 - Robbins.S ,Organization behavior Prentice Hall international , 9.Ed , New Jersey ,
2001  ,P. 243 . 
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 حدده اليت اجتمعت يف التعريف الذيو  االجتماعيبقة للصراع اانطالقا من التعريفات النظرية الس
Koser " - يجة احلتمية لبناء تتلك الن االجتماعيعلى توازن النسق  تطرأية تنظيمية ضه حالة مر نعلى أ "كوزر

 1.قلة الوسائل التنظيمية اليت متتص ذلك الصراعو  االجتماعيد مو اجل

يعرف بأنه و  االجتماعييربز الصراع التنظيمي كأحد أشكال الصراع  االجتماعيباإلضافة إىل الصراع 
لوسائل اختاذ القرارات بشكل و  ميكن أيضا تعريفه بأنه إرباك أو تعطيل للعملو  أحد األشكال الرئيسية للتفاعل

 يوجد للصراع حسب املختصني مستوى معني يعترب حافز، و ختيار بني البدائلاالو  يؤدي إىل صعوبة املفاضلة
لكن وصول الصراع إىل مستوى عايل و  اجلماعاتو  يعترب أيضا أحد مصادر القوة لرفع األداء الوظيفي لألفرادو 

غالبا  سيئة د املدخل الكالسيكي بأنه ظاهرةيتجلى الصراع حسب روا، و ةبييرتتب عليه آثار سلبية أكثر منها إجيا
 2.هل ما تضيفه املنظمات أو مجاعات العمل إذا استدعت الضرورة

على هذا األساس يأخذ صفة الصراع و  إن هذا التعريف يشري إىل أن الصراع التنظيمي يتم يف منظمة
قد يكون و  حتمية تصاحب التفاعالت اإلنسانيةو  أنه ظاهرة طبيعيةقد حدده رواد املدخل السلوكي يف و  التنظيمي

 "الوظيفية"النظرة التفاعلية  ليؤكد أصحاب 3،حله دون حتفيزو  لكنهم أكدوا على إهناء الصراعو  يف حمصلة املنظمة
 تساعد إدارته على حتقيق درجة عالية و  حتقيق أقصى فائدة ممكنةو  أنه ظاهرة حتمية ينبغي إدارهتا

 4.الفعاليةمن 
انطالقا من التعريف النظري للصراع ميكن أن حندد التعريف اإلجرائي له حيث أشرنا إىل الصراع باعتبار  و

هو عبارة عن أفعال ناجتة عن تداخل ، و أن املؤسسة تتضمن صراع تنظيمي إىل جانب الصراع غري التنظيمي
هو جيسد الفعل الذي ينتج عنه و  تداخلهاو  بدقةالناتج عن عدم حتديد املهام و  املصاحل بني خمتلف الفاعلني

له جانب إجيايب ذلك ألن ال حيمل هذا الفعل اجلانب السليب فقط ، و جرائم منظمة أو تنظيميةو  احنرافات تنظيمية
يربز تفاعل ناتج عن ، و أن بناء املؤسسة حيقق أهدافه بالرغم من اعتبار الصراع حسب بعض النظريات فعل سليب

تنتج هذه العالقات نتيجة التوزيع غري العادل داخل ، و أي تتجه لعدم االنسجام خبلق االنسجام عدم االنسجام
ذلك حيث بينت عدم وجود عدالة يف سياسة الرتقيات املتبعة   5،قد أكدت دراسة جزائرية، و بناء املؤسسة

                                                           
 .344ص، 3448، سكندريةمنشأة املعارف اإل، حممد سعيد فرج :تر، بناء النظرية في علم االجتماعن ترينر، ثاجونا - 1
 . 154 ص، 3484، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، نظرية المنظمة، الشماع محودي وآخرون - 2
 .234، ص3481العدد الرابع، "،  في اإلدارة المحلية العربية لإلدارة دور الصراع ، "مسر أمحد عسكر - 3
اجمللد الرابع ، العدد الرابع، جملة اإلدارة العامة"،  استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة" ، زايد عادل وحممد -4

 .234 ص، 3442، والثالثون
شتراكي للمؤسسات الصناعية ففي مجتمع المصنع، دراسة سوسيولوجية للعالقة بين الصراع الصناعي والتسيير االالعالقات ، علي غريب -5

 .3484، جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه غري منشورة، بالشرق الجزائري
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تايل تتدخل العوامل الذاتية  بالو  القرابة، إمنا تسودها الوساطةو  باملؤسسة الصناعية فهي ال ختضع ألسس واضحة
 هبذا تشكلت األرضية املناسبة يف بيئة العمل حلدوث الصراعات بني العمالو  كمحددات لغرض حتقيق الرتقية

إمنا و  ستفادة من الرتقيةلصراع حيدث نتيجة ليس فقط عدم االاإلدارة غري أن ما يضاف إىل فكرة الدراسة أن او 
 .التكوينو  التوظيف غري العادلستفادة كذلك من ينتجه عدم اال

 لف من صراعأه الصراع الذي يتنجرائيا بأإ االجتماعيدد تعريف الصراع حنتعريف لانطالقا من هذا ا و
رات شلة مؤ مج إىلهذا الصراع يتحول ، و ىل صراعإصراع غري رمسي ناتج عن الثقافة اخلارجية اليت ترتجم و  تنظيمي

موال ختالس األا، ىل جرائم منظمة هذه االحنرافات اليت تتمثل يف الرشوةإ احنرافات تنظيمية تتطور على شكل
رايس  -سسة االمسنت ؤ غريها من االحنرافات اليت سيتم توضيحها من ميدان الدراسة م، و استغالل النفوذ، العامة
 .محيدوا

 تعريف المؤسسة:  -2
له حدود و  منسق بطريقة واعية، راشدةنطالقا من التعريفات النظرية اليت حتدد املؤسسة بأهنا كيان مفتوح ا
أي أن هناك جمموعة ، مستمرة إىل حد ما لتحقيق هدف أو أهداف مشرتكةو  يعمل بصورة منتظمةو  شبه معروفة

منتظمة ميكن حتديد تعريف املؤسسة إجرائيا حيث تتمثل يف أهنا و  يتفاعلون معا بصورة مستمرةو  أفراد يعملون معا
، القسم التجاري، الصيانة، اإلنتاج :أنساق فرعية تتمثل يف أقسام املؤسسة قسمذلك البناء املؤلف من عدة 

يعمل هبا فاعلون يتمثلون يف و  هذه األنساق اليت يسريها، قسم املوارد البشرية، و قسم تسيري املخزوناتو  احملجر
املهنية غري الرمسية املتمثلة يف الفئات و  العمال البسطاءو  املتمثلة يف اإلطاراتو  الفئات املهنية املختلفة الرمسية

، النقابة باإلضافة إىل النقابةو  العمال، العمالو  النقابة PDG ،PDG ،PDGو التكتالت املتأسسة النقابة
الرتقية باكتساهبا لنفوذ و  التكوين، حيث تأسست هذه الفئات للتحكم يف عمليات املؤسسة املتمثلة يف التوظيف

حنرافية املتمثلة يف األفعال االو  ة حسب ما حدده القانون أو املعايري التنظيميةيعتمد على عدة وسائل غري رمسي
الذي ينتج عنه الصراع و  املصاحلو  حنرافية غري متطورة يف إطار تداخل املهاماأفعال و  املتطورة إىل جرائم منظمة

ي معني لكي حيقق أهداف إذا أشار" بارسونز " أن املؤسسة وحدة اجتماعية تقام وفقا لنموذج بنائو  التنظيمي
فإن ما يضاف إىل تعريفه أهنا أهداف ممتدة باعتماد منوذج بنائي غري رمسي إىل جانب النموذج البنائي  1،حمددة
 الرمسي.

 :االقتصاديةتعريف المؤسسة العمومية  -2
القطـــــــــاع العموميـــــــــة اجلزائريـــــــــة األداة الفعالـــــــــة للقيـــــــــام بعمليـــــــــة التنميـــــــــة يف االقتصـــــــــادية  تعتـــــــــرب املؤسســـــــــة

يلـــــــزم مســـــــريوها باحملافظـــــــة ، املتبعـــــــةاالقتصـــــــادية  مـــــــن خـــــــالل كوهنـــــــا الوســـــــيلة الفعالـــــــة يف تنفيـــــــذ السياســـــــة، العـــــــام
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الــــــيت كانــــــت ، و الــــــذين يكونــــــون ســــــببا يف تبديــــــد أمواهلــــــا يف شــــــكل جــــــرائم جبميــــــع أركاهنــــــاو  علــــــى أمواهلــــــاو  عليهــــــا
 ددة بـــــاقرتاح مـــــن الـــــوزير الوصـــــيحســـــب القـــــانون اخلـــــاص هبـــــا تســـــري مـــــن طـــــرف مـــــدير عـــــام يعـــــني ملـــــدة غـــــري حمـــــ

قـــــد اســـــتمرت علـــــى هـــــذا الوضـــــع ، و هـــــي الدولـــــةو  ميثـــــل رب العمـــــلو  يشـــــرف علـــــى املؤسســـــةو  كـــــان املســـــري يـــــديرو 
ــــــة ــــــوجيهي للمؤسســــــة العمومي ــــــة صــــــدور القــــــانون الت ــــــث بصــــــدور هــــــذا القــــــانون  88/53االقتصــــــادية  إىل غاي حي

ـــــــة بـــــــني املســـــــريينو  حصـــــــلت عـــــــدة تغـــــــريات ـــــــةاملؤسســـــــة و  أصـــــــبحت العالق ختضـــــــع لقواعـــــــد االقتصـــــــادية  العمومي
 نظـــــــرا للطـــــــابع العمـــــــومي للمؤسســـــــة العموميـــــــةو  غـــــــري أنـــــــه 53/54هـــــــو مـــــــا كســـــــره األمـــــــر لو  القـــــــانون التجـــــــاري

ــــدخل ليحــــدد بدقــــة طبيعــــة تلــــك العالقــــة بينهمــــا فاعترب ــــا عمــــال أجــــراءاالقتصــــادية  لكــــن و  فــــإن املشــــرع كــــان يت
ـــــق املرســـــوم الت ـــــذي خيضـــــعون إىل نظـــــام خـــــاص حـــــدد عـــــن طري ـــــات  345-45نفي املتعلـــــق بالنظـــــام اخلـــــاص لعالق

  املؤسســــــة يفالــــــذي يـــــتحكم بــــــدور و  تســـــري هــــــذه األخــــــرية مبجلـــــس إدارةو  1،العمـــــل اخلاصــــــة مبســـــريي املؤسســــــات
هــــــو مـــــا نصـــــت عليــــــه و  اثـــــين عشـــــر عضــــــوا علـــــى األكثـــــرو  جيـــــب أن يتكـــــون مـــــن ثالثــــــة أعضـــــاء علـــــى األقــــــلو  2

يف هــــــــــذين احلــــــــــدين األساســــــــــيني ميكــــــــــن للقــــــــــانون و  التجــــــــــاريمــــــــــن القــــــــــانون  635الفقــــــــــرة األوىل مــــــــــن املــــــــــادة 
هـــــــو مـــــــا يعطـــــــي احلريـــــــة للجمعيـــــــة العامـــــــة أو اجلمعيـــــــة التأسيســـــــية و  األساســـــــي أن حيـــــــدد عـــــــدد أعضـــــــاء اجمللـــــــس

ال ميكـــــــن تشـــــــكيل اجمللـــــــس بأقـــــــل مـــــــن احلـــــــد األد  أو يتجـــــــاوز احلـــــــد ، و الختيـــــــار عـــــــدد أعضـــــــاء جملـــــــس اإلدارة
إال يف حالـــــة الـــــدمج حيـــــث جيـــــوز رفـــــع العـــــدد إىل ، 3ه جهـــــاز مجـــــاعي هـــــذا مـــــا جيعلـــــه يأخـــــذ صـــــفة أنـــــو  األقصـــــى

ميكـــــن أن يكـــــون عضـــــو جملـــــس ، و هـــــو مـــــا نصـــــت عليـــــه املـــــادة الفقـــــرة الثانيـــــة مـــــن القـــــانون التجـــــاريو  عضـــــوا 34
إن كـــــان شخصـــــا طبيعيـــــا فـــــال ميكنـــــه االنتمـــــاء إىل أكثـــــر مـــــن  ســـــة جمـــــالس و  اإلدارة شـــــخص طبيعـــــي أو معنـــــوي

علــــــى غــــــرار بــــــاقي التشــــــريعات علــــــى شــــــروط ممارســــــة و  قــــــد نــــــص املشــــــرعو  هــــــذا 4،جلزائــــــرإدارة يوجــــــد مقرهــــــا يف ا
ـــــة ـــــع و  املتعلـــــق بشـــــروط ممارســـــة األنشـــــطة التجاريـــــة 58-54هـــــو مـــــا جـــــاء يف القـــــانون و  األنشـــــطة التجاري ـــــيت متن ال

 دممارســـــــة نشـــــــاط جتـــــــاري لألشـــــــخاص احملكـــــــوم علـــــــيهم الـــــــذين مل يـــــــر و  مـــــــن التســـــــجيل ففـــــــي الســـــــجل التجـــــــاري
 ســــــبب هــــــذا الشـــــــرط اســــــتبعاد احملتـــــــالنيو  5،جــــــنح حــــــددهتم املـــــــادة الثامنــــــة منـــــــهو  ايـــــــاتنرتكــــــاب جاعتبــــــارهم ال

كمــــــا أن هــــــذا الشــــــرط يــــــؤدي إىل الوقايــــــة ،  احلــــــذر مــــــن تــــــويل إدارة مؤسســــــة عموميــــــة اقتصــــــاديةو  عــــــدميي اخلــــــربةو 
ستوضـــــح الدراســـــة الـــــيت بـــــني أيـــــدينا ف اإلجرائـــــي فمــــن جـــــرائم الفســـــاد داخـــــل املؤسســـــة العموميـــــة أمـــــا عــــن التعريـــــ
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 .43العدد ، 3445الرمسية املؤرخة يف سنة 
 .315. ص، اجلزائر، اخللدونية للنشر والتوزيعدار ، قانون المؤسسة العمومية االقتصادية من اشتراكية التسيير إلى الخوصصة، اجلياليل عجة -2

3- Merle Ph, droit commercial. Sociétés commercial , Edition Dalloz, 2eme édition, 1990, 
P303. 

 .من القانون التجاري 633الفقرة األوىل من املادة  -4
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مـــــا هـــــي و  فاعلوهـــــا ؟و  ؟ مـــــن هـــــم مســـــريوها و  االقتصـــــادية مـــــا هـــــو التعريـــــف الفعلـــــي احلـــــايل للمؤسســـــة العموميـــــة
 هي وسائلها اليت تعتمد عليها ؟  ماو  الطبقات أو الفئات املهنية اليت تتضمنها ؟
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V- :منهج الدراسة 
يعترب منهج و  ةواضحو  ة على خطوات منهجية دقيقةاالجتماعيلظواهر لسيولوجية و سلتعتمد الدراسات ا

الختالف  الذي يعرب عنه بأنه الدراسة الواعية للمناهج املختلفة اليت تطبق يف خمتلف العلوم تبعاو  الدراسة
الذي  وضوعاملعها الباحث يف معاجلة بليس املنهج سوى خطوات منظمة يت، و قسم من أقسام املنطق، و موضوعاهتا

 الكشف عن احلقيقة يف العلوم إىلبعبارة أخرى يتمثل يف الطرق املؤدية و  1،ىل نتيجةإىل أن نصل إيقوم بدراسته 
نظمة العامة اليت يتم األو  تلك القواعد هيعلمي ال هبذا فإن مناهج البحثو  2،بواسطة طائفة من القواعد العامة

فإنه ميكن القول بأن  بناءا عليهو  3،هر موضوع الدراسةىل حقائق مقبولة حول الظواإالوصول  وضعها من أجل
 باختالف املوضوعات املطلوب حبثها من قبل الباحثنيختتلف  املناهج اليت تصلح للبحث عن حقيقة ظاهرة معينة

سلوب من أبشكل عام ميكن تعريف املنهج العلمي بأنه عبارة عن و  ية خمتلفةمالذين ميكن أن يتبعوا مناهج علو 
 أو تلكتشكل هذه الظاهرة ، و اهلادفة للكشف عن احلقيقةو  جملموعة من األفكار املتنوعةأساليب التنظيم الفعالة 

ي فهو منهج  فنهج الوصاملأما  كمي  املنهج التجرييب منهجففية يمناهج كو  ىل مناهج كميةإكما تنقسم املناهج و 
 :عتمدت الدراسة املناهج التاليةاو  ناهجالتقنيات هي التعبري الكمي أو الكيفي للمو  كيفي

 :المنهج التجريبي -0
يعرف املنهج التجرييب بأنه يتضمن كافة و  البداية استخدام املنهج التجرييب يف هذه الدراسة منتقرر 

عن قصد مسبق يف كافة الظروف احمليطية  االجتماعيالتدابري احملكمة اليت يتدخل فيها الباحث و  جراءاتاإل
تغري مأكثر على  وتغريات املستقلة أهدف املنهج التجرييب إىل دراسة أحد املؤشرات اخلاصة بامليو  4،بظاهرة حمددة

بناء عليه بعد ، و موضوع التجربة السيطرة على كافة العوامل احمليطية بالظاهرةو  ذلك من خالل التحكمو  تابع حمدد
ن أىل ذلك إيضاف  االقتصاديةو  ةاالجتماعياملشكالت و  الظواهر ليلحتأكثر املناهج العلمية دقة ل هذا املنهج

ف العالقات يىل تعر إة اليت تؤدي ياملخرب و  أسلوب التجربة يقوم أساسا على أسلوب التجارب العلمية امليدانية
 دارة العناصر البحثية إتم فيه يو   5،هتمامشكلة موضوع االاملالسببية بني العوامل املختلفة اليت حتدث الظاهرة أو 

كثر من العوامل احملفزة التجريبية املعروفة باسم املعاجلة جمموعة املعاجلة يف أفراد مثال بواحدة أو جمموعة من األ"

                                                           
 .33ص ، 3442، اجلزائرامعية، ديوان املطبوعات اجل، عداد البحوثإمناهج البحث العلمي وطرق ، اتبعمار بوحوش، حممد حممود الذني - 1
 .135ص، 3558اجلزائر، ، دار قرطبة، األفراددراسات في تسيير الموارد البشرية إلدارة ، بوخريسة بوبكر وآخرون - 2

3- F.E. The effectiveness of retail price Reduction:a comparison of alternative expressions 
of price, journal of marketing research , 1974 ،p 327. 
.  

 .115 ص، نفس المرجع السابقحسن عبد الباسط،  - 4
5-  Green Paul ,Research for marketing Decisions , Fourth edition pertice-Halle ,1990 , P 
3-4. 
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يتم و  " جملموعة الضابطةا" مثل هذه العوامل احملفزة  "فرادجمموعة أخرى من األ" خرى تم منح العناصر األي حني ال
.. عن طريق بعض الظروف .حتقيق ذلك باالعتماد على املالحظة املنظمة بعد تعديل الظاهرة املراد دراستها

منها أننا  اليت و  ساعدونا على اصطناع بعض الظروف املؤسسة نليه أن فاعلني مإ اإلشارة جيدرما و   املصطنعة
لفئات املهنية اقسمت انهنا و  ستخدم املتقاعد " مرسلني من طرف هيئة إلجراء حتقيق حول قضية وفاة املنيباحثك
 :كما يلي جتريبيةو  ىل فئات ضابطةإ

 خرىالذين اعرتفوا ضد الفئات األو  ة الضابطة متثلت يف فئات مهنية غري مسا ة يف االحنرافاتعو ماجمل
 قضية الوفاةحتقق يف  القضاء اليتو  منىل مؤسسات األإ باإلضافة، تتضمن كذلك فئات مطرودة من النقابةو 
، PDGطارات املؤسسة إهم و  لالحنرافأما اجملموعة التجريبية فتمثلت يف املخططني ، أخرى قضايا اختالسو 

ىل إفة ضااملهندسني باإل، قسام بعضهمرؤساء األ، القانونيةو  املدير املكلف بالعالقات اخلارجية، الوحدةمدير 
الفئات و  رؤساء الرصيف، بعرؤساء الر ، رؤساء املصاحل، هم العمال البسطاء يف املؤسسةو  املنفذين للمخططات
 هم فاعلي السوق السوداء الذين يتواجدون عربو  عاملني يف املؤسسةالفراد غري ىل األإ باإلضافةالعمالية البسيطة 

يف  االستمرارىل صعوبة إبالنظر و  نيمسو مسنت كعمال مميل أكياس اإلحهم ينتقلون إىل داخل املؤسسة لتو  حميط
عادة الدراسة يف السنة إمث  األول ىل السنةإتقسيم الفرتة و  يف تطبيقه يف البداية ناتطبيق هذا املنهج الذي جنح

 من مثو  اهتقمشروبات كحولية " قاموا مبالح " مل تناولاالثانية اليت تليها وجدنا عوائق منها التهديد من طرف ع
في ألن املنهج التجرييب أثناء تطبيقه شكل خطورة لنا كمبحوثني من االعتماد على املنهج الوصو  تغيري املنهج قمنا

 ىل منهج وصفي.إهبذا حولنا املنهج و  ويل املؤسسةئطرف مستخدمني حمرضني من طرف مس

 :المنهج الوصفي  -3
 على املنهج الوصفي كذلك نامبا أن الدراسة هتدف إىل احلصول على معطيات عن الفاعلني فقد اعتمد

الذي يعترب الطريقة املنظمة لدراسة حقائق راهنة متعلقة بظاهرة أو موقف معني أو أفراد... هبدف اكتشاف و 
يتمثل الوصف  اهبذو  1،تفسريهاو  ل هبابالعالقة اليت تقو  آثارهاو  ق من صحة حقائق قدميةحقالتأو حقائق جديدة 

موعات كما أن قدرا  جم العلمي يف رصد أي حال سواء كان الوصف فيزيائيا أو بيان خصائص مادية ألفراد أو
 على وصف دقيق ذلك أن املنهج الوصفي يرتكز كبريا من النظريات السوسيولوجية احلديثة تعتمد على الوصف

عترب املنهج الوصفي بأنه يهبذا و  نوعية وكمية أتفصيلي للظاهرة موضوع الدراسة هبدف فهم مضموهنا بصورة  و 
موضوع حمدد من خالل فرتة أو  وأدقيقة عن ظاهرة و  كز على معلومات كافيةتأسلوب من أساليب التحليل املر 

 معمبا ينسجم و  احلصول على نتائج عملية مث تفسريها بطريقة موضوعية ذلك من أجلو  فرتات زمنية معلومة
املالحظة و  بيانات كاملقابالت الشخصيةليعتمد املنهج الوصفي على تقنيات خمتلفة جلمع او   املعطيات الفعلية
حيدث تناقض باعتبار أن املنهج الوصفي منهج كيفي من  لكي ال، و حتليل احملتوىو  االستماراتو  املباشرة اآللية

                                                           
 .86، ص3448سكندرية، اإل، ، املكتب اجلامعي احلديثعداد البحوث االجتماعيةالبحث العلمي. الخواطر المنهجية إلحممد شقيق،  - 1
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التقنيات  علىو  ألخريةعلى هذه ااالعتماد  هنا مت، و على تقنيات كيفيةاالعتماد  املفروض كتسلسل منهجي
 حصائية.إحظات يف جداول الجابات املقدمة أو املميم اإلكمن خالل تكمية لتعبري عنها بطريقة  ل كميةال

VI- تقنيات الدراسة: 
طار إتقنيات خمتلفة حسب ما اقتضته الدراسة فقد اعتمدت التقنيات التالية يف  ىعل ةاعتمدت الدراس

قد تكون البيانات باعتبارها مؤشرات الدراسة جاهزة متمثلة يف و  الدراسة احلصول على مؤشرات ميدانية ملوضوع
تكون  قد ال، و نا يعمل فقط الباحث على القيام باستعمال إحدى التقنيات لتحليلهاهو  وثائق خاصة باملؤسسة

قد ، و لتقنياتباحث يف هذه احلالة مطالب ببناء تقنية لإلستقرار امليداين هبذه التقنية أو االالبيانات متوفرة ف
 ىل غاية بناء التقنية النهائية وسيتمإاعتمدت دراسة موضوعنا على عدة تقنيات بداية من الدراسة االستطالعية 

 ها الذي متت به يف امليدان.سلإىل التقنيات املعتمدة يف الدراسة بالتفصيل وفقا لتسل اإلشارة

 المقابلة: -0
سؤاال عاما حول املؤسسة ميدان  32تضمنت و  االستطالعيةاستعملت املقابلة كتقنية يف الدراسة 

 املقابلة باعتبارها حمادثة بني الباحث، و أسئلة عامة حول املؤسسةو  التسيري، الرتقية، الدراسة حول التوظيف
تعترب تقنية  - ضبط دراسته املبحوثني هبدف الوصول إىل حقيقة أو موقف معني يسعى الباحث من خاللهو 

حيث  هنائية استعملت املقابلة كذلك كتقنية، و د الباحث مع املبحوث مباشرة فيقوم بتوجيههأساسية لتواج
سؤاال حول التجديد يف  33 تضمنتو  إىل رؤساء األقسام PDGأجريت مقابالت مع إطارات املؤسسة من 

 واحد ساعةقد دامت املقابلة مع املبحوث الو  الفرضياتحماور تعكس مؤشرات  العمليات االدارية أي تضمنت
 .املهنية األخرى جابات املبحوثني يف جداول مت التعبري عنها كميا مع الفئاتإفيما بعد استعملت و  نصفو 

 االستبيان: -2
ع على ز بعدما كان مقرر استعمال استمارة تو ، املقابلةباستعملت تقنية االستبيان بتطبيق استمارة 

 يتقن ال حيث لل هو مشكل اللغة املتداولةخه وقع نمعينة غري أإعادهتا بعد فرتة و  نهاعاملبحوثني ليتم اإلجابة 
مبا أن اإلستبيان يعترب تقنية و  اللغة الفرنسية بشكل ضعيفو  لغة العربية بل يتقنون اللهجة األمازيغيةثون الاملبحو 
هبدف القيام بسحب كمي و  تسمح باستجواهبم بطريقة موجهةو  األفراد ستعمل إزاءتللتقصي العلمي  مباشرة

وثني حىل أن حمتوى األسئلة حسب املبإباالضافة ، كما كان مقررا ر تطبيقهاعذفقد ت 1،إجياد عالقات
توجيههم و  شرحهاو  سئلةتوضيح األو  مع املبحوثني هذا ما يتطلب التواجدو  غري مفهوم بالنسبة هلمو  متخصص

مت الفرتة مع املبحوث الواحد ساعة داو  هبذا أجريت استمارة باملقابلة، و يف حالة اخلروج عن املضمون املتطلب
تصل حىت إىل ساعتني مع بعض و  أقل من ساعة بل ساعة يفتقنية ال تطبيقمعه  ال يوجد مبحوث متو  فأكثر

                                                           
 . 354، ص 3556، دار القصبة، اجلزائر، خرونآبوزيد صحراوي و ، تر: منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعيةموريس أجنرس،  - 1
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مل يوافق على منح وقت مطول مع  PDGكانت على شكل مقابالت مت تطبيقها بصعوبة ألن و  املبحوثني
املبحوث الواحد بالرغم من أهنم يعملون على شكل جمموعات يف كل فرقة حيث تعمل جمموعة لتواصل 

 األخرى بعدها.

 :المالحظة -3
عرب كل و  بداية الدراسة إىل هنايتها منا استعملت هناستعملت يف الدراسة املالحظة كتقنية مساعدة غري أ

على اعتبار أن املالحظة تقنية مباشرة للتقصي تستعمل عادة يف مشاهدة واقع معني و  مصاحل أقسام املؤسسة
فقد مت حتضري شبكة مالحظة  1،السلوكاتو  املواقففهم بصفة مباشرة هبدف أخذ معلومات كيفية من أجل 

 بأكياس اإلمسنتتتضمن مواقع املالحظة اليت حددت يف اجلسر األعلى ملراقبة امليزان الذي مت فيه التالعب 
ضافة إىل حتديد فرتات لتكوين باإلباعدة أماكن حتددت مع املكلف و  غرفة الكهرباء، كذا مالحظة يف احملجرو 

 خراجها يف شاحناتإيزانبعد املتوضع بعد ذلك يف و  هي الفرتات اليت متأل فيها أكياس االمسنتو  للمالحظة
كيف و  كيف تباع هلم نالحظو  صر من النقاباترخص االمسنت مع عناو  كذا كشك لبيع طوابع االمسنتو 

قد كانت يف و  عمال االحنرافيةتضمنت شبكة املالحظة كذلك فاعلني يقومون باألو  يسلمون مقابل ذلك
نا ائاملكلف بالعالقات اخلارجية رفضوا إجر و  PDGو البداية صعوبة يف التنقل داخل املؤسسة ألن النقابة

دون و  باملؤسسة بكل حرية تنقلتا هناو  مرأل من وزارة الصناعة بإعطاء و ئدخل مستالدراسة يف املؤسسة حىت 
 .ضأي حواجز أو اعرتا

VII- خصائصهاو  العينةو  المعاينة ،مجتمع البحث: 
يتم احلصول عليها  ةالعينو  سيولوجية تتطلب عينة تكون هي املستهدفة بالدراسةو جراء أي دراسة سإإن 

أو ضبطها بعد حتديد جمتمع البحث ميدان الدراسة الذي يفرضه موضوع الدراسة ليتم بعد ذلك معاينة ذلك 
 أجل اختبار العينة اليت تتم من حصائيةتعترب املعاينة تلك العملية اإلو  حتديد نوع العينة املتحصل عليهاو  معتاجمل
ع األشخاص يىل يف تعريف اجملتمع املستهدف على أنه مجو مثل املرحلة األتت  2،تتألف من املعاينة من عدة مراحلو 

ميكن و  دراسةاليل اليت حتتوي على السمات اليت يرغب الفرد دراستها أي حتتوي مؤشرات لأو العناصر وحدة التح
أن تكون وحدة التحليل عبارة على شخص أو جمموعة أو منظمة أو بلد أو أي كيان نرغب يف استخالص 

هبذا ميثل جمتمع البحث اجملموعة اليت يرغب الباحث يف تعميمها أما املعاينة فهي القائمة ، و استجابات عملية منه
العينة بذلك هي الوحدات الفعلية اليت مت اختيارها ، و ميكن من خالهلا سحب العينة اخلاصة مبوضوع الدراسة اليت

قوم مبعاجلة احتمالية نبعد حتديد هل س ىل حتديد العينة بدقةإاخلطوات التالية للمعاينة توصل و  اتظإلجراء املالح
                                                           

 .384ص، عنفس المرجس، ر موريس أجن  - 1
الطبعة ، خالد بن ناصر، دار البازوري العلمية للنشر والتوزيع، بحوث العلوم االجتماعية المبادئ والمناهج والممارسات، أنول باتشريجي - 2

 .343ص، 3532، العريبة، عمان
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يتم فيها اختيار أفراد العينة بطريقة عشوائية فأما املعاينة االحتمالية ، )معاينة عشوائية( أو معاينة غري احتمالية
ة ظهور يف العينة مع عدم الضرورة بأن تكون فرصلالبحث فرصة ل جمتمع حبيث يعطى كل عنصر من عناصر

أما املعاينة غري ، حمددة مسبقاو  إال أن فرصة الظهور تكون لكل عنصر معروفة، لعنصر لالظهور متساوية لك
عشوائي حبيث يتم مقدما استثناء بعض عناصر الدراسة من الظهور  غري حتمالية فيها يتم اختيار العينة بشكلاال

قد اعتمدت دراستنا على املعاينة غري االحتمالية و ، يف العينة ألسباب معينة منها استحالة الوصول إىل العناصر
غري املنحرفة لعدم إمكانية فئة الال استثنتو  فئة وجهتها إىل منحرفة، ذلك أن جممع البحث منقسم إىل عدة فئات

حسب ما خيدم  اا إىل من هلم عالقات معهم لكي جييبوننوجهتالفئة الثانية و  فادتنا ألهنم فاعلني غري منحرفنيإ
هبذا اعتمدت و  مينعون عنا الفئات غري املنحرفة ملنعها من تقدمي معطيات خوفا من كشف حقيقتهمو  هممصاحل

 ات هبري ختاعتماد عينة مقصودة أو قصدية نفس النوع أي العينة املقصودة االدراسة على املعاينة غري االحتمالية ب
ملقصودة أو القصدية أو اهلدفية هي اليت العينات ا، و مسنت األخرىمن بني مؤسسات اإل -رايس محيدو -مؤسسة 

مبحوث أما العينة فبلغ  442قد مت اختيار عينة من جمتمع حبيث حيتوي و  يتم انتقاء أفرادها بشكل مقصود
اخلصائص اليت تتميز هبا العينة املختارة توضحها اجلداول و  مبحوث من خمتلف الفئات املهنية 333حجمها 
 التالية:  
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 خصائص العينة: 
  :األقدمية في العملو  المستوى التعليمي، يوضح الفئات المهنية :(12الجدول )

 الوظيفة القسم

 المستوى التعليميو  قدميةاأل 

 سنة فما فوق 21 ] سنة21-سنة41] ] سنة 41-سنة 31] ] سنة 31-سنة 21] سنة] 21 -سنوات 01] سنوات]01 -شهرة  
المجم
 وع

المجم
 وع

 
 آخر جامعي ثانوي متوسط إبتدائي أمي آخر جامعي ثانوي متوسط إبتدائي أمي آخر جامعي ثانوي متوسط إبتدائي أمي آخر جامعي ثانوي متوسط إبتدائي أمي

أم
 ي

إبتدا
 ئي

متوس
 ط

ثانو 
 أمي آخر جامعي ي

إبتدا
 ئي

متوس
 ط

ثانو 
 ي

جامع
 آخر ي

المجمو 
 ع

المجمو 
 ع

 % ت
 

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 قسم الصيانة

رئيس ميدان 
(Chantier

) 

 02.22 0 لكل الفئات
          

0 02.22 
  

2 33.33 0 02.22 
  

0 02.22 
            

2 100 

                                       لفئة دون االخرى

 رئيس قطاع
 011 0                                   011 0 لكل الفئات

                                       لفئة دون االخرى

 رئيس مصلحة
 011 3               33.33 0       33.33 0           33.33 0 لكل الفئات

                                       لفئة دون االخرى

 رئيس فريق
 011 2 لكل الفئات

                                  
2 011 

                                       لفئة دون االخرى
مراقب عمال 

 الصيانة
       لكل الفئات

2 22.22 
  

0 33.33 
                        

3 011 

                                       لفئة دون االخرى

 مسير مخرطة
 011 2               21 0 21 0                   لكل الفئات

   لفئة دون االخرى
3 21 

                  
3 21 

            
2 011 

 لحام
                                       لكل الفئات

   لفئة دون االخرى
0 21 0 21 

                              
2 011 

 شحام
                                       لكل الفئات

         لفئة دون االخرى
0 21 

    
0 21 

                    
2 011 

 قطاع ميكانيك
                                       لكل الفئات

 011 2                   21 0   21 0             لفئة دون االخرى

 ميكانيكي صيانة
                                       لكل الفئات

 011 4                22*0   22 0           22 0 22 0   لفئة دون االخرى

 قسم الصيانة
 3ميكانيكي 

                                       لكل الفئات

 المحجر

     لفئة دون االخرى
0 011 

                              
0 011 

 مساعد ميكانيك
                                       لكل الفئات

         لفئة دون االخرى
2 21 

  
0 22 

  
0 22 

                  
4 011 

 رئيس منطقة
                                       لكل الفئات

 011 2                   41 2     21 0   21 0   21 0   لفئة دون االخرى



 الفصل المنهجيالفصل األول: 

29 

 كهربائي
                                       لكل الفئات

 011 3                 33.33 0   33.33 0 33.33 0             لفئة دون االخرى

 رئيس ورشة
                                       لكل الفئات

 011 3                         33.33 0   33.33 0   33.33 0   لفئة دون االخرى

 اليكترونيك ألي
                                       لكل الفئات

   لفئة دون االخرى
0 22 

  
0 22 

  
2 21 

                        
4 011 

 مهندس آلية
                                       لكل الفئات

     لفئة دون االخرى
0 21 

    
2 41 

  
0 21 0 21 

                  
2 011 

 تقني اليكترونيك
                                       لكل الفئات

           لفئة دون االخرى
0 33.33 

  
0 33.33 

  
0 33.33 

                
3 011 

 كشاف محضر
                                       لكل الفئات

 011 2                21 0   21*0     21 0   21 0     21 0 لفئة دون االخرى

 عون تقني
                                       لكل الفئات

 011 3                     33.33 0       33.33 0     33.33 0 لفئة دون االخرى

 كشاف محضر
 33.33 0 لكل الفئات

  
0 33.33 

             
0 33.33 

               
3 011 

 011 3                     33.33 0         33.33 0   33.33 0 لكل الفئات

 المحجر

 لحام

 011 3                     33.33 0       33.33 0     33.33 0 لكل الفئات

 المحجر2
                                       لفئة دون االخرى

 

 مراقب ورشة
 011 0 لكل الفئات

                                  
0 011 

 011 4             21 2   22 0 22 0                 لفئة دون االخرى

 مكلف بالتفجير
                                       لكل الفئات

 33.33 0 لفئة دون االخرى
    

0 33.33 
              

0 33.33 
            

3 011 

 سائق شاحنة
                                       لكل الفئات

 22 0 لفئة دون االخرى
      

0 22 
  

0 22 
  

0 22 
                  

4 011 

 مكلف بالجسر
                                       لكل الفئات

 21 0 لفئة دون االخرى
    

2 41 
    

0 21 
  

0 21 
                  

2 011 

رئيس قطاع 
 الميكانيك

                                       لكل الفئات
 011 3             33.33 0           33.33 0         33.33 0 لفئة دون االخرى

مكلف بصيانة 
 العتاذ

                                       لكل الفئات
 011 0                                   011 0 لفئة دون االخرى

 شحام المحجر

                                       لكل الفئات

 33.33 2 لفئة دون االخرى
        

2 33.33 0 22.22 
      

0 02.22 
              

2 011 
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 المحجر

 ميكانيكي
                                       لكل الفئات

 011 2                       21 0  21*0           لفئة دون االخرى

 كهربائي
                                       لكل الفئات

 011 3                       33.33 0   33.33 0     33.33 0   لفئة دون االخرى

رئيس قطاع 
 الكهرباء

                                       لكل الفئات
 21 2 لفئة دون االخرى

      
0 22 

      
0 22 

                  
4 011 

 االنتاج

 رئيس ورشة
 011 4                 22 0     22 0   22 0       22 0 لكل الفئات

                                       لفئة دون االخرى

 كيميائي
 011 3               33.33 0     33.33 0     33.33 0         لكل الفئات

                                       لفئة دون االخرى

 مراقب ورشة
     لكل الفئات

0 011 
                              

0 011 

                                       لفئة دون االخرى
مهندس مستوى 

0 
                                       لكل الفئات

 011 4                   22 0   22 0       22 0   22 0 لفئة دون االخرى

 مسؤول ورشة
                                       لكل الفئات

 011 4                 22 0   22 0     22 0       22 0 لفئة دون االخرى

 مسير آلة
                                       لكل الفئات

 21 0 لفئة دون االخرى
  

0 21 
  

0 21 
  

0 21 
    

0 21 
                

2 011 

 سائق شاحنة
                                       لكل الفئات

 21 0 لفئة دون االخرى
        

0 21 
                        

2 011 

 حمال
                                       لكل الفئات

 21 0 لفئة دون االخرى
        

0 21 
                        

2 011 

 حمال
                                       لكل الفئات

 011 3                 33.33 0          33.33 0       33.33 0 لفئة دون االخرى

0 
 0ميكانيكي 

                                       لكل الفئات
 011 2                         21 0         21 0 لفئة دون االخرى

رئيس ميدان 
(Chantier

) 

                                       لكل الفئات
     لفئة دون االخرى

0 33.33 
            

0 33.33 
  

0 33.33 
            

3 011 

 رئيس قطاع
                                       لكل الفئات

 22 0 لفئة دون االخرى
  

2 21 
    

0*22 
                         

4 011 

 مكلف بالجسر
                                       لكل الفئات

 011 2                 33.33 0             21 0     لفئة دون االخرى

 رئيس ربع
                                       لكل الفئات

 011 3                 33.33 0                 22.22 2 لفئة دون االخرى
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 االنتاج

 مساعد سائق
                                       لكل الفئات

 011 3               33.33 0               33.33 0 33.33 0   لفئة دون االخرى

 مخبري
                                       لكل الفئات

    لفئة دون االخرى
0*

33,33       
0 33.33 

        
0 33.33 

              
3 011 

 معاين
                                       لكل الفئات

    لفئة دون االخرى
0*

33,33       0 33.33         0 33.33               3 011 

 مراقب مخبر
                                       لكل الفئات

     لفئة دون االخرى
0*21 

           
0 21 

                  
2 011 

مهندس مراقب 
 نوعية

                                       لكل الفئات
    لفئة دون االخرى

0*21 
      

0*21 
                         

2 011 

 رئيس رصيف
 011 2 لكل الفئات

                                  
2 011 

                                       لفئة دون االخرى

 البشرية

 عون نظافة
 011 2                                   011 2 لكل الفئات

                                       لفئة دون االخرى

 متعدد الخدمات
 011 2                   21 0               21 0 لكل الفئات

                                       لفئة دون االخرى

 سائق
   لكل الفئات

2 22.22 
            

0 33.33 
                  

3 011 

                                       لفئة دون االخرى
رئيس مصلحة 
 الوسائل العامة

                                       لكل الفئات
 011 2                            21*0     21 0   لفئة دون االخرى

 لحام
                                       لكل الفئات

   لفئة دون االخرى
0 011 

                                
0 011 

 عون اداري
                                       لكل الفئات

   لفئة دون االخرى
0 21 

               
0*21 

                
2 011 

 محاسب
                                       لكل الفئات

   لفئة دون االخرى
0 21 

       
0*21 

                        
2 011 

مكلف بالدراسة 
0 

                                       لكل الفئات
 011 2                 21 0               21 0   لفئة دون االخرى

 مساعد طباخ
   لفئة دون االخرى

0 21 
              

0 21 
                

2 011 

 011 2               21*0                  21 0   لكل الفئات

رئيس موقف 
 السيارات

                                       لفئة دون االخرى

   لفئة دون االخرى
0 011 

                                
0 011 
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قسم 
المحاسبة 

 والمالية

 محاسب
 221 3 لكل الفئات

                
2 41 

                
2 011 

                                       لفئة دون االخرى
رئيس مصلحة 

المحاسبة 
 والمالية

                     لكل الفئات
1*100 

               
1 100 

                                       لفئة دون االخرى

 محاسب رئيسي
 100 2                     21 0         21 0     لكل الفئات

                                       لفئة دون االخرى
رئيس فؤع 
 المحاسبة

 100 3                     22.22 2         33.33 0     لكل الفئات

                   لفئة دون االخرى
0 011 

                
1 100 

مكلف 
 بالراسات

                                       لكل الفئات
 100 3                 33.33 0   33.33 0          33.333 0    لفئة دون االخرى

مختص في 
المحاسبة 

 والمالية

                                       لكل الفئات
 100 1                                33.33 0    لفئة دون االخرى

تسيير 
 المخزونات

 مكلف بالتخزين
 100 4                               21 2 21 2   لكل الفئات

               لفئة دون االخرى
2 21 0 22 0 22 

                
4 100 

رئيس مصلحة 
 التخزين

                                       لكل الفئات
               لفئة دون االخرى

0 011 
                    

1 100 

 
القسم 
 التجاري

رئيس الفرعي 
 التجاري

 100 4                     21 2           21 2   لكل الفئات

                                       لفئة دون االخرى

 عون تجاري
   لكل الفئات

2 011 
                                

2 100 

 100 4                 21 2   21 2               لفئة دون االخرى

9,7*22 المجموع المجموع المجموع
3 

13*5,7
5 

8*3,5
3 

18*0,4
4 

16*7,0
7 

11*4,8
6 6*2,65 

5*2,2
1 

5*2,2
1 

7*3,0
9 

15*6,6
3 

6*2,6
5 

4*1,7
6 

8*3,5
3 

11*4,8
6 

1*0,3
7 8*3,53 

11*4,8
6 

14*6,1
9 

11*4,8
6 

8*3,535*2,2
1 

12*5,3
0 

3*1,3
2 

9*3,9
8             226 100 
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  %18,41 تعكس أعلى نسبة و  التعليمي لكل فئة مهنية املستوىو  يوضح اجلدول أعاله األقدمية     
مستوى أمي   %35,63سنوات[ تتوزع بني  35فئات مهنية خمتلفة بأقدمية مقدرة بفرتة من ]شهر إىل 

، على التوايل مستوى جامعي، ابتدائي %1,54و %4,86، %52,42، %6,61مستوى ثانوي  4,46%
نسبة و  ] تتوزع بني املستويات التعليمية15-35األقدمية من ] فئة %33,68مستوى آخر، متوسط، تليها نسبة 

فئة  34,53%نسبة و  سنة فما فوق تتوزع كذلك بني املستويات التعليمية 15فئة أقدمية من ] 35,12%
سنة] هذا فيما يتعلق مبجاميع النسب، أما إذا انتقلنا إىل النسب حسب الوظائف  35سنوات إىل  35قدمية ]أ

عمال بسطاء تنتمي إىل فئات األقدمية و  عمال، الوظائف اليت تتوفر عليها املؤسسة من إطارات جند أن من بني
إن ، رئيس قسم لديه أقدمية تعادل أقدمية املوظف أو العامل البسيط املسئولنياألربعة مبعىن جند من وظائف 

 سنة 35عاملني حيث ألحد ا أقدمية املعادلة اليت ميكن طرحها من خالل هذا اجلدول تتمثل يف أنه موظفني أو 
آخر لديه نفس سنوات و  آخر من نفس املستوى املهين األول متت ترقيته أو نقله إىل منصب أو وظيفة أعلىو 

 مل يتم ترقيته هنا من خالل الدراسة امليدانية اتضح أن هناك تالعب يف عملية التوظيفو  نفس الوظيفةو  األقدمية
اجلهوية يف تغيري الوظائف فنجد كذلك من و  حيث يتم اعتماد احملسوبية، لنقل أو الرتقيةكذا تغيري املناصب سواء او 

 هم يف فرتة أقدمية أقل يتم نقلهم إىل وظائف أعلى أو ترقيتهم يف حني من لديهم أقدمية أكثر ال تتم ترقيتهم.
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 :األصل االجتماعيو  ن السكنامكبعالقتها و  ة التوظيف ـ التعيين ـيوضح طريق :(13جدول )

 القسم
 االجتماعيمكان السكن واالصل 

 االجتماعياألصل و  مكان السكن
 قبائلي شاوي عربي

 طريقة التعيين
 بعيد عن المؤسسة قرب المؤسسة بعيد عن المؤسسة قرب المؤسسة بعيد عن المؤسسة قرب المؤسسة

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 الصيانة

 تعيين مباشر
 بمساعدة أحد األقارب

        
3 011 3 011 

 21.04 4 يوجد منصب شاغر
  

0 04.21 2 21.21 
  

1 011 
 011 04 21.21 4 1.04 0 20.42 3 04.21 2 21.21 4 تعيين بمسابقة

توظيف 
 ق أخرىبطر 

 السكن قرب المؤسسة
        02 011.11 02 011 

 المؤسسة ملك ألهل بني حميدو
 12.22 0 00.00 2 بمساعدة المسؤول األول

    
02 13.33 01 011 

 32.32 4 طرق أخرى
  

2 42.42 
  

2 01.01 00 011 

 المحجر

 تعيين مباشر
 011 2 011.11 2         بمساعدة أحد األقارب
 011 1   02.21 0 22.11 2 31.21 3 22.11 2 يوجد منصب شاغر

 011 9 44.44 4     22.22 2 33.33 3 تعيين بمسابقة

توظيف 
 ق أخرىبطر 

 011 2 13.33 2     02.22 0   السكن قرب المؤسسة
 011 01 21.11 2   31.11 3   21.11 2 بمساعدة المسؤول األول

 011 03 31.12 4   31.12 4   31.42 2 طرق أخرى

 اإلنتاج

 تعيين مباشر
 011 2 011.11 2         بمساعدة أحد األقارب
 011 01   21.11 2 31.11 3 41.11 4 01.11 0 يوجد منصب شاغر

 011 2     41.11 2   21.11 3 تعيين بمسابقة

توظيف 
 بطرق أخرى

 011 01 21.11 2     41.11 4 01.11 0 السكن قرب المؤسسة
 011 01 41.11 4   21.11 2   01.11 0 بمساعدة المسؤول األول

 011 02 21.11 9   22.22 4   03.33 2 طرق أخرى

الموارد 
 البشرية

 تعيين مباشر
 011 2 21.11 3   02.22 0   33.33 2 بمساعدة أحد األقارب
  -           يوجد منصب شاغر

 011 01 01.11 0   41.11 4   21.11 2 تعيين بمسابقة

توظيف 
 ق أخرىبطر 

 011 4 011.11 4         السكن قرب المؤسسة
 011 2 41.11 2   21.11 0   41.11 2 بمساعدة المسؤول األول

 011 3 01.11 3         طرق أخرى
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 القسم
 مكان السكن واالصل االجتماعي

 مكان السكن واألصل االجتماعي
 قبائلي شاوي عربي

 طريقة التعيين
 بعيد عن المؤسسة قرب المؤسسة بعيد عن المؤسسة قرب المؤسسة بعيد عن المؤسسة قرب المؤسسة

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

المحاسبة 
 والمالية

 تعيين مباشر
 011 0     011.11 0     بمساعدة أحد األقارب
 011 0       011.11 0   يوجد منصب شاغر

 011 1 22.21 2   22.11 2   02.21 0 تعيين بمسابقة

توظيف 
 ق أخرىبطر 

 السكن قرب المؤسسة
    

0 22.11 0 22.11 2 21.11 4 011 
 المؤسسة ملك ألهل بني حميدو

 011 1 42.12 3   21.21 2   21.21 2 بمساعدة المسؤول األول
 - -           طرق أخرى

تسيير 
 المخزونات

 تعيين مباشر
 011 4 011.11 4         بمساعدة أحد األقارب
 011 2 21.11 0 21.11 0       يوجد منصب شاغر

 011 4   21.11 2     21.11 2 تعيين بمسابقة

سم الق
 التجاري

 تعيين مباشر
 02.21 0 بمساعدة أحد األقارب

  
0 02.21 2 22.11 4 21.11 1 011 

 - -           يوجد منصب شاغر
 011 2     011.11 2     تعيين بمسابقة

 011 231 42.13 000 2.12 02 09.13 41 1.29 01 21.21 49 المجموع
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أي كيفية  االجتماعياألصل و  عالقتها مبكان السكنو  طريقة التوظيف ـ التعيني ـ أعالهيوضح اجلدول 
من و  تعيني على أساس السكن قرب املؤسسة  %46,81أعلى نسبة تعكس و  التوظيف يف املؤسسة العمومية

توظيف أو  %355و تعيني مباشر مبساعدة أحد األقارب %355يتضمن هذا األساس نسبة و  أصل قبائلي
تعيني  %18,38و األول املسئولتوظيف مبساعدة   %81,11مقابل ، تعيني بسبب السكن قرب املؤسسة

يف سكن بعيد عن  تعيني مباشر بوجود منصب شاغر من أصل شاوي %38,24بطرق غري قانونية مقابل 
تعيني  %33,43و تعيني مباشر بوجود منصب شاغر شاوي سكن قرب املؤسسة %34,38نسبة و  املؤسسة

تعيني مبسابقة من أصل  % 28,57مبسابقة من أصل شاوي سكن قرب املؤسسة من أصل شاوي مقابل نسبة 
النسب على بقية األقسام األخرى حيث تتوزع النسب باألشكال املذكورة يف  تتوزعو  ،عريب سكن قرب املؤسسة

تعيني ذوي األصل "عريب" السكن قرب   %35,64مكان السكن مقابل نسبة و  األصل اجلغرايفو  طرق التوظيف
تعيني ذوي األصل  %34,81األصل "عريب" السكن بعيد عن املؤسسة، تليها نسبة  %54,24املؤسسة 

 تعيني ذوي األصل "شاوي" السكن بعيد عن املؤسسة.  %52,56و "شاوي" السكن قرب املؤسسة

وظيف أو منح الوظيفة على اإلحصاءات احملصل عليها تعتمد املؤسسة للتو  من خالل الدراسة امليدانية
ال و  بة كبرية من أصل "قبائلي"فإن نس االجتماعيفيما يتعلق باألصل ، مكان السكنو  االجتماعيصل أساس األ

ة األخرى االجتماعيحيث يوظف من األصول ، يقبل إال يف حاالت نادرة توظيف من ذوي األصول األخرى
عن األساس و  أو مستخدمي املؤسسة، املسئولني"عريب، شاوي، أو أصول أخرى" يف حالة قرابة أو معرفة بأحد 

السكن قرب املؤسسة حيث يعترب ساكين منطقة تواجد اآلخر الذي يتم اعتماده كشرط أساسي للتوظيف 
من هنا جند أن املؤسسة تعرف و  أهنم أحق باحلصول على وظائف هباو  املؤسسة أن املؤسسة ملكية خاصة هلم

 طبقة املنتمني للنقابة، و االجتماعيطبقة املؤسسة األصل و  طبقات اجتماعية منها طبقة الساكنني قرب املؤسسة
كأحد شروط التوظيف باإلضافة إىل مكان تواجد املؤسسة،   االجتماعيقد ظهر األصل ، و األول التابعني للمسريو 

صل عليها النفوذ احملو  للمسري األول أو املسريين اآلخرين مع امتالك السلطة االجتماعيحبيث يعترب األصل 
له يف اهليكل التنظيمي هلم سلطة  التابعني املسئولنيو  ولاملسئول األمبعىن أن ، قانوينالغري باجلانب أو باجلانب 

به امتالك العمال  مبوجب الوظيفة اليت حيتلوهنا هذا املقصود باجلانب القانوين أما اجلانب غري القانوين فاملقصود
 التهديد سواء للعمال أي الفئات العمالية أو الفئات األخرى.و  النفوذ بالضغطو  أو النقابة للسلطة
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 .المنصبو  يوضح توزيع فئات السن حسب المستوى المهني، القسم، المصلحة :(14الجدول )

 المصلحة القسم
 إطارات

 المنصب
 فئات السن

 سنة 22-21 سنة  21-22 سنة 22-21 سنة 21-42 سنة 42-41 سنة 41-32 سنة 32-31 سنة 31-22 سنة22-21 عمال

 المخبر

 الصيانة

 إطارات
 عمال تنفيذ      3    الصيانةتقني سامي 

 عمال تنفيذ
       3   ميكانيكي

     شحام
3 

    
 الكهرباء

      رئيس قطاع الكهرباء إطارات
3 

   
 تقني في الكهرباء عمال تنفيذ

   
3 

     

 عمال تنفيذ مصلحة اإلنتاج

 مراقب ورشة
 

3 3 
 

3 3 
   

Pontonier 
    

3 
    

 شائق
  

3 1 3 3 
 

3 
 +سائق شاحنة 

Chaudronner 

  
3 3 3 3 

   
+Soudeur 

+Mineur 

 عمال تنفيذ مصلحة العتاد
 ميكانيكي

  
3 3 

 n0+ميكانيكي      
 رئيس ورشة عمال تنفيذ الورشة

     
3 

   

 الميكانيك الصيانة

 إطار
 رئيس فريق الميكانيك

    
1 

    
 رئيس مصلحة الميكانيك

   
3 

  
3 

  

 عمال تنفيذ

 مراقب عمال الصيانة
    

3 
    

 رئيس منطقة
      

3 
  

 OP3ميكانيكي +م 
3 3 3 3 3 

 +مساعد ميكانيكي    
Chaudronner 

   
1 1 3 

   
+tourneur + لحام+

 شحام
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 المصلحة القسم
 إطارات

 المنصب
 فئات السن

 22-21 21-22 22-21 21-42 42-41 41-32 32-31 31-22 22-21 عمال

 الصيانة

BTC عمال تنفيذ 
   3   3    كشاف محضر

   3       عون تقني

 مصلحة الكهرباء

      3    رئيس فريق كهرباء إطار

 عمال تنفيذ

    3      رئيس ورشة الكهرباء
      3    تقني في الكهرباء
 كهربائي+ مصلح

 + تدخل كهربائي     3 3 3 3 

  اآللية
      3    مهندس في اآللية

       3   تقني سامي في االلكترونيك
       Automaticien  3 3 عمال تنفيذ

 التصنيع االنتاج

 إطار
      n.0    3مهندس 

    3 3 3    رئيس ربع

 عمال تنفيذ
   3       مسؤول ورشة التصنيع

  3   1 3 3 4 3 مراقب ورشة
     Opérateur  3 4 4 3مسير آلي 

 االنتاج

 عمال تنفيذ التصنيع
Condu+pontoon 

  3 3 3     +aidecond 

 م. مراقب النوعية

        3  مهندس مراقبة النوعية إطار

 عمال تنفيذ

     3     مراقب عمال المخبر
     3     كيميائي

       3   مراقب عينه
     مخبري

3 
    

 م. اإلرسال
 

      Quantرئيس رصيف 
3 3 

  

 

Arimeur+  
socheur 3 3 3 3 

 
3 3 

  
+machinist 

  م. الصيانة العامة
     3     الصيانة العامةرئيس مصلحة 

      3    تقني سامي في الميكانيك
      3    رئيس ميدان 
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 المصلحة القسم
 إطارات

 المنصب
 فئات السن

 22-21 21-22 22-21 21-42 42-41 41-32 32-31 31-22 22-21 عمال

RH 

 الوسائل العامة

 
 رئيس مصلحة الوسائل العامة

     
3 

   

 

 االجتماعيرئيس مركز الطب 
      

3 
  

 تقني في العالج
     

3 
   

 Polyعون تنظيف + 
 +سائق

  
3 4 3 3 3 3 

 
 +رئيس موقف السيارات

 م. المستخدمين
 

 0مكلف بالدراسة مستوى 
       

3 
 

 مكلف بالتكوين
      

3 
  

 محاسب أجرة
   

3 
     

 المحاسبة
 الماليةو 

 م. المحاسبة
 الماليةو 

 
 رئيس مصلحة المحاسبة

       
3 

 

 

 رئيس فرع المحاسبة
      

3 
  

مكلف بالدراسات في 
   الماليةو  المحاسبة

3 
      

 محاسب رئيسي
   

3 
     

 محاسب
  

3 
   

3 
  

 م. التجارة التجاري
 

 رئيس الفرع التجاري
   

3 
     

 عون تجاري
   

3 
     

تسيير 
 المخزونات

 رئيس مصلحة المخزن إطار م. التخزين
       

3 
 

  
 عمال تنفيذ

 مخزن عام
   

3 
 

3 3 
 Recaption+ مخزن   
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يتضح أن ، الذي يتوافق مع جدول األقدميةو  من خالل النسب اإلحصائية املوضحة يف اجلدول أعاله
الفئات املهنية تعكس السن القانوين الذي حددته اهليئة املقررة لقوانني التوظيف أي الوظيف العمومي فقط ما سن 

كذا الفئة و  يالحظ يف املؤسسة من خالل عنصر السن أن الفئات ترتكز بني الفئة العمرية اليت تعكس فئة الشباب
ذلك يعود إىل إيقاف عملية التوظيف فتلك و  سطة السنيف املقابل تقل نسبة الفئة املتو ، و اليت تعكس فئة الكهول

 .الفرتة

إن ما تعكسه اجلداول اخلاصة خبصائص العينة إمنا توضح خصائص نسق الفاعلني هذا النسق الذي 
شكل فاعلوه فئات مهنية غري رمسية متثلت يف تكتالت ملختلف الفئات املهنية يف شبكات عالقات غري مهنية 

 األصل اجلغرايف، حيث مت خلق أعراف تنظيمية غري رمسية حتكمها اجلهوية، ا هو غري رمسيلتسيري ما هو رمسي مب
الدراسة و  مت توزيع السلطة بني هذه الفئات، و السكن قرب املؤسسة باإلضافة إىل االنتماء ملسري األول للمؤسسةو 

كيف مت حتقيق اإلندماج بني و ، كيفية تسيريها للمؤسسة باعتبارها بناء كليو  ستوضح كيف تأسست هذه الفئات
  .خمتلف الفاعلني بالرغم من وجود أننواع من اخللل الوظيفي
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 تمهيد:
القرية الصغرية اليت جتسد العوملة  عرفت اجملتمعات احلديثة مبختلف مؤسساهتا تطورا متسارعا يف إطار  

وسيلة نقل اتسم هبا العصر احلايل و  اقتصاد يتم على مستوى مرحلة اصطلح عليها اقتصاد السوقو  كظاهرة كونية
لتحقيق التوازن بني و  على شكل أنساق فرعية ئامنظما يتمثل يف البناء الكلي جمز أي عصر املعلوماتية شكال 

امية يف إطار يعكس الفساد هذا األخري الذي عرف هو اآلخر تطورا باعتباره معطياهتا نتجت ظواهر غري نظ
ظواهر جزئية يف شكل احنرافات تنظيمية إىل  فساد تنظيمي تفرعإىل  ظاهرة ناجتة عن التطورات السابقة حتول

 متوازن بعدة وسائلهبذا فإن هذه الظواهر تكيفت يف بناء و  جرائم منظمةإىل  املتطورة منها، و غري متطورةو  متطورة
فساد تنظيمي ناتج عن تطور إىل  طريقة تطورهو  هذا ما ستتطرق إليه يف الفصل الثاين حيث توضح الفسادو 

 اقتصادي أفرز عالقات صراع جتزأت يف املؤسسات الصناعية.
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I- البنية الفكرية للفساد: 
 ـ Henry.J.Fondة ـ رجل السياسيو  أستاذ جامعيو  إن أول من طرح الفساد كإشكالية  ا صحفيني

النفعية اليت و  االقتصادية كال ا من اإلصالحيني املهتمني باحملافظة على قيم الثورة االمريكية املنشغلني بالنزعةو 
 مستها اهليكليةو  قد برز االهتمام نتيجة التساع املمارسات االحتياليةو  ،34أخذت يف التصاعد يف هناية ق 

بدأ االهتمام مبحاربة القادة السياسيني الذين يتصرفون مبسلك ، و الناحية السياسية تناولتهاالصعوبات اليت تكتنف و 
 مجاعات املصاحلو  يؤسسوهنا على عالقات متبادلة مع مجاعات الناخبني التابعني هلمو  أصحاب السلطة احمللية

قد ، و ةاالجتماعيلالمباالة او  الرتكيز على ضرورة مواجهة االختالالتإىل  باإلضافة 1،مجاعات املافياو  االقتصادية
اإلدانات اليت كانت تعترب الفساد جرمية و  اختذ األمر يف االربعينيات ألول مرة منحى جتاوز جمرد النقد االخالقي

يف النهاية أفضل  2Merton قد كانو  ةاالجتماعيأعترب أن الفساد أحد عناصر احلياة األساسية احلياة و  أخالقية
ة فاهلياكل االجتماعياختذ الفساد أداة لشرح الوظائف الكامنة للهياكل  3444من أجنز اطار حتليلي ففي سنة 

يشبه و  الرمسية تنطوي على عدد معني أوجه القصور تعوضها هياكل غري رمسية ضرورية للمحافظة على التوازن العام
حيان بشبكات املساعدة اليت يتعني أن تفي الحتياجات غري املشبعة "مرتون" األجهزة السياسية يف كثري من األ

 منذ هناية الستينات سادت ثالثة أمناط رئيسية لتحليل نظم القيم، ة املبعدة من السلطةاالجتماعيللطبقات 
باملواطنني القيم املتعلقة و  أن االحتياجات اعتبارينصب األول على الصراعات الثقافية على  3،املفاهيم األساسيةو 

كان من شأن االدماج للمتوافدين اجلدد و  اجلدد الناقلني لثقافة اهلجرة كان من شأهنا أن حتث بشدة على احملسوبية
هنا سعى و  السلطةإىل  أن يعزز األشكال غري الرمسية للوصولو  التدرج التقليدينيو  أن يعيد طرح مسألة التضامن

ظهر ما يسمى بصراعات القيم هذه األخرية اليت كانت و  حد ما، إىل مواجهة عامل عدائيإىل  الفاعلون اجلدد
البدايات األوىل خللق أشكال متنوعة للفساد سواء كاحنراف تنظيمي أو كجرمية منظمة فقد توصل بعض املنظرون 

قتصادية اال يسهم يف التنمية 4تنظيميا" احنرافاوصف الفساد "إىل  التيار "التعديلي" أي الراديكاليونإىل  املنتمون
  أخرى متثلت يف تعبئة فكرية عابت انكار فكرة ما امساه "د.بيل " اجتاهاتلتظهر ، عن طريق إعادة توزيع الثروات

تساءل عن مغزى و  الذي تناول بالتحليل ضعف النظام املفوض التقليديو  5اجلرمية كأسلوب للحياة األمريكية "
تنظيم اإلدارة العامة على أس هنج إىل  االصالحات عن بطيئة هتدفتعرب هذه و  أ يتهاو  برنامج مكافحة الفساد

 .علمي"

                                                           
 .42، ص نفس المرجع السابق :الكوم بيري - 1

 .44 ، صنفس المرجع :الكوم بيري - 2

 .48  ، صنفس المرجع :الكوم بيري - 3

 .48، صنفس المرجعالكوم، بيري   - 4

 .355، ص المرجع  نفسبيري الكوم،   - 5
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شهدها التحليل املاركسي  اإلجنازات يف عقد السبعينات هو تطورات اليتو  قد كان من أبرز التحليالت و
املقررة ة باألعراف املاركسيون اجلدد أن مثة تداخل تام بني السلوكات السياسية املتقيدو  chamliss1  حيث يرى

 .ةاالجتماعيوز النحو الذي خيدم اهليئة اتلك اليت تتج

II- سيولوجي"و "التحليل الس تحليل أسباب فشل اساليب معالجة الفساد: 
حيث  2،الثالث منعيو  األسلوب التنظيمي، تعددت أساليب معاجلة الفساد فمنها االسلوب املهين

تتزامن مع و  3425متتد حىت و  34ظهرت هذه األساليب عرب عدة مراحل تبدأ فرتته األوىل يف هناية القرن 
أن تقص احلرفية املهنية لدى العاملني إىل  اليت تشري يف أفكارهاو  Steffensو  Fordاملؤلفات الرائدة لكل من 

تبعيهم و  ب اختيارهم الذي يقوم على اعتبارات املواالةيف جمال العمل بعد املصدر الرئيسي لإلخالل بالنزاهة فأسلو 
لألجهزة السياسية أو جلماعات املصاحل فضال عن افتقارهم للتدريب كل ذلك يفسر خطورة اخللط القائم بني 

قد استمر هدف احلرفية املهنية و  املصاحل اجلماعية هذا األخري الذي يظهر حمدودية تطوير قدراهتمو  املصاحل اخلاصة
قواعد عملها، جتسد ذلك يف و  الذي يعتمد على مراقبة املنظماتو  التنظيم اإلداريإىل  تكمل جبهود ترميليس

تبني أن الرقابة اإلدارية التقليدية للمنظمات الكربى غري كافية و  بعثات ملراقبة احلساباتو  شكل اصالحات حماسبية
تقييمها بصورة و  تقوم على رصد خمتلف املمارساتإمنا تعزيز سلطة و  غري أن هدف هذه األخرية مل يكن الرقابة

انعدام ذلك و  مكافحة التعتيم على اهلياكل املوجودةو  تسليط الضوء على االنشطة املاديةإىل  منتظمة باإلضافة
فضال عن سبب آخر يتمثل يف عدم ضبط مهام ، أهم أسباب فشل معاجلتهو  يعترب أهم اسباب بروز الفساد

الفساد باعتباره إىل  مل يعد ينظرو  3،االسرتاتيجيات رتاتيجيات أخرى يف الثمانينات حتبذالوظائف بدقة لتظهر اس
التدخل السياسي بل ينظر إىل  مل يعد يعزى ذلككما أنه الكفاءة املهنية أو سوء التنظيم  مشكلة نامجة عن عدم 

 يقتضي مبعاقبة املتجاوزين و  إليه بأنه اخالل باملسؤولية يستوجب أنظمة واضحة

 لقد عرفت اجملتمعات املعاصرة أشكاال مدنية للتطور ذات بعدين بعد اجيايب يتمثل يف التطور التكنولوجي
حيث عرف النصف الثاين من القرن ، بعد سليب انعكس يف هذه األساليبو  كذا تطور يف أساليب احلياةو  املعريفو 

اليت   4،هذه املظاهر ةاجلرائم اإللكرتونيو  األموالغسل ، اإلرهاب، مةرامية غري مألوفة كاجلرمية املنظظواهر إج 35
السياسية، فيظهر أثر هذه و  ةاالجتماعيو  االقتصادية أشكال تطبيق الفساد يف اجملتمعات بكل مؤسساهتا عن ربتع

حيث  ، ة على تفعيلهااالجتماعياليت تعمل املؤسسات السياسية و  االقتصادية املظاهر بشكل واسع يف املؤسسات
يقف و  ضياع القرار،و  نفاذ القواننيإأجهزة و  القضائيةو  وسط السلطات السياسية، بدايتها األوىل تتفشىكانت 

                                                           
 .353، ص السابق نفس المرجعالكوم،  بيري - 1

 .335ص نفس المرجع، الكوم،  بيري - 2

 .135ص نفس المرجع، الكوم،  بيري - 3

 .31ص، نفس المرجع السابق، حممد االمني البشري - 4
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األفراد عاجزين أمام ظاهرة الفساد الداعم للجرمية املنظمة مبختلف صورها، حبيث أضحى الفساد احملرك الرئيسي 
 .بنياهتا السياسيةو  ملؤسسات الدول وألنظمتها املالية

الفساد يف كونه نشاطا يسبب كسبا غري مشروع للبعض فحسب، بل تكمن خطورته يف كونه إن خطورة  -
 صورة من صور اجلرمية املنظمة، تنتشر يف شبكات سرطانية ـ كما يصفها ـ البنك الدويل.

III- همصادر و  ظيميالفساد التنو  منظور الفساد: 
طرف العامل الذي يصطلح عليه املتقدم عرف الفساد مصادر متنوعة وتعترب العوامل اخلارجية املصدرة من 

يف شكل مساعدات دولية موجهة للدول األكثر فقرا واليت يتم هتريبها وجتميدها يف حسابات سرية من أهم 
األساليب واملصادر اليت تستثمر فيها البلدان املتقدمة يف الفساد باعتباره سلعة يف البلدان املتخلفة ونقصد متخلفة 

لنمو أو النامية على اعتبار أن هذه الدول يتم استغفاهلا بعنوان استرياد التقدم من طرف تلك ال سائرة يف طريق ا
البلدان املتقدمة الفاسدة كون أن هذه االخرية ال يقتصر هدفها من الفساد على استيالء بعض األفراد على 

مارسات اجتماعية سالبة  ماهو أخطر من ذلك ليصبح غطاء املإىل  االموال العامة وهتريبها فحسب، بل ميتد
يف هدم  باإلسهامكاإلجتار غري املشروع يف املخدرات، جتاه اجلنس وإدارة صاالت القمار وتدمري أجيال الشباب 

 .القيم املوروثة

IV-   :أنواع الفساد 
إىل  سيتم االشارةو  من سياسي آلخرو  ألخرمن اقتصادي و  شكال الفساد من منظر آلخرأتتنوع و  ختتلف

اته إمنا هو جرمية مسو  أنواعه، و التصنيفات للفساد غري أنه ما جيب االتفاق أن الفساد مهما تعددت أشكالهبعض 
 .األفرادو  ةاملؤسساتو  اجملتمعاتو  ،تتطلب العقوبة ألهنا حتدث خلال يف البناء الكلي للدول

 1:التصنيف األول: اخفاء أو ابرز جريمة الفساد -0
الفساد إىل  أن الفساد جرمية بيضاء تتضمن عدة أنواع حيث أشار A.heidenheimerيعترب 

كما يذكر ،  يتساءل معه بقية الفاعلني اآلخرينو  من النخب ونهو الفساد الذي يتقبله الفاعلو  االبيض كنوع أول
نواع على يعتمد يف حتديده هلذه األو  الفساد الرمادي" "و يتجسد يف الفساد االسود" نوعا آخر للفساد "و

يشري أن ، و االجتماعيالذي يبقى غري منظور على املستوى و  مصطلح "الشفرة السوداء" للداللة على اجلرمية
هذا إمنا يعكس أن هناك تشجيع و  األفعال اإلجراميةو  الفساد األبيض ال يظهر يف االحصائيات املتعلقة باألعمال

كن أما عن الفساد الرمادي فقد مت كشفه ل ،السلوكات االجرامية يف اجملتمعاتو  وسعي لرتسيخ هذه األفعالت
 طحملاحيث خيضع هذا النوع من اإلدارة ا "للجان التأديبية ادارات التفتيش وا" عالجه ظل حمصورا يف حيز مغلق 
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 الذي يندد به اجملتمعو   يف األخري بعض حاالت "الفساد األسود"ريسلمساءلة الفضائية بصورة مطردة لتبالسرية ل
كانت بداية االستجابات ، و رفعت بعض الدعاوي بشأهناو  كثريا من اجلدل العام،  عقوبات اجتماعيةإىل  يضفيو 

 .مؤسسية

 :خفاء أو ابراز الضحيةإ :التطبيق الثاني -2
يتمثل هذا التصنيف أو يعكس شكل الفساد الذي يتم فيه إبراز أو إخفاء الفاعلني القائمني بسلوك 

يربز و  إمنا بغرض خلق جرمية فساد أخرىو  عالج للمشكلة أو اخللل الوظيفيال بغرض إجياد  اإلجرام "الفساد"
واضحة تكون ذات مصلحة و  مباشرة 1،خمالفة ال تنطوي على ضحية " على األقل ضحية هذا التصنيف بنموذج "

صلحة الفساد ملو  ال املعاقب يربز املفسدو  ذلك أن ال اجملرم، التدخلو  كشف األمرو  التحركإىل  ظاهرة تدفعها
التعويض عن اخلسائر اليت تؤثر على و  يف حالة عدم وجود ضحية منظمة نطلب وقف املخالفة، و مشرتكة بينهما

 الصاحل العام أي على النبأ الكلي فإن ما يربزه هذا التصنيف أنه من االستحالة العمل على إلغاء تلك اجلرمية
جانب الصعوبات إىل  داخل األجهزة السياسية اإلداريةأنه من ناحية توجد عمليات تواطؤ متعددة إىل  يعود ذلكو 

من  على األنشطة العامة بصورة متزايدةاالقتصادية  تأثري املصاحلو  املستمرة اليت تكشف املوازنة بني مصاحل متعارضة
 أبرز األمثلة املوضحة هلذا التصنيف تورط رئيس اجلمهورية الفرنسية السابق بتهمة اجلمع بني مسؤوليات عمدة
مدينة باريس جبمع األحزاب اجلمهورية طيلة عدة سنوات، وبشكل متويل أعمال بواسطة اجمللس البلدي الذي كان 

عندما أعلن أحد  3444مارس  34وقد مت االفصاح عن تلك اجلرائم يف ، يديره حلساب حزبه جرمية فساد
لتجمع املذكور سابقا، إال أنه بعد القضاة أن لديه مذكرة خطية يطلب فيها ترقية إحدى املوظفات التابعات ل

بعدم كفاية االدلة اليت يتمتع هبا رئيس اجلمهورية  االدعاءإىل  مضي شهر، رغم وجود دالئل خطرية دفعت القاضي
إن هذا التصنيف إمنا العكس أن القانون الذي أسس خلدمة الدول إمنا هو الوسيلة اليت تستخدم لتجسيد جرمية 

 .الفساد

V- أشكال الفساد: 
تظهر أشكال الفساد حسب املكتب املعين باملخدرات واجلرمية املنظمة التابعة لألمم املتحدة يف دفع أكثر 
من تريليون دوالر امريكي من الرشاوي سنويا يف الدول املتقدمة والنامية على السواء كما ساهم الفساد يف هتريب 

، ويكلف الفساد 35قد االخري من القرن دول أخرى خالل العإىل  مليار دوالر أمريكي من افريقيا 455
ما  إلفريقيامن الدخل القومي  %32(بليون دوالر أمريكي سنويا أي ما يعادل 348االقتصادي االفريقي )

 . %35يسبب ارتفاعا مبعدل األسعار مقدر بـ
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مجة هي يف معظمها ناو  1،بليون دوالر 255تقدر عائدات السنوية للجرمية املنظمة العابرة للحدود  و
 .جيار غري املشروع بالسالحاإل، و االجيار باألشخاص، غسل األموال، عن االجيار غري املشروع باملخدرات

VI- يملعاالفساد على المستوى الو  مرجع الفساد: 
يعرف الفساد جوانب متنوعة نذكر منها التغلغل املتزايد لرؤوس األموال نتيجة األنشطة اإلجرامية يف 

اللجوء املتزايد من إىل  باإلضافة، تتمثل خطورهتا يف أهنا تدعم جوانب اقتصادية كاملة اليتو  االقتصاد التقليدي
تبديد املساعدات ، آسيا ألنشطة إجرامية " هنب املوارد، و أمريكا اجلنوبية، جانب عدة دول يف كل من إفريقيا

كات ذات األموال بالتنظيمية لتلك الشو  أو استغالهلا يف دعم املوارد املالية، السالحو  اإلجتار باملخدرات، الدولية
أفكار مغلوطة ذلك ألن تعترب اعتبار الدول النامية هي مركز الفساد أن  هولكن ما جيدر اإلشارة إليه ، و القذرة

 أرباحهو  الدول املتقدمة هي قاعدة الفساد هذا األخري الذي يتم تنفيذه يف البلدان النامية هي مركز توجه عائداته
أن هناك إىل  باإلضافة، املتقدمة ألن أكثر من نصف الدول النامية مرتبط يف واقعه بالدول املتقدمةالبلدان إىل 

، االحتاد األورويب" على سبيل احلصر ال التحديد النمسا، ارلندا أعضاء " 2:بلدان متارس النشاطات اإلجرامية هي
شكال أخرى للفساد حيث ينظر إليها كجرمية منظمة أو كاحنراف تنظيمي فنجد "الفساد أتربز  لكسمبورغ,و 

رغم وجود قواعد ، و بأنه جنوحية تقلها النخب" هايديهامير  A.heidenheimer" األبيض" الذي أشار إليه 
 ة للبناء الكليقانونية تعاقب تلك السلوكات التجاوزية فإنه الينظر إليها بوصفها تعديات على القيم األساسي

انطالقا من أفكار "هايد يهامير" يوجد شكل آخر للفساد يتمثل يف "الفساد و  بالتايل اليتبعها رفض اجتماعيو 
الذي يعترب أخطر أشكال الفساد أما "الفساد الرمادي" فهو ذلك النوع الذي يستشف لكنه يبقى دون و  األسود"
تتنوع االصطالحات اليت تطلق و  هذا، هبما املؤسسات الصناعية الثالث تتميزو  النوعني أو الشكلني األولو  عقاب

ختتلف يف الصياغة و  من ختصص آلخر حيث يستخدم يف علم اإلجرام اصطالحات أخرى تعرب عن نفس املعىن
هبذا جند و  االجتماعيحيث اصطلح عليها "الشفرة السوداء" للداللة اإلجرامية اليت تظل غري منظورة على املستوى 

هبذا الشكل تبقى تلك األفعال أو السلوكات غري ، و ساد األبيض ال يظهر يف اإلحصائيات املتعلقة باجلرميةأن الف
ال تكشفها السلطات الرقابية يف حاالت كثرية متخفية أو  و  املشروعة اليت يدينها البناء الكلي بشكل غري حمسوس

ينظر إليها على أهنا أخطاء أو احنرافات ال  و  فلت بذلك من أي تنديد اجتماعيتامنة يف مجيع التعامالت فك
 .كجرائم تستوجب اجلرائم

فخطورة الفساد األبيض املعروف ، قد بدأت خطورة التجاوزات مع انعدام العقاب تتجاوز البساطة و
لكن عالجه ظل حمصورا يف حيز مغلق و  أما الفساد الرمادي فقد مت كشفه، اإلدانةو  ة أقل خيضع للتقييمجبدر 

خيضع هذا النوع من اإلدارة احملاط بالسرية للمساءلة القضائية بصورة و  " اللجان التأديبية، التفتيش "إدارات
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عقوبات اجتماعية كثريا من إىل  أخريا اثارت بعض حاالت الفساد األسود الذي يندد به اجملتمع ويفضيو  ،مطردة
 مؤسسية.كانت بداية الستجابات و  رفعت بعض الدعاوي بشأهناو  اجلدل العام

VII- الفساد جرائمو  فئات: 
 :فراد في الهيئات الرسميةاألفساد على مستوى أوال: 

  :فساد رجال السياسة -0
تتمثل يف الفساد الذي يتم على مستوى اإلنتخابات أو يف عمليات اختيار املرشحني بواسطة األحزاب، 

كما أنه مل جيرى اإلعرتاف ،  حيث يظهر الفساد ليس كما يعتربه البعض اجراء سياسي للمعارضة بشكل واضح
معاقبة بعض السياسيني و  فقد مت اإلعرتاف 1ـعند الدول بأن هذه املمارسات هي أفعال فاسدة إال يف بعضها

هذا إمنا يعكس أن االجراءت العقابية لألفراد عن الفساد غري جمسدة يف واقع و  بعض عمالء الوالياتو  اهلامشيني
ضحى لإلحتيال أما يف ما خيص العقوبات فتتمثل يف أو  انشاء نظم أوليةإىل  فيهااالت اليت تصل احلالدول إال يف 

السري  االجتماعييعترب الفساد السياسي بأنه شكل للتبادل و  هذا 2،مالحقات قضائية ضد جتمعات األحزاب
لنفوذ اليت تقدير سلطات اختاذ القرار أو اإىل  اإلداريةو  يعمد من خالله من ميسكون بزمام السلطة السياسية

 .ميارسوهنا مبقتضى تفويض أو وظيفة ما تقريرا ماليا

 :فساد رجال الصناعة -2
أصبح سلوكا مربرا و  ظهر التبييض يف اجملال الصناعي حيث أصبح سالحا مشروعا للفساد بدرجة كبرية

التخفيضات ذلك يف اجملاالت اليت ساعد فيها على اإلستفادة من أحد األسواق أو و  بدعوى "مصلحة املؤسسة"
معاقبة مدراء أو مسريي املؤسسات على إىل  مل تظهر أي حماولة من طرف جمالس اإلدارة يف املؤسساتو  الضريبية

يساوي بني استخدام و  قرار قضائي يعيد النظر يف ذلك التربير 3443ففي فرنسا صدر سنة  3،مثل هذه األفعال
 .اص باجملتمعاستغالل املال اخلو  أموال املؤسسة يف أنشطة احتيالية
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 :فساد على مستوى المؤسساتال :ثانيا
 :المؤسسات ذات الطابع الصناعي - 1

شكال الفساد تغيريا حديثا أكثر من اعتبارها ممارسات باطلة،  أترب كل عن الثقافة السائدة يف املؤسسات تإ
مل يتم البث يف قضايا الفساد  1كما تتأخر أو تنعدم االجراءات القانونية ضد هذه املؤسسات فعلى سبيل املثال

حدث للمضاربات اخلاصة مبصرف ألملف او  "Nancyاخلاصة بـ "كشوف حسابات املزورة ملؤسسة
Societegeneml  كذا فيما خيص "ملفات املليارات" اخلاصة مبصريف "وELF" وLyonnais Credit 

 .بسبب ما حتتويه من جوانب خفية

 :جرائم الفساد :ثالثا
قد اختلف و  أهدافهاو  من مؤسسة ألخرى باختالف وسائلهاو  الفساد من بلد آخرختتلف جرائم 

 .يف العمليات اليت ميكن اعتبارها جرمية فساد أو غري ذلك وناملشرعو  وناملفكر و  وناملنظر 

 :الرشوة جريمة للفساد  -0
طرف و  الرشوةحلدوث هذه اجلرمية البد من توافر طرفني طرف يقدم و  تعترب الرشوة إحدى جرائم الفساد

قد و  احلاصل عليها،و  املرتشي أي بني مانح الرشوةو  قد يكون طرف ثالث كوسيط بني الراشيو  حيصل عليها
قد و  واجب مينحه طالب املنفعةو  اجملتمعات كحق حيصل عليه مانح املنفعةو  صبحت هذه اجلرمية يف بعض الدولأ

الثانية جرمية و  فصلتني احدا ا جرمية الشخص املرتشياعتبار جرمية الرشوة جرميتني منإىل  ذهبت بعض التشريعات
جترمي فعل الراشي حىت ال يكرر و  ذلك بغرض تربئة املوظف من جرمية الرشوة إذا رفض قبوهلا،و  الشخص الراشي

أن جرائم الرشوة تزيد معدالهتا يف ظل نظم احلكم املركزية أو إىل  فعلته رغم عدم حتققها يشري بعض املفكرين
تتم الرشوة يف بأشكال متعددة كربط و  لذلك تعترب الرشوة استثمارا اجتماعيا غري رمسي يف الوظيفة العامةو  ةالتسلطي
 هو ما ينطوي على اإلخالل بأداء مهام الوظيفة أو قد يصلو  أداء املوظف لعمله باحلصول على الرشوةو  الوظيفة
تتزايد معدالت  2 يرى البعض أن جرمية الرشوة، و كتوصيةاالستجابة ملطالب  إىل  اإلشباع عند أدائها باإلضافةإىل 

حدوثها يف حاالت متعددة منها حاالت التسلط اإلداري من جانب موظفني هلم صالحيات واسعة على 
احتكار السلطات احلكومية إىل  على املراقبني أو املراجعني ألعماهلم يف الدوائر الرمسية باإلضافةو  مرؤوسيهم

 غياب العقوبات للقائمني بالرشوةو   ال الرد على الشكاوى أو قمع من يقدمهاإو  عادي للقرارات بشكل غري
يرتتب عليها تغليب و  ذا تكون الرشوة جرمية اجتماعية هتدد سالمة اجلهاز اإلداري للدولةهب، و احلاصلني عليهاو 

                                                           
 .33ص، نفس المرجع السابق، بيري الكوم -1
 .36ص، 3558، 3ط، الدار اجلامعية، عولمة الفساد وفساد العولمةمحدي عبد العظيم،  -2



 لمحة عن الفساد: الثانيالفصل 
 

50 
 

ساليب غري رمسية على حساب بقية حتقيق املوظفني الذين يرتكبوهنا للثراء بأو  املصاحل اخلاصة على املصاحل العامة
هي و  أحد جرائمه الفرعيةو  فاعلي النسق سواءا كان جمتمع أو مؤسسة كما تعد الرشوة مظهر من مظاهر الفساد

مستوى إىل  خالقيات الوظيفة العامةأالتنظيمي على مستوى معايري و  تعكس هذه اجلرمية انزالقا يف السلوك اإلداري
 1.األعراف التنظيميةو  املبادئو  احنالل القيم

 :اإلختالس جريمة للفساد  -2
املعنوي بغري و  أو احليازة الكاملة على منفعة معينة بعنصريها املادي، اإلستالء 2،يقصد جبرمية االختالس 

تعتمد عملية االختالس على اللجوء ، و يتم يف املؤسسات احلكومية مبختلف أشكاهلا، و رضا مالكه أو حائزه
السجالت إلخفاء جرمية االختالس أو االحتفاظ باألدلة و  االحتيالية مثل التالعب يف احلساباتلألساليب 
اإلختالس ألسباب متنوعة كالتوجه لبناء ثروة أو تعويض ثروة زالت نتيجة نزوات أو  3،قد حيدثو  املرتبطة هبا

السلبية احلديثة الظهور يف غريها من الظواهر و  القمار، كاجلنس املخدرات،  انفاق على األعمال املشبوهة
هنا يغري االختالس وسيلة و  عمليات املضاربة يف البورصةو  األعمال التجارية اخلاسرةإىل  اجملتمعات باإلضافة
ة أو احلصول على مكانة تفوق املستوى االجتماعيكذا االحتفاظ باملكانة و  التوازن لثرواهتم، الفاعلني إلعادة

إمنا بديل و  أي املختلس أن االختالس ليس جرمية يعترب القائم باالختالسو  هذا، الطبقي الذي يظهر به الفاعل
تشري الدراسات أن اختالس األموال كبرية احلجم عادة ما يرتكب من ، و اعادته الحقاإىل  لتعويض خسارته ليلجأ

 اجرامية بلليس هلم سوابق و  طرف ذوي مناصب وظيفية مرموقة مثل بعض رؤساء البنوك أو الشركات العامة
، أخالقيةو  مبادئ دينيةو  يدعون بشعارات وطنيةو  الندواتو  املؤمتراتو  عادة ما حيرصون على املشاركة يف العملو 

تقرتن جرمية االختالس يف بعض السلوكات بالتزوير كأن يقوم موظف يعمل يف احلسابات باختالس شيكات و  هذا
  .التزوير يف التوقيع بدال من توقيع صاحبهايظهر هنا و  الغري مث صرف املبالغ دون علم أصحاهبا
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 :استغالل السلطة أو النفوذ  -3
هي احلقوق الرمسية اليت متنح للموظفني و  يقصد به استغالل املوظف للصالحيات املخولة له حبكم وظيفته

فيقصد به القوة مرؤوسيهم أما النفوذ إىل  هذه احلقوق اليت تنظم يف لوائح قانونية يصدرها الرؤساء، ألداء مهامهم
 أو درجة التأثري اليت يتمتع هبا الفاعلني داخل شق املؤسسة فيصبح قادرا على توجيه القرارات بصورة غري رمسية

قد حيصل عليه الفاعل خارج نسق املؤسسة من املركز الذي النفوذ إىل  جتدر اإلشارةو  بغياب السند القانوينو 
 باإلضافة، غري قانونيةو  هذا يسمح هلم بتمرير قرارات قانونية، و احلزيب النقايب أو، السياسي، العائلي، االجتماعي

غريها فتمنح لغري مستحقيها لتحقيق مصلحة مقابل مصلحة و ، التكوينو  الرتقية، التدخل يف عمليات التوظيفإىل 
أن هذه  1،ساتحىت القتل كما تشري بعض الدراو  االبتزازإىل  كما يصل بالنفوذ،  سواء كانت مادية أو غري مادية

الذين هلم صلة بكبار رجال احلكم، كما تشري بعض الدراسات املرتبطة و  صحاب املناصب العلياأاألفعال يرتكبها 
بأمساء و  متكن بعض كبار العاملني يف االجهزة احلكومية من تأسيس شركات هلمإىل  النفوذو  باستغالل السلطة

 خاصة، أصحاب شركات يديروهنا بأنفسهم بعد التقاعد الوظيفيو  رجال أعمالإىل  التحول يف فرتة وجيزةو  أبنائهم
جتماعية مع املستثمرين يف السلطات إذلك المتالكهم لعالقات و  أن نفوذهم قد يسهل مواصلتهم للفسادو 

 احلاكمة.
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 :االبتزاز  -4
غريها و  االقتصادية يقصد به قيام كبار العاملني يف قمة اهلرم الوظيفي يف األجهزة السياسية أو القضائية

هتديدهم أهنم يف حالة عدم تقدمي ما و  حتيال الجبار املتعاملني معهم على تقدمي مبالغ نقدية أو أشياء عينيةباإل
شكال أغري ذلك من إىل  تلفيق التهم هلم، إلقاء القبض عليهم، يطلب منهم سيتعرضون لألذية البدنية أو نفسية

قد و  1،إلزامهم بالقيام بعالقات جنسيةو  اخضاع العامالت للتحرش اجلنسيحىت داخل املؤسسات يتم و  األذية
الوزراء للحصول منهم على و  حيدث نوع من االبتزاز السياسي الذي ميارسه بعض أعضاء الربملان من املسؤولني

 .خفاء فسادهمإانت مشروعة أو غري مشروعة مقابل تأثريات باملوافقة للحصول على منافع سواء ك

 :تبييض األموال أو غسيل األموالجريمة  -2
تعترب جرمية تبييض األموال أحد جرائم الفساد املنظمة باعتبارها من املشكالت اليت تصيب اقتصاديات الدول     

ترتبط باملؤسسات املالية السيما البنوك مبا توفره من قنوات كوسيلة يقوم عن طريقها الفاعلون املتورطون بعمليات 
سبل إىل  بشكل أدق تعترب عملية تبييض األموال عملية أو وسيلة يتم مبقتضاها اللجوءو  ،األموالمشبوهة لتنظيف 

ظهارها يف صورة أموال متحصلة من مصدر مشروع أو اخفاء الصبغة غري إو  إلخفاء املصدر غري املشروع لألموال
اولة ملنح هوية هلذه األموال عرب األجهزة رمسية يف حمالغري بة من األنشطة الغري مشروعة أو القانونية لألموال املكتس

يشري اخلرباء أنه جيب التفريق بني ما يعرف باألموال القذرة اليت ختضع و  2،املصرفية أجهزة الوساطة املالية األخرى
فاألموال القذرة هي اليت يتم احلصول عليها بوسائل غري شرعية كاإلجتار ، األموال السوداءو  للتبييض أو الغسيل

 3،غري ذلك بينما األموال السوداء هي اليت يتم االحتفاظ هبا سرا للتهريب الضرييبإىل  الدعارة...، باملخدرات
قيام أحد أعضاء املافيا األمريكية بشراء مغسلة عامة لغسل املالبس يف إىل  تعود تسمية غسيل األموال كعمليةو 

جانب من أرباح إىل  يقوم باإلضافةو  ،الثمن نقدا كان يشرط على عمالئه أن حيصل منهم علىو  ،مدينة شيكاغو
ليقوم بإيداعه يف فرع أحد البنوك القريبة دون أن ، عائد غسيل املالبس يومياإىل  املخدرات أي جتارة املخدرات

يكشف أمر املبالغ الكبرية اليت يودعها بفئات مقسمة حيث أصل األموال االجيار باملخدرات ال العمل بغسيل 
 تتميز اجلرمية خبصائص حيث تعترب مكملة ألنشطة سابقة نتجت عن حتصيل كمية من األموال القذرة 4،املالبس

ما زاد حتررها التجارة و  إذ مل تعد مرتكزة يف عدد حمدود من الدول، تتسم بسرعة االنتشار اجلغرايف يف ظل العوملةو 
 املالية.و  ة اخلدمات املصرفيةالعاملية حيث لوحظ مع قيام االحتاد األورويب بتحرير اخلدمات خاص
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ة على هذه االجتماعيكوهنا تساهم يف اضفاء الشرعية   االجتماعيكما تكتسي ظاهرة تبييض األموال الطابع 
األحياء الفقرية و  األعمال اخلريية اليت تربز يف املدنو  لتبييض يف املشروعاتبايتم ذلك عن طريق القيام و  األموال،
تكمن اخلطورة و  ذوي اإلحتياجات اخلاصة أو مؤسسات العالج اجملانيةو  باأليتامنشاء مؤسسات التكفل إمثل 

ظائفها الظاهرة ذات الطابع اخلريي الذي يهدف من ورائه حتقيق و  ة هلذه اجلرمية اليت تربز يف ظاهرهااالجتماعي
رية املؤسسات حيث حولت هذه األخ، يف الوظائف الكامنة، هدف أساسي يتجسد يف تأييد املؤسسات السياسية

وسائل لتحقيق أهدافها أما بالنسبة للدول النامية فإن اخلطورة تتجسد يف تسابق هذه الدول إىل  الرمسية كالبنوك
كما سبق اإلشارة فإن مصادر اجلرمية و  ،على جذب أموال االستثمار مهما كان مصدرها بغرض حتقيق التقدم

األدوية اليت ختلق مسارات و  االجتار باألسلحة، األغذية الفاسدة، املخدراتجتارة و  املذكورة تربز يف أنشطة التهريب
 انظر ، تداول استهالك املخدرات أهم مصادر األموال القذرةو  تعترب أنشطة إنتاجو  ملتوية يف اقتصاديات الدول،

يحة تورط فضإىل  3442 للمردود الضخم الذي تدره هذه التجارة ففي كولومبيا مثال أشارت التحقيقات سنة
مليون دوالر مساعدة من جتار املخدرات خالل محلته االنتخابية سنة  63فيها الرئيس الكولوميب حني تلقى 

مركز إىل  بأشهر عمليات التبييض حيث حول بالده قام ذيالرئيسها إىل  الرئاسة باإلضافةإىل  للوصول 3444
" قد أشار اخلبري العاملي و  يات املتحدة األمريكية أو أوروباالوالإىل  املتوجهةو  لتجارة املخدرات املرسلة من كولومبيا

Roffdaider  " يف مكافحة املمارسات املصرفية غري املشروعة أن هتريب املخدرات ساهم يف حدوث عمليات
من امجايل عمليات تبييض   %32هي متثل قيمة و  ي،ململيون دوالر على املستوى العا 332تبييض أموال قيمتها 

كما يعترب االجتار بالبشر ـ االجتار بالرقيق   1،مليار دوالر سنويا 255البالغة و  االموال املرتبطة باملخدرات فقط
 اليت تشيع بكثرة يف الدول النامية لضعف املداخيل هباو  استغالل األطفال أحد مصادر االموال القذرةو  األبيض

إىل  باإلضافة، مليار دوالر سنويا على املستوى الدويل 1,2جارة بالنساء بنحو تقدر بعض اجلهات حجم التو 
تتمثل هذه ، بييض األموال القذرة بعدة آلياتتتم جرمية تو  ،تزييف العمالتو  الغش الضرييبو  التهرب الضرييب

التبييض و  اإلئتمانبطاقات و  اآلليات يف األجهزة املصرفية اليت تشمل تقنيات متعددة كالشبكات القابلة للتطهر
الوساطة بإنشاء و  مكاتب السمسرةإىل  اللجوءو  املضاربة بالبورصةإىل  باإلضافة 2،عرب املصارف بالتواطئ املصريف

إىل  ذلك بإنشاء أشكال مؤسسة غري املصارف حيث يلجاونو  املؤسسات املالية كما تتم كذلك بآليات أخرى
طابع الشرعية ألمواهلم القذرة كاالستثمار يف القطاع السياحي، انشاء أو إدارة مؤسسات أو استثمارات لضمان 
متر جرمية تبييض األموال مبراحل و  القيام بصفقاتو  ةاالجتماعيإنشاء املؤسسات اإلصالحية التعليمية أو اخلدمات 

، ودائع مصرفيةإىل  االيداع أي مرحلة ادخال األموال القذرة يف النظام املايل بتحويلهاو  خمتلفة بدايتها التوظيف
أرباح و ية مث توظيفها يف عدة حسابات يف مصرف واحد أو أكثر بشراء العقارات، الذهب، التحف و  إيرادات
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النادرة، أو شراء أسهم متنوعة تليها مرحلة التجمع أو التمويه أو التعتيم حبيث يتم فيها خلق عدة صفقات معقدة 
هنا ترتكز جهود أصحاب األموال القذرة على قطع صلة و  هبدف اخفاء معامل املصادر األصلية لألموال،

تكون هذه املعامالت يف و  املعامالت املاليةو  ذلك عرب شبكات معقدة من الصفقاتو  املتحصالت املالية مبصادرها
 لتصل 1،غري منقولةو  منتجات خمتلفة كاألوراق املالية أو إعادة بيع أموال منقولةإىل  عدة اشكال كتحويل الودائع

هبذا الشكل تعترب جرمية و  مرحلة الدمج أو االستثمار يتم فيها اضفاء الصفة الشرعية على األموال القذرةىل إ
تبييض األموال أحد أنواع جرمية الفساد املنظمة اليت تتحكم يف الدول كبناء مبختلف مؤسساته باعتبارها أنساقا 

 ليها مافيا جرمية الفساد املنظمة.فرعية يسريها فاعلون باعتبارهم أحد الفئات اليت اصطلح ع
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VIII- آثارها:و  أسباب جريمة الفساد المنظمة 
رؤيتني أساسيتني للفساد أحدا ا تعرب عن هذه اجلرمية باعتبارها عامال خارجيا االقتصادية  تربز النظرية

إىل  حتديد أو االشارة وفقا ألي من الرأيني ميكنو  األخرى تعتربه جزءا داخليا منها،و  العملية السياسيةإىل  بالنسبة
ميتد و  الفساد اإلداريو  ثالثة أنواع جلرمية الفساد املنظمة تتجسد يف ممارسة اجلرمية من أجل اإلسراع بالعمليات

السعي حنو إىل  نطاق النوع الثالث ليشمل اإلستيالء على الدولة ذاهتا بينما ترجع هذه اجلرمية يف معظم احلاالت
 زيادة تعقيدو  تعظيم رفاهيتهم الذاتيةإىل  ىل سعي بعض الفاعلني ذوي املصلحةإو  الرتبح بصور غري مشروعة

فإن هذه الظاهرة تعترب معيقا وظيفيا، أمام ، فضال عن االنتهاكات القانونيةو  ،عدم تنفيذهاو  غموض القواننيو 
غريها و  ترقية القائمني هباو  خمتلف األبنية، تساهم بتوزيع الثروات بدال من خلق ثروات باإلعتماد على الرشوة، زيادة

ميكن اعتبار أهم االسباب أن كافة و  لقد تعددت األسبابو  ،من األشكال األخرى جلرمية الفساد املنظمة
 لتعظيم منفعتها الفردية أي اكتساب النفوذاالقتصادية  يف خمتلف العمليات ...و.الفاعلني، األفراد أو اهليئات

يتم و  ية اليت يغلب عليها صفة األنانية تكون احملرك األساسي للتعامل فيما بينهمبالتايل فإن املصاحل الذاتو  الثروةو 
هبذا تربز هذه و  حتقيق الرفاهيةو  تعظيم املنافعإىل  األنشطة اليت تقدم أعلى العوائد/املدخالت للوصولو  توزيع املوارد

التدخل احلكومي يف خمتلف إىل  ارةالقصد من ذكر املوظفني هو اإلشو  اخلاصية لدى املوظفني يف خمتلف املنظمات
املنظمات عن طريق فرض السيطرة بتكليف فئة املوظفني كفاعلني لتحقيق تلك اجلرمية عن طريق الرشوة أو 

السبب السابق يظهر سبب آخر ال يقل إىل  تفعيلها باإلضافةو  االختالس أو غريها من طرق أو وسائل ممارستها
غموض القوانني اليت تسري هبا و  طريقة تنفيذها حبيث يسبب تعقدو  القواننيو  أ ية عن السابق يتمثل يف القواعد

غموض القوانني الثغرات القانونية اليت تعرفها التشريعات  إىل  يضافو  خمتلف اهليئات جتسيد جرمية الفساد املنظمة
غري الشفاف و  املعقدكما أن تنفيذ هذه األخرية يندرج ضمن أهم أسباب تفعيل جرمية الفساد املنظمة فالتشريع 

املوظفني أو فاعلني يف إىل  العمليات، مما يرتك حتقيقهاو  حيدد إجراءات بطيئة دون حتديد مدة إجراءات املهام
بالتايل و  هذه اإلطالة من بني أسباب منح وقت للتأجيل مما يسهل التالعب للفاعلني القائمني هباو  أطول اآلجال

كما تربز من بني األسباب البيئية اخلارجية اليت تنتج عن وجود ،  املنظمةجرمية من جرائم الفساد إىل  الوصول
استخدم وسائل غري قانونية من قبل و  مصاحل وعالقات جتارية مع شركاء وفاعلني خارجيني من دول أخرى

 1.احتكارات داخل الدولة أو قيامها بتبادل أو مبادالت فاسدةو  املنظمات اخلارجية للحصول على امتيازات
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IX- االنحرافات التنظيمية: 
شغلت مشكلة االحنراف عن السلوك التنظيمي علماء االجتماع باعتبارها ظاهرة تشمل الفاعلني أفراد أو 

تندرج اجلرمية ضمن أحد أشكال االحنراف إال أن و  جمموعات منحرفة عن املعايري اليت تعتمد عليها املنظمات
السلوك االحنرايف وذلك ملخالفتها لنص معني يف القانون السائد، واعتبارها القانون اجلنائي وضع هلا طابع اجلرمية أو 

أن احرتاف اجلرمية باخلروج عن املعيار القانوين يعترب احنرافا، كما أن اجلرمية تعترب منطا خاصا من أمناط اإلحنراف 
أكيد على أنه بتدخل مجيع املنصوص على منعها من قبل أحد مؤسسات الدولة الرمسية، ومن هذا املنطلق ميكن الت

املخالفات القانونية ضمن االحنرافات السلوكية املخالفة لألمناط السلوكية القاعدية للمجتمع فإنه ليس بالضرورة أن 
وهبذا تعترب كل جرمية احنرافا عن السلوك السوي ولكن  1،يتم تعريف مجيع االحنرافات السلوكية بأهنا تشكل جرائم

لوك السوي جرمية حيث أن مفهوم اإلحنراف أمشل وأعم من املفهوم الضيق للجرمية كنمط ليس كل احنراف عن الس
 من أمناط االحنراف.

أن االحنراف ينتج عن افرازات اجتماعية نامجة عن مظاهر  االجتماعيوميكن اإلشارة انطالقا من االجتاه 
أبعادا لالحنراف فريتبط البعد األول  الجتماعياة املتنوعة ويطرح االجتاه االجتماعيالسلوك والتفاعالت، والعمليات 

ة وهنا االجتماعيمبا يف ذلك التحوالت والنظم  االجتماعيبالتغريات يف معدل نسبة اجلرمية بالتغريات يف التنظيم 
 االجتماعية كاحلراك االجتماعيارتباط معدالت االحنراف واجلرمية ببعض املتغريات إىل  وناالجتماعييشري الباحثون 

وعمليات توزيع الدخل أما بعد الثاين فريبط بني  االجتماعياملنافسة ونظام التدرج إىل  الصراع ثقايف باإلضافةو 
 2.والذي من خالله يتشكل سلك األفراد االجتماعياالحنراف والتفاعل احلاصل بني األفراد داخل البناء 

 :البناء التنظيمي -أوال 
 :االنحراف التنظيمي -0

كانساق القرابة، القواعد، الوظائف والسلطة   االجتماعييتضمن البناء التنظيمي عدد كبريا من عناصر النظام 
أن البناء  3 ة ويشري علماء االجتماعاالجتماعيجانب عالقات الفاعلني باملعايري املوصلة لألفعال إىل  ومراكز القوة

غري أن ما مييز هذا البناء الذي يكسبه القانون أو اجلانب  الكلي عبارة عن تغريات متكررة لوظائفه داخل االنساق
التفكك أو االعتدال ومن هنا ينشأ الصراع إىل  الرمسي صفة البناء التنظيمي مقاومة التغريات اليت قد تؤدي

  .بني الفاعلني حيث أن التفكك حسب هذه الفئة مصاحب لعدم التكامل يف الوظائف االجتماعي
                                                           

 .26ص، نفس المرجع السابق، أمحد السيد كردي - 1

2-  Cellen francis , Rethinking crime and deviance theory, Emergence of a structuring 
tradition.Rowman and Allanheld ،USA, 1983.P16. 

، مكتبة الشروق 2101-0914اقتصاديات الفساد في مصر، كيف جرى إفساد مصر والمصريين عبد الخالق فاروق، عبد اخلالق فاروق،  - 3
 .29 ، ص3533القاهرة  3الدولية.ط
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 :انحراف في البنية العامةإلى  االنحرافات الفرديةالتحول من  -2
تعرف الظواهر املختلفة يف املؤسسات ضعف يف أدوات الضبط اجملتمعي الذي تغطيه العمليات الداخلية لتلك 
املؤسسات يف جمال حتقيق األرباح واستثمار ذهنية الربح السريع، هذا األخري الذي تسبب يف احنرافات تنظيمية 

املؤسسات مبختلف عملياهتا إىل  اشكال متنوعة جلرمية الفساد املنظمة حيث تسللت تلك االحنرافاتواليت جتسد 
من تعاطي للرشوة أو جرائم االختالس، هذه االحنرافات اليت اختذت طابعا مؤسسيا بتشكيل شبكات عمل احنرايف 

ة عن جرمية الفساد الصناعي أو اخلدمايت اصطلح عليها يف االطار القانوين "املافيا"، حبيث تشكل املمارسات الناجت
جرمية الرشوة كاحنراف تعترب و  أو غريها من األشكال احنرافات يتم تكييفها يف املؤسسات لتحقيق أهداف خفية

أداة مناسبة للفقراء وحمدودي الدخل من املوظفني العموميني وغريهم إلحداث توازن أو شبه توازن بني كتنظيمي  
 الرمسية ومتطلبات املعيشة املتزايدة يف القيمة واملعىن.األجور واملرتبات 

 :االنحراف التنظيميو  لجريمة المنظمةا -3
إن ما تشري إليه النظريات السوسيولوجية املفسرة للمفهومني باعتبار ا ظاهرتني أن اجلرمية املنظمة جيسدها 

تشكل النظرية الوظيفية واملاركسية ، حيث االجتماعيالسلوك اإلجرامي واالحنراف التنظيمي خيلفه االحنراف 
الشامل أو النظرة الكلية للمجتمع كوحدة واحدة،  االجتماعيإحدى الزوايا املفسرة للظاهرتني من خالل البناء 

حبيث يعترب االجتاه البنائي الوظيفي حمور اهتمامه اجملتمع والعالقات املتبادلة بني النظم السائدة فيه أكثر من 
أو اجلماعات أن اجملتمع وحدة متكاملة تتمتع بدرجة عالية من االستمرار يف الوجود على أساس  اهتمامه باألفراد

أن هذا األخري وإن كان يتألف من وحدات جزئية صغرية إال أن هذه الوحدات تتفاعل فيما بينها وتتساند وظيفيا 
زاء اليت يتألف منها اجملتمع يؤدي وظيفة بطريقة تكفل احملافظة على كيان اجملتمع واستمرار بنائه وكل جزء من األج

ويعترب هذا االجتاه أن االحنراف  1الكل إىل  اإلسهام الذي يقدمه اجلزءإىل  معينة وغالبا مايشري معىن الوظيفة
إىل  ة وذلك كما أشار إليه دوركامي أن االحنراف يدفعاالجتماعيظاهرة اعتيادية تتصل ببناء اجملتمع وبطبيعة حياته 

وغياب التماسك   االجتماعيالتعرف على القوانني ومن منظور االجتاه الوظيفي يربز أن اختالف التنظيم ضرورة 
إىل  بني إفراد اجملتمع أو التنظيمات مبختلف نشاطاهتا والذين جيمعهم أهداف مشرتكة يؤدي يف غالب األحيان

فقدان املعايري والقواعد إىل  اليت تؤدي بدورها االجتماعياضطراب وظائف اجملتمع وإىل حالة من التفكك 
عدم القدرة على ضبط الفاعلني لتحقيق التوافق أما االجتاه الصراعي املاركسي إىل  ة والذي يؤدي بدورهاالجتماعي

إىل  والرأمسايل والصراع الطبقي فيه حيث نظر االجتماعيفقد جاء حول اجلرمية كجزء مكمل ملقولته حول النظام 

                                                           
1 - wallace and walf ،contomrpovary socialogical theory ،continuing the classical tradition 
New Jerseyk، U.S.A ،1991.P51. 
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اجلرمية واالحنراف يف اجملتمعات الرأمسالية عموما على أهنا من إفرازات الصراع الطبقي بني مالك وسائل  ظاهرة
هي املسئولة عن نشوء  االجتماعيويعترب "ماركس" أن البيئة  1اإلنتاج "الطبقة الربجوازية" وبني الطبقة العاملة

يشري عامل االجتماع األمريكي "ايدوين ليمرت" أن و  ذا، ه2خمتلف السلوكات اليت ختلق الصراع واالحنراف واجلرمية
االحنراف يف السلوك نتيجة حتمية لصراع ثقايف تظهر آثاره يف التنظيمات مبختلف أشكاهلا شكلها املشرتك 

ويشري أن االحنراف هبذا الشكل يكون احنراف فردي، احنراف اجتماعي كنتيجة  االجتماعيواملتمثل يف التنظيم 
 جرمية يف حالة توفر اجلانب الرمسي أي القانون.إىل  يوضح"ليمون" أن فعل االحنراف يتحولو  اعيلتنظيم اجتم

X- التنظيمي االنحرافو  جريمة الفساد المنظمة: 
مجاعية هذه االحنرافات اليت قسمها و  احنرافات تنظيمية فرديةإىل  لقد حتولت جرمية الفساد املنظمة

احنرافات بشكل "جرمية فساد للكبار" أي منفذي قمة اهلرم يف املؤسسات سواء على املستوى إىل  املختصني
أو السياسي يف االطار التنظيمي للنسق العام حيث اعتربوا أن االحنرافات تتم بتشكيل مصاحل تتنازع  االجتماعي

شكل "جرمية فساد للصغار" حبيث واحنرافات تنظيمية ب  خمرجاهتاو  يف توزيع وتقسيم األنساق الفرعية مبدخالهتا
األفراد وحتولت من إىل  اعتربوا أن املمارسات االحنرافية جلرمية الفساد املنظمة كالرشوة والوساطة أو احملسوبية انتقلت

 الفئات الصغرى أي الفئات القاعدة بسبب تآكل أجهزة الرقابة أو غياهبا،إىل  الفئات الكربى أي فئات اهلرم

ح اجلرمية بفروعها جرمية الفساد أو جرمية الفساد املنظمة استمدت من القانون غري أن إن فكرة أو اصال
تطبيق التعريف القانوين يشتمل على أنواع متعددة وغري متجانسة من السلوك واليت تربط بينها إال أهنا مجيعا اعتداء 

ر أهنا خمالفة لقاعدة قانونية ال يفسر هذه األنواع غري املتجانسة من السلوك باعتباإىل  على القانون لكن النظر
 .على اإلطالق الطرق املمتدة اليت حتدث على أساسها اجلرمية هذه األخرية اليت تنتج االحنرافات التنظيمية

 :تنظيميأو انحراف منظمة كجريمة التنظيمي  الفساد  -0
ة على أهنا االجتماعيطرح مسألة معرفة إذا ما كان الفساد "جرمية بيضاء" أو جرمية ينظر إليها من الناحية ت 

بشأن الفساد الدويل مل  3444يف يناير  3ال تشكل خطورة حقيقية ففي إحدى الندوات اليت عقدت يف باريس
ة منظمة التعاون والتنمية يف امليدان " ممثل الواليات املتحدة األمريكية يف وصف اتفاقيw.L.Cutlerيرتد "

االقتصادي اجلاري التصديق عليها للداللة على الفرق الشاسع بني ضخامة املشاكل احملددة ونوعية االجراءات 
 املتخذة بشأهنا فالتهديد بعقاب املؤسسات اليت تقدم رشاوى ملوظفني أجانب، حىت وإن كان هذا العقاب جنائيا 

 

                                                           
 .36ص، المرجع السابق نفس، اخلليفة عبد اهلل -1
 . 12، ص3443، ، معهد االحتاد العريب، بريوتمقدمة في االنحراف االجتماعيكارة مصطفى،  -2
 .32ص، نفس المرجع السابق، بري الكوم -3
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يال بتغيري تلك املمارسات ذلك أن اختفائية تلك السلوكات التجاوزية اليت تتم يف احليز ال يبدو ويف نظره كف
السري والذي جتري بني أطراف برضائها تشكل عقبة حتول دون وضعها يف االعتبار بصورة فعلية على املستوى 

فساد والعمل على القضائي وتبقى هنا مسألة رئيسية وتتمثل يف الفاعل األساسي صاحب املصلحة من كشف ال
احنساره وكذا العوامل اليت تلغي عنه صفة اجلرمية املنظمة أو االحنراف التنظيمي إن األمر يتعلق على حنو منوذجي 

التحرك إىل  على األقل ضحية مباشرة وواضحة تكون ذات مصلحة ظاهرة تدفعها 1مبخالفة ال تنطوي على ضحية
وكشف األمر وطلب التدخل القضائي، فاملسا ون يف الفساد سواء كجرمية منظمة أو احنراف تنظيمي هم كيانات 
جمردة وغري منظمة ال تعترب نفسها كفاعلني يف اإلجرام، كما أنه يف حالة عدم وجود ضحية أو فاعلني تنعكس 

أو العقاب فإنه حيق للبناء الكلي الذي يتجسد يف عليهم هذه اجلرمية أو االحنراف يطالبون بوقف املخالفات 
املؤسسة اليت ينتمي إليها فاعلي جرمية الفساد أو االحنراف التنظيمي أي حيل حمل الالعبني الغائبني للدفاع عن 
املال العام باختاذ اجراءات ملنعها ومكافحتها ولتوضيح العالقة بني الفساد كجرمية منظمة أو احنراف تكشف قضية 

2ikFl  الكربى يف أملانيا عن العالقة بني الفساد واجلنوحية املالية ويتمثل موضوع تلك القضية يف احتيال ضرييب
رؤساء إىل  تقدمي رشاوى على نطاق واسعإىل  لصاحل احدى املؤسسات اليت عمدت يف سبيل رفع الضريبة عنها
وأبعاد االقتصادية  أي اجلرميةاالقتصادية  اجلنوحيةاألحزاب الذين وافقوا مقابل متويل أحزاهبم، والواقع أن أبعاد 

الفساد مرتبطة إحدا ا باألخرى ارتباطا تاما حيث ميارس الفاعلون داخل األنساق الفرعية أثناء ممارستهم 
أن تكون جرمية فساد منظمة بالرغم إىل  وظائفهم سلوكات وأفعال احنرافية أي احنرافات تنظيمية فصل البعض منها

كلها تعترب جرائم فساد منظمة يتجاوزها القانون أي ال تطبق عليها عقوبات هلذا السبب تعترب احنرافات   من أمنا
تنظيمية ونسقط عنها صفة اجلرمية املنظمة ذلك أن املمارسات اليت حتصل يف البناء الكلي باعتباره بناء تنظيمي 

 أصلها القانوين سلوكات خارجة عن القانون عبارة عن ممارسات تنظيمية تأخذ صفة االحنراف التنظيمي وهي يف
لذا تعترب جرائم فساد منظمة فمن خالل رشوة موظف يف مؤسسة منافسة تعترب صاحب العمل أو رب العمل 
منصبا على البحث على حتقيق مصاحل خاصة أو الربح الذي يشكل منطق منهجه يف العمل املشروع ويستند 

إىل أن االبتزاز  3مقاصد العمل كما يشري بعض املؤلفون إىل  املستخدمة ال الوسائلإىل  احنرافه يف هذه احلالة
واالختالس أي تبديد األموال وحصول عاملني على مبالغ دون وجه حق موجبان للعقاب بوصفهما جرائم منذ 

بل أهنما شكال يف بعض احلاالت جرائم  3442سنة  Saint Germain –en- layeصدور مرسوم 
 وت.ملكية تستحق امل
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 الجريمة المنظمة:و  الفساد -2
إن خطروة الفساد ال تكمن يف كونه نشاطا يسبب كسبا غري مشروع للبعض فحسب بل تكمن خطورته 

وغسل األموال االقتصادية  أوال يف كونه صورة من صور اجلرمية املنظمة ويف ارتباطه بسائر أشكال اجلرمية واجلرمية
الفساد شأنا حمليا ميكن مواجهته بقوانني وتدابري حمدودة بل أصبح ظاهرة عرب على وجه اخلصوص، وثانيا مل يعد 
على املستويات االقليمية والدولية وتنتشر يف شبكات، كما يصفها االقتصادية  وطنية متس مجيع اجملتمعات والنظم

متنوعة منها جرائم البنك الدويل، وحسب التعريف الذي سبق اإلشارة إليه والذي يعترب الفساد جرمية بأشكال 
اجملاباة، االجتار باملعلومات السرية للدولة إثراء ، الرشوة استغالل املوظف سلطته نفوذه، غسل األموال، االختالس

املوظف غري املشرع، وعلى الرغم من االستعمال الشائع لعبارة الفساد مازالت القوانني الوطنية خالية من تعريف 
ليها القانون، كما يشري البعض أن القوانني ختلو من قسم يضم طائفة من اجلرائم قانوين للفساد كجرمية يعاقب ع

اليت ميكن تسميتها جبرائم الفساد غري أن القوانني العقابية قدمت تعريفات للجرائم اليت توصف اليوم جبرائم الفساد 
جلرمية املنظمة عرب الوطنية هذه االتفاقية وفقا للمواثيق الدولية واإلقليمية فقد أوردت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ا

يف دورهتا اخلامسة واخلمسني، يف سنة  RES/A/32/22اليت اعتمدت بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
االلتزام إىل  ( وقد فرضت جترمي الفساد يف نص أحد مواده اليت تشري3551( ودخلت حيز النفاذ يف )3555)

ساسا على صور السلوك املختلفة للرشوة يف نطاق املوظفني العموميني والقائمني بتجرمي الفساد والذي انصب أ
اتفاقية األمم املتحدة إىل  باإلضافة 1باخلدمة العمومية بالتعريف الوارد يف القوانني الداخلية للدول األطراف

حيز التنفيذ يف  ( ودخلت3551ملكافحة الفساد واليت اعتمدت بواسطة اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف )
جترمي أفعال حمددة يأيت هبا املوظفون إىل  (، حيث تكفل الفصل الثالث منها بدعوة الدول األعضاء3552)

العموميون واملتمثلة يف جرائم الرشوة، املتاجرة بالنفوذ، قيام املوظف العمومي عمدا باختالس املال العام، إساءة 
منصبه لإلثراء املعتمد وغري املشروع للموظف العمومي وغسل استغالل املوظف العمومي وظائفه أو مهام 

مشوع االتفاقية العربية ملكافحة الفساد حيث أعد يف نطاق جملس وزراء إىل  العائدات اإلجرامية، باإلضافة
الداخلية مشروع اتفاقية عربية ملكافحة الفساد، مث تعميمه على وزارات العدل العربية، وشكلت جلنة مشرتكة من 

( باعتماد مشروع اتفاقية 3551لس وزراء الداخلية والعدل والعرب ملراجعة صياغته واهنت اللجنة مهمتها يف )جم
اجراء التنسيق الالزم لوضع إىل  عربية ملكافحة الفساد وبدعوة األمانة العامة جمللس وزراء الداخلية والعدل العرب

 اإلجراءات على املسجلني إلعتمادها ورغم عدم الوصولاإلجراءات التنفيذية لإلتفاقية على أن يتم عرض هذه 
تعريف وحمددات للفساد، فقد تكفلت املادة الرابعة من بيان األفعال اليت جيب أن جترمها الدول األطراف يف إىل 

 تشريعاهتا الوطنية كجرائم الفساد ومن هذه االفعال املتاجرة بالوظائف والنفوذ يف جمال املوظفني العموميني ويف
املوظف العمومي األجنيب أو املوظف إىل  نطاق الشركات املسا ة، واجلمعيات التعاونية والنقابات وكذلك بالنسبة
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املدين الدويل ويعترب امتداد التجرمي إليهما نفاذا التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة واالتفاقية الدولية 
ختالس املمتلكات واالستالء عليها بغري حق، يف نطاق املوظفني أفعال اإىل  ملكافحة الفساد، باإلضافة

أفعال اإلثراء غري املشروع، حيث ال يستطيع املوظف العمومي تربير إىل  العموميني، وشركات املسا ة باإلضافة
 دخله املشروع، الرشوة...إىل  الزيادة الكبرية يف موجوداته قياسا

رمية املنظمة يف اجلانب الذي يتم فيه ضبط الفساد إن كان جرمية وميكن حتديد التداخل بني الفساد واجل
منظمة أو احنراف تنظيمي حيث صنف املفكرون عدة أنواع للفساد تندرج ضمن هذه األنواع أو يتضح فيها إن  

ويعترب الفساد األخالقي الذي يعرب عن احنطاط القيم واملبادئ  1كان الفساد جرمية منظمة أو احنراف تنظيمي
الفساد اإلداري الذي يعرب عن اتباع سلوك خمالف إىل  األخالق واستبداهلا بقيم غريبة أحد األشكال باإلضافةو 

للقوانني، من خالل استغالل املوظف العام ملوقعه وصالحياته عن طريق قيامه بأفعال منحرفة وهو الفساد الذي 
صاحل العامة كما يظهر الفساد القضائي الذي ينشأ بسبب سوء التخطيط وتغليب املصاحل الفردية على حساب امل

من ابرز أشكاله احملسوبية والواسطة وما ينتج عن ذلك من قبول رشاوي ويعترب الفساد االقتصادي من اقرب 
ويتضمن الفساد االقتصادي عدة تصنيفات، ومن بني التصنيفات جند التصنيف الذي  2جمال دراستناإىل  األنواع
أهداف إىل  اعترب بأنه جرائم يرتكبها أفراد يعملون بشكل فردي هبدف الوصول والذي Edelhertzحدده 

معينة لتحقيق مصاحل غري قانونية، كما يتضمن جرائم يرتكبها أفراد يف إطار ممارستهم ملهنهم ووظائفهم الرمسية 
كاهبم جرائم الرشوة واليت بواسطتها ميتلكون سلطات داخل املؤسسات الرمسية عن طريق انتهاكهم لواجباهتم بارت

واحملسوبية، وجرائم كبار املوظفني باعتبارها جرائم عمل ونشاطا حموريا تندرج ضمنه جرائم عديدة واليت 
يصعبضبطها أو إدانتها نظرا ملا يتمتع به هؤالء املوظفني من السلطات وعالقات اجتماعية وقانونية وهبذا املنظور 

وك اإلجرامي الذي يرتكب لتحقيق دوافع اقتصادية، اجتماعية السلإىل  يستخدم مصطلح الفساد لإلشارة
 عن طريق ارتكاهبم جلرائم الرشوة، وسياسية من خالل كبار وصغار املوظفني الرمسيني عن قيامهم بأعبائهم الوظيفية

لسوق االختالس والتزوير أو املساعدة على تقدمي السلع أو اخلدمات املشروعة بطريقة غري مشروعة مثل جتارة او 
يف الرشوة،  3السوداء، غري أن اإلتفاق عليه بني املختصني أن الفساد يشمل أمناط من اجلرائم املعروفة تتمثل

االختالس التزوير، السرقة، احملاباة تفصيل ذوي القرىب، وما مييز الفساد بأشكاله اليت تأخذ عدة تصنيفات حسب 
بسيط أن هذين التطبيقني يعتربان الفساد تشويه  التصنيف الذي حيدد شكلني للفساد، فساد جسيم وفساد

ة وهو الفساد البسيط، االجتماعيواحنراف للوظائف احملورية، وآخر يركز على العمليات اإلدارية العادية واملعامالت 
وإىل جانب هذين التقسيمني جند فساد فعلي وفساد كامن غري فعال، فالفساد الفعلي هو تقدمي رشوة أو املنفعة 

                                                           
 .6.ص3551املؤمتر العريب الدويل ملكافحة، األسباب والعالج،  –مظاهر الفساد في السلوك اليومي للمواطن العربي ، زكي حنوش -1
أبوظيب:مركز ، يف مكافحة الفساد اإلداري" الندوة العلمية حول دور الشرطة الفساد واره على الجهازين األمني والقضائيفايزة فوزي حممد، " -2
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قنوات غري مشروعة بينما الفساد الكامن أو الغري فعال هو تلقي إىل  تحويل األموال من قنوات مشروعةبأو القيام 
املستفيد منها بطريقة غري مشروعة، وتعترب الرشوة من اكثر أنواع الفساد انتشارا واليت قد تكون منفعة إىل  الرشوة

وهي بالنسبة للموظفني العموميني تشكل مدخال للفساد  مالية، وظيفة أو خدمة خترج عن اإلطار التنظيمي،
اجلسيم حىت ولو كانت بدايتها فسادا بسيطا إذ أن املوظف الذي يقبل أي نوع من انواع الرشوة يصبح تابعا 

وهبا تعترب بعض أشكال  1للجهة اليت قدمت له رشوة وهنا تكون الرشوة وسيلة ابتزاز للتحكم يف احلاصل عليها،
ائم يف جوانب وتعترب احنرافات جرمية فساد يف جوانب أخرى فاجلانب األول يتجسد ويعترب منظمة إذا الفساد جر 

االبتزاز والتهديد وال تعترب كذلك إذا كانت نية يف منح أو احلصول على رشوة، وهذا ما إىل  استمر الفعل بالوصول
 ة أو احنراف.نالحظه يف التعارض املستمر بني املختصني يف اعتبار الفساد جرمي

 الجريمة المنظمة:و  مؤشرات العالقة بين الفساد -3
أثبتت الدراسات أن اجلرمية املنظمة مبفهومها التقليدي تعترب ضربا من ضروب املمارسات اجملتمعية اليت  

تلك النقلة يف انشطة اجلرمية املنظمة إىل  dubaraوأليك دوبرا  kaplanتوصف بالفساد، ويشري ديفيد كبالن 
االقتصادية  من األنشطة %85الواليات املتحدة األمريكية بقوهلما تشكل املعامالت التجارية املشبوهة و  سيايف آ

وإذا انطلقنا من التعريف السابق للجرمية املنظمة والذي حددته اتفاقية  2يف الصني، الواليات املتحدة األمريكية...
األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة جنده يعتربها مجاعة حمددة البنية أي غري مشكلة عشوائيا ومؤلفة من ثالثة 

ها االتفاقية باجلرائم أشخاص أو أكثر وتعمل لفرتة من الزمن هبدف ارتكاب واحدة من اجلرائم اخلطرية اليت وصفت
املعاقب عليها بعقوبة احلرمان من احلرية ملدة ال تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد ومن هنا دعت االتفاقية 

  -:اآليتإىل  الدول األعضاء

 -رمي املشاركة يف مجاعة اجرامية منظمة ترتكب أيا من الفعلني التاليني: جت -
ارتكاب جرمية خطرية لغرض له صلة مباشرة أو غري مباشرة باحلصول االتفاق مع شخص آخر أو أكثر على  -

على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى وينطوي حسبما يشرتط القانون الداخلي ذلك على فعل يقوم به 
 أحد املشاركني يساعد على تنفيذ االتفاق، أو ترتكبه مجاعة اجرامية منظمة.

ية للجماعة اإلجرامية املنظمة أو أي أنشطة أخرى تضطلع هبا اجلماعة القيام بدور فعال يف األنشطة اإلجرام -
 اإلجرامية مع علمه بأن مشاركته ستسهم يف حتقيق اهلدف اإلجرامي املبني أعاله.

تنظيم ارتكاب جرمية خطرية ترتكبها مجاعة إجرامية منظمة أو اإليعاز بارتكاب تلك اجلرمية أو املساعدة أو  -
 .يريها أو اسداء املشورة بشأهناالتحريض عليها أو تس

                                                           
1- leoluca Orlanto ,Fighting the mafia and reviewing sicilran culture ,California 
Encounter books ,2003 p92. 
2- David E.kaplan ,A Alec Dublara ,the yakuza ،N.Y.Future Publication 1992.P131 
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 جترمي غسل عائدات األنشطة اإلجرامية عن طريق:  -

حتويل املمتلكات أو نقلها مع العلم باهنا عائدات إجرامية بغرض اخفاء أو متويه املصدر غري املشروع لتلك  -
من املمتلكات أو مساعدة أي شخص ضالع يف ارتكاب اجلرم االصلي الذي تأتت منه على اإلفالت 

 .العواقب القانونية لفعلته

اخفاء أو متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكاهنا أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو  -
 .ملكيتها أو احلقوق املتعلقة هبا مع العلم باهنا عائدات إجرامية

 :جترمي الفساد املتمثل يف -
ه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غري مباشر سواء وعد موظف عمومي مبزية غري مستحقة أو عرضها علي -

لصاحل املوظف نفسه أو لصاحل شخص آخر أو هيئة أخرى لكي يقوم ذلك املوظف بفعل ما أو ميتنع عن 
 .القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسة مهامه الرمسية

املوظف نفسه  التماس موظف عمومي أو قبوله بشكل مباشر أو غري مباشر مزية غري مستحقة سواء لصاحل -
أو شخص آخر أو هيئة أخرى لكي يقوم ذلك املوظف بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق 

 ممارسة مهامه الرمسية.
 جترمي إعاقة سري العدالة عن طريق:  -

استخدام القوة البدنية أو التهديد أو التهريب أو الوعد مبزية غري مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض  -
اإلدالء بشهادة زور أو للتدخل يف اإلدالء بالشهادة أو تقدمي األدلة يف إجراءات تتعلق بارتكاب  على

 جرائم مشمولة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة.
استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الرتهيب للتدخل يف ممارسة أي موظف قضائي أو موظف معين بإنقاذ  -

هامه الرمسية يف إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية القانون م
بعض أمناط الفساد وامناط اجلرمية املنظمة حيث اذا انطلقنا إىل  املنظمة وانطالقا من املعطيات السابقة نصل

ة فالفساد ذو طبيعة وظيفية واقتصادية من اخللفية التارخيية للظاهرتني جند أهنما قدميتني أما طبيعة الظاهر 
واجلرمية املنظمة ذات طبيعة اقتصادية وجتارية يف جماالت كافة من حيث التنظيم الفساد جرمية تنظيمية وفردية 
واجلرمية املنظمة منظمة بأساليب ارتكاب األوىل تتميز بالسرية، دون اللجوء للعنف أما الثانية فتتميز كذلك 

ت وجود العنف أو عدم وجوده أما من حيث تعريف االتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالسرية مع احتماال
جترمي أفعال الرشوة، اختالس املال العام واإلضرار إىل  اكتفت بالدعوةو  تعريف دقيق لهإىل  بالفساد مل تصل

ا واكتفت بتعريف باملصلحة العامة وإعاقة العدالة وفيما يتعلق باجلرمية املنظمة كذلك مل تقدم تعريفا هل
جترمي أنشطتها واملشاركة فيها وجرائم غسل إىل  اجلماعات املنظمة أي اجلماعات اإلجرامية املنظمة ودعت

األموال وجرائم الفساد كذلك تعتربها جرائم منظمة، أما من حيث نوعية اجلناة يف الفساد يعتربون أفراد 
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أما االتفاقيات الدولية السارية اتفاقية األمم ومجاعات تشغل وظائف عامة والضحايا أفراد وجمتمعات 
دولة والعالقة القانونية اجلرمية املنظمة كسبت منها ولكن منها  63املتحدة ملكافحة الفساد وصادقت عليها 

اجلرمية التنظيمية، أما اجلرمية املنظمة اجلناة مجاعات اجرامية منظمة تعمل بصفة مستمرة، الضحايا أفراد 
ومنظمات االتفاقيات السارية الدولية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة )عرب  وجمتمعات ودول

دولة أما العالقة القانونية فالفساد ذو الطابع الدويل يعقد  331الوطنية فقط( وبروتوكوالهتا، صادقة عليها 
 من اجلرائم املنظمة.

املؤشرات اليت جتعل الفساد جرمية إىل  املنظمة إمنا يوصلناإن عرض املقارنة بني كل من الفساد واجلرمية 
منظمة أو العكس، فعبارة اجلرمية املنظمة تفيد معىن التنظيم وهذا يدل على أن املقابل للجرمية املنظمة هي اجلرمية 

حبيث يكون   غري املنظمة أي اجلرمية اجلماعية املستمرة اليت تشرتك فيها عدة عناصر ولكل عنصر جزء حمدد املهام
اساليب إدارة املنظمة إىل  كل فرد مكمال لآلخرين، ومدلول التنظيم ال يقتصر على العدد فحسب وإمنا ميتد

اإلجرامية، طرق جتنيد أفرادها بالتدريب وإدارة إمكانات املنظمة مبختلف شؤوهنا املالية التقنية والقانونية فاجلرمية 
ى التخطيط احملكم والتنفيذ الدقيق واملدعم باإلمكانات املادية اليت متكنه املنظمة تأخذ طابع اإلحرتاف املعتمد عل

من حتقيق أغراضه مبختلف الوسائل املتاحة اليت يشرف عليها جمرمون حمرتفون ميثلون العصابة اإلجرامية يف تنفيذ 
رح احلوادث حيث النشاط اإلجرامي وحتمل كافة نتائجه مع ابقاء رموز وقادة العصابة املنظمة بعيدا عن مس

وانطالقا من التعريف املشار إليه ميكن اإلشارة بعدم وجود جرمية حمددة نطلق عليها  1يقومون مبهام تليق مبكانته
جرمية منظمة ويضع هلا عقوبة حمددة فالقتل أو السرقة جرائم قد يرتكبها أفراد أو مجاعة عن طريق الصدفة أو عن 

احلصول على أموال مثال فينظر إليها يف هذه احلالة كجرمية عادية، أما  اإل ال أو بقصد وسابق إصرار بدافع
اجلماعات املنظمة اليت ميارس اجلرمية كمهنة مستمرة هلا عائدات مالية فإننا نطلق عليها جرمية منظمة فالتنظيم هنا 

رم منظم دون أن تكون الفاعلني الذين يرتكبون اجلرمية، إذا قد يكون هنالك جمإىل  الذي تكتسبه اجلرمية يعود
اهليكل الذي يضم جمموعة من األفراد بينهم عالقات إىل  جرمية منظمة وهنا حيمل التنظيم مدلولني تشري األوىل

التنظيم على أنه عملية أو وظيفة أو عمل يقوم إىل  معنية ويسعون لتحقيق هدف مشرتك، أما املدلول الثاين فينظر
فالتنظيم ليس هدفا حبد ذاته، وإمنا هو وسيلة  2ط الالزمة لتحقيق األهدافبه املدير من اجل جتمع أوجه النشا

ويؤكد بعض الباحثني أمثال شارلني تتلي الذي  3اهلدف بطريقة أفضل بأسلوب أكفأإىل  املستعملة للوصول
ة حصل وصف هذه الظاهرة بأهنا نشأت كجرمية عاديإىل  يتساءل عن وجود اجلرمية املنظمة حيث اجته هو وامثاله

فيها على دعم ومساعدة من أسرهم وقبائلهم ومن مث تطورت بشكلها املستحدث كنوع من اخلروج عن القانون 

                                                           
 .48،ص3484، الرياض املركز العريب للدراسات األمنية والتدريب،مكافحة اإلجرام المنظمحممد فاروق النبهان، - 1
 .344،ص3553الشقري،  ، الرياض: مكتبةاإلدارة العامة األسس والوظائفسعود بن حممد النمر وآخرون،  -2
 .344، صالسابق نفس المرجعسعود بن حممد النمر وآخرون، 3
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نشر للفساد إىل  وأعراف اجملتمع سواءا كان ذلك داخل اهليئات أو خارجها ذلك ان اخلروج من القانون ما هو
كما سبق اإلشارة    االجتماعياد القضائي، واطالق للمفسدين، فللفساد جماالت وصور كالفساد اإلداري، الفس

كما ان هناك فساد فردي أو مجاعي منظم وفساد حمدود داخل دولة معينة أو عابر للحدود الدولية وكذا اجلرمية 
املنظمة هلا أمناط فهي تكون ذات طابع حملي وال تتجاوز حدود دولة معينة، كما قد تكون جرمية منظمة عرب 

الرتكيز على امناط حمدودة من إىل  ة الظاهرتني من طرف األمم املتحدة حيث جلأ فاعليهاالوطنية وجند أن معاجل
الفساد وهي تلك اليت ترتبط باحنرافات املوظفني العموميني أي الفساد ليس احنراف وإمنا لديه أشكال هي جرائم 

وتعترب مصطلحات جرائم الفساد،  تتمثل يف جرمية الرشوة واالختالس وغريها وهي ناجتة عن احنرافات يتم جترميها،
ة واجلرائم االجتماعياجلرمية املنظمة أو اجلرمية التنظيمية مصطلحات فنية تطلق على أمناط خمتلفة من املمارسات 

املنصوص عليها يف القوانني اجلنائية الوطنية تعريف أو جترمي لفعل حمدد يطلق عليه الفساد أو اجلرمية املنظمة، وما 
من خالل اجلرائم اليت حددهتا اتفاقية األمم املتحدة سواء ملكافحة الفساد أو اجلرمية املنظمة أهنا يتم مالحظته 

تعترب كل من جرائم غسل األموال والرشوة جرائم منظمة وفساد يف نفس الوقت وتربز مناقشات أخرى حول 
يؤثر على اجلرمية املنظمة ويعترب أن اجلرمية الفساد يف سياق اجلرمية املنظمة واجلرمية التنظيمية كنشاط اجرامي يرتبط و 

التنظيمية هي سلوك تنظيمي منحرف ويطرح تساؤل حول هل الفساد يعد نشاطا إجراميا منظما أو تنظيما؟ إن 
اجلرمية التنظيمية هي اجلرمية أو املمارسات الضارة اليت ترتكبها املنظمات العامة أو اخلاصة ويطلق عليها االحنراف، 

فاعلي املنظمات احلكومية كمجرمني ذلك أن الوضع الوظيفي إىل  ملفكرون أنه من الصعب النظرويعترب ا
والسلطات القانونية واإلدارية اليت ميلكها الفاعلني ودينامكيتهم حتت لواء املنظمة ميهدان للفاعلني خاصة الذين 

الوظيفة وهي تسمح هلم باإلتيان بأفعال يشغلون وظائف عليا استعمال السلطة اليت منحها إياهم املنصب أو 
ضارة باملصلحة العامة أو خمالفة للقانون فقط جند هؤالء الفاعلون ال يستمرون يف وظائفهم طوال عمر املنظمة 
فاألفراد قابلون للتغيري والتقاعد بينما تبقى املنظمة يف العادة إال إذا تعرضت لإلفالس أو ما شابه وهلذا للمنظمة 

يف املمارسات الفاسدة اليت يأيت هبا املوظف العام ومن هنا جاء مفهوم مساءلة املنظمة بالرقابة واملراجعة دور فاعل 
الدورية وارساء مبادئ الشفافية للحد مما يعرف باجلرمية التنظيمية، فللمنظمات حكومية ال عمومية كانت أو 

ا تصدر الرتاخيص وتوثق العقود واالتفاقيات،  وحركات األسواق، ومن خالهلاالقتصادية  خاصة يف مجيع األنشطة
كما عربها حتصيل الضرائب وحتويل األموال وضمان امللكية، وكل ذلك ميثل نطاق عمل مجاعات اجلرمية 

اليت ميارس انشطة اقتصادية بعضها مشروع ومعظمها غري مشروع، إن استمرار اجلرمية املنظمة وحصوهلا 1املنظمة
ظمات العمومية رغم التغريات اليت تطرأ على شاغلي الوظائف يف تلك املنظمات ما على تسهيالت من طرف املن

هو إال مؤشر للمسؤولية التنظيمية أو االحنراف التنظيمي وهو الظاهرة املستحدثة اليت شغلت املتهمني مبكافحة 
يف جرائم كل من الفساد الفساد يف العصر احلايل وهبذا ميكن توضيح العالقة بني الفساد واجلرمية املنظمة بتصن

                                                           
1-  Blakenship M.chael, Understanding corporate Griminality , ed Garland ،New york 
1993.P120. 
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واجلرمية املنظمة والرشوة أحد هذه اجلرائم مصدر العالقة بني الفساد واجلرمية املنظمة يتمثل يف نص اتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة وملكافحة الفساد والعالقة بينهما عالقة جوهرية باعتبار الفساد جرمية مبوجب 

ملكافحة اجلرمية املنظمة أما عن نتائج العالقة فتتمثل يف أن الفساد أصبح وسيلة لتحقيق اتفاقية األمم املتحدة 
أهداف اجلرمية املنظمة اقتصاديا واجتماعيا وهذا يعترب مثاال من أمثلة كثرية عن التداخل بني الفساد واجلرمية 

 املنظمة.

 :الجريمة المنظمةو  آثار العالقة بين الفساد -4
فساد واجلرمية املنظمة عالقة تكاملية ذلك ان اجلرائم اليت صنفت كأمناط من جرائم إن العالقة بني ال 

الفساد هي جرائم منظمة والتنظيم اهليكلي للجرمية املنظمة يقوم على الفساد وبناء قنوات تنظيمية للتواصل بني 
عالقة عضوية بني الفاعلني، كما أن هناك تشاهبا وتطابق بني خصائصهما ما يعزز الرأي القائل بوجود 

احلصول على مصلحة شخصية، الظاهرتني تتخذان املال إىل  فاجلرمية املنظمة وجرائم الفساد هتدفان1الظاهرتني
على السرية العالية يف االعتماد  إىل على العنف واالبتزاز باالضافةاالعتماد  والنفوذ وسيلة لتحقيق األهداف،

غري مشروعة والعمل على إظهارها وكأهنا أعمال مشروعة إذا فالعالقة  املعامالت والقيام بأعمال مشروعة بوسائل
ليست جمرد تداخل يف التعريف القانوين واملفهوم النظري بل هناك تكامل بني األنشطة اإلجرامية املتمثلة يف 

 الظاهرتني ذلك أن الفساد يساعد اجلرمية املنظمة كما أن هذه األخرية حتفز الفساد من عدة جوانب.

 سكوت املتورطني يف الفساد عن انشطة اجلرمية املنظمة. -
 تبادل املعطيات املهنية بني املوظفني والعموميني ومرتكيب اجلرمية املنظمة. -
التسهيالت اليت يقدمها فاعلي تنفيذ القوانني جلماعات اجلرمية املنظمة يف مرحلة للتخطيط لتنفيذ اجلرمية  -

 .أثنائها وبعدها
 سرية للجماعات اإلجرامية تقدمي املعلومات ال -
مساعدة مرتكيب اجلرمية املنظمة على اخفاء األدلة والتأثري على العدالة ويف املقابل تقوم مجاعات اجلرمية املنظمة  -

 :بتحفيز املتورطني يف جرائم الفساد عن طريق

 .تقدمي اغراءات مالية للموظفني العموميني .أ

التعامل معهم يف احلصول على فرص الرتقية وتوىل املناصب مساعدة املوظفون العموميون الذين يقبلون  .ب
 العليا عن ريق النفوذ.

 توفري فرص عمل بداية يف حالة تعرضهم للمساءلة واحملاسبة. .ت
                                                           

1- vaughan Diane, Controlling Unhauful Organizational Behavior: Social structure and 
corporate misconduct.Chicago University of chicago press 1983.P221. 
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( نظم مركز دراسات الدميقراطية ومركز صوفيا للتعليم عن بعد املؤمتر 3552يف عام ) .ث
اخلامس ملكافحة الفساد خمتتما به سلسلة مؤمترات حتت عنوان  1vidéoconférenceالفيديوى

الفساد واجلرمية املنظمة مبشاركة ممثلي القطاع العام واخلاص واملنظمات الغري حكومية وتناولت حماور 
متنوعة كمشاركة القطاع العام واخلاص يف مواجهة الفساد، مراقبة الفساد وتقنيات التقييم، االقتصاد 

اد، الفساد واجلرمية املنظمة، نظام تقنيات الفساد املستخدم بواسطة اجلرمية املنظمة، تعترب اخلفي والفس
احلقائق العلمية والبيانات الرمسية اليت نوقشت يف هذا املؤمتر أقوى دليل على العالقات الواضحة منها 

كبار موظفي القطاع العام واملسترتة اليت تربط بني الفساد واجلرمية املنظمة، إذا أن املشاركون وهم من  
واخلاص قدموا بيانات موثقة تؤكد الصعوبات اليت تواجه األجهزة املختصة مبواجهة ظاهرة الفساد من 
جهة ارتباطها باجلرمية املنظمة اليت يعتقد أهنا اخرتقت األجهزة األمنية والقضاء والسلطات، ويربز 

واألموال بطرق غري مشروعة بني الدول  االخرتاق بوضوح يف جمال انتقال األشخاص ونقل السلع
وحدودها الدولية، وقد أفصحت املناقشات أن فاعلي اجلرمية املنظمة خيلقون أساليب متنوعة للفساد وفقا 
جملاالت األنشطة غري املشروعة اليت متارسها وقد عرضت أمثلة حية االنفالت موظفني عموميني أين تلعب 

ظمة مثال روسيا والصني وعدد من الشركات احمللية االجنبية دورا كبريا يف اجلماعات اإلجرامية للجرمية املن
تنظيم عمليات أو جرائم الفساد عن طريق السيطرة على وظائف حمورية يف الشرطة احمللية، أمن املنافذ 
واحلدود اجلمارك، دوائر الضرائب واألحزاب السياسية، ومن خالل هذه الشبكة احملكمة من املوظفني 

وميني الذين ال تربط بينهم صلة تنساب العمليات غري املشروعة واملشروعة للشركات الو ية اليت تقف العم
خلفها مجاعات اجلرمية املنظمة، وتعمل هذه اجلماعات مع املوظفني الفاسدين وتعرف هذه األنشطة يف 

باإلجتار يف املخدرات  تتمثل يف األسواق السوداء للجرمية املنظمة والفساد وختتص 2نوعني من األسواق
واجلنس واألسلحة احملظورة واألسواق الرمادية للجرمية املنظمة والفساد واليت ختتص باإلجتار غري املشروع يف 

 السلع واملواد املشروعة.

XI- االجتماعيالصراع و  الصراع التنظيمي: 
تفاديها وختتلف درجة حدثه وتأثريه الصراع انه أحد مظاهر البيئة التنظيمية احلتمية اليت ال ميكن إىل  ينظر 

 املرادف الصراع.و  على املنظمة والفرد حسب موضوع

 

                                                           
1 transportation ,Smuggling and organized crime, Center for Study of Democracy ,Sofia 
2004, available at: www.csd.bgl 
2James L. Newell.Van Dugne. Petrus. Klaus. Von Lampe and Ma          tjoz. 
Nijmegen.Wolf legal ،publisher 2004. 

http://www.csd.bgl/
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 :الصراع التنظيمي - أوال
يعرف الصراع التنظيمي بأنه أحد األشكال الرئيسية للتفاعل وميكن أيضا تعريف الصراع بأنه إرباك أو  

املفاضلة واالختيار بني البدائل ويوجد الصراع صعوبة إىل  تعطيل للعمل ولوسائل اختاذ القرارات بشكل يؤدي
حسب املختصني عند مستوى معني يعترب حافز ويعترب أيضا أحد مصادر القوة لرفع االداء الوظيفي لألفراد 

 مستوى عايل يرتتب عليه آثار سلبية اكثر منها إجيابية.إىل  واجلماعات ولكن وصول الصراع

 :أشكال الصراع التنظيمي -0
 اع التنظيمي أشكاال متنوعة حيث ينظر إليه على انه سلوك غري مرغوب فيه وجيب تقليصهيعرف الصر  

أد  حد أو إزالته إن أمكن من خالل االختيار السليم لألفراد والتكوين توصيف الوظائف وإعادة التنظيم إىل 
غوب فيه ويؤكده أصحاب وغالبا ما تساعد هذه املبادئ على تقليل أو احتمال منع بعض أشكال الصراع غري املر 

النظرة الكالسيكية أي التقليدية حيث يتناولون الصراع على أنه نوع من النقص والقصور الناتج يف اهليكل 
ان عالج إىل  ويؤكد اصحاب هذا االجتاه 1التأثري على فعالية املنظمةإىل  التنظيمي وغالبا ما يؤدي هذا الصراع

ة جوانب القصور يف اهليكل التنظيمي بالدرجة األوىل يتضح من هذا النتائج السلبية للصراع يكمن يف معاجل
حتسني العديد من األبعاد التنظيمية  إىل  االفرتاض أن اجلهود اإلدارية ملعاجلة الصراع التنظيمي جيب ان توجه

الوظيفية واالهتمام بصياغة القوانني واإلجراءات  االختصاصاتكتحسني قنوات االتصال، حتديد املهام، 
التنظيمية، كوسائل أساسية لعالج الصراع التنظيمي وكذلك يتضح ان عدم قدرة بناء املؤسسة أو انساقه على 

تزايد حدة النتائج السلبية للصراع التنظيمي، هذا وتظهر إىل  تكوين اهليكل التنظيمي املناسب ميكن ان يؤدي
حيث تظهر األشكال باعتبار الصراع 2لصراع التنظيمي حسب النظرية الوظيفية )السلوكية( اشكال أخرى ل

التنظيمي باعتباره ظاهرة طبيعية وحتمية تنظيمية تصاحب التفاعالت اإلنسانية داخل أي منظمة وال ميكن 
ع صراع تنظيمي التخلص منه، بل ينبغي إدارته وحتقيق أقصى استفادة ممكنة منه، كما جند من أشكال الصرا 

ذلك هبدف التطوير وصراع و  وظيفي ينتج عن تطابق األهداف لطرفني داخل التنظيم أو على مستوى املنظمات
غري وظيفي كنتيجة للتفاعل بني طرفني خمتلفني يف األهداف واحللول بشكل يرتتب عليه عرقلة جناح املنظمة يف 

 حتقيق أهدافها.

 فعل الصراع التنظيمي كنسق فرعي: -2
تتعدد اسباب الصراعات التنظيمية ومما ال شك فيه أهنا اسباب تتحدد وفقا لعدة اعتبارات منها اختالف 

اختالف اخلربات واألهداف والغايات وتداخل املسؤوليات والصالحيات وغريها كما يعرف ، القيم االجتاهات
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إجيايب واآلخر سليب، أما اإلجيايب فيتمثل  الصراع التنظيمي مظاهر تتعلق بالبيئة التنظيمية اليت حيدث فيها أحد ا
يف تغلب املصلحة العامة على املصلحة الذاتية عن طريق تطوير التنظيم وتغيري العالقات السائدة فيه، أما السليب 
فيحدث عندما تغلب املصلحة الذاتية على املصلحة العامة مما يؤثر سلبا على قوة ومتاسك اجلماعة وتفاعلها 

ها، وينشأ الصراع بني الفاعلني بطريقة تلقائية يف بعض األحيان وبطريقة متعمدة يف أحيان أخرى  وحتقيق أهداف
حماولة خلق مشكالت بني فاعليه داخل املنظمة خلدمة أهدافه وغاياته، واجلدير بالذكر أن إىل  كان يلجأ املسؤول

األنساق الفرعية أو بني االنساق الفرعية  الصراع كما سبق اإلشارة ميكن أن حيدث بني األفراد داخل اجلماعات أو
فيما بينها اي فيما بني اجلماعات أو بني املنظمات ومن اهم الصراعات اليت حتصل يف البيئة التنظيمية الصراع 
الذايت أو صراع الدور كأن يطلب من املوظف أعماال تتعارض مع قيمه املهنية أما على مستوى املسؤولني أو 

اع لألدوار عند ختطي خطوط السلطة أو عند تعارض مطالب اإلدارة مع طلبات املوظفني املديرين فيحصل صر 
املنظمة، وتستخدم عدة أساليب إلدارة الصراع يف البيئة التنظيمية منها أسلوب جتنب الصراع مع إىل  املنتمني

م باستخدام النظام أسلوب استخدام القوة لإللزاإىل  الطرف اآلخر عن طريق التأجيل أو التجاهل باإلضافة
أسلوب التعاون عن طريق العمل على التوافق إىل  وأسلوب التكيف عن طريق التنازل ببعض املطالب باإلضافة

 .وجتنب نقاط اخلالف

 :مراحل تطور الصراع التنظيمي -3
ظاهرة تشري املدارس الفكرية الفكر اإلداري والفكر السلوكي وكذا املدرسة التفاعلية أن الصراع التنظيمي 

وجب جتنبها يف املنظمات يف حني ترى مدارس أخرى أنه أمر طبيعي وضروري إلجناز األعمال بفعالية وقد قسم 
ان الصراع ناتج عن إىل  عدة مراحل مثلما املرحلة التقليدية منها أشارت جتارب هاوثورنإىل  الصراع التنظيمي

نفتاح وعدم قدرة البناء أنساقه على اشباع حاجيات االتصال الضعيف بني األفراد يف بيئات العمل وعن عدم اال
مرحلة إىل  األفراد وحتقيق أهدافهم، فالنظرة يف هذه املرحلة للصراع سلبية على أساس أنه ظاهرة سلبية، باإلضافة

ما امسوه بالفكر السلوكي حيث يتطابق التوجه يف هذه املرحلة مع ما قدمته مدرسة العالقات اإلنسانية حول 
ها للصراع التنظيمي واعتربت أنه فوائد كبرية تعود على املنظمة، أما املدرسة التفاعلية فتتضمن أفكارها قبول مفهوم

الصراع بتشجيع املسؤولني أو املديرين على خلق بيئة عمل مقبولة من الصراعات داخل منظمات العمل كوسيلة 
فاملفهوم اإلجيايب يتمثل يف 1هوم إجيايب ومفهوم سليب، لزيادة الكفاءة واملهارة والتجديد وهناك مفهومني للصراع مف

مشاركةبناءة من الفاعلني يف العمليات التنظيمية واملساعدة على تنمية املهارات وكذا اختيار البدائل األفضل 
للمنظمة، أما املفهوم السليب فتتجسد آثاره يف عدم رغبة نسق اإلدارة يف معرفة وجهات نظر العاملني والذي 

السعي يف حتقيق أهداف خاصة، وتعكس مراحل تطور الصراع التنظيمي إىل  كس سلبا على عملهم، باإلضافةينع
مستويات خمتلفة فنجد الصراع على املستوى الفردي والذي يتشكل عندما ال يستطيع فردان أو فاعلني أو أكثر 
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ث الصراع عندما يواجه الفرد اتفاق حول هدف أو موضوع ما، أما على املستوى اجلماعي فيحدإىل  التوصل
موقفا يتطلب منه اختيار بديل من عدة بدائل أو ترك البدائل أو ترك البدائل األخرى لعدم القدرة على حتقيقها  

إىل  كما يربز صراع على مستوى تنظيمي ويظهر يف حالة وجود اختالف يف وجهات النظر أو يف حالة الوصول
موضوع ما داخل الوحدة كما يربز صراع تنظيمي بني اجلماعات ويظهر عندما استنتاجات خمتلفة بني األفراد حول 

يكون هناك اختالف بني فاعلي التنظيم يف األهداف وآليات العمل وكذا صراع على مستوى املنظمة ويأخذ 
 شكل صراع أفقي حيدث بني العاملني من املستوى التنظيمي نفسه، وصراع عمودي حيدث بني املشرف وتابعيه يف

صراع حول اختاذ القرارات وصراع إىل  العمل الذي ال يتفقون على طريقته املناسبة لتحقيق األهداف باإلضافة
صراع بني املنظمات ويظهر حالة قيام إىل  الدور الذي حيدث نتيجة تأدية أدوار متعددة يف جمال العمل لنصل

 ف املسطرةلتستخدم يف التحليلاملنظمة بإجياد ظروف ومعوقات ملنظمة أخرى فيما يتعلق باألهدا
وقد عرفت املؤسسات مفاهيم جديدة "كتحول الظل" واليت تتمثل يف الدخول النقدية اليت حيصل عليها 
بعض األفراد أو اجلماعات وهم املوظفني العموميني بصورة غري قانونية أثناء وقت العمل الرمسي هذه الدخول اليت 

 1.زية" أو غري الرمسيةتعترب ما اصطلح "عليه املرافق املوا
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 :أسبابهو  مستويات الصراع التنظيمي -4
حسب نظريات الصراع التنظيمي اتضح أن الصراع التنظيمي يعترب ظاهرة سلبية وإجيابية يف نفس الوقت وهبذا 
تتدخل إدارة املنظمة للتحكم فيه عند احلد الذي يساهم به يف حتقيق أهدافها ذلك ألنه إذا زاد مستوى الصراع 
عن املستوى احملدد أو املرغوب فيه فإن من واجب اإلدارة التدخل لتخفيضه للمستوى املرغوب فيه، أما إذا 

املستوى املطلوب وهنا يتضح إىل  اخنفض مستوى الصراع عما هو مرغوب فيه فإهنا تتدخل لتنشيطه واالرتقاء به
وب فيه، مستوى اقل من املرغوب فيه أن للصراع مستويات عديدة مستوى مرغوب فيه، مستوى أعلى من املرغ

انطالقا من هذه املستويات يتضح أن الصراع التنظيمي أسباب تتحكم يف حتديد تلك املستويات حيث تتنوع هذه 
كما  كن ابراز هذه األسباب وفق حماوراألسباب بني املنظمات أو جمموعات العمل أو بني األقسام املختلفة ومي

 :يلي

 :االتجاهاتو  محور القيم -أ
حيث متثل القيم أهم حمور فهي تعطي للمنظمة أو الفرد املعين النوعية اخلصوصية املتميزة، ونظرا أل يتها  

اختالف القيم، إىل  فإنه ميكن القول أن معظم حاالت الصراع التنظيمي اليت تعيشها املنظمة املعاصرة، تعود
السائدة، ومرد هذا الصراع أن القيم تتسم باالنطالق وترفض ة االجتماعيخاصة القيم اإليديولوجية أو القيم 

النسبية وبالتايل فإهنا ال تقبل املساومة وكلما كان التمسك قويا ملا زادت احتماالت الصراع ومع ذلك تؤكد اإلدارة 
حصل  على أ ية القيم ولكن ضمن شرطني أوهلما عدم التعارض بني منظومة القيم وبني القواعد العلمية، وإذا

تعارض معني فيجب ترجيع إحدا ا ترجيعا عقليا أما ثانيهما فيتمثل يف حماولة التوحيد املستمر بني القسم السائدة 
 .يف املنظمة، وذلك بإتباع أي أساليب

 1:محور المصالح وطرق توزيعها -ب
تلفة فكل شخص حيث تتعدد املصاحل يف املنظمات اإلدارية املعاصرة طبقا لتعدد العالني وجتمعاهتم املخ 

أو كل مجاعة من اجلماعات الرمسية أو الغري رمسية ميتلك مصلحة معينة ختتلف باختالف اهتماماهتا أو طموحاهتا 
ويظل املتوقع أن ختتلف هذه املصلحة عن املصاحل اليت ميثلها األشخاص اآلخرون أو اجلماعات األخرى، وأن هذا 

االهنيار والتفكك وتزداد اخلطورة إىل  راعات بالقدر الذي يدفعاالختالف يعترب األسباب األوىل حلاالت الص
بالتصادم بني املصلحة العامة املنظمة ومصاحل العاملني وخاصة املستويات العليا اليت تتوىل مهمة تسري املنظمة ويف 

االت هذه احلالة سنجد يف املنظمة أحد أشكال الفساد احملقق ويف هذه احلالة لن يكون من السهل جتنب ح
اإلختالف والصراع إال أن التمسك ببعض القيم الوظيفية أو اإلدارية، قد خيفف من احتماالت ذلك، مثل العدالة 
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يف املكافأة أو املعاقبة والعمل على إحياء روح الفريق وروح املسؤولية اجلماعية من خالل تعميم اساليب املشاركة 
 .اإلجتاه اإلجيايبإىل  قد يدفع يف العمل والنتائج دون حتقيق أي متايزات فردية

 محور المكانة والهيبة والنفوذ: -ت
أن القيادات اإلدارية يف هذه إىل  يرتبط هذا احملور باملستويات اإلدارية العليا، ويعود ذلك بالدرجة األوىل

 وارتفاعهاة االجتماعياملستويات تكون قد متكنت من اشباع حاجياهتا املادية واجتهت لالهتمام بتعزيز احلاجات 
موقع األولوية األوىل، ونظرا الرتباط املكانة واهليبة مبوقع السلطة والقوة يف املنظمة فإنه يتوقع أن يربز الصراع إىل 

موقع رأس السلطة من جهة أو امتالك القوة والقدرة الالزمتني إىل  وحيتدم بني القيادات اإلدارية من أجل الوصول
ينطبق هذا احملور على و  ور العاملني، كما يظهر حمور النفوذ مع حمور املكانة واهليبةملمارسة السلطة فعليا أمام مجه

مستوى اإلدارة الوسطى والدنيا بنفس األثر واخلطورة للمحور السابق، على اعتبار أن معظم العاملني يف هذه 
زمام األمور حياولون خلق املستويات يربطون وحيددون مصاحلهم على ضوء عالقتهم بالقيادات العليا اليت متسك ب

وسائل خلدمة مصاحل تلك الفئات لتحقيق مصاحلهم اخلاصة ولو على حساب مصاحل اآلخرين أو أهداف 
 1املنظمة

 :محور االختصاصات والمسؤوليات -ث
حيث أن الصراع حول االختصاص ميثل أحد أسوء ما تواجهه املنظمات املعاصرةخاصة يف البلدان النامية 

آخر، حيث ختلق صراعات حتت عنوان تدخل فاعل يف التخصص املهين لآلخر، إىل  وخيتلف من فاعلوالعربية، 
حتفيز على التكوين لتطوير كفاءاته وبدافع احلصول على النفوذ واملكانة ملواجهة الفاعل إىل  وهنا قد يتوجه الصراع

واملرؤوسني خاصة عندما حيرص املرؤوسني  الذي تتداخل معه مهامه، وما يربز يف حمور النفوذ صراعات بني الرؤساء
على أن يفوض هلم الرئيس بعضا من السلطات كأساس لتحقيق مرونة يف العمل ولتدعيم طاقاهتم اإلبداعية ويبقى 

إىل  الرؤساء متشبثني بالسلطة بني أيديهم إما لعدم الثقة بني مرؤوسيهم أو ختوفا على نفوذهم ومكانتهم باإلضافة
ضمن احملاور السابقة وهلا األثر  رة واليت تتضمن أسباب الصراع التنظيمي تربز أسباب أخرى ال تندرجاحملاور املذكو 

غاية وضع اهليكل إىل  البارز يف بروزه منها اخللل يف العملية بدءا من مرحلة التصميم والتوصيف الوظيفي
ذه األخرية وتنوعت اختلفت قيمها تعدد التنظيمات غري الرمسية حيث كلما زادت هإىل  التنظيمي، باإلضافة

، وانطالقا من املعطيات يتضح أن لربوز الصراع 2زادت حدة الصراع بالقدر الذي يهدد وجود املنظمة واستمراريتها
التنظيمي أسبابا متنوعة، غري أن األسباب الكامنة تعترب األكثر تأثريا يف بروزه وهذه األسباب ال تنشأ من فراغ وامنا 

التداخل يف انشطة ومهام العمل بني األقسام إىل  ظروف كالتباين واالختالف يف األهداف باإلضافةنتجت نتيجة 
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اليت تتضمنها الوحدات التنظيمية وكذا التداخالت بني الصالحيات واملسؤوليات وعدم وضوح االهداف املتعلقة 
ائم بني االفراد واجلماعات بالعمل حيث أن هذه املتغريات تلعب دورا أساسيا يف تعميق حدة الصراع الق

أشكال أخرى أكثر خطورة تتمثل يف الفساد أو اجلرائم املنظمة أو إىل  واملنظمات هذه احلدة اليت ختلق أو تتطور
االحنرافات التنظيمية واليت ينتجها الصراع بني خمتلف الفئات تلك األشكال اليت تعترب مؤشرات ناجتة عن الصراع 

 .ع اجتماعيالتنظيمي الذي يتضمن صرا 

 :أنواع الصراع التنظيمي -2
إىل  عدة أنواع لكن قبل التطرق ألنواع الصراع التنظيمي وجب اإلشارةإىل  يصنف الصراع التنظيمي

أن أنواع الصراع إمنا يتمثل يف الربط بني هذه األنواع للتعرف على الفئات املتصارعة إىل  اهلدف من التطرق
نتائج الصراع واليت سيتم إىل  حتديد الوسائل املستعملة لتصل بعدهاإىل  واألفعال اليت تصدر منها باإلضافة

مستوى إىل  توضيحها الحقا وميكن تصنيف الصراع انطالقا من مستوياته ابتداءا من املستوى الفردي ووصوال
 :املنظمة كما يلي

 الصراع داخل الفرد: -أ
يقع هذا النوع من الصراع بني الفرد ذاته وينعكس تأثريه على سلوك الفرد وعالقاته يف العمل وحتقيقه ألهداف 
املنظمة الذي هو عضو فيها وغالبا ما حيدث هذا النوع من الصراع عندما جيد الفرد نفسه حمل جذب لعوامل عدة 

إىل  د اعترب أن حتمل الفرد ملستويات العمل باإلضافةوق1حتتم عليه أن خيتار أحد ا حبيث ال ميكن حتقيقها معا، 
صراع داخلي للفرد ليخلق له تناقض بني أهداف متعارضة كتحديد طريقة إىل  مسؤوليات أخرى خارجية يؤدي

العمل بأسلوبه أو كما تفرضه املؤسسة، ويرجع هذا الصراع لتعارض الدور الذي يلعبه الفرد داخل اجلماعة وعدم 
 عه حلاجاته ويندرج ضمن هذا النوع األشكال التالية: إمكانية اشبا

 :صراع الدور -
لكل فرد عدد من األدوار املختلفة اليت يقوم هبا داخل املنظمة وعلى اعتبار أن كل فرد يف املنظمة له دور 

كون واضح حمدد رمسي أو غري رمسي لسلوك الفرد وغالبا ما تتضارب هذه األدوار وهنا ينشأ صراع الدور الذي ت
بدايته عند رئيس العمل باعتباره أحد كوادرها والذي ينظر إليه العمال أنه فرد منهم وسيضبط أجورهم وترقيتهم 

حيث ال ميكن للفرد أداء مهامه دون خمالفة بعض  2وتكوينهم يتم هنا التمييز بني حاالت رئيسية لصراع الدور
اتباع سلوك دور معني يتعارض مع سلوك دور آخر أو القيام بدورين يف آن واحد إىل  القواعد أو القوانني باإلضافة

وإرغام الفرد على ممارسة قيم وأخالقيات تتعارض مع قيمه وأخالقياته املهنية أو الفردية وتعدد األدوار ويربز صراع 
                                                           

 .164ص 3552عمان، األردن، ، ، دار وائل للنشر، الطبعة الثالثةالسلوك التنظيمي في منظمات األعمالالعميان حممود سليمان،  -1
 .164،168، صنفس المرجعالعميان حممود سليمان، - 2
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ت قد تكون متقاربة أحيانا األدوار يف املنظمة نتيجة للهيكل التنظيمي الذي يتم بواسطته هتيئة سياسات وقرارا
 فكثري من املنظمات تعاين ازدواجية السلطة وعدم تسلسلها.

 المركز:   -
بسبب املركز الوظيفي الذي يشغله الفرد يعاين بعض املوظفني من عدم قدرهتم على االستجابة 

 ركزا وتوقعات مرؤوسيه.للمتطلبات املتقاربة كأن يعاين املسؤول من صراع الدور جتاه توقعات مسؤوله األعلى منه م

 :صراع األهداف -
الصراع إىل  حيدث عندما يواجه الفرد االختيار بني هدفني أو أكثر وعليه اختيار واحد منهما وهي تؤدي

صراع ذو التوجه الثنائي اإلجيايب حيث إىل  الداخلي للفرد خاصة عند االختيار بينهما وقد يلجأ يف هذه احلالة إما
صراع إىل  واجه مبشكلة االختيار بني هدفني إجيابيني وكال ا له نفس األ ية أو يلجأيوضح ذلك بأن الفرد ي

إىل  التجنب السليب وهنا يلزم الفرد باختيار هدفني كال ا سليب وغري مقبول للفرد ألنه ليس لديه خيارا باإلضافة
تيار ببني التجنب أو التوجه يف نفس صراع التوجه والتجنب ويف هذه احلالة يكون جمربا على االخإىل  أنه قد يلجأ

الوقت وهنا ينجذب الفرد حنو اهلدف ويتجنبه يف نفس الوقت وحيدث هذا الشكل عند وجود عناصر إجيابية 
 .وأخرى سلبية

 :مشاكل العمل  -
عدم قدرة  1ويتعرض الفرد هنا لصراع داخلي نتيجة لوجود مشاكل عديدة بالعمل ومن بني املشاكل 

يد الواضح للمشكلة وعدم فهم مسبباهتا وعناصرها مع عدم القدرة على حتديد بدائل جللها الفرد على التحد
 نتيجة للتعارض ببني اجراءات العمل ومعتقدات الفرد.

 الصراع بين األفراد: -ب
يقصد هبذا النمط من الصراع، صراع األفراد مع بعضهم البعض أو صراع فرد مع غريه من األفراد اآلخرين 

ويكمن السبب الرئيسي هلذا النمط من الصراع اختالف السمات الشخصية لألفراد واليت تعترب  داخل املنظمة
..وتساهم يف تكوين البنية الشخصية للفرد وهذه .حصيلة اساسية للتباين الفكري، البيئي، الثقايف والرتبوي

التباينات نتيجة عوامل داخلية )موروثة( أي العوامل املكتسبة بالوراثة أو نتيجة عوامل خارجية أي مكتسبة من 
البيئة احمليطة ويتجسد هذا الشكل على اعتبار أن كل فرد له خرباته وقد حيدث بني الرئيس ومرؤوسيه، أو بني 

وينشأ هذا الشكل بني األفراد نتيجة عدم 2ي واستشاري أو عامل ورئيسه املباشر أو عامل وعامل مدير تنفيذ
                                                           

 .364،ص3553مصر، الدار اجلامعية اإلسكندرية، الطبعة الثامنة، ، مدخل بناء المهارات السلوك التنظيمي، ماهر أمحد- 1
، دار الشروق للنشر، الطبعة المختلفةالسلوك التنظيمي، دراسة السلوك اإلنساني الفردي والجماعي في المنظمات القريوين حممد قاسم،  - 2

 .348، ص3555، الثالثة، عمان، األردن



 لمحة عن الفساد: الثانيالفصل 
 

75 
 

االتفاق حول اخلطط أو تنفيذها وتربز هنا عدة حاالت تتمثل احلالة األوىل يف أن كال الطرفني املتصارعني على 
راع ضئيال أما احلالة الثانية فيربز وعي بسلوك ودوافع اآلخر وهي أفضل حاالت التفاعل فيكون احتمال ظهور الص

معرفة أحد الطرفني لسلوكات ودوافع الطرف الثاين وعدم معرفة الطرف املتبقي حيث حياول أحد األطراف اخفاء 
بعض سلوكاته وهنا يوجد احتمال لظهور الصراع، لتعكس احلالة الثالثة عدم معرفة الفرد لسلوكاته ومعرفة اآلخرين 

 ن نفسه كان يكون سلوكه غري مقبول وهو ال يعي ذلك وهنا كذلك حيتمل خلق صراع لنصلهبا أي مبا جيهله ع
 .احلالة الرابعة أين يكون السلوك غري معروف ألي طرف ويف هذه احلالة ينتج الصراع نتيجة انعدام التواصلإىل 

 الصراع بين األفراد والمجموعات: -ج
واجملموعات عندما يقاوم الفرد عادات اجلماعة اليت يكون لديها يظهر هذا النمط من الصراع بني األفراد 

تأثري قوي على األفراد، والسبب يف هذا الصراع أن اجلماعة لديها املقدرة الكبرية العرتاض قيام فرد معني بتحقيق 
 هدفه، عكس الفرد الذي يكون لديه مقدرة حمدودة على اعرتاض حتقيق أهداف اجلماعة، ويظهر هذا بوضوح
عندما يقاوم املرؤوسني وبشكل مجاعي أمر الرئيس يف القيام مبجموعة من األنشطة من اجل احلصول على أهدافه، 
ومع أن الرئيس يستطيع ممارسة سلطته الرمسية لكبح مثل هذا الصراع، إال انه ال يعترب بشكل عام أسلوبا مرغوبا 

 اجهته.ألن املرؤوسني يعملون دائما على اجياد وسيلة معينة ملو 

 :الصراع داخل المجموعة أو على مستوى الجماعات -ح
حتدث صراعات داخل اجملموعات بسبب التداخل يف العمل بني أفراد اجملموعة والصراع هنا يكون بسبب 
عدم االتفاق الفعلي على حمتوى مهام اجملموعة أو مبين على االستجابة حلالة معينة وكذا على العالقات بني 

راع على مستوى اجلماعات فيجعل عملية التناسق والتعاون يف أداء مهام العمل داخل املؤسسة األفراد، أما الص
صعبا جدا، وهنا يكون موقع الرؤساء حلقة وصل بني اجملموعات، وأي صراع ينشأ بني اجملموعات يلزمهم أي ـ 

، وينشأ هذا النمط من الصراع الرؤساء ـ بالتدخل لتعزيز التعاون وجتنب أي خلل وظيفي قد ينتجه الصراع املذكور
بني اجلماعات اليت داخل املنظمة الواحدة الختالف وجهات النظر واليت تظهر عندما تتفاعل اجلماعات فيما 

 .بينها

 :الصراع بين المؤسساتو  نظميتالصراع ال -خ
وميكن أن يظهر هذا النمط بسبب عملية سعي وحدات نظام ما لتحقيق مصاحلها على حساب وحدات 
أخرى، وقد تبني أنه يف نظم اليوم املعقدة ميكن أن تكون هناك أربعة جماالت بنيوية من املمكن أن يظهر فيها 

اع بني املؤسسات فيحدث الصراع منها الصراع اهلرمي، الصراع الوظيفي، صراع خطي، صراع رمسي، أما الصر 
اعتماد على املدى الذي ختلق فيه مؤسسة ما ظروف غري حقيقية ملؤسسة ما ظروف غري حقيقية ملؤسسة أخرى 
وحماولة السيطرة على نفس املصادر اليت تريدها املؤسسة األخرى وميكن أن يكون الصراع بني ارباب العمل 
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لصحية، ويف كل احلاالت إمكانية حدوث الصراع تتضمن واحتادات العمال بسبب تدين األجور أو الظروف ا
الذين ميثلون كل املؤسسات وليس وحدات جزئية فقط بل أيضا اإلدارات جبميع مستوياهتا وهنا جيب أن تدار كل 

صراع تنظيمي افقي  1الصراعات للصاحل العام للمؤسسة ولألفراد املشاركني ويتضمن الصراع التنظيمي شكلني
مجاعة أو وحدة تنظيمية واحدة، أو بني مجاعات أو وحدات تنظيمية خمتلفة تقع يف إىل  اف تنتميوحيدث بني أطر 

مستوى تنظيمي واحد ودون أن يكون لبعضها سلطة على اآلخرين وترتبط فيما بينها بعالقة أو أداء أو اعتماد، 
يات تنظيمية، ويصنف الصراع  مستو إىل  صراع تنظيمي رأسي ويقع هذا الصراع بني أطراف تنتميإىل  باإلضافة

كذلك وفقا للتنظيم ويتضمن الصراع املنظم وهو الصراع املخطط له، والذي يستخدم للتعبري عن األفعال اليت 
تتطلب تضامنا مجاعيا، ويتم استخدام املفاوضات الرمسية حلله، وحني تفشل املفاوضات يف حتقيق األهداف 

ماعية ومن مناذج هذا النوع من الصراع صراع النقابات العمالية مع املنظمة، العقوبات اجلإىل  املرجوة قد يتم اللجوء
والصراع وفقا للتخطيط يتضمن الصراع املخطط أو االسرتاتيجية وهو الصراع املقصود والذي يتم الدفاع عنه ضمن 

هناك هدف  خطة موضوعية وينتج هذا الصراع عادة عن تعزيز للمصاحل الشخصية للفرد أو اجملموعة، ويكون
واضح جيب احلصول عليه وكل من يقف لتحقيق هدفه يعترب خصما، واهلدف عادة يتمثل يف احلصول على دعم 
مهين أو استفادة من موارد املنظمة، كما يتضمن صراع غري خمطط أو غري مقصود وينتج عن تطور الظروف  

 .كالصراع الوظيفي أو الفردي

 :االجتماعيالصراع  -د
مكانا بارزا يف فكر "سان سيمون" و"اوجست كونت"، وكارل ماركس،  االجتماعياحتلت فكرة الصراع 

ويرى بعض املفكرين أن نظرية دوركامي يف تقسيم العمل يعترب منوذجا من نظرية الصراع، ويستدلون على وجهة 
العمل حلسم الصراع الناتج،  نظرهم بفكرته عن منو الكثافة السكانية وما يصاحبها من زيادة التخصص وتقسيم

التخصص الذي إىل  تظهر احلاجةو  ويعرب عنها بفكرة الصراع من أجل الوجود عندما يظهر التنافس يف األداء
حيمل معه حال جلذور الصراع، فالصراع الصناعي يف فكر "دوركامي" كان نتيجة لتقسيم العمل وتقسيم العمل جاء 

 2نتيجة لضعف التضامن اآليل

عند "دوركامي" فكرة حمدودة ومرتبطة بأوضاع اجتماعية وليست فكرة  االجتماعيأخذ الصراع وهبذا ي
مطلقة فالصراع حسبه يعرب عن حالة مرضية وليست حالة سوية، ولعل أهم فكرة تربز حول الصراع هي الصراع 

                                                           
اجمللة العربية لإلدارة، اجمللد احلادي عشر، العدد الثالث، املنظمة العربية للعلوم اإلدارية، "،  جوانب في الصراع التنظيمي، " الديب مدحت حممد1

 .3484عمان، األردن 
2Emory S.Bogardus ،The development of social thought, long mans, green.com london 
N.Y 1960, P421 



 لمحة عن الفساد: الثانيالفصل 
 

77 
 

جلماعي وهي الفكر اليت نظام عضوي من االستقرار اإىل  الطبقي ذلك أن النظام الصناعي املتجدد باستمرار يؤدي
 انطلق منها "دوركامي".
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 تمهيد:
الفساد والفساد التنظيمي، أشكاله ووسائله سنحاول توضيح كيف برزت تلك األشكال إىل  التطرقبعد 

والوسائل وجتسدت يف الواقع بإعادة هيكلتها على املستوى العاملي والعريب، وكيف ساهم تطبيقها يف خلق فئات 
أو عرض حاالت فساد وكذا  حتديدإىل  إجرامية انتجت أحدث اشكال االحنرافات واجلرائم املنظمة باإلضافة

توضيح عالقة هذا الشكل من أشكال الفساد مبؤشراته احنرافات تنظيمية أو جرائم منظمة بالوضع الداخلي 
 للمؤسسات الصناعية خاصة من خالل عرض التسلسل يف معادلة جتسد مراحل التطور والتأثري فيها.

داهنا تسري بوترية متقدمة عرب مراحل اقتصادية إن املتتبع ألوضاع األنظمة اإلدارية يف خمتلف الدول جي
، إذ مرت هذه 34متنوعة ومل تلحظ بداياهتا األوىل احنرافات تنظيمية بدءا بالثورة الصناعة يف اجنلرتا أواخر القرن 

عرب خمتلف مؤسساهتا يف ظل احرتام وتطبيق القواعد  االجتماعياجملتمعات بظروف التطور الصناعي، الثقايف و 
ونية، لتظهر يف مقابلها بلدان تتوفر على امكانات مالية علمية... مل يتم بنائها بشكل صحيح واإلستفادة القان

منها بطرق خاطئة، اتسم بنائها اإلداري يف خمتلف املؤسسات بوجود احنرافات سلوكية شاذة بعيدة عما هو مسطر 
رافات خطرية متثلت يف أشكال مستحدثة للفساد قانونيا وهي امليزة اليت جسدهتا البلدان النامية حيث عرفت احن

التنظيمي مبؤشراته يف شكل االحنرافات السالفة الذكر متمثلة يف الرشوة، االختالس، وغريها من األشكال اليت 
ستظهرها الدراسة اليت بني أيدينا، حيث عانت البلدان النامية من تصدعات داخلية خطرية اعترب املتسبب األول 

املتقدمة اليت اعتربت البلدان النامية مصدرا للثروات وبناء التجريب احلروب السلمية واملسلحة  فيها البلدان
السلطة و  باستخدام فاعلني من البلدان النامية نفسها بوعي أو عن غري وعي هبدف اإلثراء أو احلصول على النفوذ

التنظيمي سواء كان جرمية منطمة أو احنرافا وتظهر خمتلف املؤلفات أن الدول املتقدمة هي املصدر الرئيسي للفساد 
 تنظيميا.

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثالث: الفساد والفساد التنظيمي على المستوى العالمي والعربي

80 

I-    دور الدول المتقدمة كبناء في تفعيل الفساد التنظيمي في البلدان النامية كبناء 
 مماثل:

تعترب الدول املتقدمة وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية أحد أهم بؤر بناؤ الفساد والتخطيط له، 
إىل  على خرباء يف شركاهتا االستثمارية يف استخدام املنظمات املالية الدولية خللق ظروف تؤديويرتجم اعتمادها 

الشركات والبنوك وتكلف خربائها و  خضوع الدول النامية هليمنة ما أمسوه بالنخبة األمريكية اليت تدير احلكومة
 1ى تقدمي قروض للدول النامية املستهدفة.بإعداد الدراسات اليت بناءا عليها توافق املنظمات الدولية املالية عل

بغرض تطوير البنية األساسية وبناء حمطات توليد الكهرباء والطرق واملوانئ واملطارات واملدن الصناعية، بشرط قيام 
املكاتب اهلندسية وشركات املقاوالت األمريكية بتنفيذ هذه املشروعات، وما جيدر اإلشارة إليه أن مقياس جناح 

رباء القراصنة يتناسب طرديا مع حجم القرض حبيث جيرب املدين على التعثر بعد بضع سنوات، وعندئذ هؤالء اخل
تفرض شروط الدائن اليت تتنوع مثل املوافقة على تصويت ما يف األمم املتحدة او السيطرة على موارد معينة يف 

مدينة باألموال ولكن يف ظل اهلرم الرأمسايل  البلد املدين أو قيول تواجد عسكري به، وتبقى الدول النامية بعد ذلك
 الذي تشكل أمريكا قمته حسب التلقني الذي يتلقاه اخلرباء باعتباره واجبا وطنيا ألوطاهنم ومقدسا.

 الوسائل المتبعة لتحقيق األهداف الكامنة في البلدان النامية: :أوال
األهداف الكامنة بتحديد مناذج التنبؤ لدراسة تأثري استثمار املليارات من الدوالرات يف إىل  يتم الوصول

بلد ما على النمو االقتصادي املتوقع لسنوات قادمة ويكشف الطابع املخادع لألرقام اجلافة وفق خطة يزداد فيها 
اقتصاديا، وهنا ينكشف اجلانب الغين غىن والفقري فقرا والذي يعترب حسب التفكري االقتصادي احلديث تقدما 

اخلفي وغري املرئي يف خطة القروض واملشروعات وهو تكوين جمموعة من العائالت الثرية ذات نفوذ اقتصادي 
وسياسي داخل الدول املدينة تشكل امتدادا للنخبة األمريكية ليس بصفة التآمر، ولكن من خالل اعتماد نفس 

وقد وصلت مديونية  األمريكيةوتفرض معها تبعية دائمة للواليات املتحدة أفكار ومبادئ النخبة لتحقيق أهدافها 
مليار دوالر سنويا  142تريليون دوالر مع خدمة هلا أي للديون  3,2إىل 2البلدان النامية بعد هذه املخططات

دمه سنويا ضعفا ملا تق 35وهو رقم يفوق ماتنفقه كل دول العامل الثالث على الصحة والتعليم وميثل  3554سنة 
 الدول املتقدمة من مساعدات خارجية.

 

 

                                                           
، 3533مصطفى الطناين، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،  :تر، االغتيال االقتصادي لألمم، اعترافات قرصات اقتصاديجون بريكنز،  - 1
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 : حاالت ناتجة عن األهداف الكامنة:ثانيا
 نموذج األكوادور: -0

من األهداف الكامنة الفاسدة اليت سطرهتا البلدان املتقدمة وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية دفع 
من السكان، ازدادت نسبة  %45إىل  %25من  "األكوادور" حنو اإلفالس فخالل ثالثة عقود ارتفع حد الفقرة

مليار دوالر، وختصص  36إىل  مليون دوالر 345وارتفع الدين العام من  %45إىل  %32البطالة من 
من ميزانيتها السداد الديون وأصبح احلل الوحيد أمام هذه الدولة لشراء ديوهنا بيع  %25األكوادور اليوم قرابة 

األمريكية وهو اهلدف الكامن الذي سطرته الواليات املتحدة األمريكية للحصول على شركات البرتول إىل  غاباهتا
هذه الغابات واعتمدت وسيلة اإلغراق بالديون، نظرا لكون خمزون غابات األمازون من النفط حيتوي على 

غابات احتياطي يعتقد أنه منافس للشرق األوسط، واليوم فإن لكل مائة دوالر من خام النفط يستخرج من 
منها لسداد الديون اخلارجية  %42دوالر لإلكوادور تذهب  42اإلكوادور حتصل الشركات األمريكية على 

دوالر فقط للصحة والتعليم والربامج االخرى اليت تستهدف دعم  3,2واملصروفات احلكومية وللدفاع، ويتبقى 
 الفقراء.

 :العراق الهدف الكامن الخفي -2
للنفط ولكن كذلك املياه واملوقع اإلسرتاتيجي والسوق الواسعة للتكنولوجيا  يعترب العراق ليس فقط مصدر
أن رئيس العراق يف هذه الفرتة الذي خاض حربا ضد إيران لن  3484االمريكية وخلربهتا اهلندسية واتضح منذ 

زويال رابع مصدر فنإىل  املرسومة له من طرف الواليات املتحدة األمريكية باإلضافةاالقتصادية  يسري وفق اخلطة
 3553للبرتول يف العامل وثالث مورد ألمريكا وتوافق مع فرض رئيسها سيطرة بالده على البرتول يف ديسمرب 

املصدر إىل  لتتدخل أمريكا لإلنقالب ضد الرئيس الذي كشف خطتها لتتحول أمريكا بعد فشلها يف فنزويال
 اآلخر أي العراق.

 اإلنسان والسياسات السليمة:الهدف الكامن الخطيرـ حقوق  -3
اعتمدت سياسة خداع اللغة ولعبة الدوالر كما أمساها اخلرباء أصحاب املهمات القذرة حيث قاموا 
بتطويع اللغة لتغليف اسرتاتيجيتهم يف النهب االقتصادي وذلك باستخدام مفاهيم مثل "احلكم الرشيد، حترير 

من املفاهيم، حبيث يفرض على الدول اليت اعتمدت هذه املفاهيم التجارة وحقوق اإلنسان واملستهلك..." وغريها 
جيدة االقتصادية  أن تقوم ملزمة خبصخصة الصحة، التعليم وخدمات املياه والكهرباء حىت يعرتف بأن سياستها

ة اليت إلغاء الدعم ومجيع القيود التجاريإىل  من قبل أمريكا، أي ان تبيع ثرواهتا هلا ملزمة ألهنا مضطرة بعد ذلك
حتمي األعمال الوطنية بينما عليها الققبول باستمرار أمريكا وشركائها من الدول الصناعية الكربى يف تقدمي الدعم 
لقطاعات أعماهلا وفرض القيود حلماية صناعاهتا، ويركز هؤالء اخلرباء على أن اإلمرباطورية األمريكية اليت خيططون 
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لعملة القياسية، ذلك أن الواليات املتحدة هي اليت حيق هلا طبع الدوالر هلا تعتمد على كون الدوالر يلعب دور ا
وبالتايل ميكنها تقدمي القروض هبذه مع إدراكها التام أن الدول النامية لن تتمكن من سداد الديون وهو هدف 

 الدائنني فهدفها هنب قوة الدول املدانة.

ة فهي تشكل تشابك أخطبوطي بني اإلدارة إن األمثلة اليت تعكس األهداف الكامنة الفاسدة عديد
"والذي حدد السناتور "هيوبرت  Food for peaceاألمريكية والشركات الكربى من "برنامج الغذاء للسالم ـ 

هامفري" يف ذلك الوقت أهدافه بدعم الشركات الزراعية األمريكية من جهة وترسيخ اعتماد اآلخرين على الغذاء 
"بنك كونتنتال اللينوى" وتعويض املؤسسات و خبط رجيات شركة "كرايسلر للسيارات"االمريكي من جهة ومرورا 

املالية اليت تضررت من فضيحة توظيف األموال يف أواخر الثمانينات وكل ذلك من أموال دافعي الضرائب 
ى أغراض تقسيم العامل غلى مناطق اقتصادية نوعية ختدم كال منها على حدإىل  األمريكيني، وقد سعت أمريكا

الشركات األمريكية )فنزويال واملكسيك واخلليج للنفط، أمريكا الوسطى والكارييب للعمالية الرخيصة وجتميع 
املنتجات، الصني لإلستهالك...( وكما سعت من خالل جمموعة السبعة )مثانية حاليا( الدول الصناعية الكربى 

إنشاء منظومة حلكم العامل بشكل غري مباشر أعطيت ىل إ وصندوق النقد والبنك الدويل ومنظمة اجلارة العاملية
فيها للنخب السياسية ورجال األعمال وقادة الرأي يف العامل النامي حق املشاركة فيها اإلستفادة منها بشرط الدفاع 
عن الليربالية باملفهوم األمريكي، وطلب من مائة دولة من العامل الثالث فتح أسواقها أمام الشركات متعددة 
اجلنسيات واإلبتعاد عن السياسات املساندة للقطاع االقتصادي الوطين حتت شعار "حرية التجارة" والذي كانت 

يف   االجتماعيازدياد حاالت الفقر واالضطراب إىل  له آثاره املدمرة القتصاديات لدول أمريكا الالتينية، باإلضافة
"دعه االقتصادية  كل الدول اليت أخذت مبادئ اليمني املتطرف يف فتح أسواق املال دون قيود ومبادئ األصولية

يفعل ـ دعه مير" وامللفت لالنتباه أن الواليات املتحدة اليت تطالب بسياسات للتجارة احلرة لنم تطبق هي نفسها 
ي، إن ما سطرته الواليات املتحدة األمريكية ليس أي من هذه السياسات يف مجيع مراحل تطورها االقتصاد

 الزراعة،...و  للتجارة احلرة وإمنا احتكار املستقبل ملصاحلها، فهي تطالب شركائها حبقوق امللكية يف جمال األدوية
غري ذلك واليت سيدفع مثنها فقراء الدول النامية، إن مهنة هؤالء تتلخص يف سلب ماليني الدوالرات بالغش إىل 
خلداع، حيولون املال من البنك الدويل، وهيئة املعونة االمريكية وغريها من مؤسسات املساعدة الو ية الدولية وا

اصطناع التقارير املالية، وتزوير االنتخابات، إىل  ليصبوه يف خزائن الشركات الكربى األمريكية وتطورت وسائلهم
أخذت أبعادا جديدة يف غطاء العوملة، كل هذه اخلطط سطرهتا  الرشوة، االبتزاز، اجلنس والقتل، يلعبون لعبة قدمية

ينفذها اخلرباء الذين سبق اإلشارة إليهم ويف حالة فشلهم تعوضهم فئة  1( CIAاملخابرات املركزية األمريكية )
 تعرف "بفصيلة الثعالب" وهم رجال األعمال القذرة الذين ال غىن عنهم يبقون للضرورة وإذا استخدموا 2أخرى،

                                                           
 .34، صنفس المرجع السابقجون بركنز،  - 1
 .34، صلمرجعانفس جون بركنز،  - 2
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تسقط رؤوس رؤساء دول ميوتون يف حوادث عنيفة وعند فشلهم برسل شباب أمريكي إما يَقتلون أو يُقتلون، وقد  
كانت الواليات املتحدة األمريكية ال ترتاجع يف خلق عالقات مع أي دولة هلا مصلحة أو قد تكون وسيلة حتقق 

باعتبارها العضو األهم يف منظمة األوبك مع  هبا أهدافها، فقد اضطرت للتعامل مع اململكة العربية السعودية
إىل  اعتبارهم أهنا دولة تعرف بالعنف والتطرف الديين، حيث جلأت بعد حضر اململكة العربية السعودية للبرتول

االنتقام بطريقة سليمة، واعترب مسؤوهلا أنه من غري املمكن التسامح مع مثل ذلك احلظر، وكانت املفاوضة بعرض 
ملساعدة التقنية واملعدات والتدريبات والعسكرية واقناعهم بأهنا فرصة للنهوض ببلدهم للحاق بركب املقايضة با

القرن العشرين مقابل دوالرات البرتول، وأهم من ذلك مقابل ضمان عدم تكرار حظر البرتول مطلقا، كما عملت 
حيث اعتربت أن اململكة العربية السعودية الواليات املتحدة األمريكية على استعادة أمواهلا املدفوعة يف البرتول 

هنبتها عن طريق استغالل واقع نقص اهلياكل اإلدارية والتأسسية ملؤسساهتا، حىت أن الواليات املتحدة األمريكية 
إن منح السعودية األموال بسخاء للموظفني  1ختص مسؤولوها النظر حسب ما أشار بعض كبار ضباط جيشهم

البصر عما حيدث، فعقود تبلغ قيمتها مليارات الدوالرات على هيئة عطايا وهبات  األمريكيني جعلهم يغضون
قطاع عريض من موظفي الواليات املتحدة األمريكية منهم سفراء، رؤساء املراكز االستخباراتية إىل  ورواتب ذهبت

عائلة املالكة مل يكتفوا ـ وحىت وزراء كما أحملت تقارير التنصت على االتصاالت أن أفراد من الCIAالتابعة لـ ـ
مبساندة تنظيم القاعدة، بل ساندوا مجاعات إرهابية أخرى، وكل هذه التنازالت تعترب سياسة أمريكية لتحقيق 
مصاحلها يف البلدان النامية، وهي سياسات أفساد يف هذه األخرية حيث أن الواليات املتحدة األمريكية تعتمد 

لتحقيق مصاحلها فقد اعتمدت يف اململكة العربية السعودية على توفري على طرق حىت وإن كانت غري قانونية 
نساء لألمراء من اجل إقناعهم بقبول توقيع عقود شراكة معها كدولة رائدة يف جمال البرتول أي تشجيع اجلنس، 

هلا سواء عن  وما ساعد يف جناح الواليات املتحدة األمريكية يف خططها اهلدامة هو دعم اململكة العربية السعودية
" vanty fairوعي أو عن غري وعي، وهذا ما أكدته أدلة نشرهتا الصحف األمريكية منها جملة "فانيت فري ـ 

يف تقرير تفصيلي حتت عنوان "محاية السعوديني"، وأشارت  2حيث أكدت العالقات السريةبني واشنطن والرياض
عملية غسيل األموال اليت فرضت على إىل  " باإلضافةيف مضموهنا العالقة بني العائلتني احلاكمتني "بن الدن

 اململكة العربية السعودية وأنه تربط بينها عالقات سياسية، جتارية وشخصية محيمية ألكثر من عشرين عاما.

 جرائم فساد أمريكية منظمة لهدف السيطرة على البترول: -4
البناء الكلي أي دول العامل اليت انتجت تعترب الواليات املتحدة األمريكية الفاعل الرئيسي واألول يف 

جرمية منظمة فلم ترتاجع يف اعتماد أي وسيلة لتحقيق أغراضها االحنرافية يف إىل  أن حتولإىل  منتوج الفساد وطورته
سبيل السيطرة على العامل ككل حيث أسست شبكة سيطرة تتضمن اجلانب االقتصادي، السياسي الديين، سواء 

                                                           
 .331ص، نفس المرجع السابقجون بركنز،  1
 .333، صنفس المرجع السابقجون بوكنز،  2
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نية هذه األخرية اليت كانت تعتمدها يف السابق بواسطة االستعمار واحلروب لتبقى بعض بطرق سليمة أو عدوا
جذورها يف العصر احلايل، مع اعتمادها أكثر على الطرق السليمة باستعمال أو توظيف هيئات "حقوق اإلنسان" 

ة، كما سبق اإلشارة وصلت اإلرهاب اليت خلفته هي وتتهم به الدول الناميإىل  "مكافحة الفساد" وغريها باإلضافة
رسم هدف يتمثل يف السيطرة على أهم ثروة أي البرتول واستعملت أساليب عديدة وصلت إىل  الواليات املتحدة

قدمت إحدى  3483االغتياالت للفاعلني الذين يعارضون أهدافها يقفون عقبة أمامها ففي بداية إىل  حىت
يدروكربون وهو قانون منظم الستكشاف وبيع البرتول ومشتقاته والغاز رمسيا قانون اهل 1إدارهتا وهي إدارة "رولدس"

جملس تشريع اإلكوادور، والذي إذا نفذ سيعمل على إعادة تشكيل عالقة الدولة بشركات البرتول إىل  الطبيعي
 التهديدات والرشاوي متثل الفاعل املعارضإىل  وتعارض القانون بني الفاعلني من مؤيد له ومعارض، ووصلت

إىل  مسؤول رئيس دولة اإلكوادور الذي أرادت الواليات املتحدة االمريكية جتريده من برتول أي ثروة بلده ليلجأ
قطع نشاط إىل  اهتامهم رمسيا بتدبري مؤامرة بني السياسيني وأصحاب شركات البرتول وكذا رجال الدين، باإلضافة

ليعلن رمسيا أنه اغتيل  3483طم طائرة مروع يف بعض مؤسسات أمريكا من بلده، ليتلقى مصرعه يف حادث حت
على يد رجال املخابرات األمريكية حيث أنه اختذ احتياطات أمنية للسفر يف طائرة هيليكبرت، لقتعه يف اللحظة 
األخرية أحد ضباط األمن العاملني معه أن يستقيل الطائرة املفخخة واليت نسفت به ليغتال بعدها الرئيس الذي 

مطالبة واشنطن بفتح إىل  نفس األسباب وهي الوقوف عقبة أمامها وأمام حتقيق أهدافها ووصل األمرعني بعده ل
لتتدخل بعدها الواليات املتحدة يف تعيني رئيس اإلكوادور حبيث خيدم  2حتقيقات يف أنشطة املخابرات األمريكية

ة اجلندي يف املعركة يبدو ساذجا يف حالإىل  مصاحلها، كما يشري أحد خربائهم من املخابرات أن مهمتهم أقرب
االستمرار يف عمله حىت يبقى على قيد احلياة إىل  البداية، رمبا تقلقه املبادئ األخالقية عن قتل البشر، لكنه مضطر

جندي حمرتف يعي أفضل العملية اليت من خالهلا ترتكب اجلرائم وتشيد إىل  فال يقتله اآلخرون ليتحول بعدها
ؤالء اليوم جيندون جنودا من الدول اليت يرغبون يف استعمارها جيندوهنم يف مواطنهم عن طريق اإلمرباطوريات وه

بناء مصانع توفري فرص عمل، وال يدير هؤالء املصانع بأنفسهم بل يعينون فاعلني حمليني حيملون عنهم تنفيذ 
 األعمال القذرة نيابة عنهم.

  

                                                           
 .344، صنفس المرجع السابقجون بركنز،  1
 .383، صنفس المرجعجون بركنز،  2
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-II  في تفعيل الفسادالوظائف الكامنة لمنظمات مكافحة الفساد: 
 :سوء تطبيقهو  الخلل الوظيفي الناتج عن التغيرات القانونية -0

برزت منظمات عديدة ملكافحة الفساد سواء كان احنرافا تنظيميا أو جرمية فساد منظمة باستعمال قواعد 
حجمه أبرز قانونية للتحكم يف هذه الظاهرة غري أن ما يعاب على هذه املنظمات أن الفساد بدل من أن يتقلص 

، العكس فهو يف ازدياد مستمر وهذا ظل تعدد العالقات يف القرية الواحدة وتشابك املصاحل بني املؤسسات
عدم فعالية القواعد اليت سنتها تل إىل  واألفراد إن اخللل الذي يعترب السبب الرئيسي يف ارتفاع الظاهرة إمنا يعود

من بني املنظمات املسئولة عن مكافحة الفساد و  و سوء تطبيقهااملنظمات سواء من حيث الثغرات اليت تتضمنها أ
الربامج إىل  منظمة الشفافية الدولية باإلضافة، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، منظمة األمم املتحدة

 .بعض املنظمات العربيةإىل  باإلضافة، املكرسة لذلك كالربنامج اإلمنائي

 :دور الخلل الوظيفي للمؤسسات والفاعلين في االنحرافات  -2
بشأن الفساد الدويل مل يرتد  3444ففي إحدى الندوات اليت عقدت بباريس يف كانون الثاين/ يناير 

" ممثل الواليات املتحدة االمريكية يف وصف اتفاقية منظمة التعاون والتنمية يف w.L.cutlerأحد املتداخلني "
االقتصادي اجلاري التصديق عليها باهنا "جيل متخض فولد فأرا" للداللة على ضخامة املشاكل الناجتة عن امليدان 

الفساد وعن ظاهرة الفساد وعن ظاهرة الفساد يف حد ذاهتا كجرمية ونوعية اإلجراءات املتخذة بشأهنا ذلك أن 
ان هذا العقاب جنائيا ليس كفيال بتغيري التهديد بعقاب املؤسسات اليت تقدم رشأوى ملوظفني أجانب حىت وإن ك

ارضاء الفاعلني األكثر إىل  تلك املمارسات وال ميكن أن يكون ذا تأثري رادع وذلك للمعاجلة السرية اليت تسعى
طرح إىل  سلطة من طرف الفاعلني األقل سلطة أي بني السياسي والقضائي وقد مت الوصول خالل هذه الندوة

 حة يف كشف الفساد والعمل على احنصاره ؟.تساءل من هو صاحب املصل

ولقد اصبحت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد املصدر األساسي لقواعد مكافحة الفساد اليت 
 1تعتمدها املنظمات األخرى واحتلت املرتبة األوىل بعد ما كان العرف الدويل ميثل هذه املرتبة على املستوى الدويل

وهبذا ، هتمت هبا على اعتبار أن الفساد نشاط عاملي واسع يضم عمليات غري شرعيةوتعددت املظاهر اليت ا
نشطت املنظمات املختصة باعتبارها منظمات دولية وإقليمية مثل البنك الدويل وصندوق النقد الدويل وبنك 

حة الفساد ويف وقد نشط مؤخرا دور املنظمات احلكومية يف توسيع اإلهتمام بالشفافية ومكاف، التنمية الريفية

                                                           
 .33، ص3443، رسالة دكتوراه، جامعة االسكندرية، تطبيق وتفسير قواعد القانون الدولي العامدور القاضي الوطني في سعيد علي اجلدار،  - 1
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وإذا اختلفت الدول فيما بينها يف حتديد ، مقدمتها منظمة الشفافية الدولية ومؤسسة خدمات املخاطر السياسية
 قد مت إبرام العديد من   1و مكانة املعاهدات الدولية بني القواعد القانونية الداخلية وحتديد العالقة فيما بينهم

االتفاقية اليت مت عرضها والتطرق لبعض موادها كاتفاقية مكافحة رشوة االتفاقيات ملكافحة الفساد منها 
املوظفني العموميني األجانب يف املعامالت واملوظفني احملليني واتفاقيات أخرى ذات الصلة، إن ما جيدر اإلشارة 

الفساد سواءا كان  إليه أن الدول اليت سنت هذه االتفاقيات املتعلقة مبكافحة الفساد تعترب املشارك الرئيسي يف 
كجرمية منظمة أو بصفته احنراف تنظيمي كما أن اخللل الذي ادى مبسا ة املنظمات املعنية وحتوهلا من وظيفتها 

 فاعلني فيه أو مشاركني هو الثغرات املوجودة كما سبق وطريقة التطبيق باإلضافةإىل  الظاهرة أي مكافحة الفساد
تضارب قابلية التطبيق لقوانينها على املستويني الدويل والداخلي إىل  ادتأنه تربز بعض االختالفات واليت إىل 

تواجد ثنائية قانونية تتضمن قانونني منفصلني ومستقلني عن بعضهما حيث يستقل كليهما أي إىل  فيذهب األول
من حيث  قانون الدولة باعتباره قانون داخلي وقانون مكافحة الفساد باعتباره قانون دويل يستقل عن األول

الشكل أو املوضوع وهذه النتيجة مردها أن القانون الوطين لدولة معينة يصدر عن إرادة الدولة املنفردة ويعرب عن 
سيادة تلك الدولة من خالل مؤسساهتا التشريعية يف حني أن القانون الدويل العام يصدر عن إرادات 

ف الطبيعة القانونية لكل من نظام القانون الدويل العام ذلك اختالإىل  الدوالألعضاء يف اجملتمع الدويل باإلضافة
اختالف البناء القانوين لكليهما وهذا إىل  ألن مصدر لكل منهما خيتلف عن اآلخر باإلضافة 2 والقانون الداخلي

اإلجتاه يوضح اخللل الذي خيلق تضارب يف تطبيق قوانني مكافحة الفساد وبالتايل سا ت تلك القوانني بطريقة 
قوانني الدول ،  تفعيل الفساد ذلك أن املنظمات اليت أصدرت القوانني املذكورة مل تراعي خصوصية وبنيةيف

أن النصوص القانونية ال يكفي أن تستعمل للعقاب وأن تكون بنص مكتوب وإمنا جيب أن إىل  باإلضافة، األخرى
بشرط الوضوح من حيث املعىن وكذا يشرتط على حنو يتكفل التحديد الدقيق ملاهيته أي   3يكون واضح العناصر

 .حتديد مفهومه ومعناه لتسهيل التطبيق هلا

 -IIIالهيئات الفاعلة في تجسيد الفساد التنظيمي تحت شعار مكافحة و  أنساق المنظمات
 :الفساد

 :فساد هيئات مكافحة الفساد -أوال 

 :منظمة األمم المتحدةنسق   -0
 اتفاقيات تعتمد مبادئ وقواعد تدعي أهنا توجيهية وإرشادية ومايتم عمل األمم املتحدة عن طريق 

 
                                                           

 .84،ص3558، دار النهضة العربية، ط الثانية مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية، جمدي مدحت النهري - 1

2 B.Chante bout. Droit constitutionnel science politique ,15 edit ,1998, P611 

3 M.Castelli, et D.Groubou.le droit de la famille ،Québec ،1990 ,P103 
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يالحظ أهنا ملزمة للدول املصادقة عليها ومن هذه االتفاقيات ماله من تأثري مباشر ملكافحة الفساد ومنها ماله 
 الجتماعياغري أن ما يثري اإلهتمام حمتوى هذه االتفاقيات فهي تركز على اجلانب االقتصادي ، تأثري غري مباشر

فكرة حقوق اإلنسان وقد ختمت هذه االتفاقيات باتفاقية إىل  والثقايف أي تعىن بكل اجلوانب يف إطار الوصول
والثقايف  االجتماعيغري أنه ما جيب ان يتأكد أن الواقع السياسي و ، 3554األمم املتحدة ملكافحة الفساد سنة 

هلذه االتفاقيات سليب عكس النصوص الدستورية اجليدة، حيث أن تطبيق هذه األخرية يتم بشكل سليب 
إن القوانني املثالية اليت ، باختالف الدولة للثغرات القانونية اليت يعتمد صانعوها االتفاقيات خلقها يف القوانني

بكل أشكاله وتعترب قضية الفساد "كوشري اإلنسانية" أحد وضعتها منظمة األمم املتحدة حتمل يف واقعها الفساد 
أمثلة الفساد الذي يتم بتطبيق أحد مواد ميثاق األمم املتحدة واملتمثلة يف التعاون الدويل وهي قضية الصفقات بني 
"باريس" و" نيودهلي" حيث كانت تتغطى بغطاء اإلنسانية يف حني كان التمويل يأيت من العموالت والصفقات 

 1الفواتري املزورة اليت تصرف من املال العام.و 

 :الفسادو  منظمة األمم المتحدة  -أ
تعترب منظمة األمم املتحدة منظمة حتمل يف ظاهرها البناء يف باطنها التهدمي كما تعمل هذه املنظمة على 

خالل العناصر املؤلفة الدفاع عن البلدان املتقدمة األكثر ثراء وضرب الدول األقل ثراء وهنب ثرواهتا وسنوضح من 
هلذه املنظمة كيفية مسا تها يف الفساد لصاحل خدمة البلدان املتقدمة ذلك أن هذه املنظمة تنطلق من اعتبار 
الفساد يتم به تسريب أموال الدولة على حنو غري قانوين ويقتطع من اخلدمات اليت يعتمد عليها ذو املوارد الضئيلة، 

اإلقرار بان الفساد يرتتب إىل  الثقافة وكل أشكال اخلدمات باإلضافة، االقتصاد، مثل اخلدمات الصحية، التعليم
من بينها اإلستقطاب اجلماعي ، آثار سلبية طويلة األجلإىل  باإلضافة، عليه تكاليف إضافية يتحملها املواطنون

ألجل اخلدمات اإلمنائية وعدم احرتام حقوق اإلنسان واملمارسات غري الدميقراطية وتسريب األموال املرصودة 
 تسريب املوارد على أيدي األطراف الفاسدة.إىل  باإلضافة، والضرورية

 2:هيكل اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد  -
يتضمن هيكل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد الوقاية كعنصر يف اهليكل حيث تلزم االتفاقية الدول 

االعتماد  الوقاية من الفساد بإنشاء جهاز معني ملكافحة الفساد معإىل  ة هتدفاألطراف بأن تأخذ سياسات عام
 عنصر التجرمي حيث تلزم االتفاقية الدول األطراف بأن ادخال أفعالإىل  باإلضافة، على املنظمات غري احلكومية

 

                                                           
 .334، ص 3446وىل، الطبعة األ ـ، دار املنارة للنشر، الملف السري للفساد في فرنسا ـ ميتران واألربعون حرامياملدين سليمان،   -1
 

، الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، اجلرمية ضمن شؤون املعاهداتمكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات   -3
 . 35ص 3556نيويورك، ، األمم املتحدة منشورات األمم املتحدة.
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جمموعة متنوعة من افعال الفساد ذلك أن جترمي  استيعابإجرامية وغريها من األفعال األخرى يف تشريعها ألجل 
ومن األمور املبتكرة يف اتفاقية مكافحة الفساد أهنا ال تعاجل  االتفاقيةبعض األفعال اإلجرامية إلزامي مبقتضى 

  ملعاونةأيضا األفعال املرتكبة  تتناولوإمنا ، أشكال الفساد األساسية فحسب مثل الرشوة واختالس األموال العامة

عرقلة سري العدالة واإلجتار بالنقود وإخفاء عائدات الفساد أو غسلها هذا وتؤكد إىل  لفساد باإلضافةا
االتفاقية على التعاون الدويل على أن كل جانب من اجلوانب يف اجلهود املعنية مبكافحة )أي الوقاية( والتحقيقات 

عاون الدويل وتقتضي االتفاقية األخذ بأشكال مالحقة اجلناة وضبط العائدات املختلسة وإعادهتا عن طريق الت
حمددة من التعاون الدويل مثل املساعدة القانونية املتبادلة يف مجع األدلة االثباتية ونقلها وتسليم املطلوبني للعدالة 
ة واقتفاء أثر عائدات الفساد وجتميدها وضبطها ومصادرهتا على سبيل املثال التجرمي املزدوج الذي تطلب فيه دول

 مفسدا جمرما تابعا هلا من دولة أخرى.

كما تؤكد اتفاقية مكافحة الفساد على ضرورة اسرتداد املوجودات حبيث بعد اسرتداد املوجودات من 
حبيث حيدد هذا اجلزء من االتفاقية كيف جيري  1" 23االبتكارات البالغة األ ية وهو مبدأ أساسي تربزه "املادة 

دولة طالبة وكيف تراعي مصاحل الضحايا اآلخرين أو إىل  كيف تعاد عائدات الفسادو  التعاون وتقدمي املساعدة
برامج إىل  التدريب واملساعدة التقنية أيإىل  2"3يف الفقرة 65هذا وتشري "املادة ، املالك الشرعيني اآلخرين

 الدول يف هذا اجملال.التدريب اخلاصة باملوظفني املسئولني عن منع الفساد ومكافحته وضرورة التعاون بني 

هذا وتعرض منظمة األمم املتحدة ملكافحة الفساد تدابري فيما خيص عمليات الفساد وتعكس "املادة 
 3تدابري منع غسل األموال" 34

 على كل دولة طرف:  -
ذلك أن تنشئ نظاما داخليا شامال للرقابة واإلشراف على املصارف واملؤسسات املالية غري املصرفية، مبا يف  - "

الشخصيات الطبيعية أو االعتبارية اليت تقدم خدمات نظامية أو غري نظامية يف جمال إحالة األموال أو كل ماله 
ضمن نطاق اختصاصها، من ، عند االقتضاء على اهليئات األخرى املعرضة بوجه خاص لغسل األموال، قيمة

ظام على املتطلبات اخلاصة بتحديد اجل ردع وكشف مجيع اشكال غسل االموال، ويتعني أن يشدد ذلك الن
 عند االقتضاء وحفظ السجالت واالبالغ عن املعامالت املشبوهة."، هوية الزبائن واملالكني املنتفعني

من هذه االتفاقية، قدرة السلطات اإلدارية والرقابية واملعنية بإنقاذ  46أن تكفل، دون مساس بأحكام املادة  - "
)مبا فيها السلطات القضائية حيثما يقضي القانون ، رسة ملكافحة غسل االموالالقانون وسائر السلطات املك

على التعاون وتبادل املعلومات على الصعيدين الداخلي والدويل ضمن نطاق الشروط اليت ، الداخلي بذلك(
                                                           

 .1، صبقانفس المرجع الس، مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات اجلرمية ضمن شؤون املعاهدات -1
 .34، صالسابقنفس المرجع  -2
 .44ص ، السابق نفس المرجع -1
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مركز وطين يف إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية تعمل ك، لتلك الغاية، وأن تنظر، يفرضها قانوهنا الداخلي
 .ولتعميم تلك املعلومات، جلمع وحتليل املعلومات املتعلقة بعمليات غسل االموال احملتملة

تنظر الدول األطراف يف تنفيذ التدابري قابلة للتطبيق لكشف ورصد حركة النقود والصكوك القابلة للتدأول  -
ا سليما ودون إعاقة حركة رهنا بضمانات تكفل استخدام املعلومات استخدام، ذات الصلة عرب حدودها

 رأس املال املشروع بأي صورة من الصور.

وجيوز أن تشمل تلك التدابري اشرتاط قيام األفراد واملؤسسات التجارية باإلبالغ عن إحالة أي مقادير ضخمة 
 من النقود والصكوك القابلة للتدأول ذات الصلة عرب احلدود.

ومنها اجلهات املعنية ، ة وقابلة للتطبيق إللزام املؤسسات املاليةتنظر الدول األطراف يف تنفيذ تدابري مناسب -
 :بتحويل األموال مبا يلي

" تضمني استمارات اإلحالة اإللكرتونية لألموال والرسائل ذات الصلة معلومات دقيقة ومفيدة عن 
 املصدر،

 اإلحتفاظ بتلك املعلومات طوال سلسلة عمليات الدفع، "

 إحاالت األموال اليت ال حتتوي على معلومات كاملة عن املصدر."فرض فحص دقيق على 

لدى إنشاء نظام رقايب وإشرايف داخلي مبقتضى أحكام هذه املادة، دون مساس بأي مادة أخرى من هذه  -
االتفاقية، جيدر بالدول األطراف أن تسرتشد باملبادرات ذات الصلة اليت اختذهتا املؤسسات اإلقليمية 

 راف ضد غسل األموال.واملتعددة األط
تنمية وتعزيز التعاون العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي والثنائي بني السلطات إىل  تسعى الدول األطراف -

 القضائية وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الرقابة املالية من اجل مكافحة غسل األموال. 

 :"32كأحد أفعال الفساد وحسب "املادة   جرمية غسل األموال تظهر اإلتفاقية جرمية الرشوةإىل  باإلضافة

 "رشو املوظفني العموميني والوطنيني 

 "تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال التالية، عندما ترتكب عمدا:

سواء ، وعد موظف عمومي مبزية غري مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غري مباشر "
لصاحل املوظف نفسه أو لصاحل شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك املوظف بفعل ما ميتنع عن القيام بفعل ما 

 .لدى أداء واجباته الرمسية
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و غري مباشر، مزية غري مستحقة، سواء لصاحل املوظف نفسه التماس موظف عمومي أو قبوله، بشكل مباشر أ "
أو لصاحل شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك املوظف بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما لدى اداء واجباته 

 الرمسية ".

 ":"رشو املوظفني العموميني األجانب وموظفي املؤسسات الدولية العمومية،36"املادة 

ف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي القيام، عمدا بوعد موظف تعتمد كل دولة طر  -3
، عمومي أجنيب أو موظف مؤسسة دولية عمومية مبزية غري مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها

سواء لصاحل املوظف نفسه أو لصاحل شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ، بشكل مباشر أو غري مباشر
ل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرمسية، من اجل احلصول على ذلك املوظف بفع

منفعة جتارية أو أي مزية غري مستحقة أخرى أو االحتفاظ هبا فيما يتعلق بتصريف األعمال التجارية 
 الدولية.

 ": 34"املادة 

 ، "اختالس املمتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي

" تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي قيام موظف عمومي عمدا، 
لصاحله هو أو لصاحل شخص أو كيان آخر، باختالس أو تبديد أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو 

 أو تسريبها بشكل آخر." خصوصية أو أي شيء من أشياء أخرى ذات قيمة عهد هبا إليه حبكم موقعه،

 مبقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف اليت تنفذ أو تطبق هذه املادة لو كان قد ارتكب هناك،

تزود كل دولة طرف األمني العام لألمم املتحدة بنسخ من قوانينها املنفذة هلذه املادة وبنسخ من أي تغريات  " 
 تدخل على تلك القوانني الحقا أو بوصف هلا،

من هذه املادة ال تسري على األشخاص الذين ارتكبوا اجلرم  3جيوز النص على أن اجلرائم املبنية يف الفقرة  " 
 األصلي، إذا كانت املبادئ األساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف تقتضي ذلك."

 :31"املادة 

 "غسل العائدات اإلجرامية،

لقانوهنا الداخلي، ما قد يلزم من تدابري تشريعية وفقا للمبادئ األساسية ، تعتمد كل دولة طرف -3
 :وتدابري أخرى لتجرمي األفعال التالية،عندما ترتكب عمدا
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مع العلم باهنا عائدات إجرامية،بغرض إخفاء أو متويه مصدر تلك ، "إبدال املمتلكات أو إحالتها
على اإلفالت من املمتلكات غري املشروع أو مساعدة أي شخص ضالع يف ارتكاب اجلرم األصلي 

 العواقب القانونية لفعلته،

"إخفاء أو متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكاهنا أو كيفية التصرف فيها أو  
 ، حركتها أو ملكيتها أو احلقوق املتعلقة هبا، مع العلم بأن تلك املمتلكات هي عائدات إجرامية

 :انوينورهنا باملفاهيم األساسية لنظامها الق "

 ، بأهنا عائدات إجرامية، "اكتساب املمتلكات أو حيازهتا أو استخدامها مع العلم،وقت استالمها 

والشروع يف ، "املشاركة يف ارتكاب أي فعل جمرم وفقا هلذه املادة، أو التعاون أو التآمر على ارتكابه 
 ارتكابه واملساعدة والتشجيع على ذلك وتسهيله وإسداء املشورة بشأنه.

 :من هذه املادة 3ألغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة  -

 من هذه املادة على أوسع جمموعة ممن اجلرائم األصلية، 3تطبيق الفقرة إىل  تسعى كل دولة طرف" 

جمموعة شاملة من األفعال اجملرمة وفقا ، كحد أد ،  تدرج كل دولة طرف يف عداد اجلرائم األصلية"
 ، هلذه اإلتفاقية

ألغراض الفقرة الفرعية أعاله، تشمل اجلرائم األصلية اجلرائم املرتكبة داخل الوالية القضائية للدولة " 
الطرف املعنية وخارجها، غري ان اجلرائم املرتكبة خارج الوالية القضائية للدولة الطرف ال ميثل جرائم 

نون الداخلي للدولة اليت ارتكب أصلية إال إذا كان السلوك ذو الصلة يعترب فعال إجراميا مبقتضى القا
 فيها وكان من شأنه أن يعترب فعال إجراميا 

 : 15املادة 

 .املالحقة واملقاضاة واجلزاءات

جتعل كل دولة طرف ارتكاب فعل جمرم وفقا هلذه االتفاقية خاضعا لعقوبات تراعي فيها جسامة  -"
 .ذلك اجلرم

ما قد يلزم من تدابري إلرساء أو ، بادئها الدستوريةوفقا لنظامها القانوين وم، تتخذ كل دولة طرف -"
إبقاء توازن مناسب بني أي حصانات أو امتيازات قضائية ممنوحة ملوظفيها العموميني من اجل أداء 
وظائفهم وإمكانية القيام، عند الضرورة، بعمليات حتقيق ومالحقة ومقاضاة فعالة يف األفعال اجملرمة 

 وفقا هلذه االتفاقية.
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ضمان ممارسة أي صالحيات قانونية تقديرية يتيحها قانوهنا الداخلي إىل  سعى كل دولة طرفت -"
من أجل حتقيق الفعالية ، فيما يتعلق مبالحقة األشخاص الرتكاهبم أفعاال جمرمة وفقا هلذه االتفاقية

ب لضرورة القصوى لتدابري إنقاذ القانون اليت تتخذ بشأن تلك اجلرائم، ومع إيالء االعتبار الواج
 الردع عن ارتكاهبا.

تتخذ كل دولة طرف تدابري مناسبة، وفقا لقانوهنا ، يف حالة األفعال اجملرمة وفقا هلذه اإلتفاقية -"
الداخلي ومع إيالء االعتبار الواجب حلقوق الدفاع، لضمان أن تراعي الشروط املفروضة خبصوص 

ة حضور املدعي عليه يف اإلجراءات اجلنائية حني احملاكمة أو االستئناف ضرور إىل  قرارات اإلفراج
 الالحقة.

تأخذ كل دولة طرف بعني االعتبار جسامة اجلرائم املعنية لدى النظر يف إمكانية اإلفراج املبكر  -"
 أو املشروط عن األشخاص املدانني بارتكاب تك اجلرائم.

يف إرساء إجراءات جتيز ، انوينتنظر كل دولة طرف، مبا يتوافق مع املبادئ األساسية لنظامها الق -"
تنحية املوظف العمومي املتهم بارتكاب فعل جمرم وفقا هلذه ، عند االقتضاء، للسلطة املختصة

 االتفاقية أو وقفه عن العمل أو نقله، مع مراعاة مبدأ افرتاض الرباءة.

األساسية لنظامها تنظر كل دولة طرف، حينما تسوغ جسامة اجلرم ذلك، ومبا يتوافق مع املبادئ  -"
يف اختاذ إجراءات إلسقاط األهلية، بأمر قضائي أو بأي وسيلة مناسبة أخرى، ولفرتة زمنية ، القانوين

للقيام مبا ، حيددها قانوهنا الداخلي، عن األشخاص املدانني بارتكاب أفعال جمرمة وفقا هلذه االتفاقية
 ، ")أ(تويل منصب عمومي         :يلي

 . منشأة مملوكة كليا أو جزئيا للدولة")ب(تويل منصب يف

من هذه املادة مبمارسة السلطات املختصة صالحياهتا التأديبية جتاه  3ال متس الفقرة  -"
 املستخدمني املدنيني.

ليس يف هذه االتفاقية ما ميس باملبدأ القاضي بأن يكون توصيف األفعال اجملرمة وفقا هلذه  -"
القانونية املنطبقة أو املبادئ القانونية األخرى اليت حتكم مشروعية السلوك االتفاقية وتوصيف الدفوع 

حمفوظا حصرا للقانون الداخلي للدولة الطرف، وبوجوب املالحقة واملعاقبة على تلك اجلرائم وفقا 
 لذلك القانون.

وفقا تشجيع إعادة إدماج االشخاص املدانني بارتكاب أفعال جمرمة إىل  تسعى الدول االطراف -"
 هلذه االتفاقية يف جمتمعاهتم ".

 : 13"املادة 
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 "التجديد واحلجز واملصادرة:

أقصى مدى ممكن ضمن نطاق نظامها القانوين الداخلي، ما قد يلزم إىل  تتخذ كل دولة طرف-3"
 من تدابري للتمكني من مصادرة:

أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة  ،")أ(العائدات اإلجرامية املتأتية من أفعال جمرمة وفقا هلذه االتفاقية 
 ، تلك العائدات

")ب(املمتلكات أو املعدات أو األدوات األخرى اليت استخدمت أو كانت معدة لالستخدام يف  
 ارتكاب افعال جمرمة وفقا هلذه االتفاقية.

تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري للتمكني من كشف أي من األشياء املشار إليها يف -3"
 من هذه املادة أو اقتفاء اثر ه أو جتميده أو حجزه، لغرض مصادرته يف هناية املطاف. 3فقرة ال

تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانوهنا الداخلي، ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى -1"
الفقرتني املشمولة يف ، لتنظيم إدارة السلطات املختصة للممتلكات اجملمدة أو احملجوزة أو املصادرة

 .من هذه املادة 3و3

ممتلكات أخرى أو بدلت هبا، جزئيا أو كليا، وجب إخضاع تلك إىل  إذا حولت هذه العائدات اإلجرامية-"
 للتدابري املشار إليها يف هذه املادة.، بدال من لعائدات، املمتلكات

 تسليم اجملرمني 44مـادة  

هلذه االتفاقية عندما يكون الشخص موضوع طلب التسليم موجودا تنطبق هذه املادة على األفعال اجملّرمة وفقا -1
يف إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن يكون اجلرم الذي يُلتمس بشأنه التسليم جرما خاضعا للعقاب 

 .مبقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب

من هذه املادة، جيوز للدولة الطرف اليت يسمح قانوهنا بذلك أن توافق على  3م الفقرة على الرغم من أحكا -2
طلب تسليم شخص ما بسبب أي من اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية واليت ال يعاقب عليها مبوجب قانوهنا 

 .الداخلي

عا للتسليم مبقتضى هذه إذا مشل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة يكون جرم واحد منها على األقل خاض -3
املادة ويكون بعضها غري خاضع للتسليم بسبب مدة احلبس املفروضة عليها ولكن هلا صلة بأفعال جمّرمة وفقا هلذه 

 .االتفاقية، جاز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه املادة أيضا فيما خيص تلك اجلرائم

املادة مدرجا يف عداد اجلرائم اخلاضعة للتسليم يف أي معاهدة يعترب كل من اجلرائم اليت تنطبق عليها هذه  -4
لتسليم اجملرمني قائمة بني الدول األطراف. وتتعهد الدول األطراف بادراج تلك اجلرائم يف عداد اجلرائم اخلاضعة 
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عترب أيا من للتسليم يف كل معاهدة تسليم تربم فيما بينها. وال جيوز للدولة الطرف اليت يسمح قانوهنا بذلك أن ت
 .األفعال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية جرما سياسيا اذا ما اختذت هذه االتفاقية أساسا للتسليم

إذا تلقت دولة طرف، جتعل تسليم اجملرمني مشروطا بوجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخرى ال  -5
ساس القانوين للتسليم فيما خيص أي جرم تنطبق ترتبط معها مبعاهدة تسليم، جاز هلا أن تعترب هذه االتفاقية األ

 .عليه هذه املادة

 :على الدولة الطرف اليت جتعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة -6

أ( أن تبّلغ األمني العام لألمم املتحدة، وقت إيداعها صك التصديق على هذه االتفاقية أو قبوهلا أو إقرارها أو )
عترب هذه االتفاقية األساس القانوين للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول االنضمام إليها، مبا إذا كانت ست

 األطراف يف هذه االتفاقية؛

إبرام معاهدات تسليم مع سائر الدول األطراف يف هذه االتفاقية بغية إىل  ب( وأن تسعى، حيثما اقتضى األمر،)
 .القانوين للتعاون بشأن التسليمتنفيذ هذه املادة، إذا كانت ال تعترب هذه االتفاقية األساس 

على الدول األطراف اليت ال جتعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعترب اجلرائم اليت تنطبق عليها هذه  -7
 .املادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها

هدات التسليم خيضع التسليم للشروط اليت ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معا -8
السارية، مبا يف ذلك الشروط املتعلقة بالعقوبة الدنيا املشرتطة للتسليم واألسباب اليت جيوز للدولة الطرف متلقية 

 .الطلب أن تستند إليها يف رفض التسليم

 التعجيل بإجراءات التسليم وتبسيط ما يتصل هبا منإىل  تسعى الدول األطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، -9
 .متطلبات إثباتيه فيما خيص أي ُجرم تنطبق عليه هذه املادة

جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانوهنا الداخلي ومعاهداهتا املتعلقة بالتسليم، وبناء على  -10
ري طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن حتتجز الشخص املطلوب تسليمه واملوجود يف إقليمها، أو أن تتخذ تداب
 .مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، مىت اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك وبأهنا ظروف ملّحة

إذا مل تقم الدولة الطرف اليت يوجد اجلاين املزعوم يف إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق جُبرم تنطبق  -11
م، بناء على طلب الدولة الطرف اليت تطلب التسليم، عليه هذه املادة جملرد كونه أحد مواطنيها، وجب عليها القيا

سلطاهتا املختصة بقصد املالحقة. وتتخذ تلك السلطات قرارها وتتخذ إىل  بإحالة القضية دون إبطاء ال مسوّغ لـه
ذات اإلجراءات اليت تتخذها يف حالة أي جرم آخر يعترب خطريا مبوجب القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف. 

 .الدول األطراف املعنية، خصوصا يف اجلوانب اإلجرائية واإلثباتيه، ضمانا لفعالية تلك املالحقة وتتعاون
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عندما ال جييز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم أحد مواطنيها أو التخلي عنه إال بشرط أن يعاد ذلك -12
مة أو اإلجراءات اليت طُلب تسليم ذلك تلك الدولة الطرف لقضاء العقوبة املفروضة عليه بعد احملاكإىل  الشخص

الشخص من أجلها، وتتفق تلك الدولة الطرف والدولة الطرف اليت طلبت تسليم الشخص على هذا اخليار وعلى 
من  33ما قد تريانه مناسبا من شروط أخرى، يعترب ذلك التسليم املشروط كافيا للوفاء بااللتزام املبنّي يف الفقرة 

 .هذه املادة

ا رُفض طلب تسليم مقدَّم لغرض تنفيذ حكم قضائي حبجة أن الشخص املطلوب تسليمه هو من مواطين إذ -13
الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب على الدولة الطرف متلقية الطلب، إذا كان قانوهنا الداخلي يسمح بذلك 

، يف إنفاذ العقوبة املفروضة ووفقا ملقتضيات ذلك القانون، أن تنظر، بناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة
 .مبقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف الطالبة أو ما تبقى منها

ُتكفل ألي شخص تُتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بأي من اجلرائم اليت تنطبق عليها هذه املادة معاملة  -14
والضمانات اليت ينص عليها القانون الداخلي منصفة يف كل مراحل اإلجراءات، مبا يف ذلك التمتع جبميع احلقوق 

 .للدولة الطرف اليت يوجد ذلك الشخص يف إقليمها

ال جيوز تفسري أي حكم يف هذه االتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا كان لدى الدولة الطرف - 15
بسبب جنسه أو عرقه أو متلقية الطلب أسباب وجيهة العتقاد أن الطلب قّدم لغرض مالحقة أو معاقبة شخص 

ديانته أو جنسيته أو أصله اإلثين أو آرائه السياسية، أو أن االمتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص 
 .ألي سبب من هذه األسباب

 .ال جيوز للدول األطراف أن ترفض طلب تسليم جملرد أن اجلرم يعترب جرما يتعلق أيضا بأمور مالية -16

يم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى األمر، مع الدولة الطرف الطالبة قبل رفض التسل -17
 .لكي تتيح هلا فرصة وافية لعرض آرائها وتقدمي معلومات داعمة الدعائها

إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة األطراف لتنفيذ التسليم أو لتعزيز إىل  تسعى الدول األطراف -18
 .فاعليته

ما تستند عليه اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وكذا العناصر اليت تنطبق عليها والفاعلني  من خالل
واألنساق اجلزئية اليت تنطبق فيما يظهر كما سبق اإلشارة اخللل الوظيفي لتطبيقها حيث تتناقض بنية الدول اليت 

يث أنه يف حالة التصديق على اتفاقية األمم اعتمدت هذه االتفاقية مع بنية الدول األخرى اليت ستطبق عليها ح
املتحدة تطبق االتفاقية وبقية االتفاقيات العاملية األخرى اليت انبثقت عنها دون تدخل املشرع الداخلي للدولة اليت 
ستطبق عليها بإعادة صياغة نصوص املعاهدة يف نصوص قانونية أو مبعىن آخر أن يقوم القاضي الوطين بتطبيق 

 مباشرة دون أي حتريف فيها حىت لو وجد تناقض مع القوانني الداخلية للدولة.املعاهدة 
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  :منظمة الشفافية الدولية -2
، وهي منظمة 3441ـ "بيرت آجيي" يف أيار /مايو Peter Eigenأنشأت من طرف فريق صغري يرتأسه ـ

 غري حكومية هدفها أن تكون هيئة لإلعالم ومكافحة املمارسات الفاسدة

وذلك وفقا  1املنظمة برتبص الدول حسب مالحظة ووجود الفساد بني املوظفني والسياسينيهتتم هذه 
، وقد أصدرت هذه املنظمة تقريرا هلا عن الفساد العاملي، ملؤشر الفساد العاملي وتشمل هذه املنظمة عدة دول

إساءة استغالل السلطة من دولة ويعترب الفساد حسب منظمة الشفافية الدولية بأنه  318ويشمل هذا التقرير 
وقد مت حتديده والتأكيد عليه   3442أجل حتقيق املصلحة الشخصية واعتربت أن املؤشر األول للفساد ظهر سنة 

كمؤشر من خالل الدراسات املتخصصة واستقصاءات املنظمة واليت مت توزيعها على شكل تساؤالت تتعلق برشوة 
ت واملشرتيات احلكومية واختالس األموال العامة وكذلك كفاءة وفعالية الرشوة يف املناقصا، موظفي القطاع العام

جهود القطاع العام ملكافحة هذه الظواهر وقد حددت املنظمة مؤشرات الفساد مبقارنة انتشار الظاهرة بني الدول 
، 3535، 3554وقد مت الرتتيب بني السنوات الثالثة ، األوروبية واألمريكية على حدى مث الدول العربية

 :النتائج التاليةإىل  دول األقل فسادا وقد توصلت املنظمة 35دول األقل فسادا مث لـ  54لـ ، 3533

 1:مؤشر الفساد العالمي ألقل تسع دول فسادا يوضح  :( 12جدول رقم )ال
 

 الدولة

 مؤشر الفساد العاملي

االجتاه مقارنة بعام  الرتتيب العام للدول
خالل  3535

 3554سنة
3535 3533 

 استقرار 53 53 51 نيوزلندا

 صعود 53 54 51 فنلندا

 استقرار 54 54 58 السويد

 نزول 52 53 56 سنغافورة

 صعود 56 35 58 النرويج

 استقرار 54 54 58 هولندا

                                                           

 .1-3، ص 3533، تقرير الفساد العالميمنظمة الشفافية الدولية،  -3
 .4، صنفس المرجع السابقمنظمة الشفافية الدولية، 1
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 استقرار 58 58 52 اسرتاليا

 استقرار 58 58 33 سويسرا

 نزول 35 56 56 كندا

   

الذي يوضح مؤشر الفساد العاملي ألقل عشر دول فسادا أن من بني هذه و  أعالهيتضح من خالل اجلدول 
نيوزلندا ـ هولندا ـ أسرتاليا ـ وسويسرا يف :التسع دول األقل فساد أن  سة دول من بني الدول عرفت استقرار وهي

د يف هاتني صعودا يف مؤشرات الفساد حيث تناقص الفسا، فنلندا والنرويج :حيث عرفت دولتني  ا على التوايل
الدولتني لتسجل دولة واحدة واملتمثلة يف سنغافورة نزوال يف الرتتيب وهذا إمنا يدل على زيادة الفساد يف هذه 

أن الفساد بالرغم من استقراره أو صعوده يتبقى مؤشراته منتشرة يف كل الدول هذه األخرية اليت كما ،  الدولة
مل حتدد نسبةالفساد وإمنا حددت الرتتيب فقط هذا من جهة  األقل فسادا ذلك أن املنظمة 54اعتربت الدول 

الذهن ملاذا تغيب الواليات املتحدة األمريكية اجنلرتا، وبقية البلدان األخرى املتقدمة إىل  ومن جهة أخرى ما يتبادر
 .من الرتتيب وملاذا مل يتم حتديد ترتيبها ضمن جمموعات أو دول الفساد

 :النتائج التاليةإىل  ( دول األكثر فسادا وقد توصلت35الدولية كذلك العشرة )كما تناولت منظمة الشفافية 

 1 :دول فسادا 01يوضح مؤشر الفساد العالمي ألكثر  :(12جدول رقم )

 

 الدولة

 مؤشر الفساد العاملي

االجتاه مقارنة بعام  الرتتيب العام للدول
خالل  3535

 3554سنة
3535 3533 

 نزول 383 348 حتديدهمل يتم  الصومال

 ال ميكن حتديده 383 مل يتم حتديده مل يتم حتديده كوريا الشمالية

 نزول 385 346 385 ماينمار

 نزول 385 346 348 أفغانستان 

 نزول 346 343 344 أوزباكستان

                                                           
  .2ص، نفس المرجع السابقمنظمة الشفافية الدولية،  - 1
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 نزول 344 343 344 كزخستان

 نزول 344 343 368 السودان

 نزول 342 342 344 العراق 

 نزول 342 346 368 هاييت

 نزول 343 364 363 فنزويال

دول فساد وتعكس الدول  35( والذي يعكس مؤشر الفساد العاملي ألكثر 5يتضح من خالل اجلدول رقم )
( الصومال ـ ماينمار ـ أفغانستان ـ أوزبكستان ـ تركمستان ـ السودان ـ العراق ـ هاييت ـ وفنزويال 54التسعة )

باستثناء كوريا الشمالية  3554،3535،3533زيادة الفساد فيها بني السنوات الثالثة نزوال يف الرتتيب أي 
وما مييز هذه الدول التسعة أهنا مراتبها يف الفساد نزلت ، اليت تعذر حتديد مؤشر الفساد فيما لغياب املعطيات

بدرجات مرتفعة يف هذه ( أي أن الفساد يزداد 58مثانية )إىل  برتتيب أو بفارق كبري أي بزيادة خبمسة رتب
 .الدول

ترتيب البلدان العربية حيث يتم ترتيب الدول إىل  وأضافت منظمة الشفافية الدولية ترتيب هلذه الدول وصوال
 .كما سيوضحه اجلدول التايل:

 1يوضح ترتيب الدول العربية حسب مؤشر الفساد العالمي :(1جدول رقم )
 

 الدولة

 مؤشر الفساد العاملي

االجتاه مقارنة بعام  العام للدولالرتتيب 
خالل  3535

 3554سنة
3535 3533 

 نازل 33 34 34 قطر

اإلمارات 
 املتحدة

 استقرار 38 38 13

 صاعد 46 48 24 البحرين

 نازل 25 43 44 عمان

                                                           
 6،4منظمة الشفافية الدولية، نفس املرجع السابق، ص،ص 1
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 استقرار 24 24 22 الكويت 

 نازل 26 25 61 األردن

اململكة.ع 
 السعودية

 نازل 24 25 23

 نازل 41 24 66 تونس 

 نازل 85 82 42 املغرب

 نازل 355 43 356 جيبويت 

 نازل 333 352 356 اجلزائر 

 صاعد  333 48 84 مصر 

 صاعد  334 334 346 سوريا 

 صاعد  314 334 315 لبنان

 صاعد  341 341 314 موريتانيا 

 نازل 364 346 328 اليمن

 نازل  368 346 341 ليبيا 

 صاعد 342 342 344 العراق 

 صاعد 344 341 368 السودان 

( والذي يعكس ترتيب الدول العربية حسب مؤشر الفساد العاملي ويعكس 4يتضح من خالل اجلدول رقم )
، عمان، قطر:( تراجع ترتيبها يف الفساد حيث ارتفع معدل الفساد يف هذه الدول35الرتتيب عشر دول )

املغرب، جيبويت واجلزائر، اليمن وليبيا يف حني تراجعت معدالت تونس، ، األردن، اململكة العربية السعودية
سوريا، لبنان، ، مصر، البحرين:( حسب ترتيب منظمة الشفافية الدولية54الفساد سبعة دول عربية )

 العراق، والسودان ، موريتانيا

ان العربية تعرضت إن الرتتيب الذي وضعته منظمة الشفافية الدولية يعكس نوعا من التناقص خاصة وأن البلد
 ....يف الفرتات األخرية لفنت داخلية وهو ما اصطلح عليه بالثروات الشعبية "الربيع العريب"
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IV- :أنساق االستراتيجيات الفاعلة في تجسيد الفساد التنظيمي تحت شعار مكافحة الفساد 

 :استراتيجية الفساد باعتماد برامج مكافحة الفساد -أوال 
 :اإلنمائي لمكافحة الفسادالبرنامج  .0

تعتمد هذه اإلسرتاتيجية على تطوير أشكال الفساد حتت غطاء مكافحة الفساد حيث تشجع هذه 
التوزيع ، احلق يف التشغيل، االسرتاتيجيات احلصول على مبالغ مالية مقابل قواعد خرق النظام يف تقسيم الثروات

خبفض ، د عنصر تفويض اقتصادي حيث حيول الفساد املواردالغري عادل للثروات ومركزية النفوذ ويعترب الفسا
،  تشويه السياسات، زيادة تكاليف العقود ختفيض النوعية يف كل اجلوانب، اإليرادات الضريبية والرسوم اجلمركية

كما يساعد اجملرمني على ،  كما أن هذه االسرتاتيجيات تسهل اخرتاق القوانني واإلفالت من املالحقات القانونية
ويعترب الربنامج اإلمنائي أحد برامج مكافحة الفساد، وينطلق ، سل األموال املكتسبة من اإلجتار مبختلف أنواعهغ

وإيالء اإلعتبار لإلدارة السياسية والقيم الثقافية احمللية، ، من فكرة مراعاة القدرات البشرية املؤسسة لكل بلد
املمارسات ويعتمد هذا الربنامج على و  ات الثقافية يف التصوراتويعتمد هذا الربنامج بالدرجة األوىل على اإلختالف

املراقبة الداخلية للمنظمات عن طريق اإلشراف الذي يقوم به مكتب مراجعة احلسابات واستعراض اداء الفاعلني  
ات تنسيق كما يهتم باملشاريع القائمة على عملي،  كعنصر رئيسي ملنع الفساد واملمارسات اإلدارية املنافية للقانون

تسهيل التنسيق واجراء حوار بشأن ، كما يعتمد الربنامج اإلمنائي كذلك على إقامة الشراكات،  اإلعانات
وخلق منافذ ، السياسات على املستوى العاملي اإلقليمي والوطين وضمان اشرتاك االطراف الرئيسية ذا املصلحة

العمل مع البلدان املستفيدة من الربنامج اإلمنائي  فرصإىل  هذا باإلضافة، التعاون مع الدول الناميةو  للتدخل
 .ووكاالت األمم املتحدة املشاركة يف مكافحة الفساد

V- جرائم وهيئات الفساد كجريمة منظمة أو انحراف تنظيم: 
استمرت العصابات اإلجرامية املعروفة مثل املافيا، الياكوذا والرتياد باجلرائم املنظمة التقليدية حيث      

م هذه الفئات بالتخطيط والتنفيذ يف دولة واحدة بواسطة اجلماعات اإلجرامية املذكورة، ومتارس هذه تقو 
اجملموعات جرمية منظمة يف شكلها على املستوى الوطين مرتبطة بالفساد أو تعترب فسادا ذلك أن بدايات هذه 

تماعية سالبة، تشكل جرائم أو اجلماعات كانت تتم على املستوى الوطين حيث تعمل يف أنشطة وممارسات اج
خمالفات بسيطة وال تشكل خمالفات للقانون يف جمتمعات أخرى، وقد سيطرت اجلرمية املنظمة يف بدايات ظهورها 
على اعمال اللهو، حانات الشرب ألعاب املقامرة، املراهنات واإلجتار يف اجلنس وال شك أن مثل هذه األنشطة 

حتدث خلال يف القيم العامة كما اهنا تستقطب املوظفني العموميني الذين تتصل تنشر فسادا عاما يف اجملتمعات و 
وظائفهم ومهامها مبثل هذه األنشطة مثل رجال األمن، الصحة وغريها ويظهر من خالل ذلك عالقة الفساد هبذا 

ة، طبيعة العالقة إدارة النوع من اجلرائم املنظمة ذات الطابع الوطين كجرمية الرشوة مصدر العالقة، القوانني الوطني
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اجلرمية املنظمة يف إغواء موظفي الدولة ورجال األمن وإفسادهم اما ناتج العالقة فهي عمل فاعلي اجلرمية املنظمة 
حبرية واإلساءة هليئة السلطة، باإلضافة إىل بعض املمارسات السلبية واليت تعمل من خالهلا اجلرمية املنظمة أين 

اعية السالبة وخلق بؤر الرتكاب جرائم خطرية كما تظهر بعض الشركات الو ية عن تنتشر املمارسات االجتم
طريق إفساد املوظفني العموميني إلنشاء تلك الشركات الو ية وبالتايل خلق شركات و ية تغطي عمليات اجلرمية 

جلماعات اإلجرامية املنظمة وهنا يتم خلق فاعلي اجلرائم من موظفني عموميني وفاعلني آخرين وهبذا متارس ا
 جرائمها املنظمة من خالل ما يلي:

 ارتكاب اجلرائم التقليدية املنظمة كاإلجتار باملخدرات، غسل األموال، جرائم االبتزاز وغريها. -أ

استقطاب املوظفني العموميني وفرض سيطرة مهيكلة عليهم ابتداءا من منحهم فرص االنضمام جمانا وصوال  -ب
 غ ضخمة وصوال لضمان تعاوهنم عند تنفيذ اجلرمية.إىل اإلغراء املايل مببال

استقطاب الفاعلني الشباب يف اجلرائم املستحدثة اليت تستخدم فيها التقنيات العالية خاصة يف جمال  -ت
 املؤسسات املصرفية وقواعد البيانات املهمة وتقنيات األمن املادي.

إباحية إللتقاط صورهم وابتزازهم هبا  استقطاب أصحاب النفوذ يف كربى املؤسسات وإدماجهم يف جلسات -ث
 يف حالة رفض التعاون.

جذب رجال الشرطة القضاء إىل املطاعم واحلانات اخلاصة باجلماعات اإلجرامية منحهم رشاوي لتقدمي  -ج
الدعم عند احلاجة خاصة فيما يتعلق بتطبيق اللوائح احمللية والضوابط القانونية الالزمة لرتخيص أماكن 

ة املنظمة، ونتيجة التطور الذي عرفته تقنيات ممارسة اجلرمية املنظمة فإن اجلامعات اإلجرامية ممارسة اجلرمي
حتتاج إىل فاعلني ذوي الكفاءات عالية لذا جلأت إىل اخرتاق املؤسسات العمومية لتكملة املعامالت 

ية والتجارية املنحرفة اخلاصة بعمليات اجلرمية املنظمة، ذلك أن اجلرمية املنظمة حبكم طبيعتها االقتصاد
تتطلب املرور عرب القنوات املشروعة مثل عبور املنافذ الدولية... وحىت تنساب عرب القنوات املشروعة بطرق 
غري مشروعة عليها اخرتاق األجهزة واملؤسسات اليت تسهل هلا ذلك وحتقق متطلباهتا والفاعلني الذين 

مية خاصة أن هؤالء الفاعلني يتحصلون على عائدات يستحقون ذلك يتمثلون يف موظفي القطاعات العمو 
 ضعيفة مما جيعلهم خيضعون للجماعات اإلجرامية مقابل احلصول على نفقات مرتفعة.

ومن ابرز صور التعاون والتداخل بني اجلماعات اإلجرامية واملؤسسات احلكومية أو العمومية ظاهرة 
ة األمريكية واملافيا الروسية وفق ترتيبات تلعب فيها األجهزة األنشطة اإلجرامية اليت بدأت يف الواليات املتحد

دورا خفيا إذ متكنت تلك العصابات من السيطرة على جتارة النفط  KGBوالـ CIAاألستخباراتية مثل 
والغاز، الذهب، الفضة وغريها من املوارد الطبيعية لروسيا ورغم وجود أدلة تشري إىل حتويل جزء من عائدات 

ئم املنظمة اليت تدار على مرأى من أجهزة اإلستخبارات يف كل من روسيا والواليات املتحدة االمريكية تلك اجلرا
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وفقا لتوجات تلك األجهزة يصعب متابعة حركة تلك األموال واجلهات املستفيدة منها ويعود ذلك إىل دقة 
ملنظمة والذين يقفون خلفها من ذوي التنظيم وتعقيدات آليات التعاون بني أجهزة املخابرات ومجاعات اجلرمية ا

أنشطة اجلرمية shelleyويصنف البعض جرمية الفساد ببساطة كنوع من أمناط اجلرمية املنظمة، إذ يصف  1النفوذ
إن ما يتم مالحظته من املعطيات السابقة  2املنظمة بأهنا تشمل الفساد اجلرائم االقتصادية، ابتزاز العمالة...

يتمثل يف التداخل بني اجلرميتني فالفساد جرمية واجلرمية املنظمة جرمية وكل منها وسيلة للثانية وكذا نتيجة للثانية 
أما العامل املشرتك فيتمثل يف اجلماعات املنفذة للظاهرتني، وانطالقا من اجلماعات املذكورة تتضح السيطرة 

م الدقيق الذي قامت ببنائه لتحويل ماهو غري مشروع إىل مشروع عن طريق استخدام وتوظيف فاعلني والتنظي
 رمسيني وبالتايل فرض السيطرة واالستغالل للمؤسسة كبناء كلي خلدمة أهدافها.

 :مافيا الفساد في العالم -أوال  
 :المؤسسات السياسيةو  فساد السياسيينو  المافيا -0

التساؤل عنه هو أنه كيف تتم عملية رشوة، سرقة، احتيال ونصب يف بلد أو مؤسسة إن ماميكن           
حيكمها قانون ؟ غري أن اإلجابة واضحة أن الفساد مبختلف أشكاله جرمية تتطلب عقوبة بقوانني ومن جيسد تلك 

لني من منفذي تلك القوانني سلطة عليا حتكم البلد أو املؤسسة وهنا جند أن اإلجابة تتمثل يف وجود اطراف فاع
السلطة يدعمون النشاط اإلجرامي بشكل وبآخر وهذا إمنا يشكل لنا جمموعة أو نسق إجرامي اصطلح عليه 

قضية  1"باملافيا" حبيث يشغل أفرادها مناصب ذات سلطة يدعمون نشاط اجملموعة أو النسق الكلي وتعترب
Flick  عن الفساد القائم بني إحدى املؤسسات نسق الكربى يف أملانيا منوذجا لنسق املافيا حبيث تكشف

وي على نطاق واسع اإجرامي، فقد جلأت إحدى املؤسسات اليت عمدت يف سبيل رفع الضريبة عنها إىل تقدمي رش
 إىل رؤساء األحزاب الذين وافقوا على ذلك مقابل متويل أحزاهبم.

 :االقتصاديةالمؤسسات و  فساد االقتصاديينو  المافيا -2
ارة إليه يف املؤسسات السياسية ينطبق على املؤسسات االقتصادية وما يربز بشكل حديث يف إن ما مت اإلش

خمتلف الدول املتقدمة منها والنامية بروز منط اقتصادي حديث تعتمد عليه هذه األخرية وهو االقتصاد غري الرمسي، 
قتصاديني، حبيث تربز شبكات بني ذلك االقتصاد الذي خنطط له املافيا وتنفذه املؤسسات االقتصادية وكبار اال

رجال االقتصاد واإلدارة وبعض مجاعات اجلرمية املنظمة وتربز العالقة بني فاعلي هذه الشبكة اقتصاد يقوم على 
                                                           

1-  William Chambliss ،organized crime inRussia organized crime and the 21 st 
Century seminar.Hongkong ,University of Hongkong 1999 ،P 25. 
2- Louise I.Shelley, Transnational organized crime An Imminent threat to nation 

state Journal of international Affairs Vol/No. P 2 
 .38، صنفس المرجع السابق، حممد األامني البشري -1
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"االقتصاد األبيض" )التجارة، اإلنشاءت، السياحة، األشغال العامة( "واالقتصاد األسود" )هتريب البضائع، اإلجتار 
 ة، الغش يف األعمال العامة، تبديد املساعدات املالية...(باملخدرات واألسلح

 :وسائل ممارسة الفساد و  دول المافيا -ثانيا 
 العولمة كجريمة أو حالة للفساد:   -0

تعتمد هذه اجلرمية على طمس ثقافة وهوية اجملتمعات ذلك أن  1 تظهر العوملة كجرمية للفساد حيث
يف إطار منظومة القيم  تناوهلاالتعامل يف ظل العوملة يتم مع الثقافة يف إطار منظومي وليس كعنصر فردي حيث يتم 

اجتماعية، والعالقات االجتماعية، ويف هذا اإلطار ترتبط ثقافة الفساد يف ظل العوملة مبنظومات متعددة اقتصادية 
والفساد يف الثقافة اليت تفوضها العوملة بطرق  االرتباطسياسية، بيئية علمية ومعلوماتية ويكمن اهلدف من هذا 

اكتساب الثروة حيث يتم االعتماد على ثقافة السمسرة، العنف، الرشوة، احملسوبية، النصب واالحتيال هذه 
صول إىل الربح املادي واكتساب النفوذ بأساليب غري مشروعة األخرية اليت تعترب ثقافات سلبية وهدامة بغرض الو 

أي غري رمسية، ذلك أن الفساد يف الثقافة يعترب من أشكال الفساد الضمنية أو الكامنة واليت تشكل العدوان على 
ربز أن امللكية الفكرية بشىت صورها باإلضافة إىل ضرب املعتقدات الدينية لدرجة اهتام أصحاهبا باإلرهاب، وهنا ي

لتصل إىل نقل القيم  2الفساد الثقايف للعوملة مير بدورة حياة يف ظل العوملة تبدأ بالعدوان على القيم املستقرة
األمريكية، واحلضارة الغربية واألفكار املسيحية والصهيونية عرب خمتلف املنافذ إىل اجملتمعات النامية، كاملشروع الذي 

لقضاء على قيمها مقابل رشوهتا باسم املساعدات االقتصادية أو املساعدة حاولت و.م.أ نشره يف دول اخلليج ل
على الدخول يف منظمة التجارة العاملية أو املشاركة االقتصادية وبروتوكوالت التعاون مع اسرائيل عدوة العرب  

ثقافة اآلخر، كشرط لدخول املنتجات إىل السوق األمريكية، وهي الوسيلة اليت اعتمدهتا و.م.أ من أجل القضاء 
وحسب الطرح الذي جاء به املفكر األمريكي "ديفيد روتكويف" فإن العوملة تنطلق من فكرة إزاحة الثقافات 
احمللية ونشر الدميقراطية الليربالية الغربية، حيث أن أهم خطوات العوملة تكمن يف إزالة كل احلوافز الثقافية وسيطرة 

اعة الثقافية باالعتماد على املؤسسات اإلعالمية اليت تنشر الفساد و.م.أ وفرض ثقافتها وذلك عن طريق الصن
األخالقي من خالل ثقافة الفساد اليت تربزها براجمها وهذا يدخل يف إطار إلغاء الثقافة احمللية وتعريفها بالثقافة 

خرية سيطرهتا العاملية الفاسدة، إن العوملة إمنا فرضت سياسة خاصة على الدول النامية، حيث فقدت هذه األ
وسيادهتاعن طريق وسائل فرضتها العوملة منها منازعة الدولة يف سيادهتا من طرف دول أخرى خارجية أو أطراف 

 داخلية وإجبارها للتنازل عن سيادهتا بسياسات خاصة.
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 .345، صنفس المرجعمحدي عبد العظيم، 2



 الفصل الثالث: الفساد والفساد التنظيمي على المستوى العالمي والعربي

104 

كما أن مروجي العوملة فتحوا قنوات االتصال احلر بني مجيع الدول مما ساعد على نقل األموال 
واملعامالت بسرعة فائقة وملا كانت مجاعات جرائم الفساد املنظم املتداخل مع اجلرمية املنظمة يف حاجة إىل منافذ 
للهروب بأمواهلا من دولة إىل أخرى قصد التخطي واخفاء معامل اجلرمية فإهنا أي العوملة توفر هلا صور من احللول 

لية من القيود والرقابة وهلذا مل يعد الفساد املنظم شأنا حمليا أو وأمناط من معامالت األسواق واملناطق احلرة اخلا
نشاط فرديا حمدودا بل اصبح ظاهرة عابرة للحدود الدولية تنال نصيبها من مكاسب غري مشروعة يف خمتلف 

ة على مراحل العمليات االقتصادية داخل الدول وخارجها، وجلرائم الفساد العابرة للحدود الدولية متطلبات تنظيمي
خمتلف املستويات اليت متر هبا العمليات االقتصادية والصفقات التجارية، خاصة تلك النفقات الكبرية كصفقات 
متويل املشاريع حيث يكون لزاما على املتورطني يف الفساد تنظيم األدوار وتوزيعها يف سياق شبكات سرية يلعب  

اوض حول الصفقات مرورا مبرحلة املصادقة عليها ومتويلها كل عنصر دوره يف مرحلة حمددة ابتداءا من مرحلة التف
والتحكم يف قنوات انسياب السلع واألموال وانتهاء جبمع العائدات غري املشروعة ومن مث التصرف فيها باالخفاء 

ية اليت والغسل والتهريب، ومن الصور السائدة للعالقة بني الفساد واجلرمية املنظمة يف مرحلة العوملة الفرص التشغيل
متنحها بعض املنظمات الدولية واإلقليمية جلهات ذات عالقة باجلرمية املنظمة، خاصة فيما يتعلق بأعمال االسرتاد 
ومشاريع بناء الطرق مما يسمح للجرمية املنظمة بغسل األموال القذرة من خالل اإلسترياد مقابل أموال غري معروفة 

 ة.وال نتساب عرب القنوات املصرفية املعروف

 قضية فساد البنوك العالمية: )الهيئات( -2
تقوم بعض البنوك بأدوار مشبوهة يف تسهيل انتقال وحتويل أموال الفساد عرب خمتلف الدول، فقد أشار تقرير 

( إىل أن ثالثني مليار أمريكي من 3555األمم املتحدة املقدم إىل املؤمتر الدويل ملنع اجلرمية املنعقد يف فيينا سنة )
املساعدات املقدمة إىل بعض الدول اإلفريقية قد مت اختالسها وحتويلها إىل بنوك أجنبية وتقدر األمم املتحدة أموال 

مليار دوالر أمريكي سنة  255واألنرتبول الدويل حجم األموال الفاسدة اليت يتم تدويرها عرب البنوك عامليا 
من الناتج العاملي اإلمجايل مع مالحظة أن  %3مليار دوالر متثل  655بينما تقدر مصادر أخرى بنحو  3555

وتقدر بعض املصادر نسبة األموال  1هذه األموال متثل فقط األرباح الناجتة عن الفساد املايل وليس أصل املال ذاته
يف  %8,5يف اهلند،  %36,2يف روسيا،  % 25يف بريو، و %65الفاسدة إىل حجم الناتج القومي بنحو 

 .3555يا وذلك وفقا لبيانات سنة يف إيطال %4,2و.م.أ، 

( شخص من املسئولني يف البنوك األمريكية 343كما متكنت املباحث األمريكية الفيديرالية من القبض على )
مليار أمريكي، باإلضافة إىل  12بتهمة مترير أموال فاسدة عرب تلك البنوك قيمتها  3448املكسيكية عام 

الهتم وبعض مسئويل البنوك الذين سهلوا نقل األموال الفاسدة، هذا اإلختالس من طرف بعض املسئولني وعائ

                                                           
 .351، صنفس المرجع السابقمحدي عبد العظيم،  -1



 الفصل الثالث: الفساد والفساد التنظيمي على المستوى العالمي والعربي

105 

حيث أكدت 1وتلجأ بعض الشركات إىل استخدام حسابات مصرفية سرية لتحويل األموال عرب دول خمتلفة 
حساب مصريف سري يف" جزر الكاميان وليبرييا وسويسرا" لتحويل األموال الفاسدة إىل  34التحقيقات وجود 

شركة صورية تستخدم كواجهة إلخفاء األنشطة غري املشروعة،  33ابة األسباجييت" املكونة من مشروعات "غ
( فرعا 346ويعترب بنك االعتماد والتجارة الدويل املقر الرئيسي الكائن مقره بلوكسمربج، هذا األخري الذي لديه )

ك "بنك احملتالني، بنك اإلجرام دولة، وقد أطلق عليه عدة تسميات بسبب الفساد الذي عرفته هذه البنو  13و
 الدويل، وامرباطورية الفساد املايل". 

يرجع سبب ذلك إىل سوء إدارة هذه البنوك وتورطها يف كثري من عمليات الفساد املايل على مستوى العامل حيث 
دد من هتتم هذه البنوك جبين األموال عن طريق امساك حساباتتجار املخدرات والتجسس العاملي والرشاوي لع

املسئولني يف بعض الدول، هذا وأشار أحد فروع هذه البنوك إىل تورطه يف أربعة فضائح مالية تتمثل يف غسل 
أموال املخدرات يف دول باكستان ودول أمريكا الالتينية والتعامل مع وكاالت اجلاسوسية العاملية خاصة وكالة 

دد من املسئولني يف بعض الدول، وقد اعتربت و.م.أ (، وتقدمي رشاوي لعCIAاملخابرات املركزية األمريكية )
واجنلرتا أن هذا البنك من أخطر البنوك وخططت لتصفيته ألنه يتضمن أموال الدول النامية وهو األمر الذي ادى 

 .إىل خسائر مالية كبرية للدول العربية

VIII- أفعال فساد تنظيميو  حاالت أنساق: 
 :كولومبيا حالة فساد  -أوال 

، 85الكونفدرايل لغرف التجارة الكولومبية الدعوة إلصالح قانون املشرتيات الكولوميب رقم  قاد االحتاد
كما شارك يف مبادرات مكافحة ،  وعزز بنجاح اخلطوط العريضة اليت دعمت التنافسية والشفافية باملشرتيات العامة

إىل  رجل 3822انضمام إىل  باإلضافةعميد واليات وحكام،  44الفساد مبا يف ذلك مواثيق الشفافية اليت تبناها 
 .مدونة السلوك األخالقية اليت وضعها اإلحتاد الكنفدرايل لغرف التجارة الكولومبية

 :قضية الفساد البلجيكية المتعددة األطراف -ثانيا 
 2تعكس هذه القضية فساد على مستوى سياسي وعلى وجه اخلصوص خاصة باحلزب اإلشرتاكي البلجيكي

الذي   Carapaceمدفوعات مالية...( تتعلق بقضية ، وهي قضية مؤكدة بأدلة مادية خمتلفة )لقاءات، اتصاالت
( خلوض احلرب 36-العسكرية بتجهيزاهتا مثانني طائرة حربية من طراز )ف Dassaultكلف أحد فروع جمموعة 

وقد أوضح ، (3444-3442لعقد بني )االلكرتونية مبقابل مايل مقدر مبليار فرنك فرنسي وقد مت تنفيذ هذا ا
التحقيق الذي أجري يف بلجيكا دفع املاليني حلساب بعض ممثلي األحزاب وبالتحديد احلزب اإلشرتاكي وسجلت 
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دالئل على عموالت أخرى دفعت نقدا، وتعترب هذه القضية قضية مكملة مللفات أخرى تتعلق بالتمويل غري 
ممارسات تقدمي رشاوي يف اطار العقود إىل  ن االهتمامات املوجهةاالذهاإىل  املشروع لألحزاب وهي تعيد

وقد تأزمت القضية عندما مت إغتيال وزير الدولة والرئيس السابق للحزب اإلشرتاكي، ويف فرتة التحقيق ، احلكومية
ء احلصول على عموالت من الصفقات اليت عقدت لشراإىل  ظهر أن االغتيال قام به خصوم سياسيني باإلضافة

أسلحة واالستفادة من شراء طائرات مروحية، للصاحل اخلاص ليعني بعد ذلك أحد املفسدين وحتديدا مدير احلزب 
بصفته وزيرا للمالية إبان تلك الوقائع  -Carapace –اإلشرتاكي الفنلدي الذي وافق على عقد 

مفسد يسري منظمة عاملية  3442( ليعني بعد ذلك أمينا عاما ملنظمة األمم املتحدة يف أوائل 3484ـ3488)
جانب الشركة الفرنسية إىل  ليمثل أمام القضاء، ليجرب على اإلستقالة من منصبه بسبب الفساد الذي اهتم به

من اثنني آخرين من رجال السياسة البلجيكيني رئيس احلزب اإلشرتاكي ووزير الدفاع ليتم ، الصانعة للطائرات
ومن نتائج قضية الفساد هذه استقالة أربعة  3448سبتمرب  3بتاريخ  النظر يف القضية والكشف عن الفاعلني

كما يبني التحقيق أن أحد فاعلي هذه القضية ،  وانتحار رئيس اركان حرب سالح الطريان 3442( وزراء سنة 4)
استخدام حساب هذا األخري إليداع عموالت السرقة والرشوة يف البنوك إىل  املؤسسة العسكرية باإلضافة

( قاضيا أل ية مكانة 32ولقد مت النظر يف هذه القضية باالعتماد على  سة عشر ) 1يسرية وكذا لوكسمبورجالسو 
 .سويسرا وغريها، أمريكا، املتهمني من الوزراء وقد اشرتكت عدة بلدان يف هذه القضية منها فرنسا، بلجيكا

 قضية أنرون األمريكية:  -ثالثا 
هبوط األسواق بعدة تريليونات دوالر تنطوي هذه الفضيحة  إىل  األعمال واليت أدتمن الفضائح املالية يف عامل 

كإحدى جرائم الفساد على تالعب يف حسابات شركة عمالقة لتحقيق أرباح و ية لتجرب الشركة بتاريخ 
اخنفاض األسهم وقد إىل  على تصحيح أوضاعها املالية حققت بسبب ذلك خسائر أدت 36/35/3553

ألف موظف حتت مسريها، وقد اعتمدت على  32دولة( بإمجايل  15)ه الشركة يف فسادها علىاعتمدت هذ
إجياد حل إىل  التالعب يف الضرائب بالتعاون مع أفراد وصناديق مبليارات الدوالرات، ومع احملاوالت املتعددة للجوء

كندا، أملانيا مقابل ،  سويسرا، نيويورك اإلقرتاض مبليارات الدوالرات من البنوك الرائدة يفإىل  عمل مسريو املؤسسة
أسهم الشركة، ليتم االتفاق على أنه يف حالة اخنفاض أسعار األسهم يف األسواق للبنوك احلق يف طلب مدفوعات 

على حمامني حماسبني وفاسدين، االعتماد  افالس الشركة، واخنفضت األسهم بعدها بسببإىل  عاجلة مما يؤدي
فقدان آالف العمال لوظائفهم واملخدرات تقاعدهم األمر إىل  الشركة فعال مما أدىوقد ترتب عن ذلك إفالس 

إصدار تشريع حملاسبة الشركات وفرض عقوبات مشددة يف حالة تعمد عرض بيانات إىل  الذي ألزم رئيس و.م.أ
القضائية بتهمة الفساد العقوبات إىل  غري حقيقية أو قوائم مالية خادعة، وقد مت حماكمة املدراء التنفيذيني للشركة

اهلند واهنيار شركات أخرى بسبب ، إفالس الفروع الكربى املتواجدة يف كل من إجنلرتاإىل  وغسل األموال باإلضافة
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تورطها يف تزييف حسابات وقوائم مالية ومن اآلثار األخرى لقضية "أنرون" تورط صناديق األعمال يف متويل 
البيت األبيض( وتأثري شركات الطاقة على السياسة األمريكية للطاقة، أما من احلمالت االنتخابية )عالقة أنرون ب

مباليني  3555اجلانب السياسي فقد سا ت هذه القضية يف احلملة االنتخابية للرئيس األمريكي بوش سنة 
 .ة القائمة بني الرئيس األمريكي ومالك مؤسسة "أنرون"االجتماعيالعالقات إىل  الدوالرات ويرجع ذلك

 :الحلإلى  دراسة حالة فساد ـ كشف الفساد طريق-الصرب –رابعا 
( بوضع منهجية متقدمة لكشف مصادر الفساد CLDSقام مركز الدراسات الدميقراطية الليربالية )

ملواجهة هذه الظاهرة من جذورها، وقد اعتمد هذا املنهج أسلوب اجراء استقصاءات مع مديري الشركات 
فضال عن استخدام أدوات التحليل وقد ألقي الضوء على اكثر مواطن الفساد سواء يف ، واملسؤولني احلكوميني

وقد كان لتحليل وكشف الظروف املؤدية للفساد دور يف إصدار قانون ، اإلدارة اجلمركية أو النظام القضائي
كانت مؤخرا   شركة يف صربيا 312وقد اعتمدت هذه الدراسة على إجراء مسح لبيانات من ، 3554اجلمارك يف 

وقد اعترب ثالثة أرباع أولئك الذين مت اجراء املسح عليهم أن القضاء بطيء كما أن نصفهم ، طرفا يف نزاع قضائي
فقد كان معدل الوقت الذي يستغرقه ، على القضاء ألنه غري كفء بل غري شريفاالعتماد  رأى عدم إمكانية

من الذين أجري عليهم املسح أهنم اضطروا لدفع  %32يوما، كما قدر  3516اصدار حكم يف نزاع قضائي 
وقد أشار ، مبالغ مالية إضافية ـ رشوة ـ جملرد ضمان أن تتم اإلجراءات القانونية ملنازعاهتم يف احملاكم بشكل عادي

 ثلثي الذين أجري عليهم املسح أن الفساد ينتشر أكثر يف النظام القضائي بني ممثلي النيابة والقضاة واحملامني.

من العاملني يف السلك القضائي يف كل أحناء صربيا ومشل رؤساء  335ما املسح الثاين فقد مشل أ
ممثلي النيابة واحملامني وغريهم من العاملني اإلداريني يف السلك القضائي الذين يقومون باألعمال ، القضاة، احملاكم

النظام القضائي ليسوا على استعداد ملواجهة وقد أظهر املسح أن املختصني يف ، الروتينية يف احملاكم التجارية
وقد أبرز غالبية هؤالء أن هناك مؤثرات خارجية تسببت يف بروز هذا الشكل من ، مشاكل الفساد وعدم الكفاءة

منهم أن الفساد سبب التسيري  %85فقد رأى ، الفساد وقد كان احملامون هم األكثر انتقادا للنظام القضائي
كما تضمنت هذه الدراسة كشف الفساد يف إدارة اجلمارك حيث أصبحت ،  ف القضاةالفاسد للقضايا من طر 

احملسوبية األسلوب الوحيد للتسيري يف هذه اإلدارة حبيث كانت هذه األخرية أكثر اإلدارات احلكومية فسادا حيث 
انت أوجه الفساد أو أكثر من إمجايل املعامالت اجلمركية، حيث ك %25قدرت املعامالت اليت يشوهبا الفساد بـ

( أجازت 35ذلك أنه يف تسعينات القرن املاضي )، يف إدارة اجلمارك تعكس أوجه الفساد يف اجملتمع ككل
ويف ظل هذه الظروف مت ختفيض أجور املوظفني يف ، احلكومة الرشوة كعملية لتسهيل إدخال السلع عرب احلدود

 وغريها.، االختالس، ري رمسية لزيادة دخوهلم كالرشوةإجياد طرق أخرى غإىل  املؤسسات احلكومية مما دفع هبم

  



 الفصل الثالث: الفساد والفساد التنظيمي على المستوى العالمي والعربي

108 

 :الفرسان البيض -خامسا 
الذي ينددون  1 بإصدار "نداء جنيف" 3446( مأمورا قضائيا قاموا سنة 32هم عبارة عن  سة عشر )  

الصعيد الدويل من التعاضد القضائي على و  فيه بالعقبات السياسية والتقنية اليت تعرتض التعاون بني إدارات الشرطة
واملالية عرب احلدود، حيث سلطوا الضوء على التناقضات الصارخة اليت تعانيها االقتصادية  أجل مكافحة اجلنوحية

ملفات حساسة معنية إىل  الدول املتقدمة السيما األوروبية اليت تعلن رمزيا عن "عمليات تطهريية" تضطلع
القصاص اجتماعيا على جرمية التداول االحتيايل ألموال ذات منشأ اإلفالت من إىل  باملمارسات املشبوهة وادت

ويتمثل اهلدف الرئيسي هلؤالء "الفرسان البيض" يف خلق شكل آخر للذي متارسه الشبكات الدولية ، إجرامي
ريب لتبييض رؤوس األموال ذات املنشأ االحتيايل واليت يقصد هبا األموال املكتسبة من جتارة املخدرات، عمليات هت

العموالت السرية والرشاوي وأموال مجاعات املافيا التقليدية واملافيا اجلديدة القادمة من الشرق ومن ، األسلحة
تلك األموال اليت يستعملها رجال الصناعة من الفساد ومن عمليات التمويل السرية يف اجملال السياسي، ، آسيا

رئ تنشئها املؤسسات وختصصها لتمويل أعماهلا السرية، وقد األموال اليت تودعها يف صناديق للطواإىل  باإلضافة
مليار يورو سنويا( أي ما  465و115قدر إمجايل املبالغ العابرة من خالل املالذات الضريبية مبا يرتواح بني )

( سنوات 35وقد اصبحت هذه املشكلة حمددة بوضوح منذ عشر )، يعادل نصف تدفقات رؤوس األموال الدولية
 .3484موعة السبع بإنشاء فريق العمل الدويل املايل املعين بتبييض رؤوس األموال يف سنة مع قيام جم

 :جامعة الدول العربية والبرلمان العربي لمكافحة الفساد -سادسا
يعرت دليل الربملان العريب مواصلة وامتداد إلتفاقية األمم املتحدة حيث شارك فيه جمموعة من الربملانيني وقد 

مة األمم املتحدة مهمة التكفل بتطبيق اتفاقية األمم املتحدة يف البلدان العربية ألفراد الربملان العريب أوكلت منظ
ليكون كأداة رئيسية بيد الربملانيني من خالل تضمينه جلميع الوسائل الربملانية اليت متكن أن يستخدمها الربملاين 

ترب هذه املنظمة أي "منظمة برملانيون عرب ضد الفساد الفرع العريب سواء كانت دولته عضوا يف املنظمة أم ال، وتع
منظمة الربملان العريب إىل  ،باإلضافة*العريب للمنظمة العاملية للربملانيني ضد الفساد باعتبارها منظمة غري حكومية"

الفساد ملكافحة الفساد جند جامعة الدول العربية من املنظمات اليت تسعى حسب هدفها الظاهر إىل، مكافحة 
 امتداد مليثاق األمم املتحدة حيث يشري هذا امليثاق  ويعترب ميثاق جامعة الدول العربية 2 بأنواعه اإلداري واملايل

ضرورة مكافحة الفساد واحرتام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية وقد أدرج ضمن هذه احلقوق حق اإلنسان إىل 
قافية هذا وشجع امليثاق على مبدأ التعاون الدويل يف حل املسائل يف الرأي والذي يتفرع عنه احرتام خياراته الث
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غري أن ما جيب اإلشارة إليه إذا مت التوفيق بني  1 ة الثقافية اإلنسانيةاالجتماعيو  االقتصاديةذات الصبغة الدولية و 
الدويل بني كيف يتم معادلة مكافحة الفساد والتعاون الدويل كيف يتم مكافحة الفساد يف الدول النامية والتعاون 

مكافحة الفساد يف الدول النامية والتعاون الدويل بني الدول املتقدمة والدول النامية وكيف يتم حتقيق التعاون 
شكل عام هي الدول الدويل، وما هو املقابل الذي تدفعه الدول اليت مت التعاون معها واملقصود أن الدول النامية ب

على املستوى العاملي ومن حيث الثروات هذا الشكل الذي فرضته البلدان اليت متالك النفوذ ااألضعف من حيث 
تقوم بالتعاون أي البلدان املتقدمة ألن الواقع من حيث املساحة ومن حيث الثروات الطبيعية فإن البلدان النامية 

لبلدان املتقدمة على االستعمار الذي متارسه اإىل  هي املالكة بدرجات أكرب من البلدان املتقدمة، ويعود ذلك
ذلك ، طمس هوية الدول الناميةإىل  البلدان النامية االستعمار بشكله احلديث أي الغزو الثقايف والفكري والرامي

خاصة وأن الفساد الذي فرضته تلك البلدان ، أن املبادئ العاملية تؤثر وتلزم مبادئها فيما يتعلق بالبلدان النامية
اخضاع البلدان النامية للتبعية املطلقة وهذا ال يتم إال بوسائل كما سبق اإلشارة هذه و  املتقدمة كسياسة للسيطرة

الوسائل اليت تستعملها البلدان املتقدمة باسم حقوق اإلنسان وحتسني املستوى املعيشي لألفراد والنهوض بعوامل 
ظمة الربملانيني العرب ملكافحة الفساد وهبذا تعترب جامعة الدول العربية ومن، االجتماعيالتطور والتقدم االقتصادي و 

مبثابة الوسيلة اليت ينفذ هبا الفساد الذي تفرضه البلدان املتقدمة خاصة فيما يتعلق حبيث اجمللس االقتصادي 
والصحية وما يتصل هبا من ، ةاالجتماعي، االقتصاديةعلى توفري وتيسري احللول للمشاكل الدولية،  االجتماعيو 

الثقافة إىل  ( من امليثاق وإن اإلشارة22وهذا حسب املادة ) 2 دويل يف أمور الثقافة والتعليموتعزيز التعاون ال
إلغاء الثقافة احمللية للبلدان النامية خاصة البلدان ذات الديانة اإلسالمية إىل  والتعليم إمنا يؤكد الفكرة الرامية
العامل حيث تظهر دول مسيطرة، ودول مسيطرة عليها التقسيم الطبقي لدول إىل  وإحالل الثقافة الغربية اليت تسعى

وهذا ما حدث فعال يف جمتمعات ودول البلدان النامية عن طريق التداخل يف املناهج والربامج التعليمية وكذا 
 باستعمال التكنولوجيا احلديثة برباجمها واليت يتم استخدامها دون الوعي هبدف تسهيل احلصول عليها.

غري أن التناقض أو اخللل الذي يظهر بتطبيق اإلتفاقيات وحماولة حتقيق التكيف بينها خبلق خلال وظيفيا حيث يف 
حالة بروز احنراف تنظيمي أو جرمية منظمة يف دولة ما ولتكن عربية ووجد أن نصا أو أكثر من معاهدة دولية هو 

حث فيما إذا قد عاصر صدور املعاهدة اصدار ملحق الواجب التطبيق على اخللل البارز فإن العالج يقتضي الب
لتفسري كل أو بعض نصوصها أو صدور ملحق تفسريي الحق هلذا الغرض، فإذا وجد مثل هذا امللحق وتوافرت 
فيه الشروط السابق بياهنا خبصوص اعتبار املعاهدة الدولية هلا قوة القانون الداخلي فإن القاضي يلتزم بتطبيق هذا 

إن امللحق التفسريي يبدأ تاريخ سريانه من تاريخ دخول املعاهدة حمل التفسري حيز النفاذ الداخلي إال  التفسري، بل
إذا جاء التفسري بأحكام جديدة والتناقض الذي يربز يتمحور حول املبادئ القانونية اليت جيب أن يلتزم هبا 

                                                           
 .2، ص3441، مكتبة اجلالء اجلديدة، الطبعة، علم قاعدة التنازع واالختيار بين الشرائعسالمة أمحد عبد الكرمي،  - 1

 .2ص ،3554بيت احلكمة، بغداد، ، تدويل الدساتير الوطنيةهيلني نوار،  - 2
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 أو قواعد القانون الداخلي الذي تبنته القاضي عند القيام بالتفسري والتطبيق هل هي قواعد القانون الدويل
املنظمات اإلقليمية أو العربية كجامعة الدول العربية أو الربملان العريب اليت وافقت على ما أصدرته منظمة األمم 

 املتحدة يف جمال مكافحة الفساد.

 :الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد -سابعا 
("منربا إقليميا رائدا للتشبيك املعريف وتنمية ACINETلتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد)متثل "الشبكة العربية 

وهي تضم مؤسسات رمسية معنية مبكافحة الفساد من خمتلف ، القدرات وحوار السياسات يف جماالت اختصاصها
ومية تعترب عنصر جهات غري حكومية بارزة حتت إصطالح جمموعة غري حكإىل  أرجاء املنظمة العربية باإلضافة

حبضور  3558يوليو  15مشرتك من عناصر الشبكة العربية وقد تأسست الشبكة العربية يف عمان األردن بتاريخ 
بلد عريب وهي نتيجة حتققت يف إطار مبادرة اإلدارة  36مسؤولني ميثلون جهات معنية مبكافحة الفساد من 

ة يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة التعاون والتنمية يف الرشيدة خلدمة التنمية يف البلدان العربية املشرتك
اإلقليمية والوطنية املكثفة اليت جرى إطالقها حتت  املشاوراتامليدان االقتصادي وقد نتجت نتيجة سلسلة من 

األمم  عنوان "إعالن البحر امليت الثاين" ويدعم من برنامج االمم املتحدة اإلمنائي وشركائه ومن بينهم مكتب
املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وجامعة الدول العربية ويف هناية 
األعمال مت صياغة واعتماد الوثائق التأسيسية للشبكة اليت تنظم أعماهلا وتشمل امليثاق ونظام العمل واإلعالن 

الشبكة العربية أول برنامج عمل هبا يف أفريل  اعتمدتات الداخلية، التأسيسي وبعد مثانية شهور من التحضري 
( برئاسة دولة األردن وتتوىل الشبكة تنظيم نشاطات 3535-ـ3554وأطلقت أول دوراهتا السنوية يف ) 3554

خمتلفة لدعم أعضائها كما تعمل على تقدمي املساعدة التقنية الالزمة هلم أو تقوم بتسيري ذلك عند اإلمكان 
وتصدر الشبكة أيضا موجزا إخباريا شهريا ومنتجات علمية وتشجع تبادل املعلومات عن بعد بني املعنيني من 

وتنسيق بني خمتلف هذه النشاطات "وحدة الدعم اإلقليمية" اخلاصة بالشبكة واليت ، خالل أدوات متنوعة
 املتحدة اإلمنائي يف مكاتبه ببريوت.يستضيفها برنامج إدارة احلكم يف الدول العربية التابع لربنامج األمم 
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تحقيق األهداف بين التعارض والتنازع في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد  -ثامنا 
 : والتشريعات الداخلية

عند تطبيق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد الدولية ال يقف األمر عند إثبات أو تفسري اتفاقية 
وهي عندما يوجد تعارضبني ، حيث تواجه القاضي اجلنائي مشكلة أكثر صعوبة، ملكافحة الفساداألمم املتحدة 

املعاهدة حمل التطبيق والتشريع الداخلي سواء كان دستورا أم الئحة أم قانونا وهنا يطرح التساؤل عن أي 
كافحة الفساد يف إطار التصنيفات سوف يقوم بالتطبيق ؟ وهذا يتطلب معرفة مكانة اتفاقية األمم املتحدة مل

القواعد الداخلية الدستورية والتشريعية ليبقى خلل آخر يتجسد يف معرفة حكم التعارض بني النصوص، وهذا 
يفرتض حتديد مكانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف سلم تدرج القواعد الوطنية الدستورية والتشريعية من 

لدول باعتبار أن ذلك هو بداية املدخل لتحديد النص الواجب للتطبيق لعالج خالل نظرة إمجالية لدساتري بعض ا
االحنراف احلاصل مع الرتكيز على جوانب التعارض ويف هذه احلالة يفرض القانون الداخلي باتفاق بني مجيع 

مت املصادقة حىت وإن وجد تعارض مع القانون الداخلي خاصة إذا  1 األطراف أي تنفيذ قوانني االتفاقية الدولية
على االتفاقية ونشرها،وهبذا وفق قوانني بعض الدول يتم افساح اجملال لتطيق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 

حيث يتم إعالء القانون الدويل  2مادامت قابلة للتطبيق الذايت، وحىت ولو كانت تتعارض مع الدستور الداخلي 
لقانون الداخلي جتنبا لتحميل املسؤولية للدولة اليت رفضت وهنا ندخل يف على القانون الداخلي دون إعاقة ذلك با

التعارض يربز خلل آخر إىل  إطار اإلهتمام بتشجيع الفساد جراء عدم تطبيق القواعد والقوانني الدولية،وباإلضافة
ل النزاع يف هذه احلالة الذهن أن حإىل  يف قوانني مكافحة الفساد فقد يرتكب اجلاين جرمية أو واقعة واحدة ويتبادر
أي بتطبيق نص واحد من بني جمموع  3يتم بأكثر من نص يف حني أنه بأعمال قواعد التفسري ينتهي األمر 

النصوص ذات الصلة ويعترب هو األقرب وقد اصطلح املختصون القانونيون على اتباع احللول هبذه الصفة حلل 
الظاهرة املنتقى من أول قراءة فاحصة ومثال ذلك أن يرتكب إىل  كونه يرجع  4اخللل حمل النزاع بالتنازع الظاهري

الشخص سرقة بإكراه فإن فعله خيضع للنص اخلاص بالسرقة البسيطة وكذا خاضع للنص اخلاص بالسرقة باإلكراه 
 بينما النص الواجب التطبيق هو نص السرقة باإلكراه، وهبذا حدد للتنازع الظاهري ثالثة عناصر يتمثل األول يف
وحدة السلوك اإلجرامي الذي أقدم عليه الشخص والثاين يف تعدد النصوص اجلنائية املتعلقة بذات املوضوع حبيث 
يبدو ظاهريا إمكانية تطبيقها على الواقعة املرتكبة أما العنصر الثالث فيتمثل يف كون النصوص اجلنائية سارية 

 ذلك طبيعة إىل  التضخم التشريعي أضفإىل  بني النصوصإىل  املفعول على الواقعة املرتكبة ويرجع التنازع الظاهري
                                                           

، دار اجلامعة اجلديدة، العرف الدولي والمبادئ العامة للقانونأحكام القضاء الدولي ودورها في إرساء قواعد عبد الكرمي عوض خليفة،  - 1
 .346،ص3554اإلسكندرية،

 .365ص، 3484كلية احلقوق، جامعة املنصورة ،  رسالة دكتوراه، التطبيق المباشر لقانون الجماعات األوروبيةعبد املنعم حممد،  - 2

 .3513ص 3555، دون دار نشر،النظرية العامة للعقوبة والتدابير االحترازيةشرح قانون العقوبات، القسم العام، حممد عبد الغريب،  -3
 .346،ص3442، منشأة املعارف، اإلسكندرية النظرية العامة للقانون الجنائيرمسيس هبنام،  - 4
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ويتوافر التنازع إذا وجد نص خاص ونص عام يعاجل نفس املسألة أو نفس الواقعة 1النصوص اجلنائية
فالنص اخلاص يغلب ويستبعد تطبيق النص العام مبعىن أنه يوجد نص يضع شروطا عامة ويأيت نص يتضمن تلك 

أنه حيتوي على إىل  عناصر فيتم تطبيق األخري ويرجع ترجيح النص اخلاص على العامالشروط ويضيف بعض ال
التنازع الظاهري يربز شكل آخر يتمثل يف التنازع احلقيقي إىل  مجيع العناصر الواردة يف النصوص العامة باإلضافة

فكيف يواجه ، ود تنازع حقيقيعدم إمكانية التوفيق بني النصوص حمل النزاع لوجإىل  بني النصوص إذا انتهى األمر
القاضي املشكلة؟ مبعىن آخر هل يغلب أحكام املعاهدة أم أحكام التشريع الداخلي لوضع حل يرى املختصون 
القانونيون أنه جيب مراعاة قيد التدرج التشريعي حيث بعد حتديد مكانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف 

أي أن تكون النصوص 2إثر ذلك يقضي إعمال فض التنازع بني النصوص اجلنائية النظام القانوين الداخلي وعلى
حمل التنازع من مرتبة تشريعية واحدة أي من درجة واحدة وهنا يفرض إعالء املعاهدات الدولية على التشريع 

احلالة أن فئة  يربز يف هذه، الداخلي ذلك أن خمالفة التشريع للمعاهدة ال يعين أنه يعين أنه تشريع غري دستوري
اعتبار أن املعاهدة ليست قانونا وإمنا هلا قوة القانون وقد مت الرد على هذه الفئة بأن املعاهدة طاملا هلا قوة إىل  تشري

القانون فهي تأخذ مرتبته وأن املعاهدة تستبعد القانون وذلك لضمان عدم التعرض للمسؤولية الدولية خاصة حالة 
تورية املعاهدات الدولية حيث تعترب العالقة بني القانون الداخلي والدويل عالقة تكامل تواجد رقابة سابقة على دس

إىل  اإلستنادإىل  وضع حلول ملشكالهتا الداخلية فتلجأإىل  وتعاون ذلك أن بعض الدول تعجز عن الوصول
ط فيه طرفني طرف من أن هناك بعض املشكالت املشرتكة كأن حيصل احنراف يشرت إىل  القوانني الداخلية باإلضافة

استرياد إىل  الدولة اليت حصل فيها االحنراف أو اجلرمية وطرف شريك كالشراكة التقنية مثال حني تلجأ دولة ما
على املعاهدات الدولية والقانون االعتماد  تقنيات من دولة أخرى وفق عقد ويف حالة حصول خلل معني يظهر

 .الداخلي

  :فساد على مستوى فاعلين –تاسعا 
 فئات شعبية غير محمية:  -أ  

يتدبر آالف الكادحني قوهتم اليومي قوهتم اليومي بالتعاطي ملهن إصالح العديد من التجهيزات املنزلية،  
خطر استنشاق ألياف إىل  تعرضهمإىل  كالثالجات، ومسخنات املاء، وميكانيك السيارات، إخل، ويؤدي ذلك

هم يف الوقت الذي ال محاية اجتماعية هلم، كما يطرح حبدة مشكل نفايات األميانت غري املرئية، واملخاطرة بصحت
 االميانت الذي ال تنشغل به أي جهة.

 

                                                           
 .644،ص3446 6، دار النهضة العربية، الطبعةالوسيط في قانون العقوبات، القسم العامأمحد فتحي سرور،  -1

2M. complet ,Introducton au droit ,Guauno editeur.E.J.4.Paris, 2007, P44. 
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 ات: ر قرويون بوزا -أ
حسب الربوفيسور شكيب العراقي، رئيس اجلمعية املغربية لطب الشغل واالرغونوميا، واملخاطرة )الغزيت دو 

لالميانت مبنطقة ورزازت، مل تعد مستغلة رمسيا، لكنها تعرض (، مثة ثالث مناجم 3551غشت  34ماروك 
 للخطر قسما من سكان املنطقة الذين مازالوا يستعملونه يف النسيج.

 حادث بالمحمدية يفضح شروط تناول ونقل االميانت: -أ
املراقبة منعدمة، الظروف اليت يتم فيها نقل وخترزين واستعمال املادة القاتلة ال تراعي صحة العاملني ما دامت 

والدولة الربجزوازية ذاهتا تستهني باخلطر ألنه ال يهدد سوى صحة العمال. وهل مثة مثال معرب عن هذا الوضع 
: سقطت باحملمدية قرب حي الربادعة اكياس اميانت 3441أكثر من احلادثة اليت شهدهتا مدينة احملمدية سنة 

 نزاهلا من باخرة نقلها من كندا.حمملة يف قطار من ميناء الدار البيضاء بعد إ

إصابة حبساسيات جلدية، قال عنها الدكتور  32كانت عربات القطار حمملة بعشوائية دون غطاء، مت تسجيل 
بلمامون عضو مكتب" اجمللس البلدي " إهنا ال تشكل أي خطورة على صحة املصابني على املدى القصري هذا 

(، دون أن تتورد رأي الدكتور يف خطورة االميانت على 3441نيو يو  33جاء يف جريدة االحتاد االشرتاكي )
املدى الطويل. ال يبدو أن األمر يشغل بال تلك اجلريدة، وهذا ما يؤكده عنوان اخلرب ذاته الذي اعترب االميانت 

 مادة مشعة؟.

 اكواخ أحياء الصفيح: -د
األكواخ قد تكون مسقفة باأللواح قسم غري معلوم من سكان احياء القصدير مهددون خبطر االميانت، ألن 

اإلمسنتية املتموجة اليت يستعمل االميانت يف صناعتها )الكتساهبا الصالبة(، فمع تقادم تلك األلواح يتناثر منها 
 رئة القاطنني يف األكواخ، وكثرية أيضا هي املعامل والورشات املغطاة بألواح دمياتيت.إىل  غبار االميانت ليتسرب

 مومية، منها الجامعة:مؤسسات ع   -ه
يوجد  préfabriquéبكلية اآلداب جبامعة عبد املالك السعدي بتطوان. تأكد ذلك بعد القيام جبملة حتاليل 

من طرف باحثني يف خمتربات كلية العلوم بالرباط، شعبة  3553االميانت يف مواد البناء اجلاهزة يف هناية فرباير 
املخترب العمومي للتجارب والدراسات للقيام خبربة إىل  الكيمياء وقد عهدت األداة املركزية لوزارة التعليم العايل

خبربة طبية، وباستبدال معدات البناء تلك، وبلجنة حبث يف املبالغ  مضادة لتحديد نسبة االميانت طالب األستاذ
اليت انفقت يف أشغال ترميم البنايات. اضرب األستاذ بتطوان، وحدا حدوهم الطالب، فتم التخلي عن تلك 
البنايات. وهذا وقد استخدمت نفس املعدات يف ملحقات جامعات أخرى كالبيضاء، وفاس، ومن احملتمل أيضا 

ون مدارس قروية قد استعملت هبا مواد بناء تضم االميانت. األمراض الناجتة عن االميانت. وبعد احلملة أن تك
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جداول األمراض املهنية باملغرب امراض االميانت إىل  العاملية ضد االميانت ومنعه ببلدان عديدة، أضيفت
 األخرى.

 (. اعرتف44جدول على حدة )رقم ( خصص ألمراض االميانت 3444فعند تعديل تلك اجلداول )ديسمرب 
سنة(، واألورام )اجلنبوية  45سنة(، واملزوثليوم )مدة املسؤولية  35جانب االسبستور )حددت مدة املسؤولية إىل 

 35سنة شرط التعرض مدة  12سنة(، والسرطان القصيب الرئوي )45البدائية أن تثبت طبيا صلتها باالميانت)
أمام ستمكن باألقل ضحايا االميانت باماكن العمل من املطالبة بالتعويض  إىل سنوات مثل هذا اإلجراء خطوة

عن املرض املهين، هذا إن كان رب العمل قد أمنهم لدى شركة تأمني، فالتأمني على األمراض املهنية ليس إجباريا 
نية يف غشت يف القانون املغريب، فحىت بعد أن جاء تعديل قانون التعويض عن حوادث الشغل واألمراض امله

بإجبارية التأمني تصدى له أرباب العمل، لدرجة أن رئيس نقابتهم الشامي اعتربه "مؤامرة ضد املقاولة"،  3553
عن إجبارية  3551يونيو  34الرتاجع يف ظهري إىل  ونظموا محلة ضده انتهت، بفعل تقاعد القيادات النقابية،

ض املصاب بأمراض اميانت، فامليزوثليوم ال يظهر إال بشكل التأمني عن األمراض املهنية هذا ومثة مشاكل تعرت 
متأخر، عقودا بعد التعرض الميانت، وبالتايل قد نقلت العالقة السببية من إدراك األطباء، وقد تنكرها شكرات 

مكن التأمني مبربر ان مهنة العامل أو مكان عمله مل تعرضه الميانت. وعليه آنذاك ان يايت حجة الطابع املهين ليت
من االستفادة من التأمني عالوة على ان هلذا املرض الفتاك اعراض ال منطية مستعصية على التحديد مما يتيح 

 إصابات غري مهنية. وهذا ما جيعل عدد ضحايا ميزوثليوم غري معروف.إىل  لبعض األطباء عزوه

 مرسوم كذبة االستعمال اآلمن:

كة )من وزارات الداخلية ـ األشغال العمومية ـ البيئة ـ الصحة ـ حتت ضغط حملي حقيقي، فشكلت جلنة وزارية مشرت 
مستشفى غشت بالدار  35التعليم العايل(، دون أن تضم خرباء املختربالعمومي للتجارب والدراسات، وال أطباء 

أن احلكومة بصدد إعداد مرسوم  3444البيضاء الذين قاموا بدراسات حول االميانت. وراج يف اإلعالم منذ 
حلماية األجراء املعرضني لغبار االميانت رغم اليقني التام احمليط خبطر االميانت، وتزايد البلدان اليت منعته، مل تر 
اللجنة الوزارية املغربية داعيا ملنعه، ومل يكن كل ما اقرتحته خارجا يف آخر املطاف عن املنطق املتحكم يف التعامل 

، منطق التعويض بعد وقوع الكارثة وليس اتقاؤها الذين يعين يف حالة مع األمراض املهنية يف القانون املغريب
االميانت املنع الكلي، هكذا اقرتحت اللجنة الوزارية املغربية داعيا ملنعه. ومل يكن كل ما اقرتحت خارجا يف آخر 

اجلدول إىل  ميزوثليوم املطاف عن املنطق املتحكم يف التعامل مع األمراض املهنية املرتبطة باالميانت. بإضافة مرض
وزادت اللجنة فاستهانت باخلطر نافية وجود تعرض من نوع  flocageمن جداول األمراض املهنية وتقنيات  33

بيئي يف املغرب مبربر أن تقنيات الرش باالميانت حفظ احلرارة قليلة االستعمال بينما بنيت نتائج املخترب العمومي 
عض البنايات، عالوة على انعدام أي احصائيات للبيانات املستعملة املمنوعة وجود نسبة خميفة من األلياف يف ب

flocage  لالميانت، ومن جهة أخرى تواصل جلنة اليقظة من اميانت ابداء ختوفها منددة باستمرار عمليات
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ع وضإىل  ( احلقيقة أن حكومة املغرب مل تسع أبدا3551غشت  34الرش باالميانت )دوليا)الغزيت دوماروك 
تربير مواصلة استعمال االميانت ملواصلة جين إىل  حد هنائي لفتك االميانت بصحة العمال والكادحني، بل دوما

ـ حول اكذوبة االستعمال األمن لالمنيات، حيث جرى تقدمي  3448يونيو  3األرباح، ففي اليوم "االعالمي" 
حجج متساوية يف  1 الدفاع عن االميانت باخلطوط العريضة ملشروع املرسوم الذي تعده اللجنة املشرتكة، مت

 زيفها 

 تربئة لبكريزوليت بادعاء أن اخلطري هو االميانت امفيبول 

  من استعماالت االميانت. %45تقليل خماطر اإلمسنت املعزز باميانت الذي ميثل 

 .التشكيك يف البدائل املقرتحة الميانت 

وتدخل ممثل دمياتيت يف اليوم  défibrageمى لكنه مل يكشف عدد ضحايا االميانت إال يف مرحلة تس
 اإلعالمي ليدعى أن العمال ال يكونون يف اتصال مع االميانت

 مضمون المرسوم: 
بعد سنوات تداول حول االميانت بضغط من احلملة العاملية، اتضح حلكومة املغرب انعدام تعبئة عمالية وشعبية 

منع املادة الفتاكة، فاكتفت مبرسوم حول أكذوبة مل إىل  ي حاجةحملية ضد القتل واإلعاقة باالميانت، فلم تر أ
 تعد تنطل سوى على اجلهلة، أكذوبة االستعمال اآلمن لذلك السم.

أدرجت صحافة االحتاد االشرتاكي إصدار مرسوم االميانت ضمن منجزات حكومة التناوب، واحلقيقة أهنا على 
اهتا: إنه استكمال ملا هيأته احلومة السابقة، وجمرد كذب على فقراء صواب، فاملنجز املزعوم شبيه حبكومة التناوب ذ

ومر من اجمللس  3555يوليوز  2املغرب وخدمة لربجوازييه صادق اجمللس احلكومي على مرسوم أمنيات يوم 
عوضا عن احلل  3553يوليوز  31، صدر باجلريدة الرمسية 3555أكتوبر  34الوزاري، برئاسةامللك، يوم 

الوحيد، أي املنع النهائي، نص املرسوم على وجوب االلتزام بتدابري وقائية، وعلى خلفية تربئة صنف احلقيقي 
الكريزوليت، نص املرسوم على منع اميانت االمفيبول، بيد أنه منع جزئي يقتصر على حاالت صنع وحتويل 

وم(؟ ومنع املرسوم أعمال الرش املنتجات اليت يدخل االميانت عنصرا أساسيا يف تركيبها.)نص اجلملة يف املرس
باالميانت، والزم رب العمل بتدبري منع تطاير االميانت واحرتام نسبة التعرض، ويف حال جتاوزها حيدد السبب 
ويتدارك... ومبد العمال مبعدات تنفس ومالبس واقية عند االقتضاء )يصوهنا ويستبدهلا عند احلاجة( وتفاصيل 

 أخرى حول املالبس.

مرة إىل  أشهر، ختفض 1مراقبة نسبة اميانت يف اجلو من طرف خمترب يعينه قرار لوزير التشغيل كل  كما نص على
يف السنة إذا مل يطرأ تغيري جوهري على ظروف العمل ومل تتجاوز القياسات الثالث السابقة نصف النسبة القانونية 
)نسبة التعرض لالميانت حتدد بقرار مشرتك من وزراء الشغل والصحة والصناعة والبيئة( وألزم املرسوم رب العمل 
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سنة، واملراقبة  45ليهم ومفتشية الشغل، وحيتفظ به طلية مبسك سجل تلك القياسات يكون مبتناول العمال وممث
الطبية لصحة العمال بفحص طيب قبل االلتحاق بالعمل وآخر كل ستة أشهر وما يراه طبيب الشغل من فحوص 
أخرى وضم املرسوم مجلة أمور أخرى: تكوين العمال على ممارسات العمل السليمة، واإلعالم حول خطر 

جو اماكن العمل، وحاالت جتاوز النسبة القانونية، واستخدام التجهيزات واملالبس الواقية، االميانت، ونسبته يف 
مستوى اتفاقية منظمة إىل  خماطر اميانت واحتياطات استخدامه اآلمن ومل يرق املرسوم املغريب حىتإىل  والتنبيه

ونة مناسبة لألكياس وغريها العمل الدولية حول اميانت، إذ تغاضى على متضيات منها عديدة، مثل وجوب عن
مما حيتوي على االميانت، وحتيني نسبة التعرض، وأن يعهد هدم البنايات اليت هبا مواد عازلة من االميانت وإزالة 

مقاوالت معرتف من السلطة املختصة بكفاءهتا يف املضمار، كما جتاهل املرسوم املغريب املادة إىل  ذلك االميانت
علقة بالتخلص من نفايات االميانت دون خطر خطر على صحة العمال وسكان حميط املت 363من اتفاقية  34

املقاولة، واختاذ إجراءات لتفادي تلويث البيئة العامة انطالقا من أماكن العمل كما ترك مرسوم املغرب جانبا 
عيينهم إطالع العمال بشكل كاف ومناسب على نتائج فحوصهم الطبية، وتأمني دخل يتعذر ألسباب طبية ت
واقع إىل  الدائم يف عمل يعرض االميانت، إخل. وجلي أن تنفيذ هذا املرسوم، غري الفعال، شبه املستحيل بالنظر

تطبيق قانون الشغل باملغرب، واحلالة املزرية اليت يوجد عليها جهاز تفتيش الشغل، واحلالة الكارثية للمنظمات 
ى اميانت ال يهم سوى اميانت أماكن العمل. أما الذي غادرها، النقابية وهذا عالوة على أن املرسوم ال يهم سو 

أي املتضمن يف املنتجات والنفايات، فال حديث عنه يعين هذا اإلجراء احلكومي يف آخر املطاف ترك جرمية قتل 
 34العمال املتواصلة، طمأنة أغنياء االميانت بضمان تدفق أرباحهم وبالفعل فور مصادقة جملس الوزراء يوم 

على املرسوم الزائف ابتهج املستفيدون من الوضع. كتبت أسبوعية ماروك ايبدو مدافعة عن إحدى  3555كتوبر أ
أكرب املقاوالت املسببة لكوارث االميانت: دمياتيت اليت ميلكها ميلود الشعيب، وقالت إن دمياتيت كانت دوما 

ء تفاهم تقين ومؤامرة استبدادية، االميانت املثري حمرتمة ملقتضيات املرسوم، وإن السيد الشعيب"إمنا كان ضحية سو 
للصخب هو الذي يستعمل يف أعمال الرش، بينما دمياتيت تستعمل اميانت لصنع صفائح تسقيف"، وكما 

بإدريس البصري أوردت اجلريدة أن " ميلود الشعيب يتهم وزير الداخلية السابق  3444تلصق جرائم ما قبل 
أن املرسوم اجلديد يرفع حضرا إىل  بقصد اإلضرار جمموعته"."وختلص ماروك ايبدوإدريس البصري بتعمد اخللط 

ويبدد شبهة غري مبنية على أي خربة خاصة كان التمييز بن االميانت آخر خطوط دفاع الرأمساليني عن ارباحهم 
ب، متجاهلة األحباث االميانتية، وهو تضليل روجته بكثافة الدولة الكندية، والتقطته حكومة أرباب العمل باملغر 

 العلمية اليت أثبتت ان اميانت كريزوليت يسبب سرطان الرئة ومزوثليوم".

 مسؤوليتنا: 
بعد انتهاء شوط من مواجهة االميانت بانتصار ربح األقلية على صحة األكثرية، سيظل ذلك السم خطرا حمدقا 

ثل الشرق األوسط وإفريقيا، السيما اجلزائر )مي بأجيال أخرى من كادحي املغرب، فاستهالك الميانت مرتفع ببلدنا
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من الطب العاملي(. وما دامت احلركة النقابية تغط يف سباهتا، ستواصل  %35وأنغوال واملغرب والسنيغال حاليا 
حكومة ارباب العمل جتاهل الدراسات العلمية واخفاء املعلومات الطبية عن العمال الضحايا، وستتواصل الوفيات 

العدالة مبكيالني إزاء جرائم رجال الصناعة، فكم رب عمل سجن بعد أن سبب موت عماله  ببطء، وتستمر
 باالميانت؟ 

تدهور ظروف العمل وقبول العمال هبا كرها. واحلكومة ال إىل  وسيؤدي تعاظم البطالة، وشبح الطرد من العمال،
ظيمة تقع، من جراء هذا الوضع على كاهل تأبه بكوارث االميانت، فما بالك بباقي األمراض املهنية إن مسؤولية ع

منظمات النضال، على رأسها نقابات العمال ومجعيات حقوق اإلنسان، مسؤولية النضال من أجل وقف هنائي 
الستعمال االميانت بقصد محية االجيال املقبلة ليس مثة منتوج حيتوي على اميانت آمن، وليس مثة نوع من 

تضافر جهود كافة األوفياء لعلة وجود منظمات النضال من أجل حبث وطين االميانت عدمي اخلطورة جيب أن ت
حول حجم الكارثة، تتعاون عليه النقابات العمالية ومجعيات حقوق اإلنسان، وتتعني املطالبة بأن تقدم املقاوالت  

ا معلومات كافة املعلومات حول العمال املعرضني خلطر اميانت، مع متابعتها قضائيا يف حال رفض تقدمي هكذ
 بتهمة عدم مساعدة شخص يف خطر.

 قيام النقابات العمالية مبقاضاة الدولة لنها تعلم اخلطر ومل متنعه. -

تنظيم محلة وطنية للظفر مبنع هنائي لكافة انواع االميانت، تشارك فيها كافة منظمات نضال الكادحني،  -
وبتعاون مع منظمات  FIOMمحلة  3552مايو 32مبقدمتها النقابات العمالية، اليت اطلقت يوم 

ل من أجل منع شبيهة ببلدان أخرى، منها الفيدرالية الدولية ملنظمات عمال التعدين اليت تنسق النضا
من أجل منع عاملي لالميانت،  Ben Asbestosاميانت بالعامل، واللجنة اخلاصة بالوقاية يف اجلمعية

البلدان املنتجة واملستعملة الميانت، إىل  تصرحيا موجها 3554سبتمرب  36واليت تبنت يف بيكني 
AISS  منع إنتاج وجتارة واستعمال  اإلقدام بوجه السرعة على إىل  تدعوها االجتماعيالدولية للضمان

 كل أنواع االميانت واملنتجات احملتوية عليه.

اختاذ إجراءات للحد من خطر اميانت املتبقى يف البنايات والتجهيزات الصناعية واملنزلية ومبا أن سرطان  -
ا اميانت وامراضه األخرى تظهر بعد عقود من التسرت، ال يكفي املنع البد من محلة إلعالم العمال مب
يهدد صحتهم. جيب إنذار العمال الذين استنشقوا االميانت بأماكن العمل، وال زالوا على قيد احلياة، 

 ليتمكنوا من مساعدة اطبائهم على تأويل األعراض املرضية املنذرة بقصد ضمان عالجات ناجحة.

قاق حقوقهم يف مساعدة الضحايا وأرقاربه بإرشادهم حول اإلجراءات القانونية والطبية الواجبة إلح -
 العالج واحلماية القانونية والتعويضات.
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 إعادة بناء النقابات العمالية: -و
ال يقتصر مشكل النقابات على ختليها عن مشروع بديل لنظام عبودية العمل املأجور، بل تقاعسها حىت عن 

 ابسط وظائف الدفاع عن شروط افضل لبيع قوة العمل.

أن إىل  اكن العمل حدا أد  من اإلهتمام واجلدية، ليس باألمر الغريب بالنظرفهي ال تويل صحة الشغيلة يف أم
باقي جماالت العمل النقايب ضحية لنفس اإل ال أو السفسفة يف أحسن حال. هذا مع ان كوارث عديدة حلت 

مراض بالعمال بفعل مت ما آل إليه ظروف العمل من انعدام شبه تام لشروط السالمة، وتكاثر اإلصابات باأل
املهنية، )السيلكوز بالنسبة لعمال املناجم، البيسنوز وأمراض أخرى باجلهاز التنفسي بالنسبة لعامالت النسيج، 

إضفاء الطابع الكفاحي على إىل  وأمراض احلساسية والربودة بالنسبة لعامالت التصبري،...( لذا فإن كل توق
مة وفق رؤية طبقية تكشف التناقض التام بني صحة النقابات يقتضي، ضمن أمور أخرى، االضطالع هبذه امله

 العمال وأرباح الرأمساليني يعين النضال من أجل:

  قيام مؤسسة عمالية ملخاطر الشغل، تنظم محالت الوقاية من االصابات املهنية وتفدم املساعدة
 للضحايا، تكون إحدى لبنات بناء وحدة احلركة النقابية.

 ار بقيام جلان خاصة باملخاطر املهنية يف األجهزة النقابية على الصعيدين تأهيل النقابات يف هذا املضم
 احمللي والوطين 

  طب شغل حقيقي: استقالل اطباء الشغل عن أرباب العمل، وإخضاعهم لرقابة النقابات وجلان
 السالمة، إخل.

  جلان سالمة حقيقية بأماكن العمل، هلا حق اإلعرتاض على كل ما يضر بصحة العمال، تسيري مشرتك
مع اإلدارة ملشاكل السالمة بل أداة نضال باستعمال ما يعطيه القانون وتوسيعه قيام جلان السالمة 
 بأحباث وخربات حول األمراض املهنية دمج التعويض عن حوادث الشغل وامراضه يف الضمان

، بدل تركه جماال الغتناء الشركات اخلاصة ويبقى االمر اجلوهري هو تعزيز املقاومة اجلماعية االجتماعي
 لألخطار املهنية، هذه املقاومة هي اليت ستمد بالفعالية املساطر القانونية القائمة أو اليت ستنتزع.

ري أحد أوجه فساد نظام امللكية ليس مشكل االميانت غ جل بديل نظام تقتيل العمال من أجل الربحأمن و 
اخلاصة لوسائل اإلنتاج، وال يتعلق األمر بأرباب عمل بال ضمري يشكلون االستثناء، بل مبنطق نظام املأجور الذي 
يعتصر األرباح باستعمال البطالة لفرض شروط عمل سيئة على األجراء، والذي يعترب السالمة كلفة تستدعي 

ن غالبية النقابيني استبطنوا أن التنظيم الرأمسايل لالقتصاد هو وحده العقالين وإنه اخلفض لرفع األرباح واحلال أ
جيب احلفاظ على أرباح الرامساليني ملصلحة العمال أنفسهم، وهذا منظور جيب تغيريه راديكاليا جبهد التشهري 
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ن، وبالطريق الثوري إليه، طريق بنظام العل املأجور والتعريف بالبديل االشرتاكي الكفيل باستعادة غنسانية اإلنسا
 التنظيم والنشاط الذاتيني للعمال وكافة الكادحني.

 مراجع: 

 كسبها ـ بالفرنسية ـ منشورات الديكوفريت باريس إىل   موسوعة خماطر الشغل: كي ال تفقد حياتك السعي
3482. 

  املنظمة بانرتنت جدول نص اتفاقية منظمة العمل الدولية حول االستعمال اآلمن الميانت ـ موقع
 .3555أبريل  35بتاريخ  4488األمراض املهنية ـ اجلريدة الرمسية عدد 

  3553بتاريخ الفاتح فرباير  4485مرسوم وقاية العمال املعرضني الميانت ـ جريدة رمسية عدد. 

 دراسة عن اميانت مبوقعwww.amit67.org  

 وقع منظمة العمل الدولية( بالفرنسية طب )االميانت: مدة الكمون سيف دميقليس حقيقي، مقال مب
 3448الشغل بالقطاع املنجمي ـ منشورات اجلمعية املغربية لطب الشغل واالرغونوميا ـ دار القرويني 

 بالفرنسية.

  3443األمراض املهنية يف التشريع املغريب ـ حممد برادة غزيول. مطبعة ومكتبة األمنية ـ. 

 كل املادة ،  املناضلة 2طب شغل حقيقي وهزالة التعويض العدد  حوادث الشغل وامراضه بني انعدام
 اإلعالمية حول االميانت باألرشيف اإللكرتوين جلريديت لكنوميست الغازيت دو ماروك.

 :نموذج مافيا اإلرهاب -عاشرا  
  :اإلرهاب ونشأة الدولة العميقة في تونس -أ

بنسق متصاعد انطالقا من أحداث مدينة و  تدرجييةتعيش البالد التونسية على وقع انتشار اإلرهاب بصفة 
الرقيب أول باجليش التونسي وليد اللحاجي و  اليت أودت حبياة املقدم الطاهر العياريو  3533ماي38الروحية يوم 

مرورا بأحداث بئر علي بن خليفة وتبادل إطالق نار بني إرهابيني وجنود تونسيني وصوال يف سنة 
ة دخول السالح بكميات هائلة دون الكشف أو التوضيح كيف تسلل ذلك تنامي ظاهر إىل  3531/3533

وسط العاصمة تونس دون رقيب او حسب لتنشئنا ظاهرة غريبة عن ثقافة إىل  السالح وجتاوز حدود الوطن ليصل
آخر على وقع أصوات الرصاص إىل  الشعب التونسي الذي قاد ثورته بكل سلمية ليفيق هذا الشعب من حني

 الغتيال السياسي لرموز وقادة سياسيني.وفواجع ا
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اغتيل قائد من قيادات اجلبهة الشعبية بست رصاصات امام منزله وبتاريخ  3533فيفري  6ففي تاريخ 
جويلية اغتيل سياسي آخر ورمز آخر املرحوم الربا ي وهذه املرة اغتيل بأربعة عشر رصاصة وبنفس املسدس  32

يلنا على الوقوف نفس اجلهة وراء هذين االغتيالني ببشاعة وإصرار كبري على الذي وقع به اغتيال األول مما حي
نشوب حالة من الفزع والرعب لدى الشعب ولكن ايضا لدى النخبة السياسية اليت إىل  القتل، واغتيال حييلنا

هلدف سرعان ما تدخل يف حالة من الصراع وتبادل التهم يف كل مرة مباشرة بعد كل عملية اغتيال وكان با
والداعي الباعث على ارتكاب اجلرمية ذاته يف كل عملية اغتيال بل وتاكد وحتقق بكل دقة اثر االغتيال الغادر 

على الساعة السادسة ونصف حلظات قبل  3531جويلية  34لثامنية من جند تونس البواسل محاة الوطن بتاريخ 
أنه اغتاظ من عدم حتقق هدفه املنشود من االغتياليني اإلفطار ومتت اجلرمية بطريقة بشعة وكان اجلاين هو نفسه وك

األولني فكان التشفي يف واقعة جبل الشعانيب الذي طن الشعب التونسي اهنا الكابوس الذي انتهى بعد أن 
الصراع طيلة شهرين كان لتخليص الشعانيب من الطبيعة ولكنه أيضا "تنبا" يف تفجريات جديدة و"بشرنا" بصمولة 

عملية ارهابية ستظهر يف الشعانيب قائال األيام بيننا... وصحت "النبوة" مثانية من ضباطنا األحرار  تونس وبوقوع
البواسل يقتلونيذحبون بدم بارد كأبشع ما يكون... ولكنه نسي قبل رحيله املفاجئ... أن خيربنا عن كيفية انتحار 

ت وزارة الدفاع انذاك أنه اعرتف بعالقته مع واليت أعلن 3531الرقيب األول البدري التليلي خالل شهر جانفي 
جمموعة ارهابية. واليت عرفت باسم عقبة لنب نافع حسب تصريح لوزير الداخلية انذاك. تسللت واستقرت جببال 

 جندوبة والقصرين.

ولسائل أن يتسائل كيف ميكن للرقيب االنتحار بعد ان اعرتف بأمور متس كيان وأمن الدولة يف غفلة من 
يف حني أن القواعد والرتاتيب العسكرية تقتضي أن ال يقع االحتفاظ باجلنود بأي حال من األحوال يف  اجلميع

زنزانة بصفة انفرادية وأن اقتضى األمر أن يصاحبه زميل له طوال مدة االحتفاظ والسؤال اآلخر الذي طرحته عائلة 
أخرى من بدن الفقيد اليت يسهل معاينتها الفقيد واحلقوقيون أيضا هو ما سر تلك الكدمات بالرأس وباجزاء 

بالعني اجملردة... لعله لو بقي حيا لكشف عديد األمور وهو املسؤول عن حراسة مغازة األسلحة بالثكنة العسكرية 
بالكاف ونرجو يف هذا اإلطار من السيد قاضي التحقيق الرائد حسين العربوقي أن يكشف للرأي العام مالبسات 

املسؤول عن انتحار الرقيب األول ألببدري التليلي، أن هاته التصرحيات اليت مل توضح غلى حد هذا التحقيق ومن و 
اآلن من شاهنا أن تكشف عديد األمور فكيف لعنصر من اجليش أن يرتبط جبماعات إرهابية حسب تصرحيات 

 رمسية. مث نتحر وهل هو الوحيد املرتبط هباته اجلماعات.

عقيدا حني تعطى األوامر جملموعة صغرية من الضباط بالتنقل من الثكنة كذلك أمر حمري واصبح أكثر ت
جبل الشعانيب جمددا وبعد أن اعلن قائد أركان اجليوش الثالثة يف آخر تصريح وظهور تلفزي إىل  العسكرية ببنزرت

حيرر يف جبل  له بأن ال وجود جلماعات إرهابية جببل الشعانيب وأنه أجاب الرئاسات الثالثة حول ذلك بأنه كان
 الشعانيب من الطبيعة...
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عمليات إرهابية بني اللحظة واألخرى يف جبال من جبالنا تفجري سيارة مفخخة أمام مركز أمين حبلق 
الوادي... كميات اسلحة مهولة وخمازن للسالح تكتشف بني اللحظة واألخرى يف قلب العاصمة اغتيالت 

النهار وبنفس املسدس... انتشار للجرمية املنظمة وجرائم تبييض األموال  سياسية ال برز القادة السياسيني يف وضح 
كل ذلك دليل واضح على الرغبة يف نشر الفوضى والرعب لدى املواطن التونسي حىت يشعر بعدم اإلستقرار 

فوضى أننا أمام حلظة تغلغل الدولة العميقة بآليات العنف والإىل  واالطمئنان كل ذلك ال ميكن إال أن حييلنا
والعدمية لكما مت املساس مبصاحلها احليوية وبنفوذها املنتشر يف املؤسسات الدولة ومفاصلها مستعملة يف ذلك 

 نفوذها الداخلي واخلارجي للتأثري يف القرار السيادي للدولة بطريقة غري مباشرة عن طريق القتل والرتويع.

أن نصرح اننا أمام اخطبوطة أو شبكة من الفساد منت إن الواجب الوطين واملسؤولية التارخيية حيتمان علينا 
اإلستعانة إىل  وترعرعت قبل الثورة وحتاول اليوم عن طريق نفوذها املايل واإلعالمي والسياسي واجلمعيايت باإلضافة

ببعض احلرس القدمي الذي مازال يعشش ولألسف ويف بعض املواقع السيادية واألمنية وبالتعاون مع املخابرات 
جنبية اليت صار يقلقها أن ترى الدولة التونسية تسري حنو البناء الدميقراطي واملؤسسايت بعيدا عن الشخصنة ويف األ

قطع مع املاضي ولو خبطوة متعثرة احيانا ومرتددة أحيانا أخرى، إن هذا املفهوم "الدولة العميقة" الذي يعرب عن 
اجملال األمين إىل  باإلضافةاالقتصادية  االت اإلعالمية املاليةوجود جلة من لوبيات الضغط اليت تتفرع يف عديد اجمل

ضرب املصاحل احليوية إىل  تسعى يف عالقتها ببعض املخابرات األجنبية ولوبيات الفساد يف بعض الدول اجملاورة
سياسي واالستقرار للدولة الوطنية كلما احست أن هناك خطرا دا ا يهدد مصاحلها. وإن املتأمل يف التاريخ ال

للتجربة الرتكية أو أمريكا الالتينية قد يفهم أننا بصدد املرور بنفس التجربة وبنفس الوسائل فرتكيا يف سوات القرن 
املاضي عاشت صراعا طويال وفق خطة حمكمة طويلة النفس جملاهبة ابشع اجلرائم اليت ارتكبها أقوى شبكة منظمة 

املهم أن نبحث قليال يف خلفيات نشأة الدولة العميقة هبذا املعىن يف  للدولة العميقة املعروفة باسم ارجنكون، ومن
 تاريخ تركيا احلديثة، فرمبا نعرف منها ما الذي حيدث يف تونس هذه األيام وملاذا حيدث...

حسب املؤرخني واخلرباء كانت من أول دول العامل اليت غرست فيها املخابرات" نواة ما عرف فيما بعد باسم 
، وكان اهلدف األساسي هو التحكم يف قرارات قيادات اجليش، وصناع القرار 3423عميقة، وذلك سنة الدولة ال

واملسئولني السياسيني الكبار يف خمتلف مواقع السلطة والغدارة العامة يف الدولة الرتكية. ومبرور الوقت تضخمت" 
ية الرمسية، وكلما كانت تركيا تتجه خطوة حنو الدولة العميقة" غري الرمسية، حىت اتضحت دولة موازية للدولة الرتك

التحول الدميقراطي بإجراء انتخابات حرة، حتركت أركان الدولة العميقة واشاعت الفوضى بأعمال العنف يف البالد 
سابق عهدها، وهكذا عانت تركيا من سلسلة جرائم بشعة ارتكبتها إىل  إلجهاض هذه اخلطوة وإعادة األوضاع

 " ومل تتوقف عن ارتكاهبا منذ سبعينات القرن املاضي."الدولة العميقة

وقد آلت وقائع املواجهة بني احلكومة اردوغان والدولة العميقة بطريقة " خطوة خطوة" اليت بدأت بإلقاء القبض يف 
على عدد من املتهمني العاديني كانت هلم صلة بأعمال إرهابية وختزين اسلحة يف أحد  3554جويلية سنة 
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، عندما مت القبض على جمموعة أخرى 3558طنبول. مث تطورت املواجهة يف مارس وجويلية من عام مساكن اس
شخصا كانوا يشغلون مناصب رفيعة، منهم مثال زعيم حزب العمال املعارض، وقائد سابق لألمن  34مكونة من 

جديدا يف قضية  متهما 84الداخلي، وقائد سابق للجيش األول الرتكي، ويف خطوة ثالثة مت القبض على 
االرجنكون ايضا، ويف تلك املرة تصاعدت محلة القبض ومشلت ذوي مناصب أرفع من سابقيهم، كان منهم ثالث 
من قيادات اجليش املتقاعدين، وعدد آخر من رجل اجليش والشرطة وبعض الصحفيني ورؤساء اجلامعات 

رفت باسم "مواجهة الرجعية" دبرها بعض باكتشاف مؤامرة ع 3554املتقاعدين. مث تواصلت احلملة يف جوان 
قادة اجليش من سالح البحرية، وكان املقصود هو التمهيد النقالب عسكري واإلطاحة حبكومة العدالة والتنمية 

 تفكيك الدولة العميقة برتكيا وماجهتها.إىل  بعد انتخاهبا يف ديسمرب

عاملية الثانية ونشوب احلرب الباردة بني جتربة أخرى جديرة بالبحث ع الدولة العميقة إذ بعد احلرب ال
الفارة األمريكية فدفاعا عن املصاحل القومية إىل  املعسكرين الرأمسايل واإلشرتاكي استأنفت الدولة العميقة رحلتها

األمريكية واملصاحل الرأمسالية يف العامل ضد الشيوعية اعطى الرئيس األمريكي ترومان امره بانشاء الوكالة املركزية 
للمخابرات ومكتب التحقيقات الفيديرالية يف أربعينيات القرن املاضي وكان هذا احلدث حسب بعض املؤرخني 
حلظة ميالد الدولة العميقة يف الواليات املتحدة االمريكية واليت نظمت مئات العمليات السرية االنقالبات يف 

 العامل وباألخص يف أمريكا الالتينية.

الواقع السياسي مابعد الثورة فإنه جيب ندرك خصائص ميالد الدولة العميقة إثر أما إذا خصصنا وتاملنا 
 أكتوبر. 31الثورة التونسية وتغلغلها ما بعد انتخابات 

إذ أنه خالل الفرتة األوىل بعد الثورة شهدنا فرارا لرجال أعمال ووزراء من النظام السابق ورموز للفساد 
الفساد ورفع لتحجري السفر على االمني العام السابق لالحتاد التونسي سيدة العقريب منوذجا وغلق للملفات 

للشغل وتشكيل لعديد من اجلمعيات واألحزاب السياسية اليت هي يف حقيقة األمر جزء من منظومة الفساد 
 واالستبداد القدمية.

ية وسياسية بدأت خالل تلك الفرتة تشكلت ايضا مجلة من اللوبيات القدمي/ اجلديدة وتركزت حتالفات مال
 تتموقع من جديد للتأقلم مع واقع ما بعد الثورة وحتضريا لدورة جديد.

يف تلك األثناء لعب رجال املال الفاسد دورا كبريا يف وضح االموال واستقاب الشخصيات بدعم خارجي 
 .للدفاع عن مصاحلها وحبضور إعالمي يومي للتأثري على الرأي العام والوصول لبيوت التونسيني

ويف فرتة ما بعد االنتخابات والشروع يف مسار العدالة واالنتقالية والتأسيس ملؤسسات الدولة وانطالق البناء 
ملؤسسة األمن اجلمهوري باإلشرتاك مع منظمات حقوقية داخلية وخارجية أصبحت مصاحل لوبيات الضغط 
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مع تتايل ارتفاع األصوات احلقوقية بضرورة  القدمي/ اجلديد مهددة بفقدان مواقع اسرتاتيجية وملصاحل حيوية خاصة
 مكافحة الفساد واحملاسبة القضائية.

هنا نفهم إذا أن من هو مهدد مصاحله االسرتاتيجية املالية السياسية وهو املستفيد األول من تفويض 
د حتالفات داخلية املسار االنتقايل ونشر حالة الفوضى واهللع اليت نعيشها اليوم. واحلل بالنسبة هلم إذا هو إجيا

وخارجية تشرتك يف اهلدف والغايات، والكثري هم املتضررون من جناح املسار االنتقايل يف تونس بغض النظر عمن 
حيكم ألن آليات الدميقراطية والشفافية والراقبة هي ضرب مصاحلهم العميقة واملتشبعة فمافيا املال والسالح لن 

يف بلد مثل تونس أو ليبيا أو مصر ولكنها ميكنها أن تستفيد كثريا من ساعدها وجود آليات دميقراطية حقيقية 
حالة الفوضى مبا يودي النتعاش جتارهتا وتكديس أمواهلا يف انتظار تأسيس لنظام سياسي حيمي مصاحلها ونفوذها 

 وهو ما يفسر اإلفالس املايلإىل  الداخلي واخلارجي فمن يفقد نفوذه السياسي غري املباشر حتما سينتهي به األمر
التدخل الواضح للوبيات املال يف الشأن السياسي عرب عديد اآلليات وحماولة إجياد حلفاء يف عديد اهليئات 

 واملنظمات الوطنية ايت هلا التأثري الواضح يف الرأي العام ويف القرار السياسي.

الثورات العربية كمصر وألن الوضع الذي تعيشه تونس اليوم ليس منفصال عن جتارب حديثة من بلدان 
وليبيا واليت تعيش نفس األزمات واحملاولة لالنقالب على املسار االنتقايل أو عن جتارب سابقة كالوضع اجلزائري 
خالل التسعينات حىت أن بعض السياسيني اجلزائريني كالديبلوماسي السابق حممد العريب زيتوت وخرباء آخرين 

صدد إعادة نفسه خاصة بعد اغتيال مثانية من جنودنا البواسل جببل الشعانيب رجحوا أن نفس السيناريو اجلزائري ب
بطريقة بشعة وكانت رائجة يف اجلزائر خالل التسعينات فاملخابرات اجلزائرية وحسب كرمي موالي املنشق عن 

ات عمل عن وسائل وآلي 3535املخابرات اجلزائرية والذي كشف خالل حوارات إعالمية سابقة انطالقا من سنة 
املخابرات اجلزائرية يف تلك الفرتة حيث كانت تسعى للتنكر يف أزياء إسالمية ووضع حلي اصطناعية لإليهام بتورط 

ويف رد  3443اجلماعات اإلسالمية وقد ذكر بعض اجملازر اليت ارتكبت يف حق املواطنني األبرياء يف اجلزائر سنة 
، 3444ماي  13بالنسبة جملزرة بين مسوس اليت نفذت ليلة على بعض األسئلة يف حوار صحفي هذا ما قاله "

مدين بريء. الجمال للشك إطالقا بأن أمر التنفيذ صادر عن اجلنرال توفيق  355واليت متت من خالهلا تصفية 
شخصيا. وبتقاطع بعض املؤشرات، وهذه هي مهميت بعضها زودين هبا عبد اللطيف أخ اجلنرال شخصيا، والذي  

هذه اخلالصة." خالصة تؤكدها فيما بعد سيطرة اجلنرال واحمليطني به إىل  به عالقة صداقة، توصلتكانت تربطين 
على األراضي املتواجدة يف مكان اجملزرة وحميطها، بطبيعة احلال حاولت مديرية املعلومات واألمن التغطية على 

ميكن أن خيفي على أحد قلق وانزعاج مسؤوليتها ونسبت اجملزرة لعناصر اجلماعة اإلسالمية املسلحة كذلك ال 
بعض اجلنراالت وأصحاب النفوذ يف اجلزائر من الثروات العربية بتونس وليبيا خاصة بل األكثر من ذلك هو نتائج 
االنتخابات األخرية اليت تذكر بنفس النتائج يف اجلزائر خالل التسعينات إذا بامتن الواضح جدا ان تتحالف هاته 

 واخلارج وإن اختلفت األسباب. املصاحل يف الداخل
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وحسب تصرحيات للقيادي يف حركة رشاد حممد العريب زيتوت فإن جنراالت اجلزائر هم من وراء اجملزرة والغدر 
 واخليانة جلنودنا جببال الشعانيب وأكد أن اجلزائر زادت يف عدد عناصرها بالسفارة اجلزائرية بعد الثورة يف تونس.

مرحلة بث الرعب إىل  لدولة العميقة يف تونس قد تشكلت وتغلغلت وهاهي اآلن مترإذن بات من الواضح ان ا
 واالغتياالت بالتنسيق مع جهات أجنبية.

وحيث ال خيفى علي أحد أن ترك رجال أعمال فاسدينامتدت نفوذهم داخل تونس وخارجها دون حماسبة ال 
 يوم.هاته النتيجة واحلالة اليت نعيشها الإىل  ميكن إال أن يؤدي

ومن رفض كأس الذل اليت جترعها زمن بن علي لن يقبل استبدادا جديدا من أجل احلفاظ على منظومة ال ختدم 
 إال مصلحة جمموعة ضيقة وليس مصلحة اجملموعة الوطنية.

يف أمام كل هاته املعطيات واحرتاما واجالال ألرواح شهدائنا الذين اغتيلوا واحرتاما جلنودنا الواسل الذين غدروا 
جبال الشعانيب، جيب أن نطرح األسئلة التالية على القائد األعلى للقوات املسلحة السابق اجلنرال عمار باعتباره 
من "تعهد حبماية الثورة التونسية..." وهو من كان مطلعا على كل اخلفايا األمنية وهو ما يتضح من تصرحياته 

 اإلعالمية األخرية.

سكري متطورة وهلا من اخلربة يقع اجتياز احلدود وادخال كميات ملاذا وكيف ل وجود إدارة أمن ع -3
هائلة من السالح على مراحل خمتلفة من طرف ارهابيني ويصل األمر حد التواطئ مع جنود من اجليش 

 .3531التونسي" البدر التليلي" مثال حسب تصرحيات وزارة الدفاع التونسية جانفي 

اجلزائر ولقاؤكم بعديد اجلنراالت خالل فرتة حكومة الباجيقائد إىل  ما سر لقاءاتكم وسفركم املتواصل -3
 السبسي.

ملاذا مل يقع استخدام املعدات الكاشفة لأللغام واألخرى الكاشفة لوجود العبوات الناسفة بالسيارات  -1
وبطلب من إدارة األمن العسكري وكأنكم تنبامت  3533ومعدات أخرى اقتنتها وزارة الدفاع خالل سنة 

 أعمال ارهابية.بوجود 

 ملاذا تلقيتم سيارة فخمة مصفحة كهدية من دولة قطر بعد سقوط النظام اللييب. -4

إذ مل يطلب منك االجتماع بوزارة  3533جانفي  34ملاذا مل تصارحوا الشعب التونسي حبقيقة  -2
ورضا  الداخلية مبسك السلطة بعد فرار بن علي بل أن الصراع كان على أشده بينكم وبني علي السرياطي

قريرة وزير الدفاع السابق املسجون بأمر من الباجي قائد السبسي وكان التسابق للوصول لقرطاج ونذكر بأن 
علي السرياطي هو من طلب من مسري الطرهوين بضرورة قطع الطريق عليكم واالتصال بفؤاد املبزع وحممد 

قبض عليه واستغل بقاء هاتف خلوي الغنوشي الوزير األول السابق يف عهد بن علي وذلك بعد أن طلبت ال
آخر لديه بعد ان سلم هاتفه األول ليقوم بذلك حىت ال تتمكنوا من القاء اخلطاب واالهلام والذي أعلنت 
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عنه القناة الوطنية اثر فرار بن علي ولكن الغي هذا اخلطاب ألن مسري الطرهوين اتصل مبحمد الغنوشي وفؤاد 
 .املبزع

ية وتفجريات جببل الشعانيب يف املستقبل كما قلتم ذلك يف حواركم كيف علمتم بعمليات ارهاب -6
 التلفزيوين األخري.

 يهمنا ايضا أن نعرف طبيعة عالقتكم ايها اجلنرال برجال األعمال كمال لطيف. -4

ايها اجلنرال إن مصارحة الشعب التونسي ضرورة ملحة وقبل فوات األوان خاصة وحنن يف هاته الظروف العصبية 
واحرتاما للجنود البواسل الذين تفانوا يف خدمة تونس ال من أجل الكراسي أو من أجل االمتيازات بل حبا يف 
تونس بات من الواجب مصارحتهم وإذ حنيي امتثالكم لقواعد اللعبة ونزعكم للزي العسكري حىت تتمكنوا من 

طين اليت يعترب مهندسها االول الباجي قايد الدخول عامل السياسة خاصة بعد اقرتاحكم كرئيس حلكومة االنقاذ الو 
السبسي ولعله هو االعرتاف باجلميل لذلك من حقنا حنن شباب تونس ومن حق الشعب التونسي فهم ما حيصل 

 وكيف حصل وملاذا اآلن عاشت تونس حرة مستقلة شاخمة أبد الدهر.

VII تحليل الحاالت المعروضة في الفساد العالمي: 
لسابقة الذكر يتضح أن الفساد التنظيمي مبؤشراته جرمية منظمة أو احنراف تنظيمي انطالقا من احلاالت ا 

إمنا تعكس التداخل بني األشكال املختلفة وكذا التداخل بني خمتلف القطاعات فهي الطواهر خطرية أخذت 
أفراد أو تتوسع بشكل كبري يف خمتلف األبنية وأنساقها، وجتسد تلك األخرية عن طريق الفاعلني سواء كان 

مجاعات أو تكتالت أو هيئات يف أوضاع موقفية متعددة باستعمال وسائل مادية ومعنوية وباعتماد قيم ومعايري 
تلك األهداف إىل  ختدم األهداف اخلاصة على حساب األهداف العامة عن طريق امكانيات املؤسسات للوصول

عاملي او العريب ترابط الوحدات ملمارسة األفعال اخلاصة، وقد حصل من احلاالت املذكورة سواء على املستوى ال
املختلفة ولتصدير الفساد التنظيمي عن طريق تصدير مؤشراته واليت تعتمد كما سبق اإلشارة وسائب تلك الوسائل  

إىل  أو السياسة أو غريها وإذا أشرنااالقتصادية  كانت بدايتها القروض املالية وبيع التقنيات حتت شعار الشراكة
على املستوى املايل يف القطاع االقتصادي فإن جتسيده سيتم على مستوى املؤسسات مهما كانت طبيعة  فساد

نشاطها وذلك يف إطار احلاجات الوظيفية الضرورية الالزمة لتحقيق التكامل وبالتايل الوصول لألهداف املتمثلة يف 
 احلصول على النفوذ والسلطة واستغالهلا حتقيق أحد أشكال الفساد التنظيمي باعتباره جرمية منظمة تتمثل يف

قيام جمموعة من األهداف إىل  لفرض السيطرة التامة باعتبارها أحد الشروط الضرورية لقيام جمموعة من املؤسسات
عن طريق أداء الفاعلني لألفعال االحنرافية أو اإلجرامية باعتبارها املمثل األساسي لوحدة النسق الذي تستلزم 

له سواء بوسائل سلبية أو إجيابية، ذلك ألن كل هذه األفعال حتدث يف إطار وحدات تابعة ألنساق الضرورة تكام
يف بيئة اجتماعية، اقتصادية، أو سياسية وغريها يشعل فيها الفاعلون مراكز حمددة على مستوى املؤسسات 
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الفساد مبختلف أشكاله أصبح مالكني لنفوذ يعترب وسيلة أساسية لتحقيق األهداف الظاهرة والكامنة، وذلك ان 
وسيلة وهدفا يف حد ذاته، فالفساد املايل على سبيل املثال يعترب األكثر انتشارا وممارسة بني املسؤولني والعاملني يف 
املؤسسات العمومية أو ما يعرف مبؤسسات الدولة وذلك لسرعة احلصول على اهلدف من ممارسته، حيث يتم 

تغالل املناصب وتضيع املال العام لتحقيق مكاسب غري مشروعة ومنافع شخصية بواسطة وسائله أو مؤشراته اس
من خالل تبين تلك األساليب امللتوية مبخالفة القوانني والتعليمات واليت تؤدي كما سبق اإلشارة األخرى حاالت 

اسي بتداخل مع التالعب واالختالس للمال العام بتداخل الفساد املايل مع األشكال األخرى له فالفساد السي
الفساد املايل باعتباره أحد صور استخدام السلطة، احملسوبية والوساطة باستعمال اجلانب املايل نفس األمر الذي 
تعلق األمر بالفساد اإلداري الذي يعكس كافة األعمال غري القانونية واملخالفة للوائح القانونية وهي جوانب يعترب 

ستخدم بعمليات وممارسات غري قانونية يف إطار حتقيق تلك املكاسب واألهداف األساس األول هلا األموال اليت ت
هتريب األموال خارج املؤسسة أو خارج البلد ككل واليت إىل  حيث يتم فيها فاعلني ذو نفوذ، باإلضافة1اخلاصة

ف واألسواق عادة ما يقوم هبا مسؤولون حكوميون حسب ما تشري إليه احلاالت السابق ذكرها باستخدام املصار 
املالية أو البنوك العاملية لغرض استغالهلا يف حالة استبعادهم من مناصبهم اإلدارية وبالتايل فقداهنم لسلطاهتم، 

اإلشارة عند عرض احلاالت بأن مؤسسات مكافحة الفساد تساهم يف صنع الفساد مثلما إىل  وهذا ما دفع بنا
لونسامون كرؤساء دول والذين استولوا عليها بعد استفادة حيصل مع البنك الدويل الذي يستقبل أموال مسؤو 

الشعوب وإمنا إىل  بلدهم من دعم يف حالة حدوث كوارث طبيعية كالزالزل وغريها حيث ال توجه هذه اإلعانات
 البنوك كالبنك العاملي والذي يعلم مسريوه هبا وقبول وضعها مقابل حصوهلم على مقابل مايل باإلضافةإىل  حتول
 هيئة األمم املتحدة ومنظمات حقوق اإلنسان اليت تدعي الدفاع عن حقوق اإلنسان وتتبىن قوانني سلمإىل 
حقوق، وباملقابل تسمح لدول باستعمال فساد سياسي كاحلروب باألسلحة الفتاكة واملواد الغذائية الغري صحية و 

العلم أهنا منظمات عاملية متول وغريها من طرف دول ضد دول أخرى وقبول هذه السلوكات وتناسي دورها مع 
من كل الدول، وقبوهلا ألفعال غري شرعية مقابل الدعم املادي مت قل البلدان املمارسة ألفعال الفساد كاحنرافات 
تنظيمية أو جرائم منظمات عن طريق خلق ضعف أو ثغرات يف قوانينها وكذا ضعف يف اإلجراءات الرقابية، وكذا 

ني اليت تسنها، إنشاء مشاريع اجتماعية باسم الدعم املادي للبلدان الضعيفة عن طريق التغاضي عن خمالفة القوان
أموال غري مشروعة بالقيام بعمليات غسيل هلا رأي بعملية إضفاء املشروعية على األموال املتأتية من أصول حمرمة 

تداوهلا بشكل قانوين باسم  إىل وصوالاالقتصادية  ومصادرها غري مشروعة قانونا ليتم إعادة إدخاهلا الدورات
ذلك ألن االقتصاد احلديث يعتمد على فكرة آلية السوق اليت ظل العديد من االقتصاديني  2األعمال اخلريية،

الرأمساليني يطلقون عليها "عصمة السوق" وما كان يدعى بسياسة "دعه مير... دعه يعمل" يف القرن التاسع 
                                                           

1-  Windsor, theory of limits on corrution, N,Y 2004, P 145. 
، 3552، األردن، املؤمتر العلمي الدويل جلامعة فيالديلفيا، التكنولوجية المصرفية وأثرها في عمليات غسيل األموالاحلمداين رافعة ابراهيم،   -2
 .4ص
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نظرية التكاليف املطلقة، خلق التنافس إىل   الفكر الرأمسايل املستند(، واليت تكمن جذورها يف بواكري34عشر)
القائم على العداء والصراع مما نتج عنه جرائم واحنرافات مثلما تشري إليها احلاالت السابقة الذكر يف إطار التجارة 

األفكار اليت ركزت عقيدة للسيطرة والتحكم وبسط النفوذ، تلك إىل  الدولية لـ"آدم مسيث" واليت تطورت لتصل
على فكرة إبعاد الرقابة احلكومية عن األسواق وفسح اجملال للظواهر احلديثة عن العمل حبرية تامة انطالقا من فكرة 

ومن هذه الفكرة تعددت األزمات وظهرت عدة مشكالت اقتصادية  1أن احلكومات هي املشكلة وليست احلل
ضبطة يف األسواق املالية الدولية بسبب األزمات املتكررة حبيث رغم بعض املمارسات غري املنإىل  واجتماعية لتصل

العديد من و  وجود رقابة من قبل بعض البنوك املركزية على البنوك التجارية، إال أن ذلك مل حيل دون جلوء بعضها
يف نشاطات غري منضبطة وخروجها عن قواعد العمل االستثماري السليم إىل  املؤسسات اإلفرتاضية األخرى

النتائج إىل  األسواق املالية من خالل التوسع املفرط يف منح القروض دون ضمانات حبثا عن األرباح دون النظر
وهي السياسة اليت اعتمدهتا البلدان املتقدمة لفرض سيطرهتا على الدول النامية وجعلها يف تبعية دائمة هلا وهبذا 

سبق اإلشارة تلعب مؤسسات مكافحة الفساد دورا أساسيا يف سهلت تصدير اجلرائم واالحنرافات املتنوعة، وكما 
تفعيل الفساد مبؤشراته كعدم التزام بعض املؤسسات املالية الدولية كصندوق النقد الدويل والبنك الدويل لإلنشاء 

ت والتعمري باألهداف األساسية اليت أنشئت ألجلها واملتمثلة يف مراقبة وعالج التذبذب يف أسعار صرف العمال
للدول األعضاء ومساعدة هذه الدول على معاجلة االختالفات يف موازين مدفوعاهتا وتنمية اقتصاد الدول وترك 

ة االجتماعيو االقتصادية  اجملال واسعا للدول الدائنة الكربى للتحكم يف قراراهتا والتدخل غري املربر يف السياسات
ء كانت اقتصادية أو سياسية أو غريها إمنا يعكس وسائل ختلقها للدول، إن ما يؤكده املراحل اليت عرفها العامل سوا

البلدان املتقدمة للسيطرة على العامل ولعل من أهم األمثلة العوملة اليت اعتربت كمرحلة حسب بعض املختصني 
وكسياسة حسب خمتصني آخرين، حيث مل يتم االتفاق حىت على معىن واحد هلا حيث يعتربها البعض الكوكبة 

أي مت تعريفها جغرافيا على أساس أهنا رقعة ومل يذكر  2كرة اليت يقصد هبا الكرة االرضية أو كوكب األرضأي ال
اجلانب االقتصادي هلا لنجد هلا تعريفا آخر الشوملة انطالقا من مشول العامل بنظام اقتصادي واحد، إال أن 

العوملة الذي استخدمه ألول مرة "ماك قد استخدم مصطلح املدينة الكونية وفضله على مصطلح  *"برجينسكي"
اجلماعة واحلياة املرتبطة بالقرية وبأنه مل يعد مناسبا إىل  لوهاك" والذي اختلف كثريا يف داللته بوصفه مبفهوم العودة

يف داللته على التشابكات الدولية يف عصر التكنولوجية اإللكرتونية، غري أنه مت اعتماد مصطلح العوملة كونه يوافق 
جمال و  تصدير مشكالهتا على اعتبار أنه أكثر دقة وتعبري للفعل وأدائهو  عادلة اليت خططتها الدول النامية للسيطرةامل

                                                           
1 - Franklin Allen and Douglas Gale, Unerstanding Financial crises ،Oxfond University 
press, 1ST eats, GB2007,P19. 

دراسات الوحدة امساعيل صربي عبد اهلل، الكوكبة: الرأمسالية العاملية يف مرحلة ما بعد اإلمربيالية يف الغرب وحتديات النظام العاملي، بريوت، مركز  2
 .44، ص3444العربية، 

ريكية اليت تستطيع الوصول باجملتمع ( الذي روج للحداثة على أهنا منوذج كوين يعتمد القيم األم3485-3444مستشار الرئيس األمريكي كارتر ) *
 ة عاملية.الدويل إىل العاملية من خالل خصائص أربعة واملتمثلة يف قوة عسكرية عاملية، دور اقتصادي عاملي، جذب ثقايف وفكري عاملي وإدارة سياسي
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الثروة اليت االقتصادية  حركته خاصة عندما نتحدث عن النظام العاملي اجلديد والتحوالت العاملية يف النشاطات
اهتا املختلفة بوصف العامل االقتصادي أنه أكثر املؤشرات داللة تقوى هبا الدول املتقدمة من الدول النامية باجتاه

اجلديدة االقتصادية  بدأت القوى 38على أبعاد النظام اجلديد وما يتطلبه من حركة وسيطرة، إال انه يف القرن 
وضع  تتشكل من خالل سيطرهتا على أجواء كبرية من العامل دون أن يكون هلا القدرة على إدارته مبفردها ولذلك

قواعد جديدة للتجارة العاملية واختذت أشكاال متعددة منها املستعمرات، احملميات ومناطق النفوذ وغريها، 
إلغاء احلواجز إىل  ، فمن خالل منظمة التجارة العاملية اليت هتدف35واستمرت تلك السياسة حىت هنايات القرن 

 وأمام املافيااالقتصادية  د وفتح كل األبواب أمام السلعقرية بال حدو إىل  اجلمركية باسم العوملة وحتويل العامل
واجلرائم املنظمة الواردة من الدول املتقدمة، فضال عن سيطرة الشركات املتعددة اجلنسيات على اخلريطة االقتصادية 

من سكان العامل زمن خالل نشاطهم التجاري  %35العاملية بالرغم من أصحاهبا وسكان دوهلا ال يشكلون إال 
استطاعوا جتاوز احلدود اجلغرافيا لتشمل العامل بأسره بفعل منظمات دولية كمنظمة األمم املتحدة، منظمات 
حقوق اإلنسان وغريها من منظمات دولية أخرى تتخذها هذه الشركات كغطاء إلمالء شروطها حتت ستار 

ملراحل املتقدمة أن العوملة ختدم جهة معينة حيث استغلت الواليات املتحدة القروض واملساعدات وتتأكد يف ا
وهذا يعين ربط االقتصادية  السياسية والعسكرية يف فتح قنوات وطرق ملؤديات العوملةاالقتصادية  األمريكية هيمنتها

والر األمريكي مما يعين أن االقتصاد العاملي باالقتصاد األمريكي مثل الربط الثابت للعديد من عمالت الدول بالد
 1دفع فاتورة طعام الواليات املتحدة األمريكية أي دعم الدوالر يف سنوات الركود االقتصاديإىل  العامل مضطر

احتكار الثروات الطبيعية من بضعة دول إىل  وأدت هنا العوملة اليت ينبغي هبا الكثريون بأهنا تشجع التطور وتبادله
من جمموع سكان  %32يات املتحدة األمريكية إذ استحوذت الدول الغنية اليت سكاهنا صناعية يف مقدمتها الوال

من الثروات الطبيعية فيما تعرتض الدول النامية صاحبة الثروات صعوبات للوصول إليها وهبذا  %82العامل على 
حتول إىل  أدت العوملة مت استخدام السلطة العسكرية كوسيلة أوىل للسيطرة على ثروات البلدان النامية. وهبذا

إىل  االقتصاد الرمزي أي من اقتصاد قائم على اإلنتاج واالستثمارإىل  الرأمسالية املعوملة من االقتصاد احلقيقي
 اقتصاد و ي قائم على املضاربات املالية.

                                                           
 .15، ص3558الثقافة اجلديدة، ارنست فوزي، :، تراالنهيار المالي ـ أزمة النظام، أجوبة خادعة وأخرى ضروريةمسري أمني،  1
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 تمهيد:
اجلزائر كغريها من دول العامل وكأحد أجزاء املعادلة العاملية عرفت هي األخرى حاالت متقدمة إن  

خمتلف القطاعات مبؤسساهتا حيث تبنت السياسة العاملية لإلفساد دون وعي وسنوضح يف  ألشكال الفساد يف
هذا الفصل حاالت الفساد املختلفة فقد عرفت املؤسسات أشكاال عديدة للفساد على شكل احنرافات أو جرائم 

خرية عبارة عن مؤشرات منها اختالسات، رشاوي، قتل، سرقة، استغالل السلطة والنفوذ، اإلبتزاز والتهديد هذه األ
هي األخرى لالحنرافات أو اجلرائم واليت تتدخل اجلهات األمنية املختصة حللها يف بعض احلاالت وتتغاضى عن 
األمر يف حاالت أخرى وهي احلاالت اليت تكون فيها مصاحل خاصة هبا ال تتحدث عن مؤسسات أمنية بكاملها 

 وإمنا فاعلني ينتمون لتلك املؤسسات.
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I-  للفساد في الجزائر نية التنظيميةالب:  
  :أوال: حاالت الفساد في الجزائر

 :البنك العالمي يقدم تشريحا كارثيا لالقتصاد الجزائري .الحالة األولى -0
 :مليار دوالر على صناعة منكوبة 31انفاق  -

والثانية حددت دراستان األوىل صادرة عن مكتب الدراسات واالستشارات األمريكية "بوزأند هاملتون" 
من البنك العاملي، وضعا سلبيا لتطور االقتصاد اجلزائري، السيما ذلك املتعلق بالقطاع الصناعي واستقطاب 

 15االستثمار، وأشار التقرير األمريكي أن الصناعة اجلزائرية عرفت تقهقرا كبريا على الرغم من انفاق أكثر من 
 .ري جذاب لالستثمار األجنيب املباشرمليار دوالر عليها، فيما يظل احمليط االقتصادي غ

حول تطور القطاع الصناعي ، تشري الدراسة الصادرة عن مكتب الدراسات األمريكي " بوزأند هاملتون " -
اكتوبر اجلاري ومت عرضه أمس من قبل السيد ميشال بروز،  31يف اجلزائر، والذي سيقدم للحكومة اجلزائرية يف 

ادي "كار" أو نادي العمل والتفكري حول املؤسسة بالتعاون مع اهليئة األملانية" خالل اليوم الدراسي الذي نظمه ن
فريديرو يتش نيومان "إىل أن النتائج املتوصل إليها واليت تتقاطع مع تلك اليت توصل إليها تقرير البنك العاملي 

 اجلزائرية مقارنة بالسبعينيات. التقهقر والرتاجع الكبري للصناعةإىل  أيضا، تظل مقلقة يف عدد من جوانبها بالنظر

وقدم دراسات لقطاعات املناجم ولفائدة  3464ويوضح تقدير املكتب الذي يعمل يف اجلزائر منذ 
مليار دوالر على مدى  15شركات املسا ة، ال سيما يف قطاع التعدين وامليكانيك، ان اجلائر أنفقت أكثر من 

بل إن اآللة اإلنتاجية مل يتم عصرنتها وبالتايل فإن أوىل النتائج  سنة على القطاع دون حتقيق نتائج ملموسة، 35
املستخلصة هو اخفاق السياسات املتبعة، وتواجه املؤسسات اجلزائرية والصناعة عموما صعوبات كبرية مقارنة 

تكشف بدول اجلوار، وعلى هذا األساس فإن تأسيس مؤسسة يف اجلزائر بعد إجناز حمفوفا باملخاطر والصعوبات، و 
آالف ساكن، وال تزال اجلزائر تعتمد  35لكل  4,4اإلحصائيات أن معدل تأسيس مؤسسات جديدة يقدر بـ 

على احملروقات، وهذا أيضا مصدر قلق كبري ألن الصناعة ال متثل الشيء الكثري حاليا. بينما اشار التقرير أن نسبة 
باملائة خارج احملروقات. أما نسبة النمو غامي  3,4باملائة، مل يعد ميثل سوى  6,4النمو يف السبعينات جتاوز 

باملائة، فتظل غري كافية وإن تراجعت نسبة الصناعة من الناتج احمللي اخلام  4واملقدرة اكثر من  3554و 3551
باملائة، كما أن اجلمود يعرتي كل النشاطات  4,4إىل  باملائة 32سنوات من  35باملائة خالل  25بأكثر من 
باملائة، وإذا كانت الدراسة تؤكد على أن اجلزائر تتمتع بقدرات كبرية،  16خلدمات جامدة حيث متثل فيما تظل ا

فإهنا غري مستغلة أو استغالهلا سيئ، مما جيعل االقتصاد اجلزائري قابال للتقلبات. وحددت الدراسة ما يعرف 
ريا يف هيكلة االقتصاد. فبدون احملروقات بالعقدة اهلولندية من خالل سيادة مفهوم الريع، مما حيدث اختالال كب

تتقلص الصناعة اجلزائرية، وإن سجلت الدراسة تطورا طفيفا يف القطاع الفالحي وانتعاش قطاع البناء واألشغال 
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باملائة للصناعة من الناتج احمللي اخلام. ويف ظل بقاء  4,4باملائة مقابل  42العمومية، لكن احملروقات ال تزال متثل 
القطاع العام، فإن مستوى اإلنتاجية يظل ضعيفا وقد سجل تراجع يف كل فروع اإلنتاج الصناعي بنسبة سيادة 
االقتصادية  سنوات، وتراجعت الصناعات امليكانيكية والتعدين للنصف، وقدرت القيمة 35باملائة يف ظرف  15

وحظ منو غري عادي وسريع لالسترياد مليار دوالر، إال أنه ل 35مليار دينار أو  855للنسيج الصناعي بأكثر من 
باملائة منها هي يف حقيقة األمر  25مليون دوالر خارج احملروقات، لكن أكثر من  625مقابل صادرات تقل عن 

صادرات ملنتجات مشتقة عن احملروقات، وهذا أيضا مصدر قلق ألن اجلزائر تستورد كل املنتجات اليت كانت 
ألف  255موجات التسريح حيث يقدر عدد العاملني يف القطاع الصناعي إىل  تنتجها فيما سبق، وتشري الدراسة

 342ألف منهم  445يف القطاع العمومي، بينما تظل اإلدارة مستقرة ويقدر عدد العاملني يف القطاع اخلاص 
 مليار أورو. 25بأكثر من  3535غاية إىل  ألف صناعة. وقدرت الدراسة حاجيات االستثمار يف اجلزائر

ذات النتائج استخلصها البنك العاملي يف دراسته حول مناخ االستثمار والعراقيل اليت تعرتضه، حيث و  
حجم املشاكل والتناقضات اليت تعرتض املستثمر واحمليط غري املناسب، إىل  تظل اجلزائر وجهة غري مرغوبة بالنظر

يط من الرشوة وجتاوز مشاكل نتيجة ضرورة تطهري احملإىل  تصل 3556و 3551الدراسة املمتدة ما بني 
البريوقراطية والذهنية السائدة يف اإلدارات وتطوير املصارف والبنوك وحل مشكل العقار وضمان رؤية واضحة 

 واستقرار سياسي واقتصادي وفعالية يف تطبيق القوانني، وحياد العدالة وحماربة السوق املوازية كحل موضوعي.

 : مؤشرات -
مؤسسة عمومية وخاصة يف تسع واليات منها  263استندت على عينة من دراسة البنك العاملي  -

 24قطاعات خارج احملروقات، فضال عن  35ورقلة، يف و  العاصمة وقسنطينة وعنابة وغرداية، تلمسان
 جانب الوزارات واإلدارات.إىل  مستثمرا اجنبيا من اسبانيا وإيطاليا وفرنسا،

 األمم املتحدة للتنمية والبنك العاملي، وقام بإجرائها البنك العاملي.مت متويل الدراسة من قبل برنامج  -
القروض إىل  حددت دراسة البنك العاملي املشاكل اليت يواجهها املستثمر يف اجلزائر يف صعوبة الوصول -

العقار، ثقل الرسوم والضرائب، إىل  البنكية وكلفة هذه القروض، حجم ودور السوق املوازية، الوصول
ك وعدم االستقرار السياسي واالقتصادي والتغريات املستمرة يف القوانني والتشريعات، وتفشي الشكو 
 الرشوة.

باملائة، ومل  38املؤسسات اجلزائرية مل تقرض من البنوك خالل الثالث سنوات املاضية سوى نسبة  -
 باملائة. 13,8تتجاوز بالنسبة للمؤسسات الكربى 

 2ال تبحث عن العقار ومتوسط االنتظار للحصول عليه يقدر بـ باملائة من املؤسسات ال تز  14,2 -
 سنوات.
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يوما متوسط احلصول على خط هاتفي يقدر  12إىل  يوما وميكن أن يصل 36متوسط املدة اجلمركية  -
يوما، وإلقامة شبكة كهربائية يتعني  33يوم، أما متوسط مدة إصالح خط هاتفي فقدر بـ  334بـ 

يوم، أما مدة إنشاء مؤسسة فقدرت  354ل على رخصة سياقة تصل املدة يوم، وللحصو  314انتظار 
يوما، ولتسجيل مؤسسة ما تصل  12يوم، ومتوسط مدة احلصول على تراخيص إدارية فقدرت بـ 333بـ 

 يوما. 41
إذا كانت مستويات الضرائب املباشرة يف اجلزائر معتدلة، فإن الرسوم والضرائب اإلضافية جتعل الضغط  -

ي كبريا ومنفرا إلنشاء وظائف جديدة يف املؤسسات. فقد قدرت كلفة اليد العاملة بالنسبة اجلبائ
 باملائة من األجر الصايف. 315للمؤسسة اكثر من 

 باملائة من دول اجلوار. 32إىل  35باملائة من كلفة املشروع بينما يرتاوح ما بني  15مثل العقار  -

يف مصر، وعدد أجهزة الكمبيوتر  86قابل يف تونس وم 24ساكن يقدر بـ  3555عدد اهلواتف لكل  -
 يف مصر.  33,3يف املغرب  33,1لتونس و 33,4مقابل  6,2إىل  ساكن يصل 355لكل 

  



 الجزائر نموذجا –الفصل الرابع: الفساد والفساد التنظيمي الداخلي 

134 

 مشروع القانون العضوي للمجلس األعلى للقضاء: -الحالة الثانية  -2
  :تكريس عدم االستقاللية أمام هيمنة اإلدارة -

واإلدارية باجمللس الشعيب الوطين، يف دراسة مشروع قانون عضوي خيص شرعت جلنة الشؤون القانونية  
جانب مشروع القانون األساسي للقضاء، وبعد أن إىل  تشكيل اجمللس األعلى للقضاء وعمله وصالحياته،

بني أودعتهما احلكومة، منذ أيام لدى مكتب اجمللس، وكانت اجملموعة الربملانية لألفاالن، يف إطار الصراع القائم 
 احلزب العتيد املسؤول األول للبالد، قد قررت مبادرة اقرتاح مجلة من مشاريع القوانني، من بينها هذين املشروعني.

مل جتد الكتلة الربملانية لألفاالن من وسيلة جملاهبة مشروعي احلكومة اخلاصني بالقانون األساسي للقضاء  
لقضاء وعمله وصالحياته، بعد ان سبقتها احلكومة واودعت والقانون العضوي املتعلق بتشكيل اجمللس األعلى ل

رئيس جلنة الشؤون القانونية، إىل  مشروعيها، سوى تسليم القرص املضغوط، الذي حيتوي مشروع املشروعني
حزب جبهة التحرير الوطين، إلدراج معظم مشروع اجملموعة الربملانية يف شكل اقرتاحات تتبناها إىل  املنتمي سياسيا

 نة.اللج

نص مشروع احلكومة املتعلق بالقانون العضوي لتشكيل اجمللس االعلى وعمله وصالحياته، الذي حتصلت  
مادة موزعة على ثالث أبواب وإىل فصول. وختص املادة الثالثة تشكيلة اجمللس  43"اخلرب" على نسخة منه، يضم 
لى للقضاء الذي هو رئيس اجلمهورية. رئيس اجمللس األعإىل  عضوا، إضافة 35األعلى للقضاء املتكونة من 

فالتشكيلة مل يطرأ عليها اي جتديد إذا ما استثىن التساوي بني قضاة احلكم ورغم كثرهتم العددية قضاة النيابة 
الذين يعتربون ممثلني لإلدارة، وهو ما وصفته جهات قضائية لغما جديدا يف قطاع العدالة، وميكن لرئيس اجلمهورية 

يف املادة ذاهتا، تعيني ست شخصيات خيتارهم حبكم كفاءهتم، خارج سلك القضاء، عالوة على مثلما هو وارد 
مشاركة مدير املوظفني باإلدارة املركزية لوزارة العدل يف أعمال اجمللس األعلى للقضاء، إال انه حيظر عليه املشاركة 

لس األعلى للقضاء تبقى مطروحة حبدة وهو يف املداوالت، وقد اعتربت اطراف قضائية أن إشكالية التمثيل يف اجمل
ما يتناىف مع مبدأ استقاللية القضاء، وان مشروع القانون يكرس مبدأ الالتكافؤ من حيث التوازن بني اإلدارة 

 والقضاة داخل اهليئة اجلديدة.

وقد حدد مشروع القانون مدة العضوية يف اجمللس، حسب املادة اخلامسة، باربع سنوات غري قابلة  
للتجديد، مع جتديد نصف االعضاء املنتخبني واملعنيني وفق الكيفيات اليت مت تعيينهم هبا يف بداية االمر. أما 

منحهم منحة إىل  خبصوص املرتبات، فإن أعضاء اجمللس سيستفيدون من كامل مرتبهم املرتبط بالوظيفة، باإلضافة
بتها بالنسبة لألجر أو الوظيفة والرتبة، األمر الذي " منحة خاصة "حتدد وتدفع عن طريق التنظيم، دون حتديد نس

جيعل اإلهبام قائما، وما يلفت اإلنتباه يف املشروع، ما جاء يف املادة العاشرة اليت حتدد مكتب اجمللس بأربعة أعضاء 
ذي ينتخبون من بني تشكيلة اجمللس، مع وضع املكتب الدائم حتت رئاسة نائب رئيس اجمللس األعلى للقضاء، وال



 الجزائر نموذجا –الفصل الرابع: الفساد والفساد التنظيمي الداخلي 

135 

موظفني من وزارة العدل يعينهما الوزير، ليصبح بذلك الوزير هو املهيمن إىل  هو نفسه وزير العدل، باإلضافة
 الوحيد على قرارات املكتب، االمر الذي اعتربه قضاة "مهزلة" جديدة للقطاع.

ابة صالحيات اجمللس يف تعيني القضاة ونقلهم وترقيتهم، ورقإىل  ويتطرق نص املشروع احلكومي 
 انضباطهم حتت "الرعاية السامية" لوزير العدل دائما تارة حبكمه نائب رئيس تارة حبكمه وزير العدل.

للتذكري، فإن القانون األساسي للقضاة والذي كان يشمل قانون اجمللس األعلى للقضاء والذي كان حمور  
ف اللجنة املتساوية األعضاء، اليت كانت جتاذب بني الغرفتني الربملانيتني ملدة طويلة، قبل أن يفرج عنه من طر 

رفضته يف وقت سابق، غري أن اجمللس الدستوري أقر بعدم دستوريته ليعود من حيث اتى وتودعه احلكومة السابقة 
 يف زيه اجلديد.

 مليون دوالر: 211سوق االسمنت في الجزائر يفوق حالة  :الحالة الثالثة -3
سواء تعلق األمر بالخوصصة المباشرة لمصانع االسمنت أو ضرورة إيجاد البدائل والحلول المناسبة  -

 محاولة استقطاب االستثمارات الخارجية وإعادة تأهيل هذه المصانع.
يشري تقرير أعدته وزارة املسا ة مبعية بنك "مورغان لألعمال" الفرنسي وموهلا البنك العاملي، أن مصانع  

 34ماليني طن، بينما تتجاوز قدرهتا  8عايري الدولية يف حدود االمسنت اجلزائرية ال تزال تنتج حتت مستوى امل
باملائة تنتج  45مليون دوالر، أكثر من  255مليون طن، وقدرت الدراسة سوق االمسنت يف اجلزائر بأكثر من 

دوالرا للطن، وتسجيل  42حمليا، ويف الوقت الذي ال تزال مادة االمسنت عرضة للمضاربة مع سعر متوسط يصل 
مليون طن، واول إشكال يطرح يف جمال إنتاج االمسنت، هو مستوى اإلنتاج الوطين وتلبية  3,2يقدر بـ  عجز

مليون دوالر كقيمة استرياد هذه  25مليون دوالر منها يفوق  255حاجيات السوق، والذي يقدر بأكثر من 
ضعف يف مردودية املؤسسات واملصانع  املادة االسرتاتيجية واحليوية، وأول مالحظة تثار يف هذا اجملال، هو تسجيل

ضرورة إجياد البدائل إىل  املنتجة ملادة االمسنت واملضاربة اليت تعرفها املادة مع تذبذب التمويل. وتشري الدراسة
واحللو ل املناسبة، سواء تعلق األمر باخلوصصة املباشرة ملصانع االمسنت أو حماولة استقطاب االستثمارات اخلارجية 

أهيل هذه املصانع، للرفع من قدرة إنتاجها وحتضريها للخوصصة، من جانب آخر، قدر استهالك الفرد وإعادة ت
ويتوقع أن ترتفع  3554كيلو غرام يف غضون   425إىل  كيلو غرام، على أن يرتفع  155اجلزائري من االمسنت بـ 

جلزائري خالل هذه الفرتة اليت مليون طن يف ذات السنة، وسيواجه املنتوج ا 31إىل  حاجيات السوق اجلزائري
يكون فيها اتفاق الشراكة قد دخل حيز التنفيذ، منافسة شديدة من حيث النوعية والكلفة والسعر، السيما أن 

باملائة. وأمام هذه الوضعية، يدفع املستهلك اجلزائري فارقا أو  14نسبة استغالل بعض املصانع اجلزائرية ال تتعدى 
دوالر لالمسنت املستورد. تظل املضاربة  32الرا على االمسنت املنتج يف اجلزائر مقابل دو  34هامش ربح يقدر بـ 

قائمة وإن قلت السيما بعد دخول أول شركة خاصة "أوراسكوم" املصرية مرحلة االنتاج يف مصنع املسيلة الذي 
 ستثمار. ويسعى أول مشروع خاصتساهم قفي متويله الشركة املالية الدولية فرع البنك العاملي والبنك األورويب لال
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مليون طن إضايف سنويا من االمسنت بالشراكة مع عدد من اجملموعات الدولية منها "هو لسيم"  3انتاج إىل 
 السويسرية و" أفال مسيث " الدامناركية. 

 شركة تسيير ومساهمة "جيكا" لإلسمنت: -
نع لإلمسنت يف اجلزائر، وهي يف شركة ومؤسسة ومص 36تشرف شركة التسيري واملسا ة "جيكا" على  

 جمملها معروضة للخوصصة سواء من خالل فتح رأس املال أو اخلوصصة الكلية.

 مليون دينار. 1555مؤسسة إمسنت واملشتقات للشلف الرأمسال  -3

 مليون دينار. 3555مشروع اهلاب العليا ملواد البناء اجللفة الرأمسال  -3

 مليون دينار. 3225الرأمسال شركة اإلمسنت عني الكبرية سطيف  -1

 مليون دينار. 3555شركة اإلمسنت لرايس محيدو العاصمة الرأمسال  -4

 مليون دينار. 3855شركة اإلمسنت ببين صاف الرأمسال  -2

 مليون دينار. 3425شركة اإلمسنت محام بوزيان قسنطينة الرأمسال  -6

 مليون دينار. 3225شركة اإلمسنت حجر السود عنابة الرأمسال  -4

 مليون دينار. 3325اإلمسنت عني التوتة باتنة الرأمسال  شركة -8

 مليون دينار  3525شركة اإلمسنت سعيدة الرأمسال  -4

 مليون دينار. 3435شركة اإلمسنت زهانة معسكر الرأمسال  -35

 مليون دينار. 3455شركة اإلمسنت للمتيجة البليدة الرأمسالية  -33

 مليون دينار. 3455شركة اإلمسنت سور الغزالن البويرة الرأمسال  -33

 مليون دينار. 3455شركة اإلمسنت تبسة الرأمسال  -31

 مليون دينار. 435شركة املواد املشتقة للغرب وهران الرأمسال  -34

 مليون دينار. 32شركة املواد املشتقة للوسط البليدة الرأمسال  -32

 مليون دينار. 135شركة املواد املشتقة للشرق برج بوعريريج الرأمسال  -36
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 بية تستدعي اجتماعا طارئا مع فيدرالية عمال البناء:المركزية النقا -
 خوصصة مصانع اإلسمنت تهدد الهدنة مع الحكومة: -

مل متر عملية فتح رمسال ثالث مصانع االمسنت يف إطار اخلوصصة اجلزئية دون أن تثري حالة من الغضب 
بناء ومواد البناء، وكذا نقابات مصانع لدى قيادة املركزية النقابية، اليت قررت استدعاء مسؤويل فيدرالية عمال ال

"اجتماع طارئ" يوم السبت مبقر دار الشعب لوضع "النقاط على احلروف" حول هذا اإلجراء إىل  اإلمسنت
 احلكومي املنفرد.

شرعت املركزية النقابية يف مجع كافة املعلومات املتعلقة باإلجراء املتخذ من طرف وزارة املسا ة وترقية  -
االستثمار واملتمثل يف شروعها يف عملية فتح رأمسال ثالثة مصانع لإلمسنت )مصنع مفتاح، زهانة وحجر السود( 

جمموعة "الفارج اجلزائر" الفرنسية والثاين  باملائة واليت أسفرت عن تقدمي عرضني، األول من طرف 23بنسبة 
للشركة الربتغالية "سيمبور" هذه العملية حسب مصادر نقابية مطلعة، قد نزلت كالصاعقة على مسؤويل دار 
الشعب الذين تفاجؤوا هلذا اإلجراء الذي ميثل "انتهاكا واضحا" لالتفاق املتوصل إليه بني رئيس احلكومة األسبق 

يف كافة عمليات اإلصالح وأن  االجتماعيجوان اجلاري والقاضي بـ "اشراك الشريك  36لنقابية يوم ووفد املركزية ا
ال شيء يتم خارج هذا اإلطار". وما زاد يف فيضان كأس الغضب لدى قيادة املركزية النقابية، أن هذا اإلجراء 

لنت فيه املنظمة العمالية عن الذي وصف بـ "االستفزازي" خلوصصة مصانع اإلمسنت، جاء يف الوقت الذي أع
القادم بغرض متكني احلكومة من التكفل يف أحسن الظروف بآثار  االجتماعيغاية الدخول إىل  "هدنة اجتماعية"

الزلزال وبالعائالت املنكوبة، فهل هي الطريقة اليت اختارهتا احلكومة السابقة للتعبري عن "شكرها" ملا بادرت به 
مبواصلة مسار اخلوصصة للمؤسسات العمومية، أم هذه العملية هي من بقايا املوروث الذي  النقابة اجلزائرية، وذلك

مؤسسة للخوصصة يف شهر فيفري  145تركه وزير املسا ة وترقية االستثمار السابق محيد طمار الذي قام بعرض 
الوزير األسبق ووصفها يف  الفارط قبل أن يتم جتميد هذا الربنامج من طرف رئيس احلكومة الذي انتقد طريقة عمل

مؤسسة عمومية" تشري املعطيات أن عملية فتح األظرفة  145اخلوصصة بـ إىل  الربملان بأنه "ال يعقل الذهاب
تأيت امتثاال لتوصية من  3553لفتح رأمسال املصانع الثالث لإلمسنت اليت باشرهتا وزارة املسا ة يف شهر مارس 

واليت اختري هلا بنك األعمال الدويل، "أش.أس.يب.سي" لتأطريها.  3553 نوفمرب 4جملس مسا ات الدولة يف 
وحىت وإن كانت عملية اخلوصصة اجلزئية ملصانع اإلمسنت الثالثة ليست من وحي احلكومة السابقة، بل هي من 

لنقابية قد املوروث القدمي، فإن ذلك مثلما أكدت مصادر نقابية مسؤولة، ال يغري يف األمر شيئا كون املركزية ا
أعربت يف حينها عن رفضها "مجلة وتفصيال" لربنامج اخلوصصة الذي أعده الوزير السابق، وذلك من خالل 

فيفري الفارط، وذكرت مصادر نقابية مطلعة أن ما قامت به الوزارة بطريقة  36و 32اإلضراب الوطين ليومي 
إىل  بية مير دون أن ترد عليه بقوة وقد يصل األمر حىت"انفرادية" يف قطاع اإلمسنت لن ترتكه قيادة املركزية النقا

وضع حد للهدنة مع احلكومة، وهلذا الغرض استدعت قيادة املركزية النقابية مسؤويل الفيدرالية الوطنية لعمال البناء 
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يد جلسة طارئة يوم السبت بدار الشعب لدراسة القضية وحتدإىل  ومواد البناء ونقابات مؤسسات اإلمسنت الثالث
طرق املواجهة وتعد مصانع اإلمسنت الثالثة اليت قررت احلكومة خوصصتها جزئيا، وهي مصنع مفتاح باجلزائر 

مليون  1,3إىل  العاصمة، ومصنع زهانة بوهران ومصنع حجر السود بوالية تبسة ذات قدرة إنتاجية إمجالية تصل
ضمن هذا الصدد شدد ممثل وزارة املسا ة عقب مليون طن سنويا. و  3,4طن بينما بلغ اإلنتاج الفعلي أكثر من 

عملية فتح األظرفة على أن دخول هؤالء الشركاء مرهون بنوعية العروض املقدمة ومدى مطابقتها لدفرت الشروط 
سنوات، ورفع  2الذي يفرض على الشركة اليت تتحصل على الصفقة اإلبقاء على مناصب العمل املوجودة ملدة 

  ولية.اإلنتاج وفق معايري د
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 فتح رأسمال مصانع اإلسمنت يتناقض والتزامات الحكومة: -
 33قروض جديدة إلعادة إعمار املناطق املنكوبة جراء زلزال إىل  اعترب حزب العمال أمس، أن اللجوء 

 ماي الفارط، أمر غري مقبول كون ذلك يزيد من حجم املديونية اخلارجية وميدد عمر التبعية جتاه اجلهات املقرضة.

يرى حزب العمال يف بيان أصدره يف أعقاب اجتماع أمانته السياسية أول أمس أن املائة مليار دينار احملددة  -
 31يف قانون املالية التكميلي ال ميكنها معاجلة الوضع يف املناطق املنكوبة، يف وقت يتعدى فيه احتياطي الصرف 

 يف هذا السياق أنه رغم التقدم احملقق يف التكفل مليار دينار، مسجال 342مليار دوالر وصندوق ضبط املوارد 
باملنكوبني، فإن احلاجيات واالمكانيات اجملندة تبقى دون مستوى حجم الكارثة ومن جهة أخرى تعترب األمانة 

باملائة، وهي معنية بإعادة اإلعمار، قرار يتناقض مع  23السياسية للحزب أن فتح رأمسال مصانع اإلمسنت بنسبة 
إشراك املؤسسات الوطنية يف عملية إعادة اإلعمار، أما بالنسبة خلوصصة إىل  ت رئيس احلكومة الراميةالتزاما

القرض الشعيب اجلزائري وقطاع البنوك والتأمينات، فريى حزب العمال أن ذلك ال ينجر عنه تقليص املوارد 
م مافياوية القطاع عرب املضارة اجلنوبية مثلما العمومية اليت جيلبها هذا القطاع املربح، وإمنا عملية تفتح الباب "أما

 يشهد على ذلك بنك اخلليفة والنبك التجاري والصناعي والعديد من الفضائح يف العامل".

عروض أوروبية وعربية لمصانع  - في سياق عمليات الخوصصة وفتح رأسمال المؤسسات العمومية -
 اإلسمنت:

يف تقدمي عروض ألخذ حصص يف مصانع إمسنت جزائرية،  شرعت عدد من اجملموعات العربية واألوروبية
ضمن إطار اخلوصصة وفتح رأمسال هذه املؤسسات اليت تظل اسرتاتيجية، على الرغم من املشاكل اليت كانت 

 تعاين منها، سواء من حيث قدرات أو أدوات اإلنتاج أو أساليب التسيري.

ديد من العروض من شركات مهمة عربية تسجيل العإىل  أشارت مصادر على إطالع مبلف اخلوصصة -
وأوروبية، من بينها شركات تسعى ألخذ حصص مسا ة يف مصانع إمسنت من بينها مصنع إمسنت بين صاف، 
حيث تقدمت عدد من الشركات من بينها "هولسيم" السويسرية وجمموعة االستثمار والتجارة للفراعنة السعودية، 

 باملائة. 12بة نسإىل  بعروض ألخذ حصص ميكن أن تصل

وتأيت هذه العملية يف سياق إعادة إحياء برنامج خوصصة مصانع اإلمسنت، بعد فشل العملية األوىل 
خلوصصة ثالثة مصانع إمسنت هي مصانع مفتاح زهانة وحجر السود، إذ تقرر تأهيل مصانع اإلمسنت قبل عرضها 

تشكيل جلنة استشارة منكوبة من شركة  ، مث اعتماد مناقصة دولية جديدة بعد3554للخوصصة جمددا عام 
التتسيري واملسا ة لإلمسنت والوزارة املنتدبة للمسا ة وتطوير اإلستثمار ووزارة الصناعة، ومت خالل املشاورات 
املوسعة، اعتماد دفرت شروط جديد يتضمن اتفاقية خاصة بالتنازل عن احلصص ومعاهدة املسا ني، مع الرتكيز 
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باملائة من الرأمسال الكلي للشركة أو املصنع، وقيام الشريك باالستثمار  23لتنازل يف حدود على أن تظل نسبة ا
 سنوات على األقل. 2لتطوير مصانع اإلمسنت واإلبقاء على اليد العاملة ملدة 

 لإلسمنت والحفاظ على البيئة 2تم اإلعالن عنه خالل المؤتمر العربي الدولي الـ  -
 إلنتاج اإلسمنت بالجلفة: مصنع جزائري ـ سعودي جديد

مت أمس االتفاق بني اجلزائر واململكة السعودية على إنشاء مصنع اإلمسنت يف والية اجللفة يعد حمصلة 
باملائة للسعودية والباقي رأس مال جزائري، وهو ما أكده األمري سلطان بن حممد بن  65شراكة بني البلدين بنسبة 

 قيمته املالية. سعود الكبري الذي فضل عدم الكشف عن

ذكر الشريف رمحاين وزير البيئة وهتيئة اإلقليم يف املؤمتر واملعرض العريب العاملي اخلامس حول محاية البيئة  
من الناتج الداخلي  5,3يف صناعة اإلمسنت ومواد البناء املنعقد بفندق الشرياطون أن اجلزائر ختصص ماقيمته 

على املواطن. وأشار الوزير أن اجلزائر متلك جتربة "رائدة" يف جمال البيئة باعرتاف  اخلام ملعاجلة تأثريات التلوث البيئي 
كل الدول، وهو ما ذهب إليه رئيس االحتاد العريب لإلمسنت األمري سلطان بن حممد بن سعود الكبري الذي أكد 

 أن برامج البيئة حققت نتائج معتربة يف الوطن العريب.

العريب لإلمسنت ومواد البناء األمري سلطان بن حممد بن سعود الكبري أن من جهة أوضح رئيس االحتاد   
مليون  386إىل  إمكانية ان يصل اإلنتاجإىل  املشاريع يف جمال إنتاج اإلمسنت يف العامل العريب يف اتساع، مشريا

لسنوات األخرية طن من اإلمسنت يف األعوام اخلمسة القادمة، وعلى صلة مبحاربة التلوث خصصت اجلزائر خالل ا
أقصى حد إىل  مليون دوالر القتناء جتهيزات ومعدات لتصفية مصانع اإلمسنت يف اجلزائر حىت ختفض 85حنو 

 ممكن من خملفات التلوث الذي تنتجه هذا النوع من املصانع.

ذا وقد عكف املشاركون يف الندوة على دراسة انعكاسات صناعة اإلمسنت يف الوطن العريب على البيئة. ه 
اإلهتمام الذي يوليه االحتاد العريب لإلمسنت الذي قرر عقد مؤمتره اخلامس باجلزائر هلذا القطاع، يعود لكون صناعة 
 4اإلمسنت عرفت تطورا كبريا كما سجل ذلك االمري سلطان بن حممد بن سعود الكبري الذي كشف أهنا متثل 

مليون طن يف غضون سنة  386إىل  مليون طن 346 باملائة من حجم اإلنتاج العاملي. إذ انتقل اإلنتاج من
 ، وهو ما يفرض حسبه "التقيد يف هذه الصناعة املعايري الدولية".3535

 35مليون طن من اإلمسنت، وهو ما ميثل  33وحسب مسؤول سابق فإن اجلزائر تنتج حاليا ما يزيد عن  
ياق رافع وزير البيئة أمام نظرائه من الدول العربية باملائة من جمموع اإلنتاج لدى كل الدول العربية. ويف هذا الس
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الذي وصفه بـ"التجربة الرائدة". وأعلن وزير البيئة أن الفاتورة اليت و  على برنامج محاية البيئة الذي تقوده وزارته
 من الناتج الداخلي اخلام. 5,3تدفعها اجلزائر يف جمال احلفاظ على البيئة تناهز 

 أن هناك عملية استباقية للمحافظة على احمليط البيئي من خالل توجيه الصناعة إىل وأشار مسؤول سابق 
منطقة اهلضاب العليا الوسطى، على غرار مصنع اإلمسنت لشركة "أوراسكوم" املقام يف والية املسيلة وزيادة إىل 

أنه على املستثمرين على فرض جباية على البيئة وغرامات وعقوبات، أوضح وزير البيئة يف شرحه للمخطط الوطين 
يف صناعة اإلمسنت أن يدرسوا املخاطر املنجرة عن هذه الصناعة واختاذ التدابري الوقائية للحفاظ على احمليط، مربزا 

 هبذا الشأن إنشاء مركز وطين للتكنولوجيات النظيفة.

لتنمية املستدامة على إذا كان رئيس املؤمتر العريب لإلمسنت قد أبدى تفاؤله باملستويات احملققة يف جمال ا 
بلدان عربية يف ميدان صناعة اإلمسنت،  6املستوى العريب من خالل دراسات بيئية قام هبا االحتاد على مستوى 

ميزانيات ليس مبقدور العديد من الدول توفريها، وهو ما دفع إىل  فإنه قال يف املقابل أن احلفاظ على البيئة حيتاج
 ضرورة "تكاتف" كل الدول لتحقيق اهلدف.إىل  توجيه نداءإىل  األمري سلطان

أربعة مستثمرين يتنافسون على مشروع  .مليون دوالر 211بتكلفة أولية ال تقل عن   -
 اإلسمنت بالجلفة:

علمت اخلرب من مصادر مطلعة أن أربعة مستثمرين يتنافسون على الفوز بصفقة إجناز مشروع مصنع 
والية اجللفة. ويتعلق األمر مبستثمرين من السعودية وإيران ومصر وشركة لإلمسنت الرمادي يف منطقة عني البل يف 

 خمتلطة جزائرية إيرانية.

مليون طن سنويا من  3,2حسب البطاقة الفنية للمشروع، فإن املصنع املزمع إجنازه سوف يسمح بانتاج  
 مليون دوالر. 355مادة اإلمسنت الرمادي، وال تقل تكلفته عن 

ودية ذكرت يف وقت سابق بأن رئيس االحتاد العريب لإلمسنت األمري سلطان بن حممد وكانت مصادر سع  
بن سعود الكبري، يسعى إلنشاء مصنع سعودي جزائري مرتك إلنتاج اإلمسنت مبنطقة اهلضاب العليا، وتعود له 

 باملائة املتبقية. 35باملائة من أسهمه، بيمنا يكتفي الطرف اجلزائري بـ 45

، يوجد اهتمام إيراين هبذا املشروع، حيث كشف مهدي عبدي املدير العام للمركز التجاري من جهة ثانية 
اإليراين يف اجلزائر، مطلع الشهر احلايل، النقاب عن مفاوضات بشأن إجناز مشاريع مشرتكة يف قطاعي اإلمسنت 

ملستثمرين يف إيران لتوسيع نطاق والبناء، مؤكدا أن العروض اإليرانية "جادة للغاية" يف إطار سعي رجال األعمال ا
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مليون أورو الجناز  355تواجدهم يف السوق اجلزائري، وقدر نفس املتحدث أن املستثمر اإليراين قدم عرضا بقيمة 
 مشروع مصنع عني البل لإلمسنت.

رصة ف 255، حيث سيساهم يف توفري مايقارب بـ3558ومن املقرر أن يتم االنتهاء من تنفيذ املصنع حبلول سنة 
مليون طن  36أكثر من إىل  مليون طن من اإلمسنت، وهو ما سريفع اإلنتاج الوطين 3,2عمل جديدة وإنتاج 

 سنويا.

مليون دوالر سنويا، وينتظر أن  45ومن اجلدير بالذكر أن واردات اجلزائر من مادة اإلمسنت تقدر بنحو  
حنو إىل  ة يف حجم اإلنتاج العام. وحتتاج اجلزائرمليون دوالر السنة القادمة مع الزيادة املسجل 33إىل  تنخفض

مليون طن من اإلمسنت سنويا لتنفيذ مشروع املليون ومائيت ألف وحدة سكنية الذي أقره الرئيس بوتفليقة يف  32
 مليار دوالر. 85إطار برنامج دعم النمو واإلنعاش االقتصادي واملخصص له حنو 

وضات إلنجاز مشروعين في قطاع اإلسمنت مفا  -االستثمار اإليراني في الجزائر  -
 والبناء:

توقع مستثمر إيراين يف اجلزائر أن تشهد وترية التعاون االقتصادي والتجاري بني القطاع اخلاص يف كل من 
اجلزائر وإيران انتعاشا كبريا ابتداء من العام املقبل وكشف أن وفدا عن الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة سيزور إيران 

 منتصف شهر سبتمرب القادم.

أشار املدير العام "املركز التجاري اإليران در اجلزائر" يف ندوة صحفية عقدها أمس مبقر املركز بالشراقة يف  
رجل أعمال ومستثمر إيراين هم  325أن "أفاق االستثمار اإليراين يف اجلزائر واعدة وأن إىل  اجلزائر العاصمة

اإليرانية اجلزائرية يف الغرفة اإليرانية للتجارة، زاروا اجلزائر خالل الشهور السبعة املاضية اعضاء فاعلون يف اللجنة 
 للوقوف على فرص عقد صفقات وعالقات عمل مع نظرائهم من اجلزائريني".

وأوضح أن االهتمام اإليراين سريكز خالل الشهور املتبقية من هذا العام على وضع بنك معلومات حول  
االستثمار والشراكة واملقدرات املوجودة يف اجلزائر متهيدا لعرضها على رجال األعمال يف إيران لدراستها فرص 

 واختاذ القرار بشأهنا.

وسجل املدير العام للمركز بأسف "البطء" الذي يتميز به التعاون يف اجلانب االقتصادي مقارنة مع  
رافضا عدم ذكر رقم حجم املبادالت التجارية بني البلدين  اجلانب السياسي الذي وصفه بأنه "جيد، بل ممتاز"
أن البلدين عاودا تبادل السفراء بينهما بعد لقاء القمة إىل  حيث صرح، "من االفضل عدم ذكر أيه أرقام" ويشار
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كتوبر بني الرئيسني اجلزائري واإليراين يف نيويورك على هامش اجلمعية العامة السنوية ملنظمة األمم املتحدة يف أ
 .3553، وتقرر يف ختامها استئناف العالقات الدبلوماسية بداية من جانفي 3555

وخبصوص جماالت اهتمام القطاع اخلاص اإليراين بالنسبة للسوق اجلزائري، ذكر مسؤول املؤسسة أن  
نت بتكلفة إمجالية "مفاوضات جارية بني جمموعة من املستثمرين اإليرانيني واجلزائريني إلجناز مشروع يف قطاع اإلمس

وجود اهتمام إىل  مليون أورو"، كما اشار 355مليون اورو، مشروع يف قطاع العقار والبناء، بتكلف  355تقدر بـ
 بقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة وبرنامج اخلوصصة الساري تطبيقه.

أن اهلدف االسرتاتيجي لكن االهتمام اإليراين باجلزائر، جيد له ما يربره حسب ذات املصدر الذي صرح  
من تواجد الشركات اإليرانية هو االستفادة من قرب اجلزائر من األسواق األوروبية حيث تعرف املنتجات اإليرانية 

 رواجا كبريا.

من جهة ثانية، كشف مسؤول املؤسسة أن وفدا عن الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة، سيزور إيران  
ث دعا رجال األعمال اجلزائريني للمشاركة يف هذا الوفد الذي يعد األول منذ منتصف شهر سبتمرب القادم، حي

 تدشني املركز التجاري اإليراين يف فيفري املاضي.

 - موازاة مع عمليات الخوصصة وفتح رأسمال المؤسسات العمومية  -

 شركات تركية وأوروبية تدخل سوق اإلسمنت الجزائري:
مليون طن  31إىل  33حجم حاجيات سوق اإلمسنت اجلزائري بـ قدر مصدر من وزارة الصناعة للخرب 
مليون طن، على خليفة خمطط دعم اإلنعاش االقتصادي،  32إىل  سنويا مع احتمال ارتفاع استهالك اإلمسنت

يأيت ذلك يف الوقت الذي أعلنت فيه شركات تركية وأخرى أوروبية مشاريع شراكة ومشاريع أخرى إلقامة مصانع 
 نت يف اجلزائر.جديدة لإلمس

تعمد اجملموعة اإليطالية "كاتاجلريون غروب" اليت تصنف من بني أكرب اجملموعات األوروبية املتخصصة يف  
إبرام اتفاق شراكة من خالل فرعها "سيمانتري" مع الشركة اجلزائرية "سرياجل" وستنتقل اجملموعة إىل  إنتاج اإلمسنت

موقع املنتج احمللي الحقا مع املرحلة انتقالية أولية تضمن إىل  نت يف اجلزائراإليطالية من موقع املصدر ملادة اإلمس
من خالهلا اجملموعة اإليطالية توفري املنتوج عرب املخازن املتواجدة يف أرزيو وجن جن، فضال عن توفري التغليف 

 لإلمسنت وفق املواصفات الدولية يف اجلزائر.

ة السعودية "فرعون للتجارة واالستثمار" لعقد يف جويلية املاضي مسح ويأيت هذا املشروع بعد توقيع اجملموع 
 شهرا 33باملائة مع ضمان التسيري ورفع اإلنتاج يف ظرف  12هلا بدخول رأمسال شركة إمسنت بين صاف بنسبة 
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توسيع مليون دوالر ل 32مليون دوالر يف مرحلة أوىل مث  3ألف حاليا واستثمار  655مليون طن سنويا مقابل إىل 
املصنع وإقامة وحدة إنتاج اإلمسنت األبيض. وموازاة مع ذلك أعلنت شركات تركية عن مشروع إقامة مصنع 

مليون طن بوالية اجللفة وهو ما سيساهم يف حتقيق انفتاح يف سوق إىل  اإلمسنت يف اجلزائر بقدرة إنتاج تصل
مسؤولوها عن اإلدالء بأي تصريح خبصوص  اإلمسنت بعد مشاريع "أسي. سي" التابعة ألوراسكوم اليت امتنع

مليون طن ومشروع مصنع اإلمسنت  4,4املشاريع اليت قاموا هبا على غرار وحدة املسيلة اليت تنتج حاليا حوايل 
 ألف طن بغرب البالد. 455األبيض بقدرة إنتاج تصل 

والرتكي أ ية لكونه  ويكتسي املشروع الرتكي الذي كان حمور حمادثات سابقة بني الطرفني اجلزائري 
مليون طن يضمنها  33املشروع الذي يكرس حترير السوق، حيث أن إنتاج اإلمسنت يف اجلزائر املقدر حبوايل 

مليون طن من اإلمسنت وتشري التقديرات  4باملائة، حيث ينتج القاطع العام  45القطاع العام بنسبة تقارب 
مليون طن من اإلمسنت، ويرتقب أن  32لسنة املقبلة لكمية تصل الرمسية أن اجلزائر ستكون حباجة ابتداء من ا

توفر مشاريع الشراكة اجلديدة فضال عن املشروع املنتظر إلقامة مصنع إمسنت جديد يف املنطقة "القلعة" بوالية 
ار ما مليون طن واستثم 3,4إىل  3,3غليزان من قبل اجملموعة األوروبية "هولسيم" بطاقة إنتاجية ترتاوح ما بني 

 .3556مليون أورو واحتياجات السوق احمللية مع سنة  325و 325بني 

 :المؤسسات اإليطالية مهمته بخوصصة مصانع اإلسمنت - السفير اإليطالي بالجزائر  -
كشف السفري اإليطايل باجلزائر السيد: جيوفان باتيستا فرديرام أن املؤسسات اإليطالية مهتمة خبوصصة 

أن االستثمارات اإليطالية يف اجلزائر إىل  واملشاركة يف إجناز شطر من الطريق شرق غرب، مشريامصانع اإلمسنت 
تبقى ضعيفة خارج قطاع احملروقات بسبب عدم املعرفة اجليدة للسوق اجلزائري، داعيا اجلانب اجلزائري للقيام 

 مبجهود إضايف للتعريف بالسوق.

قدها أمس مبقر سفارته أن الشركات اإليطالية أبدت أوضح السفري اإليطايل خالل ندوة صحفية ع 
قطاع األشغال العمومية والصناعة، بتسيري املياه يف منطقة عنابة أما خبصوص حتويل الديون إىل  اهتماما إضافة

استثمارات أعلن السفري اإليطايل أن بالده يعمل اآلن على مساعدة اجلزائر يف إطار نادي باريس من إىل  اجلزائرية
 استثمارات يطرأ عليها تغيري.إىل  ل حتويل ديوهنااج

من جانب آخر اغتنم السفري فرصة تنظيم الندوة الصحفية لتقدمي الكتاب الذي أعدته السفارة اإليطالية  
 مؤسسة تنشط يف قطاعات خمتلفة. 81إىل  حول املؤسسات اإليطالية باجلزائر واليت يصل عددها
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ي اإليطايل الشريك الثاين إليطاليا رقم أن امليزان التجاري بني البلدين وتعترب اجلزائر حسب الديبلوماس 
مليون  3,64يبقى غري متوازن. وقد بلغ الفائض التجاري املسجل خالل السداسي األول هلذه السنة ما قيمته 

 باملائة. 14,54مليون أورو خالل نفس الفرتة من السنة الفارطة، أي ما ميثل ارتفاعا يبلغ  3,44أورو مقابل 

 أن التعاون اجلزائري اإليطايل سيعرف انتعاشا جديدا من خالل امللتقياتإىل  وأشار السفري اإليطايل 
ديسمرب املقبل للجنة  2و4اليت ستجمع بني رجال أعمال البلدين من االجتماع املزمع عقدة بني االقتصادية 

لتعاون االقتصادي بني البلدين. وقد مت التوقيع على اإليطالية املرفق بتنظيم ملتقى حول ا –املختلطة اجلزائري 
العربية، كما سيتم قريبا إنشاء منتدى  –بروتوكول اتفاق بني الغرفة التجارية والصناعية اجلزائرية والغرفة اإليطالية 

ائرية هي أكثر رجال األعمال اجلزائريني واإليطاليني ويف هذا اإلطار أكد السفري اإليطايل بأن منظمات الباترونا اجلز 
 مشروعا. 41من قدم مشاريع للشراكة للمؤسسات اإليطالية واليت قدر عددها بـ 

لإلشارة فإن إيطاليا تعد الزبون الرئيسي للجزائر إال أن حصتها تراجعت هذه السنة فقد جاء ترتيبها ثانيا  
كواردات من اجلزائر من السنة احلالية مليار دوالر خالل التسعة اشهر   6,163بعد الواليات املتحدة اليت سجلت 

 مليار دوالر للواليات املتحدة 4,325أشهر بـ  35مليار دوالر إليطاليا، واستمر األمر خالل  4,416مقابل 
 مليار دوالر إليطاليا. 4,825و
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II-  ة في الجزائراالجتماعيالمشكالت:  
 :أشكالها و  الجرائم المنظمة في الجزائر -أوال 

تبييض األموال من الظواهر العابرة للحدود، واليت ال تنحصر يف اقتصاد دون آخر واالقتصاد تعترب ظاهرة 
اجلزائري تعرف هذه الظاهرة منوا كبريا مع انتشار ظاهرة اجلرمية املنظمة بكل أنواعا واليت كان من أهم أسباب 

مرحلة إىل  النتقال من االقتصاد املوجهانتشارها عدم االستقرار الساسي واألمين الذي عرفته اجلزائر مؤخرا وكذا ا
اقتصاد السوق يف ظل العوملة، وقد برزت اجلرمية املنظمة يف اجلزائر من عدة مصادر ومن بني هذه املصادر جتارة 
املخدرات حيث تقف وراء هذه التجارة شبكات ومنظمات هتريب عاملية، حيث حتوز هذه املنظمات على 

لى وسائل القتال متطورة، وقد شهدت اجلزائر يف السنوات األخرية ما يؤكد أن امكانيات مالية هائلة تعتمد ع
االمكانيات احملجوزة من املخدرات من طرف مصاحل الدرك الوطين ما فتئت تتزايد من سنة بعد أخرى، وقد 

تدين القيم إىل  اإلجتار يف املخدرات يف البطالة اليت يعاين منها خاصة الشباب إضافةإىل  حصدت أسباب اللجوء
تشديد اخلناق على إىل  امتهان جتارة املخدرات اليت تدر بعوائد وأرباح فاحشة باإلضافةإىل  األخالقية مما يدفع هبم

 شبكات التهريب يف أغلب مناطق العامل السيما يف دول الضفة الغربية حلوض البحر األبيض املتوسط، باإلضافة
موقعها اجلغرايف املتميز إىل  يف التهريب وهو ظاهر يف اجلزائر بالنظراملصدر السابق يربز مصدر آخر يتمثل إىل 

مليون علبة  3,2ومن بني اكثر السلع هتريبا السجائر األجنبية فخالل الفرتة بني جانفي وجوان مت حجز أكثر من 
يب الوقود الذي يعد سجائر هذا ما مت حجزه أما بالنسبة للحدود التونسية وكذا املغربية، فإن املهربني يقومون بتهر 

قليل األسعار نسبيا يف اجلزائر، وباملقابل يقومون بإدخال السلع الغذائية وقطع الغيار املختلفة وغري ذلك من السلع 
وتعد عمليات التهريب اليت تشهدها اجلزائر من اكرب ما يسبب خسائر لالقتصاد اجلزائري وميثل االقتصاد املوازي 

 االجتماعيالنشاط االقتصادي الرمسي، هذا ما وضحه تقرير اجمللس االقتصادي و يف اجلزائر نسبة كبرية من 
(CNES حتت عنوان القطاع غري الرمسي أوهام وحقائق لسنة )أي ثالث مصدر يتمثل يف االقتصاد  3551

الدولية يف الرشوة واستغالل النفوذ واليت تعترب من مظاهر الفساد وقد أدرجت منظمة الشفافية إىل  اخلفي باإلضافة
دولة مت إدراجها يف التقرير وقد  361عامليا من بني  84أن اجلزائر صنفت يف املرتبة 35561تقريرها الصادر سنة 

 نقطة يف سلم التصنيف املعتمد وهذا ما جيعلها يف فئة متدنية جدا. 1,3منحت اجلزائر 

  

                                                           
 www.transprency.orgموقع املنظمة  1

http://www.transprency.org/
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  :تبييض األموال -0
 تطبيقها حولو  قوانني حماربة تبييض األموال تنتظرانطالقا من و  ملانحول قطاع املالية بالرب املنعقدة ندوة من خالل ال

يف املائة من الناتج  14القروض اليت توزعها املؤسسات املالية يف اجلزائر على مشاريع اإلجناز وسواها ما نسبته 
أن جممل هذه مليار د.ج يف السنة، كما  3655إىل  الداخلي اخلام. وهو ما يوازي السيولة النقدية اليت تصل

 القروض متنحها البنوك العمومية، رغم كوهنا يف طور التطهري حتضريا خلوصصة بعضها.

يعترب مشكل الرقابة من اهم املشاكل اليت تعرتض النظام املايل والبنكي يف اجلزائر، حسب ما أمجع على  
الية مبقر اجمللس الشعيب الوطين تأكيده أمس نواب ومسؤولون بقطاع املالية خالل الندوة اليت نظمتها وزارة امل

باجلزائر، حيث ركزت مداخلة ممثل وزارة اإلصالح املايل على ضرورة التطهري املايل للبنوك العمومية من أجل 
بنك التنمية الريفية الذي إىل  املباشرة يف خوصصتها مع االنطالق يف ختصيص البعض اآلخر منها يف إشارة

ريع الفالحية علما أن عملية التطهري سرتكز خصوصا على القروض الكبرية سيصبح بنكا خاصا لتنمية املشا
 باعتبارها جد مهمة من ناحية القيمة وكذا تأثرياهتا على املؤسسة املالية.

عون مصريف ومايل من أجل  655وذكر يف هذا السياق رئيس اجلمعية اجلزائرية للبنوك أنه مت تكوين  
ضعف الشبكات البنكية للجزائر "اجلزائر هي البلد الوحيد يف إىل  ر، حيث أشارحماربة تبييض األموال يف اجلزائ

العامل الذي ال تزال فيه السياحة املالية حممولة بست شبكات بنكية"، من جهة أخرى أكد ذات املتحدث بأنه 
دية الكبرية وأعباء مالية، انطالقا من السنة املقبلة ستطبق النصوص القانونية املتعلقة بتحميل املتعاملني بالقيم النق

 وذلك يف إطار حماربة التبييض.

صعوبة تطبيق النصوص القانونية اخلاصة مبحاربة إىل  يف حني تطرق خالل هذه الندوة عضو مبجلس األمة 
تبييض األموال وذلك بسبب غياب نصوص تنفيذية متنع القضاة من تنفيذ النصوص املصادق عليها حسب ما 

العديد من إىل  مة مضيفا "هناك نصوص حساسة جيب اإلسراع يف تطبيقها" كما تعرضأكده عضو جملس األ
املشاكل التقنية اليت جتعل املواد القانونية املصادق عليها صعبة التحقيق يف سياق اإلصالح املايل الذي تنتهجه 

لية يف اجلزائر، حيث مليار دج من السوق املا 41,2اجلزائر، وشكلت سوق السندات خالل هذه السنة ما قيمته 
استفاد منها هذه السنة خالل عمليات القرض السندي العديد من املؤسسات العمومية منها سونلغاز واخلطوط 
اجلوية اجلزائرية، كما يبقى التمويل عملية تشرف عليها املؤسسات املالية العمومية وذلك رغم كون املؤسسات 

بنكا  36بنكا ينشط يف اجلزائر ميثل القطاع اخلاص  33ه من بني اخلاصة تشكل أكرب نسبة يف اجلزائر، حيث أن
منه، حيث أنه رغم كوهنا بنوكا أجنبية إال أهنا تسري وفق القانون اجلزائري، كما يبقى متويل املؤسسات العمومية يتم 

من  من قبل البنوك العمومية حيث جيري التحضري لنص قانون من أجل إنشاء شركات رأمسال استثماري حيث
 املنتظر أن يعرض على الربملان قريبا علما أن البنوك العمومية تشرف بنسبة كبرية على متويل املؤسسات.
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ألف ساكن وهو  32ويبقى انتشار البنوك جد ضعيف يف اجلزائر، حيث أن هناك وكالة بنكية لكل  
 ؟قليل مايعترب جد

  :اختالس المال العام  -2
من بني و  تعرف اجلزائر كغريها من أنساق البناء الكلي القرية املصغرة جرائم تنظيمية متنوعة على مستوى قطاعاهتا 

وكيل اجلمهورية بسيدي احممد أودع مدير من بني األمثلة القضية اليت وضحها و  اجلرائم جرمية  اختالس املال العام
أودع وكيل اجلمهورية حيث ، دوالر بوكالة "بدر" رياض الفتحماليني  4اختالس أكثر من  الوكالة احلبس املؤقت

مبجلس قضاء اجلزائر العاصمة اخلميس املاضي مدير وكالة بنك التنمية الفالحية  1لدى حمكمة سيدي أحممد
"بدر" برياض الفتح احلبس املؤقت فيما أمر بوضع بعض مساعديه رهن اإلفراج املشروط يف انتظار استكمال 

مليار  46ماليني دوالر أمريكي أو ما يعادل  4ضائي حول فضيحة جديدة ختص اختالس أكثر من التحقيق الق
 سنتيم.

الفضيحة اجلديدة اليت جرى التكتم عليها من طرف السلطات املالية املختصة أحيلت على مستوى  
حتديد خيوط إىل  فضىحمكمة سيدي أحممد هناية األسبوع املاضي بعد استكمال حتقيق الضبطية القضائية والذي أ

 هذه الفضيحة اجلديدة اليت هتز القطاع املايل واملصريف يف اجلزائر.

وبدأ التحقيق يف هذه القضية بعد ان سجلت املفتشية املختصة على مستوى إدارة بنك التنمية الفالحية  
لق األمر أساسا بتعامالت بداية الشهر اجلاري فضيحة وكالة "بدر" برياض الفتح يف جمال التجارة اخلارجية، ويتع

مشبوهة قامت هبا شركة "فيناكس" ذات املسؤولية احملدودة وشركة ذات الشخص الوحيد أورل بورحلة مع مورد 
 حيمل تسمية شركة "إي إيب يف أأ" ونائبه ومسؤول شركة ذات املسؤولية الوحيدة "أورل بورحلة".

للمتهمني وبعضهم يف حالة فرار هتمتني اساسيتني ختص ووجه وكيل اجلمهورية لدى حمكمة سيدي أحممد  
األوىل "جناية اختالس أموال عمومية" أما الثانية فتتعلق بـ"خمالفة التشريع والتنظيم اخلاص بالصرف وحركة رؤوس 

 األموال".

وجاءت هذه الفضيحة اجلديدة بعد سلسلة الفضائح اليت هزت عدة بنوك عمومية وخاصة خالل السنة  
ية بشكل أثار تساؤالت حول فعالية اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة منذ سنوات ملنع تكرار هذه الفضائح اجلار 

 اخلارج.إىل  اليت خلفت خسائر مالية بليغة باخلزينة العمومية قدرت مباليري الدوالرات حولت غالبيتها

مفتشني من اإلدارة املركزية ملتابعة وتفيد مصادر بنكية أن أغلبية البنوك العمومية شرعت مؤخرا يف إيفاد  
صحة وشرعية ملفات القروض اليت اودعت لدى وكاالهتا من طرف بعض املتعاملني خاصة يف قطاع التجارة 

                                                           
، عن حمكمة سيدي أممحمد 1، ص3552، 3155، اخلرب، العدد " ماليين دوالر بوكالة بدر برياض الفتح 19اختالس أكثر من "أ,ر، 1

 العاصمة.
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يف تردي صورة النظام املصريف واملايل  3553اخلارجية يف حماولة لتدارك فضائح جديدة واليت تسببت منذ العام 
توجيه التعليمات للبنوك لتشديد الرقابة والفحوص إىل  زير املالية مراد مدلسياجلزائري يف اخلارج بشكل دفع و 

 التقنية للزبائن قصد جتنب ظهور أي فضائح جديدة من شأهنا أن تضر مبصداقية املؤسسات ملالية.

ورأت أوساط خمتصة أن هذه الفضيحة اجلديدة واليت كانت خسائرها بالعملة الصعبة هذه املرة تكشف  
على النظام الكالسيكي يف إدارة القروض االعتماد  استحالة التحكم يف القطاع البنكي واملصريف يف ظلجمددا 

 بدل التعجيل باإلصالحات يف النظام البنكي واليت تأجلت منذ سنوات.

 :الرشوة  -3
طريق جملس اليت حمتواها أن و  تعكس القضية التالية 1 إعادة املادة السابعة من قانون مكافحة الرشوةانطالقا من  

استغرب رئيس الكتلة الربملانية حلزب العمال جلول جودي للموقف الذي  الرئيس ال ميكنه التدخلو  األمة مسدود
أبداه فرع اجلزائر ملنظمة "شفافية دولية" خبصوص إلغاء املادة السابعة من املشروع احلكومي لقانون الوقاية من 

 املنظمة األجنبية غري احلكومية ليس من صالحيتها توجيه النواب اجلزائريني. الفساد ومكافحته معتربا هذه

حيث كان فرع اجلزائر ملنظمة شفافية دولية قد اصدر امس بيانا أول أمس دعا من خالله أعضاء جملس  
ل جودي "دليال األمة "إلعادة املادة السابعة اليت اسقطها نواب الغرفة الربملانية األوىل" الشيء الذي اعتربه جلو 

على أن املنظمات االجنبية تريد اعطاء األوامر جمللس األمة واملؤسسات اجلزائرية عامة" وتعد كتلة حزب العمال 
من بني الكتل الربملانية اليت سا ت يف إسقاط املادة السابعة حمل اجلدل، بل رفضت مشروع احلكومة مجلة 

ى التشريع السابق يف جمال التصريح باملمتلكات واملتمثل يف األمر وتفصيال كون حزب العمال" كان يود اإلبقاء عل
44/54." 

من املشروع واليت تلغى األمر  43وحىت شفافية دولية تعترب إسقاط املادة السابعة من جهة وإبقاء املادة  
توفر غياب تشريع حيكم التصريح باملمتلكات وسجلت املنظمة يف بياهنا ضرورة إىل  هو الذي يؤدي 44/54

ملكافحة الرشوة وهذا غري ، اإلرادة السياسية يف سياق دميقراطي ودولة القانون واحرتام حرية التعبري والصحافة...
متوفر يف اجلزائر حسب نفس املنظمة اليت تعترب مسعى السلطات اجلزائرية يف هذا االجتاه خاطئ وأثبتت مرة أخرى 

إال إعالنات إشهارية وأدوات لتصفية احلسابات يف قلب السلطة. أن خطاباهتا ومشاريعها ملكافحة الرشوة ماهي 
لكن يف رأي عضو آخر من كتلة حزب العمال وهو كرمي البشري فـ"عندما تتدخل شفافية دولية فهذا يدعم موقفنا 
 من كون القانون يفتح األبواب للتدخل األجنيب يف بالدنا على غرار ما حيدث يف العراق من خالل حماكمة صدام

 حسني مثال...".

                                                           
، 1453اخلرب، العدد، "،  مسدود والرئيس ال يمكنه التدخل، إعادة المادة السابقة من قانون مكافحة الرشوةطريق مجلس األمة " م,أ 1

 .1، ص3556
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كذلك   4ويف نفس الوقت االجتاه يقول رئيس كتلة حزب جبهة التحرير الوطين اليت صوتت ضد املادة  
اجلزائر معروفة بتشريعاهتا اجليدة يف كل اجملاالت لكن مشكلتنا يف تطبيق هذه القوانني واعترب املتحدث املعاهدة 

أن إىل  دول وليست منطا موحدا وإال سقطت السيادات ليشريالدولية ملكافحة الرشوة تنص على التنسيق بني ال
مشكلة املادة السابعة تكمن يف كوهنا تنص على عقوبات مباشرة وهذا جتاوز للدستور وجتاوز لقانون العقوبات 

كون املادة السابعة تعسف يف استعمال السلطة فما هي الصياغة اليت جاءت هبا هذه إىل   والعدالة..." وخلص
 اليت أثارت اجلدل وغطت على باقي بنود القانون؟املادة 

يتضمن الباب اخلاص بالتصريح باملمتلكات يف الصيغة اليت أوردهتا احلكومة اربع مواد آخرها هي املادة  
السابعة اليت جاء فيها دون اإلخالل بالعقوبات اجلزائية املنصوص عليها يف هذا القانون يرتتب على عدم التصريح 

يف اآلجال احملددة إهناء املهام أو إسقاط حق ممارسة العهدة اإلنتخابية ويف باب العقوبات جاءت باملمتلكات 
 س سنوات وغرامة من إىل  مادة أخرى خاصة بالتصريح الكاذب باملمتلكات تنص على عقوبة احلبس من ست

واد فإن الرتكيز على ألف دينار... وبغض النظر عن وجود أو عدم وجود نقائص يف هذه امل 255إىل  ألف 25
املادة السابعة لوحدها ملراقبة ممتلكات املنتخبني يف بالدنا، يثري عدة تساؤالت فواضح من خالل قراءة نص املادة 
واجلدل الذي أثارته أن األمر ال يتعلق باحرتام املعاهدة الدولية ملكافحة الرشوة أو خرقها، ألن قراءة هذه املعاهدة 

ة للقراءة يف كل االجتاهات ففي باب املمتلكات مثال تنص على الزام املوظفني أن يفصحوا يكشف كذلك أهنا قابل
للسلطات املعنية عن اشياء منها ماهلم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وهبات ومنافع كبرية قد 

 تضارب يف املصاحل مع مهامهم كموظفني عموميني...إىل  تفضي

 حمددة أن كانت العدالة أم الوزارة أم هيئة أخرى، كما مل توضح املادة إن كان والسلطات املعنية هنا غري
إهناء العهدة يدخل ضمن العقوبات التأديبية وحىت اهليئة أو اهليئات املتخصصة يف مكافحة الفساد، كما جاء يف 

صيغة هيئة إدارية مستقلة حتت املعاهدة يشرتط أن متنح هلا ما يلزم من االستقاللية وقد ترجم مشرعنا هذا البند يف 
وصاية رئيس اجلمهورية. فأين هي االستقاللية؟ أما شروط تعزيز الشفافية يف عمليات اختاذ القرار وتشجيع إسهام 
الناس فيها... وضمان تيسر حصول الناس فعليا على املعلومات فكل هذه البنود مل تأخذها احلكومة يف مشروعها 

والتعديل بعني االعتبار باستثناء االقلية الربملانية اليت مل تتمكن من مترير تعديالهتا يف جمال  وال نوابنا أثناء املناقشة
 دور الصحافة واجملتمع املدين واألحزاب...

وبسقوط املادة السابعة من صيغة الغرفة الربملانية األوىل للقانون هل ميكن إعادهتا عرب الغرفة الربملانية  
ن إعادهتا عرب الغرفة الثانية؟ كل ماهو قانوين نرحب به أي ميكن جمللس األمة جتميد القانون األوىل للقانون هل ميك

ومن مثة يعاد فتح النقاش حوله يف جلنة متساوية األعضاء بني الغرفتني وحينها تكون النتائج غري مضمونة بالنسبة 
ستعمال صالحياته يف التشريع للحكومة فاألسرع واالسهل للتحقيق هو تدخل رئيس اجلمهورية عن طريق ا
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باألوامر مثلما فعله يف العديد من احلاالت لكن يف حالة قانون مكافحة الرشوة ال ميكن للرئيس استعمال هذه 
 الصالحية ألن الوضع ال يتعلق بقانون عضوي يقول دعدوعة.

 تداعيات إسقاط املادة السابعة من قانون مكافحة الفساد.

 ، واألمر ليس له عالقة بعدم التصريح أو االمتناع 44/54كفولة بقانون العقوبة م باإلضافة إىل 

حيث  قدرت أن مرور املادة بصيغتها األوىل ستتخذه اإلدارة ذريعة لتصفية حسابات سياسية اليت احلركةو كذا 
بإسقاطهم نفى األمني العام حلزب جبهة التحرير أن يكون نواب احلزب قد صوتوا ضد قانون مكافحة الفساد 

املتعلق بالتصريح  54-44من قانون  34املادة السابعة منه، واعترب أن مضمون املادة املسقطة موجود يف املادة 
باملمتلكات وقال األمني العام للحزب العتيد أن املادة موجودة وبالتايل هذا اإلجراء ال يتبع نفس املسار املعهود يف 

األمر ليس له عالقة بعدم التصريح أو و  54-44لعقوبة مكفولة بقانون إسقاط العضوية على النائب مؤكدا أن ا
 االمتناع.

فند وزير الدولة املمثل الشخصي لرئيس اجلمهورية أن يكون نواب حزبه الذين ميثلون األغلبية يف اجمللس  
 التأكيد الشعيب الوطين، قد تصرفوا خوفا عن عهدهتم مثلما حاولت بعض األطراف كما اضاف الرتويج له، مت

على أن نواب حزب جبهة التحرير الوطين قد صادقوا على القانون وأظهروا احرتامهم إلجراءات مكافحة الفساد 
السيما وأن اجلزائر وقعت وصادقت على االتفاقية األممية املتعلقة باملوضوع أما رئيس حركة جمتمع السلم فقد 

صرح ترفع عنه احلصانة ويشطب ويعاقب، معتربا أن احلركة أوضح أن املادة السابعة جاءت بصيغة أن كل من مل ي
قدرت مرور املادة هبذه الصيغة سوف تتخذه اإلدارة ذريعة لتصفية حسابات سياسية بقوة القانون، مضيفا "وقفنا 
مع التعديل الذي جاءت به اللجنة القانونية، والذي ينص على أن اإلجراءات السابقة ال تتم إال من بعد 

وهو ما يتطابق مع دولة احلق والقانون... أي ال تسلط أي عقوبة على أي مواطن إال بعد إشعاره"،  اإلشعار،
وأبدى رئيس حركة جمتمع السلم متسك نواب حزبه باملادة املعدلة، كاشفا أنه وقد يتبىن جملس األمة هذا اخليار، 

عدلة رفعا لكل لبس وانتصارا للقانون الذي ال وحنن أعطينا تعليمات لكتلتنا بالدفاع عن تثبيت املادة السابعة امل
 حنن حنمي كل املواطنني بقانون واضح، وال نعرتف بأي امتياز ألي جهة.، ينبغي أن يتحمل قراءات كثرية
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 :أهم جرائم الفساد المنظمة في الجزائر ـ مدخل لفضائح الفساد في الجزائر :ثانيا
يومنا هذا من أفراد جزائريني بكل املستويات التعليمية إىل  وال تزالعرفت اجلزائر يف األربعني سنة املاضية  

واملستويات املهنية حيث املواطن البسيط يتهم املسؤول يف املؤسسة السياسية والعسكرية الوزراء وحىت الرئيس 
 املسؤول األول عن البلد ولعل من أهم الفضائح املتعلقة بالفساد نذكر فيما يلي: 

 ائر وبنك التنمية احمللية.فضيحة بنك اجلز  -

 مليار دوالر عموالت ورشاوي. 36فضيحة قضية  -

فقط كان يوجد يف البنوك  3484غاية إىل  فضائح احلسابات البنكية يف سويسرا حيث تؤكد املصادر أنه -
 السويسرية ألقي حساب خاص بالعملة الصعبة ملسؤولني جزائريني.

 )جنسية مزدوجة( يتقلدون مناصب يف األجهزة الرمسية.مسؤول جبنسية فرنسية جزائرية  2555فضيحة  -

 فضيحة البازو اجلزائرية اإليطالية )أنبوب الغاز العابر البحر املتوسط عرب تونس(. -

 فضيحة البواخر ذات احلموالت املغشوشة )قهوة، قمح(. -

 .السابقفضيحة اغتيال الرئيس اجلزائري  -

 فضائح تسرب أسئلة البكالوريا. -

 ـ ظهور اإلرهاب يف اجلزائر.فضائح اإلرهاب  -

 فضيحة اخلليفة. -

 فضائح أخرى... -

 

 1فضائح الفساد المالي ـ اختالس المال العام. -0
  :ة في البنوك السويسرية لجنراالتهفساد مسؤول سام واالرقام السري -

تعيش اجلزائر منذ بداية األلفية اجلديدة قضايا فساد كربى طفت على السطح وشكلت زلزاال قويا عصف صورة 
اجلزائر العصرية اليت حاولت الدولة تروجيها وتقدميها للداخل واخلارج، ولعل أكرب فضيحة كشفت بعض املستور يف 

نك اخلليفة وإفالس هذا االخري وضياع أكثر من دهاليز الفاسد يف الدولة اجلزائرية هي فضيحة ما بات يعرف بب

                                                           
 . //www.kramaty.eomhttp 2004يف ملفات فساد عريب عن موقع  -1
 

http://www.kramaty.eom/
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مليون دوالر تكلفة الضريبة اليت دفعها البنك التجاري والصناعي  455ملياري دوالر على الدولة زيادة على 
اجلزائري وهذا ما جعل رئيس حركة جمتمع السلم حينها يصرح أن اجلزائر ال تعاين من ازمة نصوص بل من أزمة 

 لصوص.

سنة صيديل  43متهما بشكل مبدئي من بينهم املتهم الرئيسي  354اخلليفة جرت معها فضيحة بنك  
 وإبن أحد وزراء أول حكومة جزائرية، أما والده فكان إبان الثورة أحد الكوادر الكبار يف االستخبارات.

يلة بنك خليفة برأس مال جمموعة صيدالنية كان يرتأسها هو نفسه، وخالل سنوات قل 3444أنشأ سنة  
آالف موظف وقيمة  4555ال تتعدى أصابع اليد الواحدة أصبح بنك خليفة أحد أكرب البنوك اجلزائرية اخلاصة بـ 

مليو ن دوالر سنويا، كما أسس شركات طريان كانت  455مليار دوالر ورقم املعامالت بلغ  3,2أصول 
شخص يف فرنسا لوحدها، كما  455تستخدم ثالثني طائرة عن طريق اإلجيار وحمطيت تلفزيون كانت تشغل 

أسس شركات أخرى للعقارات وكراء السيارات الفخمة كان ينوي إطالق شركة مالحة ضخمة بأسطول بواخر 
الف موظف زيادة على أن خليفة كان املمول الرمسي لفريق  35ضخم، وكل هذه الشركات كانت تستخدم 

 مرسيليا الفرنسي.

ياء ـ كان ـ الفرنسية، حيث كان يقيم حفالت باذخة يعزم فيها فيال فخمة يف أرقى أح 15كانت لديه  
اهلدايا بسخاء لتلميع صورته داخل اجملتمع  فنانني واملشاهري، وكان يقدم هلمجنوم السينما واملال واألعمال وال

مشاهري العامل يف الفن و  من جنوم الفن 155مثال أقام حفال ضخما دعي فيه  3553الفرنسي. ففي سنة 
 والسينما والرياضة وخنبة اجملتمع، هذا كله من أجل تدشني انطالق قناته التلفزيونية خليفة.

عالقات كربى مع كبار السياسيني يف اجلزائر، وهذا ما بني سرعة مجعه لكل هذه األموال يف ظرف ه ل 
 وجيز مكنه من تأسيس هذه اإلمرباطورية الضخمة.

حيث  مسؤول ساميالطريق حنو الثراء، كانت عالقته مع شقيقي ومن بني هذه العالقات اليت مهدت له  
زيادة على ، لتسهيل صفقاته هدينار جزائري منحيصل شهريا على نصف مليون  املسؤول املذكوران أحد اشقاء 

يف استثماراته وعقوده يمات مقابل تذليل العقبات حصوله على فيال فخمة تصل قيمتها مللياري من السنت
 ملسؤول اجلزائري مليون أورو، وا 3,2إىل  ا مول خليفة شقة لشقيق املسؤول السامي ووصلت قيمتهااملشبوهة، كم
 التكفل مبصاريف مغنية اليت حصلت على شيكني ضخمنينفسه طلب 

رؤوس كربى يف الدولة إىل  هي بداية كانت لتوصل مسؤويل التحقيقات ـ لو مل تسيس هذه التحقيقات ـالقضية 
أطر إمرباطورية خليفة كانوا من املسؤولني اجلزائريني الكبار والرفيعي املستوى  أدل على ذلك أن أكرب اجلزائرية، وال

مسؤولني طبخوا عدة صفقات بعيدا عن و  يف اإلدارة سابقا وحاليا، كما يدخل يف القضية جنراالت كبار يف اجليش
 ربية متعددة.أو مع شركات غ تها العمل سواء مع إمرباطوريالقوانني اجلارية هب
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ومن بني هذه الصفقات املشبوهة واليت ضخت ماليري الدوالرات يف احلسابات البنكية جلنراالت اجلزائر  
جند صفقة شركة احملروقات سوناطراك اململوكة للدولة مع شركة براون كورث كوندر، وكذا صفقة نفس الشركة أي 

شرين سنة مع امتيازات فيها الكثري مما يقال دون اإلغفال عإىل  سوناطراك مع شركة إسبانية ميتد عقد هذه الصفقة
عن الرحبية الكبرية اليت جناها اجلنراالت من هذه الصفقات خصوصا يف فارق االجور الذي يفرضونه على 

ماليني سنتيم يف  35املوظفني اجلزائريني دون غريهم، فهناك مثال املأجورين األجانب الذي مينحون أكثر من 
ماليني سنتيم يف الشهر، وهذا  8الوقت الذي ياخذ اكرب مهندس جزائري رغم كفاءته العالية سوى اليوم، يف 

األمر يتم باتفاق مسبق بني اجلنراالت والشركات الغربية مما يتيح هلؤالء اجلنراالت أخذ جزء كبري من عرق 
 جنيب.املهندسني اجلزائريني وهي النسبة اليت تشكل فارق الراتب بني اجلزائري واأل

اليوم مازالت احملاكم اجلزائرية تنظر يف بعض فصول يف هذه الفضيحة اليت مستها الصحف اجلزائرية  
آخرين بالسراح املؤقت حتت املراقبة  43متهمني كما مت متتيع  354بفضيحة القرن، واليت اسقطت حلد اآلن 

حد الساعة تقدميه إىل  ا وترفض السلطات هناكالقضائية، مع العلم أن املتهم الرئيسي يف القضية يوجد يف بريطاني
للعدالة سيجعله يفصح عن كثرية هي الرؤوس اليت قد  هللجزائر، وهذا أمر أيضا فيه الكثري من التسييس ألن تقدمي

مليار دوالر اليت هنبت من املال العام، لذا فالسلطات اجلزائرية غري  4,2تسقط، حيث سيبدأ التساؤل عن 
، بل تريد إهناء هذه القضية بأقل اخلسائر الفضائح، وهذا يتبني يف هط على بريطانيا لتسليملة يف الضغمستعج

صفقات السالح يف  رفض السلطات اجلزائرية الرتخيص خلبري بريطاين أراد إلقاء حماضرة يف اجلزائر حول الفساد يف
هذا التعديل للرئيس مدة غري حمددة يف تعديل الدستور ليمنح إىل  ن الرئيس اجلزائري نفسه دعىأوقت سابق، كما 

احلكم وهبذا التعديل إن حصل عليه سيؤمن لنفسه حصانة من اي مساءلة او على األقل سيجعله يُفصل يف 
الرئاسة على مقاسه حيث يتغاضى عن متابعة املتورطني يف هذه القضية وقضايا أخرى خصوصا يف صفقات 

الروسية واليت يتكفل هبا كبار جنراالت اجلزائر الذين هم ايضا من خيتارون السالح اليت تربمها اجلزائر مع الشركات 
الرئيس، كما ميكنهم اإلطاحة به مىت ما أرادوا، هلذا فهم خيتارون أي مرتشح للرئاسة حسب مصاحلهم، كما 

 مرة واحدة يف يضمون والءه قبل أن يقدموا له الدعم من عدمه يف االنتخابات الرئاسية اليت مل تكن دميقراطية إال
حيث صعدت جبهة اإلنقاذ اجلزائرية بأغلبية ساحقة فتدخل هذا اجليش ليقلب  3443التاريخ، وكان يف أواخر 

الدميقراطية رأسا على عقب، لذا ميكن القول أن احلكم يف اجلزائر هو حكم عسكري والعسكر هم من يتحكمون 
املهربة هي دليل على هذا التحكم الغري الصحي يف بلد  يف الدولة اجلزائرية وأرصدهتم املتخمة بأموال الشعب

 املليون شهيد.

هذه االرصدة اليت أمدنا هبا أمدنا هبا الضباط األحرار.. مع امساء بعض اجلنراالت سواء الذين الزالت  
سية  اليوم، كما أن هناك امساء تقلدت مناصب ديبلوماإىل  أرصدهتم جارية أو الذين مازالوا باقني يف مهامهم

 كالعريب بلخري، ولكم اآلن قائمة أرقام حسابات هؤالء بالتفصيل الدقيق.
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 Crédit Lyonnaisلواء سابق )سفري اجلزائر حاليا باملغرب( ميلك عدة حسابات بنكية ـ من  
حسابات خاصة ـ يف بنك سويسرا وهو كريدي ليوين بني هذه احلسابات حسابان فتحهما شخصيا خالل سنة 

البنك املذكور املوجود بساحة بال أير الذي وضع فيه أول  Bel Airاألول بامسه  3354 يف جنيف 3488
دوالر: إنه حساب إيداع بفائدة، لقد استعمل  3.335.555ـ  354588حتت رقم  Cإيداع افتتاحه مببلغ 

دومنيك أما عدة مرات اخلط اهلاتفي املباشر لرئاسة اجلمهورية إلعطاء التوجيهات للمكلف باحلساب واملدعو 
الذي حيتوي  2514255133388ستوكر  Dominique Stockerحسابه الثاين فهو حساب مرقم: 

على عدة ماليني الدوالرات اآلتية من خمتلف العقود مع الشركات األجنبية وعموالت الصفقات، ميلك ايضا 
 لوكسمبورغ يسريه املدعو باسكال قورندريش. Pascal Gurndrichحساب خاص يف 

شارع  53لواء آخر، ميلك حساب يف بنك كريدي ليوين موناكو وعوانه  Crédit Lyonnaisيف  
ماليني دوالر. مسري حسابه  8أكثر من  44341موناكو. زبون غين ميلك يف حسابه رقم  48555سيرتونيي 

 السيد فيليب سارالن فنية من قاعة عرض Philipe Sarlinهو والتحويالت تتم حتت غطاء شراء أعمال 
 موناكو اليت ميلكها مبعية ضابط قدمي يف املخابرات العسكرية املسمى نور الدين بن فرحات.

شارع رون  48-46لواء آخر، يكسب حساب مرقم يف سويسرا يف احتاد البنوك اخلاص املوجود بعنوان  
: KM94ويسريه املدعو س. سرفال  .ServalSهذا  UBPرقم حسابه هو، 1سويسرا،  3354جنيف 

مليون دوالر، اآلتية يف معظمها من عمولة وحدها  63احلساب وحده حيتوي تقريبا على  333344223316
شراء أسلحة للجيش الوطين الشعيب، شركة دايو من الدوالرات هبدف اإلقامة يف  Daewooدفعت مليونني 

 .اجلزائر بعد التخلص من مديرها األول

بفضل عالقاته مع رجال األعمال الفرنسيني ورجال الضغط لصاحل االستثمار يف اجلزائر قد متكن من  
هائلة وميلك على هذا األساس حسابني خاصني مرقمني يف كريدي سويس ويسريه املدعو   créditتكوين ثروة 

دوالر، مليون  42حيتوي على أكثر من  Suisse 43446162344833أحد ا حتت رقم:  SPكارون 
رولف معظمه من العموالت على صفقات اخلوصصة واالستثمارات  Carone Rolfوهو مبلغ وارد يف 

األجنبية. واحلساب الثاين حيتوي على األموال اليت مجعها من خالل صفقات شراء األسلحة خاصة مع جنوب 
 إفريقيا.

لة مل تعرف ما تفعل هبا لذا أخذت ما ميكن أن يقال يف احلالة اجلزائرية هو أن األموال تكاثرت والدو  
تراكم يف خزائنها العسكرية خردة السالح الروسية وهذا له ما يربره ألن عقد صفقات السالح عادة ما تكون 
سرية ال خترج ارقامها للعلن يف غالب األحيان، لذا يسهل تضخيم املبالغ وحقن ماليري الدوالرات وحتويلها 

                                                           
 ، نفس املرجع السابق. //www.kramaty.eomhttp 2004يف ملفات فساد عريب عن موقع  - 1

 

http://www.kramaty.eom/


 الجزائر نموذجا –الفصل الرابع: الفساد والفساد التنظيمي الداخلي 

156 

مليار دوالر احتياطي اجلزائر من  345دون رقيب او حسيب، فاكثر من ألرصدة شخصية يف بنوك سويسرية 
مليون دوالر مل يضيفا للشعب اجلزائري شيئا يف  455أقل من إىل  العملة الصعبة والدين اخلارجي والذي تقلص

ولة هم من يوميات حياته، حيث مازالت البطالة يف ارتفاع والفقر يزداد واملعيشة يف ارتفاع دائم، فقط قيادات الد
يعيشون ختمة يف ارصدهتم ويصرفون بدون حساب من أموال الشعب املكلوم واملقهور ويشبعونه فقط شعارات 
جتعله مرعوبا كل يوم من حزب مرتقبة مع املغرب ليربروا شراء السالح وحرب ضد السلفية اجلهادية ليربروا أيضا 

ائريني، وهذا هو حال الشعب اجلزائري الذي بعضه قانون الطوارئ الذي مازالت الدولة تلفه على رقاب اجلز 
 .ملسؤول حزب سابقوالتصريح هنا  يبحث عن قوته اليومي يف املزابل

 :االقتصاديةجريمة الفساد المنظمة حسب طبيعة األنشطة  -ثالثا 
 :الفساد على المستوى االقتصادي -0

يوما بعد آخر رغم أن اجلزائر تعترب من أشارت العديد من اهليئات أن الوضع االقتصادي يف اجلزائر يرتدى  
 33إىل  قد رفع من صادراهتا النفطية 3555دول العامل الغنية مبدخوالهتا النفطية، ورغم ارتفاع أسعار النفط عام 

مليون جزائري يتلقون  34أن حوايل إىل  مليار دوالر هناية السنة املاضية، يف الوقت ذاته تشري التقارير الرمسية
مليار دوالر وذلك حسب تقديرات  48تجاوز دوالرا واحدا يف اليوم، أما ديون اجلزائر فإهنا تزيد على دخال ال ي

أن حجم الرشاوي إىل  الصندوق العريب للتنمية، وبلغ عدد العاطلني عن العمل أربعة ماليني جزائري باإلضافة
ر دوالر وحسب التقرير الذي مليا 36أزيد من  3445حىت سنة  3463واالختالسات يف اجلزائر حصد منذ 
مليار دوالر والتزوير يف أسعار االستثمار حسب وزير ختطيط  16إىل  نشر يف جريدة "الوطن" اجلزائر أشار

 ألف. 25ألف أي النسبة املزورة يدل  42حيث تعتمد تكلفة إنتاج مصنع يف الوثائق 1سابق

 :السياسيو  الفساد على المستوى العسكري -2
من الفساد حسب ما اشارت إليه إحصائيات املؤسسات الدولية واملعطيات اليت يظهر هذا الشكل  

صرحت هبا الربنامج واحلصص اإلعالمية يف قنوات رمسية ومن طرف فئات خمتلفة من "الضباط األحرار" 
ب واملتقاعدين من املؤسسات العسكرية أن الفساد الذي عرفته اجلزائر سببه افراد من املؤسسات العسكرية وحس

أين أشارت للجنة املراقبني أن  3444رأي املراقبني أن الفساد ظهر نتيجة بروز صراع على السلطة منذ سنة 
أن أصحاب الفساد هم من يشربون السجائر ويضعون رجال على رجل يف القصور يف إىل  الرئيس اجلزائري أشار

 سة عشر رجال من السياسيني والضباط ( 32اجلنراالت ويف إشارة اخرى أن مسبيب الفساد )إىل  إشارة واضحة
باحتكار صفقات الفساد يف البالد فيما اصطلح عليه "عصابة اخلمسة عشر" هذا وتظهر طبيعة الصراع بني 

                                                           
 جيش مقال ـ حوار يف برنامج با حدود مع الدكتور عبد احلميد اإلبراهيمي، رئيس الوزراء اجلزائري األسبق واخلبري االقتصادي الدويل، ضابط يف  -1

 عبد احلميد اإلبراهيمي.www.aljazeera.netالتحرير الوطين، املوقع: 

http://www.aljazeera.net/
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حسب اخلرباء االقتصاديني والسياسيني بفرض حالة طوارئ واحلد من  3443مؤسسة الرئاسة واجلنراالت بني 
نظام عسكري، سلطوي، ديكتاتوري، ويعتمد على مظاهر  3443ري منذ احلربات، كما اعتربوا النظام اجلزائ

شكلية كالتعددية احلزبية هذه االخرية املنظمة من طرف السلطة نفسها، وبالتايل تعترب مشكلة اجلزائر مشكلة 
 سياسية ناجتة عن سياسة خارجية بالدرجة األوىل وبنسبة اقل ناتج عن سياسة داخلية اليت ترتكز على النفوذ
السياسي هذا وتتم اإلشارة أن الرتقيات اليت تتم داخل املناصب العسكرية تتم دون ضوابط قانونية حبيث جتد أن 

 15جنرال يف سنتني مث قائد اركان حرب يف بلد كالزائر أما اجلزائر قيم الرتقية بعد إىل  "صف ضابط تتم ترقيته
 اسي والعسكري".اهم أشكال الفساد السيإىل  سنة من االستقالل وسنتطرق

 :االغتياالت -1

تعترب ظاهرة االغتياالت من ظواهر الفساد كما أهنا تعترب يف نفس الوقت وسيلة لالغتياالت وتتم على كل  
طبقات اجملتمع مبعىن مع فئات أو أفراد اجملتمع وذلك عن طريق ما اصطلح عليه "باإلرهاب" الذي له امتداد 

ياسية والعسكرية وكذا هلا امتداد خارجي وداخلي، وإذا ما انتقلنا من داخلي أو حتدث مع للفئات السو  خارجي
االغتيال اخلاص بالفئات السياسية والعسكرية عرفت اجلزائر اغتيال املسؤول األول عن البلد اي رئيس اجلمهورية 

حيث تتم هذه االغتياالت بوسائل خمتلفة بطرق مباشرة أو غري مباشرة وتعترب ظاهرة  *ملرتني متتاليتني أي رئيسني
 االغتياالت نتيجة حتمية للصراع بني عدة اطراف على السلطة والنفوذ.

 التعددية الحزبية:  -4
 تعترب التعددية احلزبية يف اجلزائر من أكثر أشكال الفساد انتشار غري أن شكل هذا الفساد حيمل جانبني 

جانب سليب ـ هدام ـ وجانب إجايب ـ بناء ـ أما اجلانب األول فيتمثل يف القضاء على االضطرابات اليت تنتج عن 
سيطرة جهة من البلد على السلطة على حساب جهة أخرى، فقد اقرتحت التعددية احلزبية كوسيلة ملنح السلطة 

بعض الفئات ذات األصول املتنوعة عريب،  إىل غرب، مشال، جنوب ـ باإلضافة، للجهات األربعة للبلد ـ شرق
غري ذلك من األصول وبالتايل وسيلة للقضاء على الصراعات اليت قد تنتج عن إىل  شاوي، قبائلي، ميزايب...،

عدم حصول جهة معينة على سلطة أو هتميشها، أما عن اجلانب السليب ـ اهلدام للتعددية احلزبية فيتمثل يف عدم 
أي أدوار لصاحل البلد وأفراده، وذلك أن احلزب احلاكم يف هذا البلد واضح اما األحزاب  ممارسة هذه األحزاب

األخرى فتمارس لعبة تتمثل يف اختالس أموال الشعب مقابل احلصول على صمتها، وقد أعلنت التعددية احلزبية 
داخلية وخارجية ليتم وكانت نتيجة لالنتفاضة الشعبية اليت جاءت نتيجة تالعبات  3488نوفمرب  1بعد خريف

                                                           
 .الرئيس هواري بومدين والرئيس حممد بوضياف *
 .4/43أفكار التعددية احلزبية،  - 1



 الجزائر نموذجا –الفصل الرابع: الفساد والفساد التنظيمي الداخلي 

158 

التغيري الدستوري الذي يعتمد على التعددية اليت وافقت عليها الفئات الشعبية بالقبول واإللزام معا يف إىل  الوصول
 .3484فيفري 

  :جريمة الفساد المنظمة حسب الفاعلين -رابعا 
يعترب هذا الشكل من أخطر أشكال الفساد اليت تعرفها اجلزائر حيث تفرضها البلدان اخلارجية باستخدام   

جزائريني كوسيلة لضرب استقرار اجلزائر وهذا باالعتماد على خلق فوضى بإثارة قضايا سياسية، اجتماعية، ثقافية 
القضايا اليت يتم اعتمادها لتقسيم اجلزائر وخلق وباستخدام وسائل خاصة منها اإلعالم املرئي واملسموع ومن بني 

فوضى قضية األمازيغ يف اجلزائر خاصة قضية الفئة الفاسدة اليت استغلت مطالبة القبائل حبقوقهم فنجد أن اإلعالم 
 حماولةإىل  املفسد يتدخل باعتبار املطالبني حبقوقهم متطرفني ومناقشته لألمازيغية هل هي لغة أم هلجة؟ باإلضافة

العشرية السوداء اليت يؤكد الواقع أن مصدرها خارجي ذلك أن ما اصطلح عليه إىل  التطرف بشكل دائم
"باإلرهاب" مصدره البلدان املتقدمة اليت خلفت فئات متطرفة تابعة هلا لضرب البلدان والدين اإلسالمي وكذا 

داخل اجلزائر بشكل واعي أو غري واعي  حماولة التدخل يف الشؤون اجلزائرية بصورة أو بأخرى وهذا بدعم اطراف
طرح فكرة تقسيم اجلزائر من طرف إىل  مقابل احلصول على رشاوي وأرصدة يف البنوك اخلارجية، باإلضافة

قضية التبشري والرتويج للنصرانية إىل  متعصبني هذه الفكرة اليت اقرتحها املستعمر الفاسد ـ فرنسا ـ هذا باإلضافة
ة أو اللهجة األمازيغية، هاته الفئة اليت حاولت اطراف داخلية وخارجية استعماهلا لضرب واليت انطلقت من اللغ

عندما حاول احد املسؤولني ضرب االستقرار باعتبار أن "التعريب للقبائل  3444استقرار البلد مثلما حصل سنة 
لقيام مبظاهرات، اضطرابات واهلدف تعبئة فئات شعبية ل1يعين األسلحة واإلرهاب لتعبئة هذه الفئة من الوطن"

فاعلي إىل  ومقاطعات إلرغام لسلطة األوىل على اختاذ قرارات لصاحل فئة دون اخرى، وسيوضح فيما يلي التطرق
مؤسسات ذات أ ية من حيث طبيعة نشاطها مع اإلشارة أن املؤسسات إىل  جرمية الفساد املنظمة الذين ينتمون
رمية املذكورة بال الفاعلني الذين ينتمون إليها يستعملون النفوذ اليت متلكه اليت ينتمون إليها ال عالقة هلا باجل

 املؤسسة ألغراض ذاتية.

  :فاعلي المؤسسات العسكرية-  المافيا الفردية -0
تتمثل ذه الفئة يف الفاعلني ذوي الرتب العسكرية املختلفة الذين يعملون ملصاحلهم اخلاصة ولتجنب عدم  

فاعلي إطارات عليا، فاعلني الفئات البسيطة وتربز جرمية الفساد املنظمة عند فاعلي إىل  نصنفهاذكر الرتب املهنية 
إىل  الفئة األوىل من خالل مشاريع غري رمسية تتم باإلعتماد على نفوذ البناء الفرعي الذي ينتمون إليه للوصول

اجلرائم جرمية "األموال السوداء أو الصندوق األهداف املتمثلة يف حتقيق الثراء والكسب الغري مشروع ومن بني هذه 
األسود" وهي جرمية ذات ابعاد دولية حيث يوجد ما يسمى الصندوق االسود يف مبىن الرئاسة اجلزائرية أو قصر 
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مليون دوالر خصصت أمواهلا  355املرادية، يتضمن هذا الصندوق اموال خاصة بلغ مقدارها يف فرتة معينة 
جلزائرية مبا فيها أموال الدعم املايل حلركات التحرر اإلفريقية وغريها وكانت أموال هذا ملختلف نفقات الدولة ا

الصندوق حتت املسؤولية املباشرة لرئيس ديوان رئيس اجلمهورية هذا األخري الذي يعترب أحد فاعلي فئة اإلطارات 
ام للصاحل اخلاص وكذا يف تقدمي رشاوي العليا الذي ميارسون جرمية فساد منظمة متثلت جرمية يف استغالل املال الع

جرمية أخرى إىل  بنوك خارجية ـ بنوك سويسرا ـ باإلضافةإىل  حتويل جزء منهاإىل  إلطارات سامية أخرى باإلضافة
هذه األخرية اليت ارتبطت باحلصول على قطع اراضي يف مناطق صناعية إلنشاء  1متثلت يف جرمية "املطحنة"
جرمية ذات طبيعة أمنية متثلت يف خلق صراعات داخلية بني الدرك واملخابرات إىل  مؤسسات أسرية، باإلضافة

التحقيق داخل نسق املخابرات واهلدف من ذلك هو توجيه ألنظار نسقي الدرك إىل  حيث دفع بالدرك
جمموعة واملخابرات عن اجلرائم اليت يتوالها، وتربز كذلك هلذا الفاعل التورط يف صفقات عسكرية مع فرنسا ضد 

تتألف من دائرة مافياوية مهتمة بتجارة االسلحة باستخدام هتم اخليانة واجلوسسة لصاحل دولة أجنبية، تلك الصفقة 
إىل  مليار فرنك فرنسي لترتاجع فرنسا بعدها عن هذه الصفقة باإلضافة 16مببلغ  3483اليت كانت سنة 

رجي للصنوبر البحري للسطو على أموال البنك استعمال هذا الفاعل لنفوذه على مستوى بنك اجلزائر اخلا
واختالس املاليري لتوضع كذلك يف بنوك خارجية، هذا وتدخل هذا األخري يف قضية أنبوب الغاز اجلزائري اإليطايل 
هذه القضية أو اجلرمية اليت مت كشفها من طرف القضاء اإليطايل يف بداية التسعينات خالل حماكمة أعضاء قدماء 

مليون دوالر جزء منها  14عضاء يف احلكومة اإليطالية وللحصول على الصفقة اجلزائرية دفع اإليطاليون أو  للمافيا
 سويسرا.إىل  الفاعل الذي سبق اإلشارة إليه وبعد فضحه تنقل مؤقتاإىل  ذهب

 :فاعلي المؤسسات السياسية -2
من قبل االسرتاليني، واحدة من  تعد قضية تبديد حنو مليار دوالر من خزينة الدولة وهنب الذهب اجلزائري 

أهم فضائح الفساد املرتبطة بوزير الطاقة السابق شكيب خليل، ال تقل خطورة عن سلسلة سوناطراك، ومع هذا 
 مل ينل أي من املتواطئني يف هتريب املال العام العقاب.

ست يكشف يف هذا بتمنرا 2املدير اجلهوي السابق للمؤسسة اجلزائرية الستغالل مناجم الذهب "إينور" 
 احلوار االسباب اليت تقف وراء تعثر التحقيقات وحتول دون اخذ العدالة جملراها.

مليار دوالر تقريبا مت تبديدها منذ فتح رأمسال املؤسسة الوطنية الستغالل مناجم الذهب "إينور" أمام  
ضائية لفتح حتقيق جدي يف ومع هذا مل تتحرك أي جهة أمنية أو ق 3553الشريك االسرتايل "جي آم آي" يف 

 القضية وتطبيق القانون على املتورطني، ملاذا؟
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يف الواقع مت فتح حتقيقات عدة حول الفساد يف مؤسسات إينور، لكن مجيع هذه التحقيقات كانت  
تتوقف عند حد أو جهة معينة ال ميكن جتاوزها. رئيس اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة بنفسه أمر بفتح حتقيق يف 

سنوات، استفاد منها االسرتاليني عن  35، ملعرفة من يقف وراء تكبيد خزينة الدولة مليار دوالر يف ظرف 3533
 طريق النصب بتسهيل وتواطؤ من مسؤولني جزائريني.

حتقيق أمر به وزير البيئة إىل  هذا دون التحقيق الذي امرت به النيابة العامة ووكيل اجلمهورية. باإلضافة 
قليم حول االستعمال املفرط وغري القانوين ملادة السيانور السامة لفضل الذهب عن احلجارة يف أمسماسة وهتيئة اإل

 .بتمنراست، دون مراعاة الكارثة اإليكولوجية اليت تسببها هذه املادة خلطرية

 1هل ميثل وزير الطاقة السابق الفاعل السياسي اليد اليت كانت متنع سري التحقيقات حول إينور؟

 كن هناك جهة أخرى كانت تغطي على ما حيدث داخل مؤسسة استغالل مناجم الذهب.ل

هل قامت نفس "اجلهة" اليت ال ميكن للنائب العام او وكيل اجلمهورية ختطيها بإيقاف التحقيق الذي أمر  
 به الرئيس؟

ات على كشف هناك صراع أجنحة حاليا، وهذا خيدم القضية ألن كل جناح يعمل يف إطار تصفية احلساب 
 ملفات الفساد اليت تدين الطرف اآلخر، والدليل سلسلة فضائح الفساد املرتبطة بعمالق النفط سوناطراك.

وقد بدأت القضية تتحرك جمددا ألن هناك جهة تريد تفكيك ملفات الفساد، وإقالة املدير العام إلينور  
دليل على الرغبة يف غلق هذا امللف هنائيا  مصطفى بن زرقة من طرف الوزير يوسف يوسفي، ووضع حتت الرقابة

 وحماسبة املتورطني فيه.

 ماهو اجلديد يف قضية الفساد بإينور؟

ملف القضية اآلن بني يدي الديوان الوطين ملكافحة الفساد، الذي باشر حترياته هبذا اخلصوص، وقد  
االستعالمات واألمن بدورها فتحت حتقيقا لتقصي استمع ألقوايل مرتني كما استمع ملسؤولني اثنني كما أن مديرية 

 األطراف اليت تواطأت مع "جي آم آي" االسرتالية يف هتريب الذهب اجلزائري حنو سويسرا.

 هل يتحمل شكيب خليل وحدة مسؤولية تبديد مليار دوالر؟

خليل واملدير السابق مصطفى بن زرقة توطآ مع االسرتاليني يف حتويل الذهب حنو اسرتاليان، فشكيب  
أن "فتح رأمسال إينور أما الشركة اإليطالية جي آم آي اليت  3553خليل الذي كان وزيرا للطاقة آنذاك صرح يف 

على دراية أن هذه املؤسسة يف احلقيقة ال  متلك اخلربة ورأس املال من شأنه تطوير إنتاج الذهب يف اجلزائر"، وهو
متتلك ال مال وال اخلربة، بل مت إنشاؤها من قبيل اسابيع قليلة فقط من فتح أسهم إينور، وهذا تأكيد على أن 
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مهمة االسرتاليني يف اجلزائر كانت واضحة منذ البداية ونيتهم كانت النصب والنهب، ومع هذا وجدوا كافة 
 يدين متاما عن الرقابة بل ميكن القول عنهم كانوا ميثلون دولة خارجة متاما عن سلطة اجلزائر.التسهيالت وكانوا بع

مليون  64كما تقدمي كافة التسهيالت لالسرتاليني من أجل النصب، ويتحمل مسؤولية استفادهتم من  
اك بأمسماسة يف دج كقرض من البنك اجلزائري اخلارجي حتت غطاء استثمارها لتطوير اإلنتاج يف منجم تري 
طن سنويا  1إىل  متنراست، بعد إشاعة خرب اكتشاف كميات ضخمة من الذهب بامكاهنا رفع اإلنتاج الوطين

كلغ شهريا، وجتعلنا حنل يف املرتبة الثانية بعد الكونغو، وهذه كذبة كبرية مكنت االسرتاليني من   345حوايل 
 مليون دج. 64املغادرة حبقيبة حتوي 

 طن من الذهب سنويا؟ 1يقات بسبب تكذيبك إمكانية إنتاج هل تعرضت ملضا

عدم قبول التوقيع على التقرير الذي مت إعداده وفيه أن منجم ترياك قادر على تزويدنا بـ إىل  وعند اإلشارة 
طن من الذهب يف السنة، تكلمت عن عدم وجود هذه الكميات الكبرية من الذهب يف متنراست، وقلت إن 1

أن يكون جمرد إشاعة اطلقها االسرتاليون للنصب علينا، اهتمت بإفشاء سر املهنة ومت توقيفي عن  األمر ال يعدو
 العمل وكنت املدير اجلهوي الثاين الذي تتم إقالته بسبب رفض ما كان حيدث من تالعبات.

 هل عرضت األمر على السلطات القضائية أو دوائر وزارية؟

ؤسسة االسرتالية دوغالس بركينس عرب وكالة رويرتز لألنباء، وهو ملا مسعت تصرحيات املدير العام للم 
يتحدث عن اكتشاف باجلزائر أكرب منجم للذهب يف إفريقيا بعد الكونغو، اتصلت به ألخربه أن هذه الكميات 
ة املبالغ فيها بشكل كبري جدا، فأشار علي بعدم التدخل فيما ال يعنيين، وهو نفس الرد الذي وجدته عند بن زرق

الذي أخربين أن هذا "ماشي شغلك" مث قدمت تقريرا مفصال للوزير شكيب خليل باإلضافة على ثالثة رسائل مل 
 يرد على أي منها، كما التقيته ووضعته يف الصورة ولكن رده كان أن األمر ال خيصين وعلي القيام بعملي فقط.

حيوي تسجيال بصوت املدير السابق كما قدمت شريطا مسجال يعرض أمام جملس قضاء بئر مراد رايس،  
الرشوة مقابل تقدمي استقاليت، وأو يضعين يف السجن إن مل اقبل. ولكن العدالة رفضت األخذ  هبن زرقة يعرض علي

بالتسجيل حبجة أنه مسجل "بطريقة غري قانونية"، حيث البد من تصريح من وكيل اجلمهورية حىت تأخذه بعني 
 اإلعتبار.

 يون من هتريب مليار دوالر واإلفالت من السلطات اجلزائرية؟كيف متكن االسرتال

مؤسسة جي آم آي االسرتالية مل تكن خاضعة متاما للقانون اجلزائري، وكافة املعامالت اليت أجرهتا طيلة  
ة فرتة تواجدها باجلزائر منافية للقانون، وإينور مل تكن متلك هلا أي سلطة أو قرار ألن االسرتاليني ميتلكون حص

كلغ سهما وبالتايل هم من يتحكم يف جملس اإلدارة، وجي آم آي كانت تستعمل عدة طرق للتحايل،   23
مليون دج اليت استلمتها دفعة واحدة من البنك اخلارجي، على اساس استثمارها يف استرياد  64إىل  فباإلضافة
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كلغ شهريا وكان   42مل يتجاوز  كلغ شهريا، يف حني أن إنتاجها  345إىل  معدات متطورة ترفع إنتاج الذهب
 يتم يف مصنع قدمي اقتنته سوناطراك من جنوب إفريقيا.

سويسرا حبجة تنقيته من الشوائب، بالرغم إىل  كانت هذه املؤسسة تقوم بتهريب الذهب يف شكله اخلام 
 اخلارج من أجل تصفية.إىل  من امتالكنا يف اجلزائر ملعدات التحويل وعدم حاجتنا لنقله

أحد من املسؤولني اجلزائريني يعلم الكميات اليت مت تصفيتها من الذهب والفضة. كما كانت هتر عن  وال 
طريق جلب افارقة يدخلون الرتاب الوطين بصفة سواح، وتقيدهم يف امللفات كعمال ويف الواقع مل يكونوا يقومون 

 مليون سنتيم.  25بأي عمل، بأجرة شهرية أدناها ال يقل عن 

هذه األجور حتول على حساب مصريف يف لندن باسم جي آم آي مث يتم االقتطاع منها وال  وقد كانت 
مينح هلؤالء العمال األفارقة سوى مبلغ زهيد عبارة عن "فتات" وهذا بالرغم من أن القانون اجلزائري مينع توظيف 

اب مفتوح باجلزائر وليس يف األجانب املقيمني بصفتهم سائحني، وأيضا يلزم بدفع أجرة العامل االجنيب يف حس
كأي مواطن جزائري وملا يغادر   االجتماعيبلده األصلي أو بلد آخر، ويشرتط دفع هذا العامل الشرتاك الضمان 

 حيصل على وثيقة من البنك اخلارجي بقيمة املال الذي جناه حىت يتحصل على تصريح بنقله معه.

 نوا فق القانون اجلزائري؟يعين أن االسرتاليني طيلة تواجدهم يف متنراست كا

درجة الفساد الذي استشرى يف إينور منذ جميء االسرتاليني ال ميكن تصورها، بداية عندما وقعوا عقد  
مليون دوالر ولكنهم مل يدفعوا  34باملائة من األسهم، العقد كان يلزمهم على االستثمار بـ 23الشراكة ونالوا 

دوالر، وكطريقة للتحايل أعلنوا عن استرياد مطحنة حجارة ضخمة بقيمة  سنتيما واحد بل على العكس هنبوا مليار
 اجلزائر لغاية يومنا هذا.إىل  مليون دوالر من جنوب إفريقيا، وهي املطحنة اليت مل تدخل أبدا 34

ذلك اآلالت "اخلردة" اليت اقتنت فقط من أجل تضخيم الفواتري وهتريب األموال، فعلى سبيل إىل  أضف 
ديب مث إىل  السبعينات، من اندونيسيا حيث نقلتإىل  ستوردوا سيارة إسعاف من نوع تويوتا يعود ترقيمهااملثال ا

 مالطا قبل أن حتل باجلزائر.

جي آم آي عبارة عن مافيا منظمة عابرة للحدود، يف إحدى املرات تأخرت يف مكتيب، فالحظت إرسال  
عندما اطلعت عليها وجدت فواتري ملقابس كهربائية ومسامري واستقبال فاكسات غريبة بداية من الواحدة ليال، 

 مرة قيمتها احلقيقية. 355وغريها، تشرتي مناطق نائية بأسعار تفوق 

أحد العناوين اليت كانت مدونة يف الفواتري على أهنا شركة إنتاج مواد كهربائية، إىل  وقد تنقلت شخصيا 
 سوى معصرة زيت مهجورة.ووجدت أن املؤسسة و ية حيث مل أجد مكاهنا 

 ماهي كميات السيانور اليت استعملت يف امسماسة؟
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طن، وهي كمية كفيلة جبعل  655تعادل  3533إىل  3554كميات السيانور اليت استخدمت من  
 متنراست رقان ثانية إذا ما قارنا حجم اخلطر على البيئة واإلنسان، خاصة وأن الثروة املائية اجلوفية يف املنطقة على

مرت، وهذا يعين أن املياه اجلوفية باملنطقة مسممة  45أمتار عن سطح األرض، واالسرتاليون ادعوا أهنا على  4بعد 
غرامات أي مقدار ملعقة صغري تريبا من السيانور يف خزان املاء، ستتسمم  35وهي منطقة مأهولة، لو وضعنا 
 طن.655القرية عن كاملها فما بالك بـ 

 :الماليفساد في الجانب  -3
 :بئر خادم فساد في الجانب المالي فساد في مؤسسة الحليب ـ  -
ألف  355رمي إىل  ركزت هذه القضية على الفساد املايل الناتج عن التسيب يف التسيري حيث مت اإلشارة 

صور مهربة من وحدة بئر خادم تفضح حيث أوضحت  تقدمي معلومات مغلوطة،إىل  لرت من احلليب باإلضافة
 ألف لتر من حليب الزوالية ترمى يوميا في البالوعات 211  يف مؤسسات الدولةالتسيب 

مليار  825مليار سنتيم تبديد  6655لالستفادة من مسح الديون بـ 1تقدمي معلومات مغلوطة للحكومة  
سنتيم مبجمع "غيبلي" بسبب صفقات بالرتاضي تظهر صورا حصلت عليها "الشروق" من وحدة إنتاج احلليب 

ر خادم بالعاصمة، فداحة الضرر الذي تسببه الالمباالة وإ ال جممع "جيبلي" للمال العمومي الذي تقتطعه ببئ
 دج.32احلكومة من أموال اجلزائريني لضمان حصول الفئات احملرومة على مادة احلليب املدعم بسعر 

املزابل العمومية إىل  هاوسجلت كميات حليب األكياس املدعم من قبل اخلزينة العمومية، اليت يتم رمي 
، حيث بلغت حسب األرقام الصادرة عن الوحدات التابعة للمجمع العمومي 3533يوميا ارتفاعا قياسيا سنة 

ماليني لرت من احلليب يتم إلقاؤها شهريا يف قنوات صرف  6ألف لرت يوميا أي ما يعادل  355للحليب "جيبلي" 
مليار سنتيم شهريا من األموال املرصودة  32ن ‘ة خسارة صافية ال تقل املياه القذرة، مما يكبد اخلزينة العمومي

لدعم حليب الفقراء، يتم إلقاءها شهريا يف البالوعات من طرف عمال الوحدات التابعة جملمع احلليب العمومي 
ود قانون "جيبلي" نتيجة استعمال أكياس بالستيكية غري مطابقة للمعايري التقنية املعمول هبا وعدم احرتام بن

الصفقات العمومية والتخلي من طرف واحد على نتائج املناقصات الوطنية والدولية اليت أعلنها اجملمع سنوات 
 حسب الوثائق اليت حبزة "الشروق". 3533و 3535

القتناء البالستيك  3535وكشفت الوثائق املشار إليها، أن املناقصة الوطنية والدولية املعلنة شهر فيفري  
ي لتغليف حليب األكياس املبسرت واجلنب، عرفت مشاركة وطنية ودولية متنوعة متت خالهلا تقدمي عطاءات الغذائ

دج للكيلوغرام من الفيلم البالستيكي الغذائي املخصص لتغليف احلليب  455دج و 345مالية ترتاوح بني 
بالستيك واملطاط انسحاهبا بعد املبسرت، وبعد فتح األظرفة مبوجب قانون الصفقات أعلنت الشركة الوطنية ال

                                                           
 .6، ص 3553، جريدة الشروق، " ألف لتر من حليب الزاوالية ترمى يوميا في البالوعات 211 "عبد الوهاب بوكروح، -1
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دج وعليه مت اختيار العرض املايل الذي تقدمت به شركة جزائرية خاصة  365تقدميها عرضا ماليا غري تنافسي بـ 
دج للكيلوغرام مع التزام بتزويد الوحدات التابعة للمجمع بالكميات التعاقدية يف املدة احملددة مبوجب  385بقيمة 

 لصحية والتقنية املعمول هبا يف أوروبا.القانون وباملعايري ا

دج للكيلوغرام كعرض فائز باملناقصة الوطنية والدولية  385وعلى الرغم من تثبيت العرض املايل املقدر بـ 
مبوجب قانون الصفقات العمومية اجلاري العمل به، قررت إدارة اجملمع الصناعي ملنتجات احلليب "جيبلي" العمل 

املطاط لكل من سطيف واملدية، اليت مت إبعادها من السباق من طرف جلنة الصفقات مع شركة البالستيك و 
دج للكيلوغرام، حيث طلبت منها بطريقة الرتاضي البسيط وخارج قواعد  365العمومية بعد تقدميها لعرض بقيمة 

لضغوط اليت دج من اجل العمل معها حبجة ا 312مستوى إىل  التعاقد املنصوص عليها بتخفيض عرضها املايل
مليار سنتيم يف الفرتة  6655تقوم هبا نقابة املؤسسة للضغط على احلكومة ومطالبتها مبسح ديون الشركة املقدرة بـ

فضال عن مطالبة احلكومة بدفع مستحقات الصندوق الوطين للضمان  3554إىل  3554املمتدة من 
منح الشركة قرضا جديدا لالستغالل بقيمة عامل، وكذا  155لعمال الشركة البالغ عددهم حوايل  االجتماعي

 مليار سنتيم. 355

حبجة دعم سعر  3554ويبني امللف الذي حبوزة "الشروق" أنا احلكومة تقوم بدعم مؤسسة "ميتة" منذ  
 جيوب مافيا غربة احلليب املستوردة ن اخلارج أوإىل  حليب األكياس، يف حني أن اموال الدعم أصبحت تذهب

دج عن  22 أحسن األحوال، يف حني ال يتوا  اجملمع عن شراء مواد التغليف بفارق كبري يبلغ البالوعات يفإىل 
 سعر التعاقد القانوين بعد املناقصة الوطنية والدولية.

شركة إلنتاج احلليب بطاقة إنتاجية يومية  32ومت اسناد مصانع احلليب التابعة جملمع "جيبلي" الذي يضم  
وزارة الفالحة والتنمية الريفية على الرغم من املتابعات إىل  ن حليب األكياس املبسرتمليون لرت م 3يف حدود 

إطار بالسجن بسبب  33القضائية ضد إطارات من اجملمع بتهمة تبديد أموال عمومية، حيث مت احلكم على 
ات غري مطابقة للتشريع استرياد كميات هائلة من بودرة احلليب مبعايري غري مطابقة من أوروبا الشرقية وإبرام صفق

 825مليون سنتيم يوميا أو مايعادل  445املعمول به، سببت خسارة سنوية صافية للخزينة العمومية يف حدود 
مليار سنتيم طيلة مدة العقد املربم بطريقة الرتاضي البسيط خارج القانون بني املديرية العامة جملمع "جيبلي" والشركة 

ألكياس )فيلم البوليتيلني(، وهو التعاقد الذي يكلف اخلزينة العمومية خسارة بأزيد من املزودة مبواد تغليف حليب ا
سنوات بطريقة الرتاضي البسيط، فضال عن قيام احلكومة مبسح ديون مرتاكمة بقيمة  2مليار سنتيم ملدة  825

 مليار سنتيم. 6655
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 :اختالس المال العام  -4
 بجريمتها:هي تعترف و  لضحية سجلت المتهمة -

 التحقيق يف اختالس أكثر من مليارين من الذهب تورطت فيه قريبة وزير يف احلكومة.

أمر النائب العام مبجلس قضاء بومرداس، املباشرة يف التحقيق يف قضية خطرية على مستوى حمكمة رويبة،  
تدعي عالقة القرابة  راحت ضحيتها سيدة تتاجر يف املصوغات بعدما وقعت يف مصيدة شبكة خمتصة يف النصب،

 بوزير يف احلكومة.

بدأت حسب الشكوى املرفوعة أمام قاضي النيابة على إثر الضحية  1القضية اليت مازالت رهن التحقيق 
"ع.زهرة" وهي امرأة مبدينة معروفة مبدينة الرغاية مبتاجرهتا بالذهب على إحدى النساء اليت عرفتها بدورها على 

هلا الربح يف املتهمة الرئيسية وهي امرأة متجلببة، اتفقنا على العمل سوية يف املتاجرة يف الذهب، على أن تضاعف 
كل مرة. الضحية وحتسبا ألي خيانة، منحتها يف املرة االوىل ما قيمته أكثر من مليار ونصف مليار، لتفي املتهمة 
بوعدها وتقدم هلا فائدة مضاعفة للمبلغ املقدم هلا، طالبة منها املرة الثانية مضاعفة قيمة املصوغات، من اجل 

اليت اتصلت بعدد من الصاغة باملنطقة ملنحها كميات من الذهب، قدر التصرف فيها، وهو ما أثار طمع الضحية 
بأكثر من مليارين، منحتها للمتهمة، غري أن هذه األخرية اختفت عن األنظار، وغريت شرحية هاتفها النقال، 

لتحاول مسكنها رفقة ابنتها، بالعاصمة وهي فيال يف أرقى األحياء، إىل  الضحية وبعد تعسر االتصال هبا توجهت
الدخول قبل منعها من طرف بعض األشخاص باملنزل، غري أهنا أصرت على الدخول، لتفاجأ بوجود املتهمة رفقة 
أحد الوزراء يف احلكومة، املتهمة اعرتفت أمامها بأهنا نصبت عليها، ولن تتمكن من فعل شيء، على أساس أن 

وأهنا ال حتوز على أية دالئل، حيث هددهتا بذلك أمام الوزير هو خاهلا، وهي واسطتها للنفاذ من أية هتمة، خاصة 
 الوزير.

الضحية وحلسن احلظ متكنت ابنتها من تسجيل احلديث الذي دار بينهم، وهو ما طالبت النيابة  
أقراص مضغوطة، حيث مت حتريك الدعوى هناية األسبوع املاضي يف انتظار استدعاء إىل  باستعماله كدليل، وحتويله

 عها مبا يف ذلك الوزير كشاهد يف القضية، وإحالة امللف على العدالة.األطراف مجي

 :قضايا ال تنتهي  -2

يتيمة رغم ما جنم عنها من تبديد ملئات املاليني  3551ومل تكن قضية إفالس بنك اخلليفة يف العام  
بينهم حمافظ بنك الدوالرات يف قضية اعتربت حينها أكرب قضية فساد يف البالد، وشهدت إدانة مسؤولني كبار 

 مركزي سابق ووزير سابق للصناعة.

                                                           
 .3533معطيات حمصل عليها من جملس قضاء بومرداس بتاريخ 1
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فقد توالت بعد تل القضية قضايا الفساد يف اجلزائر لتضاف إليها قضية البنك اخلارجي الصناعي ثاين أكرب  
 مليون دوالر. 334فضيحة بنكية واليت كبدت البنك اخلارجي اجلزائري فرع وهران خسائر مالية فادحة قدرت بـ

السات باملليارات لتشمل مشروع الطريق السريع )شرق غرب( أضخم مشروع يف عهد وامتدت االخت 
 الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إذ حتول بدوره إىل أضخم مشاريع الفساد.

أما آخر الفضائح فوصلت إىل شركة سوناطراك العمود الفقري لالقتصاد الوطين اجلزائري بعد اكتشاف  
 آالف املليارات. صفقة أبرمت بالرتاضي فيها 3655

ما يزيد على أربعة آالف قضية فساد  3554و 3556ونشري هنا إىل أن احملاكم العادية عاجلت ما بني  
 جرائم الرشوة. %35اختالسات و %22منها 

 :قضية فساد ميناء الجزائر  -2

الصدد ميثاقا منها احلكومة والربملان واإلعالم والقطاع اخلاص واهليئات الدولية، وأعد مصطفى يف هذا  
 وطنيا إلقامة احلكم الرشيد وحماربة الفساد الناتج عن غياب مثل هذا احلكم.

واختتم اليوم الربملاين مبيثاق وطين ملكافحة الفساد وإقامة احلكم الصاحل بتفعيل آليات الرقابة ضمن الفصل  
 ية غري مقيدة.بني السلطات واعتماد الشفافية واحملاسبة، وحسن التسيري ودعم منظومة إعالم

 ارك مرتشني يف مطار العاصمة "تورط مسؤولني كبار يف قضايا فساد يف ميناء اجلزائر ".." ضبط رجال مج
 .".تبخر مئات املاليري يف صفقات غري مشروعة يف شركة السكة احلديدية يف قسنطينة وعنابة

كل الفئات من رؤساء بلديات   لألسف الفساد ظهر يف الرب والبحر واجلو، وصار مثل الوباء الذي اصاب 
وأطباء وأئمة ومديري تربية وبطالني وفنانني ورياضيني وسياسة.. وتبقى مشكلتنا أننا شخصنا الداء وعجزنا عن 
تسمية الدواء، وخنشى عندما نسمي الدواء تكون احلالة قد بلغت مرحلة املوت الكلينيكي امليؤوس من شفائه. 

يط ما عادت تصدمه االخبار اليت تغرس يف قلبه مثل السهام عن قضايا الفساد، بل وإذا كان املواطن اجلزائري البس
أحيانا يرفض حىت قراءهتا يف الصحف الوطنية بعد ان تكسرت النصال على النصال، وصار جسده خمدرا من كثرة 

ئزي الذي ظل وتنوع مثل هاته األخبار، إال أن جمرد كشف القليل منها قد يراه آخرون أحسن من الصمت اجلنا
 خييم على الذين مل حيلبوا البقرة وإمنا ذحبوها واكلوا حلمها.
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هل يكفي سيف احلجاج هلاته الرؤوس اليت أينعت وحان قطافها منذ سنني طويل؟ وماهي الرؤوس اليت  
ى أينعت؟ هل هي اليت تورطت يف هذا الفساد، أم الصامتة عن الفساد إما تواطؤا مع الفاعلني وتلك مصيبة كرب 

 أو بالهة وجهل وتلك مصيبة أكرب؟ أم تلك اليت عينت هؤالء املصاصني لدماء الشعب.

كلنا نعلم أننا نعيش يف بلد قارة أشبه بفردوس األرض، تعطينا السماء من غيثها واألرض من خرياهتا  
فسادا حىت صار ثراؤنا والبحر املمتد على أطول ساحل من مرجانه وحيتانه، ومع ذلك نعيث يف الرب والبحر واجلو 

فكلما ارتفع سعر النفط كلما أينعت رؤوس جديدة واختفى احلجاج وسيفه يف زمحة الرؤوس اليانعة، ويئس الناس 
من موعد القطاف.. هل احلل يف السجن؟ أم يف سن قوانني الوقاية الرادعة؟ أم العودة إىل نقطة الصفر وحماولة 

يلة البسطاء وهم الضحايا األوائل ملثل هاته اجلرائم، ومع ذلك جيتهدون االنطالق من جديد؟ أسئلة تزدحم يف خم
حلل هاته األلغاز املتشابكة، ويؤسفنا أن بعض قراء اجلرائد صاروا يتسلون ويتمتعون وهم يقرأون فنون االختالس 

ثر أن وحجم االختالس ونوعية املختلسني، وكأهنم يشاهدون أفالم "جيمس بوند وهاري بوتر" ويؤسفنا أك
أساليب االختالس تتطور بسرعة رهيبة وقوانني الردع متشي بسرعة السلحفاة، ورمبا ال متشي أصال.. ولن نكشف 
سرا إذا قلنا أن ما ينشر يف الصحف من قضايا الفساد هو نقطة يف حبر، ألن البلد الذي تكاد اخلريات تغرقه مثل 

 القمامة وأحيانا ال يلبسون وال يأكلون. الطوفان مازال بعض أهله يرتدون الشيفون ويأكلون من

الرئيس اعرتف بوجود الفساد، واإلعالم كشف رؤوسا تورطت يف قضاياه، والقضاء جرهم إىل العقاب،  
واألئمة نصحوا بالعودة إىل جادة الصواب، والناس صاروا حيفظون األمساء السوداء ويشريون إليهم بالبنان، حىت 

اجلزائر ال اختالف فيه بأن الفساد قد بلغ احللقوم، وحتقق لألسف اجتماع آخر.. حتقق أكرب اجتماع يف تاريخ 
 وهو العجز أو اجلبنعن مواجهة هؤالء املفسدين؟

 :نان المالكجقضية  -1

هي الفيال اليت كان يسكنها بطريقة شرعية حمافظ جنرال سابق فيال اجلنان املالك اجلميلة اليت استوىل عليها  
غل منصب ـ امينا عاما للرئاسة ـ ش، وقد طرده منها حني كان ي3483و 3463السابق ما بني البنك املركزي 

آنذاك من فيلته بالقوة واستوىل عليها وكان يستعد لشرائها يف إطار بيع األمالك العمومية باسم "االمالك 
ابعد من ذلك إىل  ذهب هالشاغرة" بعد تبين اجمللس الوطين الشعيب قانونا يف هذا اخلصوص، واملدهش أيضا أن

عندما استوىل وأحلق بفيلته جزاءا من الشارع العمومي جلنان املالك "شارع إميل ماركيز القدمي )الذي يربط هذا 
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ردب فارضا بذلك على سكان احلي القيام بلف ودوران إىل  حموال بذلك شارع جنان املالك PTTالشارع حبي 
 ".PTTكبري هبدف التسوق من حي ال

  :الشهيرة ENAPALقضية  -1

 لقد مسحت هذه القضية بضرب ثالثة عصافري حبجر واحد:

من جهة توقيف إصالحات عدوه ـ رئيس سابق للحكومة ـ الذي انقلب عليه بعد أن حتالفا معا لتمرير  -
 املفتعلة. 88عهدة ثالثة لنب جديد سيناريو أحداث اكتوبر 

اد االستهالكية األساسية "قهوة، سكر،... إخل" واليت ومن جهة ثانية التحكم مباشرة يف مراقبة واردات املو  -
مليون دوالر اهتم  32احلكومية حيث قام بعقد صفقة و ية مببلغ  ENAPALحتتكر استريادها آنذاك مؤسسة 

( والذي كلفه ENAPAL املقدم عويس عز الدين )حينها كان مالزما يعمل كضابط لألمن الوقائي يف مؤسسة
لنجاحه يف قضية جنرال سابق من سيارة غولف كهدية من طرف  3484ية وقد استفاد عام رئيسه بالقيام بالعمل

ENAPAL نفس هذا املقدم مت التعرف عليه رمسيا من طرف املخابرات االسبانية باعتباره املسؤول الرئيسي .
 لكل عملية وألن العملية كانت هلا تفرعات يف اسبانيا.

( DGPSالقضية هو خلق معارضة ومواجهة بني الدرك واملخابرات )يف هذه اهلدف الثالث الذي حققه  -
ـ يف مواجهة  وذلك ألن الدرك هو الذي قام بالتحقيق داخل مصاحل املخابرات، مما جعل اجلنرال ـ قائد الدرك

بني ثقة الـ مسؤول املخابرات العسكرية ـ وقد كانت األدلة الدامغة لتحقيق الدرك قد هزت  جنرال آخر مباشرة مع 
 .األطراف املتصارعة

إىل استطاع إحداث املواجهة بني الرجلني ـ ـ وجنح يف ذلك بفعل تراكم النقاط السيئة االمر الذي دفع  و -
استبداله على رأس املخابرات بالتلميذ الصاعد آنذاك ـ الذي كان مسؤوال عن تنسيق مصاحل األمن برئاسة 

ب أدوار أساسية يف تغيري جمريات احلكم يف اجلزائر وهو ما أصبح اجلمهورية ـ والذي أهلته الظروف بعد ذلك للع
 ـ  اكم السلطةيعرف فيما بعد ـ حب

  :قضية موحوش -9
كان التدخل الشخصي للجنرال لدى مدير وكالة بنك اجلزائر اخلارجي للصنوبر البحري )الذي يعيش يف  

بأن مسح هلذا الثالثي بالتزوير والسطو على أموال البنك وسرقة املاليري  .وصديقه رئيس سابق جنيف( لصاحل ابن
 منها ووضعها يف حسابات باخلارج.
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كاركاس إىل   فقد ابعد سؤول السابقوحده هبذه السرقة ومت حبسه بسجن احلراش، أما ابن امل همت اهتام 
رية مث رقي مديرا عاما هلذه الشركة كان موظفا بسيطا باخلطوط اجلوية اجلزائ  لدى شخص بفنزويال حيث يعمل

 اهلامة والذي وجد نفسه بعد ذلك سفريا.

  :قضية أنبوب الغاز الجزائري اإليطالي -01
مت الكشف عن هذه القضية من طرف القضاء اإليطايل يف بداية التسعينات خالل حماكمة أعضاء قدماء  

مليون دوالر، جزء  14اجلزائرية دفع اإليطاليون للمافيا وأعضاء يف احلكومة اإليطالية، وللحصول على الصفقة 
أن إىل  جيب بلخري، وبعد انكشاف هذه الفضيحة فضل بلخري االختفاء مؤقتا يف سويسراإىل  منها ذهب مباشرة

 هتدأ األمور.

ركة األمريكية بكتال )واليت كانت شالسلطة من اي حرج. ومل يكتف بذلك بل قام بابتزاز الإىل  مث رجع 
يف اجلزائر( مببالغ ضخمة من أجل احلصول على صفقات يف السوق اجلزائرية، وقد كادت أن تتحول حاضرة 

 مأساة عندما اكتشف بعض اجلنراالت اآلخرين األمر وطالبوا حبصتهم من املال.إىل  صفقات امداد انبوب البرتول

 األموال السوداء: -00
دوامة اليت أحدثتها هذه القضية كانت هلا ابعاد ألن الو  هذا امللف مل يكشف من قبل بسبب سريته الكبرية 
 دولية.

يوجد مببىن الرئاسة أو قصر املرادية كما يطلق عليه يف اجلزائر صندوق اسود يسمى ـ بصندوق األموال  
 اخلاصة ـ.

مليون دوالرا خمصصة ملختلف املصاريف مبا فيها أموال الدعم  355كانت مبالغ الصندوق آنذاك تفوق  
ركات التحرر اإلفريقية، وكانت أموال هذا الصندوق حتت املسؤولية املباشرة لرئيس ديوان رئيس اجلمهورية املايل حل

 العريب بلخري والذي مل حياسبه أحد أبدا على أي سنتيم مت صرفه.

 الفساد على المستوى البشري: -02
من منظمة الشفافية العاملية يف تصريح لدويتشه فيله أن "الفساد بات يهدد الدولة اجلزائرية  فاعلووصف  

برمتها"، وأضاف أن "هذه الظاهرة تسببت يف خسارة كبرية لألموال العامة للمشاريع التنموية اليت اطلقت منذ 
 فقدان ثقة الشعب يف أجهزة الدولة".إىل  مطلع القرن احلايل، وهو ما أدى

ضمن قائمة الدول اليت تعتمد  333اجلزائر يف املرتبة  3554وصنف تقرير أرصدته املنظمة الدولية هناية  
، واقر التقرير أن "قانون الصفقات العمومية املعتمد يف اجلزائر ال يشجع على االقتصاديةالشفافية يف منظومتها 

ية اليت اعتمدت يف العشر سنوات األخرية واليت حماربة الفساد". ويقول حجاج يف هذا الصدد أن الربامج التنمو 
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مليار دوالر، "مضيفا أن هذه املشاريع اليت مشلت   455كلفت خزينة الدولة أكثر من   3534غاية إىل  ستستمر
كل القطاعات من بناء املساكن وشق للطرق وبناء للسدود مل حتقق األهداف املرجوة منها". ويتخوف مراقبون 

ة والسياسية يف البالد، االجتماعيفرة املالية اليت تشهدها اجلزائر، مما قدم يفاقم من املشاكل من فشل استغالل الط
 خاصة بعد ظهور طبقة "لألثرياء اجلدد" تقابلها طبقة واسعة من الفقراء والعاطلني عن العمل.

نني تقف دون إرساء اخلبري لدى البنك الدويل، أن وجود ثغرات يف القواو  ويرى احمللل االقتصادي اجلزائري 
نظام اقتصادي شفاف. ويضيف يف حوار مع دويتشه فيله قائال: "إن اخللل يكمن يف نقطتني أساسيتني، األوىل 

استغالل املوارد املالية بطريقة غري شرعية، وثانيا غياب نظام إىل  هي قانون تسيري املؤسسات احلايل الذي ادى
". ويتابع قائال: "إن عملية االقتصاديةاد، السيما املسريين للمؤسسات ضرييب فعال ميكن من معرفة ممتلكات األفر 

 تعديل هذين القانونني تتضارب مع مصاحل عدد من األشخاص املوجودين يف دواليب السلطة".

 :الفساد في الجانب التقني -03
 :الواجهة على وقع "فضيح سوناطراك" إلى  لفات الفساد في الجزائر تعودم -

الرشوة والفساد اليت كشف مؤخرا يف شركة سوناطراك النفطية العمومية القضية األوىل ورمبا لن مل تكن فضيحة 
تكون األخرية يف اجلزائر، إال أن هذه القضية كشفت أن الفساد مس حىت القطاعات احلساسة يف الدولة اجلزائرية، 

باملائة  44النفط والغاز ميثل أكثر من فشركة سوناطراك هي العمود الفقري لالقتصاد اجلزائري باعتبار أن قطاع 
مليار دوالر، وبذلك فإن عائدات النفط والغاز هي  45من صادرات البالد أي مبداخيل سنوية ال تقل عن 

 املمول الرئيسي لكل نشاطات التنمية يف البالد.

، ةخابرات اجلزائريوقد زاد من حساسية هذا املوضوع التحقيقات املعمقة اليت فتحتها الشرطة القضائية وامل 
واليت طالت بعض املسؤولني البارزين يف الدولة، ويتعلق األمر بصفقات نفطية مشبوهة يعتقد أن الشركة ابرمتها 

ألجهزة  ثت عن امر أصدره الرئيس اجلزائريخالل السنوات القليلة املاضية. وكانت تقارير إعالمية قد حتد
القطاعات اليت يطاهلا الفساد. السيما املتعلقة بالقطاعات املخابرات بتسخري كل إمكانياهتا للكشف عن 

االسرتاتيجية، كما التحقيقات قطاع األشغال العمومية وحتديدا املشروع الضخم للطريق السريع الذي يربط شرق 
أكثر من عشر مليارات دوالر بعدما  إىل  كلم الذي ارتفعت تكلفته  3355البالد بغرهبا على امتداد أكثر من 

 مليار دوالر. 4الدراسات حددت له  كانت
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 الفساد في التسيير: -04
وراء تفشي  مسؤول سامكشف عن أن اجليش اجلزائري حيكم من وراء الكواليس "..ويكيليكس": أشقاء  

  3535ديسمرب  38الفساد يف اجلزائر السبت 

"الباييس" عن فحوى  كشفت وثائق دبلوماسية أمريكية نشرها موقع " ويكيليكس" عرب اجلريدة االسبانية 
احملادثات املختلفة اليت مجعت بني السفري األمريكي باجلزائر وصحفيني باجلزائر حول فشل نظام احلكم يف اجلزائر، 

هتديد انقسام قيادة اجليش الذي إىل  باإلضافة أشقاء الرئيس اجلزائري إىل  وتفشي الفساد يف البلد. حىت وصل
 يهدد استقرار البالد.

نارد باخوليه" السفري الفرنسي يف اجلزائر، لنظريه األمريكي روبرت فورد، إن "الفساد بلغ مستوى وقال "بري  
 قمة اهلرم"، أي إخوة بوتفليقة يف فضيحة فساد يف بنك "خليفة".إىل  داخل اجلي ووصلإىل  متقدما، حيث وصل

ئر للدولة نفسها، ليست فقط تنقل هذه الوثائق املرسلة خالل سفارة الواليات املتحدة األمريكية يف اجلزا 
وجهة نظر الدبلوماسيني األمريكيني، ولكن أيضا وجهة نظر "باجوليه" اخلبري الفرنسي يف اجلزائر، وهو اآلن منسق 

 املخابرات الفرنسية.

وقال باجوليه إن "اجلزائر ليس لديها ما جيعل جارها حيسدها على الفساد، ولكن نظامها الساسي خمتلف عن 
انقسام إىل  ب، ليس فقط ألهنا مجهورية، ولكن ألن السلطة تقع على كاهل رئيس الدولة فقط مما أدىاملغر 

 اجليش، وهذه االزدواجية يف السلطة تنشئ نوعا من الشلل يف استقرار البلد".

 واضاف أن يف بعض األحيان اجليش، ويتامر مع املدنيني ضد بوتفليقة نفسه.

على اجليش الذي  املسؤول األولوتعتقد مصادر من الواليات املتحدة االمريكية أنه البد من إعادة سيطرة  
، كما ان أنه الشخصية الرئيسية لضمان السيطرة على النظامإىل  يؤثر بالسلب على البلد وراء الكواليس، مشرية

ليست على ما يرام مما يؤثر أن احلالة إىل  اد، الفتةعلم مبشكلة الفس ىرئيس املخابرات اجلزائرية علالسابق اجلنرال 
 بالسلب على اجلزائر.

 :قضية سوناطراك -02
ظهرت هذه القضية كأحد أشكال الصراع على السلطة حيث خيضع حسب رئيس وزير سابق املدير   

د من كبار جانب عدإىل  من احتياجات من الغاز ـ للتحقيق %35التنفيذي لسوناطراك ـ اليت تزود أوروبا بنحو 
املسؤولني يف الشركة يف قضية فساد يف اجلزائر منذ سنوات لفئات خارجية ترغب يف السيطرة على ثروات اجلزائر، 
وحسب ما تضمنه احملاكم من معلومات عن هذه القضية فقد كشفت أن أحد املقربني وزير الطاقة الذي حدثت 

حتصل على تقاعده أياما قليلة قبل فضيحة "سوناطراك" قضية الفساد يف عهدته كان يعمل إطار يف املؤسسة وقد 
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مليون سنتيم ليلتحق بعدها بسويسرا بعدما متكن  855وقد حصل عند خروجه على تعويضات تقاعد تقارب "
من بيع كل ممتلكاته ليحصل على عقد عمل مع شركة سويسرية تربطها عالقات عمل مع جمموعة سوناطراك"، 

شركة "......." اجلزائر اليت تعترب شركة إيطالية خمصصة يف هندسة املشاريع البرتولية  واستفادت خالل هذه القضية
والبحث والتنقيب عن احملروقات وبناء شبكات النقل وأنابيب الغاز واملعمقة واليت تكلف مبتطلبات "سوناطراك" 

 يف احتياجاهتا التقنية.

تعترب الغائب األكرب خاصة يف التوظيف ويف تسيري وأزمة "سوناطراك" ولواحقها توجد يف الشفافية اليت   
الصفقات، وتعترب أطراف هذا السفاد من الفاعلني املقربني للمسؤولني يف املؤسسات الوصية يف هذه املؤسسات 

لكنه كان هو من يسري املؤسسة يدل املدير الفعلي  *من وزارات، فقد كان هذا األخري حيتل منصب نائب املدير
حلامل نفوذ، لدرجة أنه أنشأ شركة فرعية خمتصة يف النشاطات الرياضية، وقد كان ينفق أموال، يسبب قرابته 

 املؤسسة العمومية حتت اسم اعانات مقدمة للجمعيات اخلريية لكن يف الواقع كان يوجهها بطرق مشبوهة وخطية
منصب "سوناطراك" بعد  رصيده اخلاص، ليفتح مكتب خاص به باسم "سوناطراك" يف تركيا، وقد حصل علىإىل 

طرده من إحدى السفارات اجلزائري بأوروبا بعد تورطه وطرده منها يسبب قضية احتيال وقد أفاد التحري يف 
معلومات مت تسريبها أن مدير "سوناطراك" كلف املؤسسة خسائر بتسعة آالف مليار وهذا ما أكده يف التحقيق 

عمليات احتيال يف منح إىل  ذه القضية، وتعود هذه اخلسائرالذي أجرى معه وهذا ما أكده القاضي املكلف هب
الرتاخيص اليت ختص اجناز مشاريع بصيغة الرتاضي استفادت منها عدة مكاتب دراسات أجنبية ومكاتب استشارة 

 شراء تقنيات خمتصة يف مراقبة نقل احملروقات بواسطة أنابيب.إىل  أوروبية، باإلضافة

 :الجزائر ة فييفضائح الشراكة األجنب -02
مليار دوالر. ومل يكن  45إن فاتورة االسترياد مل ترتك أي هامش للمناورة للمفاوضني بعدما جتاوزت الـ  

اإلخفاق يف اتفاق الشراكة، ولكن كان ملرافقا ملشاريع أخرى عمالقة على غرار التنازل عن احلجار وصفقة بيع 
ماليري  4به، وحىت عن الطريق السيار شرق غرب الذي بدأ بـ أوراسكوم ملصنع اإلمسنت باملسيلة دون علم الدولة 

 ليصل 3551مليارا يف  31إىل  44ماليري دوالر سنة  4مليار. انتقلت واردات اجلزائر من  31دوالر وجتاوز الـ 
 ، لكن صادرات البالد خارج احملروقات مل تتعد طيلة هذه السنوات مبلغ ما3558مليار دوالر سنة  45قرابة إىل 
مليار دوالر يف أحسن األحوال، وهو ما يعين أن اجلزائر قدمت سوقها الداخلية على إىل  مليون دوالر 325بني 

مع حالة ركود  44طبق من ذهب لألجانب أي حصة هلا يف أي سوق دويل، تزامن حترير التجارة اخلارجية سنة 
برنامج األفامي إلعادة إىل  إخضاعها يومهامن كافة املؤسسات والشركات الوطنية عمومية كانت أو خاصة، جراء 

اهليكلة وما رافقها من غلق وتسريح للعمال، ومن إلغاء لنشاطات هامة على غرار كسر شبكة التوزيع الوطنية 
للمنتوجات وملساحات التخزين والتربيد اليت كانت تتوفر عليها األغلبية الساحقة من املؤسسات. والنتيجة لكل ما 

                                                           
 هذا األخري نائب مدير سوناطراك وابن شقيقة وزير الطاقة السابق اجلزائري. تعترب*



 الجزائر نموذجا –الفصل الرابع: الفساد والفساد التنظيمي الداخلي 

173 

ادة اجلدولة أن وجدت املؤسسات الوطنية جمردة من وسائل اإلنتاج اليت جتاوزها الزمن، ويف حالة رافق برنامج إع
هشاشة مالية ال تسمح هلا باحلصول على قروض لالستثمار يف مقابل فتح املوانئ اجلزائرية على مصراعيها أمام 

عاشتها السوق الوطنية، وكرسته فيما بعد "تسونامي" استرياد جتاري دون حدود فرضته يف البداية حالة الندرة اليت 
منو احتكارات جديدة تولدت على أنقاض ختلى الدولة ختلي الدولة عن احتكار التجارة خلارجية، مل تفقد اجلزائر 
سوقها الداخلية فحسب، بل قامت احلكومات املتعاقبة ـ حبجة تطبيق اقتصاد السوق ـ ببيع السوق الداخلية اليت  

 من املؤسسات الوطنية حصة معتربة منها لفائدة املنتوجات املستوردة دون أن حتصل يف املقابل كانت متلك الكثري
درجة أهنا وجدت مصاعب مجة حىت يف تسويق الغاز يف السوق الداخلية إىل  على شرب واحد يف األسواق الدولية،

كل إىل   لقد كانت تنظر احلكوماتاألوروبية جراء رفض دخول سوناطراك إليها وهو ما وقع مع اسبانيا وفرنسا، 
حديث عن ضرورة محاية املنتوج الوطين على أنه يتعارض مع قوانني اقتصاد السوق، وهو ماجعل املنتوج الوطين 
يواجه منافسة شرسة وغي متكافئة، حىت وإن كان مبدأ محاية املنتوج الوطين معموال به من طرف األغلبية الساحقة 

ظمة العاملية للتجارة، فكان على األقل أن تقوم اجلزائر بتنفيذ برنامج رفع مستوى تأهيل من الدول، وتقره حىت املن
املؤسسات الوطنية، حىت تكون يف مستوى نظرياهتا يف الضفة الشمالية، وهو ما مل حبظ باأل ية، واألرقام اهلزيلة 

ذلك، لقد ذكر الوزير إىل  تشري 3" و"ميدا 3عن املؤسسات املستفيدة من برنامج التأهيل سواء يف إطار "ميدا" 
األول أمام جملس األمة يف عرضه ملخطط عمل احلكومة، أن ثقافة التصدير غائبة يف اسرتاتيجية املؤسسة اجلزائرية، 
وهو جزء من احلقيقة، لكن كان باإلمكان دعوة البنوك الوطنية لتقدمي قروض لتشجيع استهالك املنتوج الوطين كما 

جنبية العاملة باجلزائر اليت متنح قروض الستهالك املنتوج املصنع يف اخلارج على غرار السيارات تفعل البنوك األ
واألجهزة الكهرومنزلية املستوردة، وعندما نالحظ القروض املمنوحة من قبل البنوك لتغطية التجارة اخلارجية مقارنة 

ي جمال للشك يف أن ما يدفع من أموال لفرض مع تلك املرصودة لدعم االستثمار املنتج يف اجلزائر، ال يرتك أ
التبعية الدائمة للسوق الوطنية للخارج اكرب وأهم بكثري مما خيصص ألجل ختليصها منه وعلى صعيد آخر نقلت 

، أن اجملتمع املصري ألروراسكوم قد باع مصنعه 15/52/3554صحيفة "اخلرب" يف عددها الصادر اليوم السبت 
الشركة الفرنسية "الفارج" يف صفقة أبرمت يف ملح البصر دون علم السلطات إىل  املسلية، لإلمسنت، الكائن بوالية

، أوحيىيمؤخرا، بينما قدمت قراءات بأن التدابري القانونية اليت اقرها  أوحيىياجلزائرية وكما قال الوزير األول امحد 
ل شركاهتم، تتصل يف أحد مربراهتا بالصفقة والقاضية بإلزام الشراكة األجنبية بإدخال شركاء جزائريني يف رسامي

شركة "الفارج إىل  على بيع مصنع اإلمسنت التابع له، 3558املصرية الفرنسية، أقدم جممع اوراسكوم العام املاضي 
الفرنسية" اليت اشرتت نسبة معتربة من رأمسال مصنع اإلمسنت ملفتاح بالبيع وأبرمت صفقة مصرية فرنسية يف اجلزائر 

م السلطات املعنية، واستفاقت السلطات املختصة، متأخرة على أن القانون مينع ال مينع تنازل اي شركة دون عل
أجنبية يف اجلزائر لفرعها لفائدة شركة أخرى أجنبية، ما يعد خسارة بعينها للخزينة العمومية، حيث يفرتض اقتطاع 

يف اجلزائر، بيع أوراسكوم مصنع اإلمسنت للشركة نسبة من األرباح لقاء حتويل الرساميل بني الشركات األجنبية 
الفرنسية، دون اخضاع العملية لضريبة يستفيد منها البلد املضيف لالستثمار، ال تتوقف تداعياته السلبية عند حد 
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خسران اخلزينة العمومية للضريبة، بقدر ما مست بقوانني االستثمار األجنيب اليت تفرض على الشركات غري 
إىل  توظيف يد عاملة حملية، يف إطار سياسية تقليص البطالة، وكذلك هشاشة الرقابة على األرباح احملولةاجلزائرية، 

فرض ضريبتني جديدتني على فروع الشركات إىل  اخلارج من قبل هذه الشركات. ما دفع بالسلطات العمومية
لتنازل عن حصصها لشركات أجنبية أخرى يف اخلارج واإىل  العاملية النشطة يف اجلزائر، فيما يتعلق بتحويل األرباح

إطار ما مسي بضريبة األسهم وتناقلت مصادر مقربة من الرئيس وتفليقة، أن األخري انزعج للصفقة اليت متت بني 
الشركة املصرية أوراسكوم والشركة الفرنسية "الفارج" وهي الصفقة اليت كانت مبثابة الدافع إلقرار الوزير األول 

تشديدا يف التعامل مع الشركات األجنبية من خالل إجبارها على إدخال شركاء جزائريني بنسبة ال  إجراءات أكثر
اخلارج وتأيت إىل  باملائة من االرباح احملولة 32فرض نسبة إىل  باملائة يف رساميلها، باإلضافة 15تقل عن 

والفرنسية، أمام مئات تضاعف عدد  اإلجراءات يف وقت بدأت احلكومة خماوف من تكرار جتربة الشركتني املصرية
الطيب لوح، قبل أيام وأن  االجتماعيالشركات العاملة يف اجلزائر ما اعرتف وزير العمل والتشغيل والضمان 

ألف منصب شغل لصاحل اليد العاملة األجنبية استوردهتا الشركة األجنبية، اليت  42البطالني يف اجلزائر خسروا 
من املشاريع احليوية كمشروع سكنات عدل والطريق السيار رق غرب. ومل تكن  حازت على صفقات إجناز عدد

اليد العاملة األجنبية اليت وجدت لنفسها مناصب شغل قارة يف اجلزائر ضرورة تقنية أو فنية استدعتها اخلربة 
لني اجلزائريني، والتجربة وغياب اليد املتخصصة يف اجلزائر، بقد ما يتعلق األمر بضعف بصرية وقصر نظر املسؤو 

الذين مل حيسنوا التفاوض مع الشركات األجنبية على األقل فيما يتعلق بتوفري مناصب الشغل آلالف اجلزائريني، 
بدل استرياد اليد العاملة من اخلارج حتت مربرات اخلربة والتقنية، خاصة يف وظائف البناء والتجهيز والرتصيص 

بالبناء. لقد جلبت الشركة الصينية املكلفة بإجناز سكنات وكالة عدل أكث والكهرباء وغريها من االعمال املتصلة 
ألف عامل صيين، مت توزيعهم على عدد من الواليات. زيادة على مناصب الشغل مل حتسن اجلزائر  14من 

رية، مبا فيها التفاوض مع الشركات األجنبية اليت تقوم بإجناز مشاريع يف اجلزائر بشأن استعمال املواد األولية اجلزائ
تلك اليت يشهد هلا بالنوعية واحرتام املقاييس العاملية، إمنا انساقت احلكومة اجلزائرية وراء االشرتاطات اليت فرضتها 

استرياد أطنان من املواد االولية اليت تدخل يف اجناز هذه املشاريع  إىل  الشركات األجنبية، هذه األخرية جلأت
ل تشجيع استعمال اإلنتاج الوطين وبعث عجلة إنتاج املؤسسات اجلزائرية، كما كاحلديد واإلمسنت وغريها، بد

الشأن بالنسبة ملصنع اإلمسنت ألوراسكوم باملسيلة، والشركة الصينية املكلفة جبلب املاء من عني صاحل متنراست. 
خريا، عندما قررت جتميد وإذا كانت احلكومة قد حتركت فيها غريزة "املصلحة الوطنية" والغرية على أبناء البلد أ

منح تراخيص جلب اليد العاملة للشركات األجنبية، عدا ما يتعلق باجلانب التكنولوجي، إال أن هذا القرار يسجل 
على أرض الواقع أنه جاء متأخرا كثريا بعد سنوات، استنزفت فيها الشركات األجنبية املاليري ممن اخلزينة العمومية، 

جانب بعضا من ثروة النفط الزائدة من صندوق ضبط اإليرادات، ومل تنجح احلكومة يف واستهلك فيها العمال األ
على كل ما هو أجنيب يف مشاريعها باجلزائر، سوى فيما االعتماد  إحكام سيطرهتا على مجوح الشركات األجنبية يف

طة تكوين عدد من اجلزائر بواسإىل  يتعلق بإجبار هذه الشركات على نقل التكنولوجيا، وخمتلف التقنيات
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املهندسني يف اجملاالت اليت كانت تفتقد فيها اجلزائر للخربة احمللية، على غرار ما مت االتفاق عليه يف إجناز الطريق 
السيار شرق غرب بني احلكومة والشركة اليابانية اليت كلفت بتكوين دفعتني من املهندسني اجلزائريني يف جمال 

ن، أو خترج دفعة أوىل من عمال املوانئ الذين مت تكوينهم يف ديب من طرف مؤسسة اإلنشاءات اهلندسية يف اليابا
موانئ ديب، اليت حازت على صفقة تسيري مناء اجلزائر التجاري يف جمال العمل بالرافعات احلديثة يف امليناء اجلزائر 

 لتنمية.تاميز ـ صحف جممع "جيكا" يكشف عن مؤسسات تعيد بيع اإلمسنت املواجهة ملشاريع ا

اعتماد املسؤول األول عن هذه املؤسسة يف انشاء مشاريعه اخلاصة من نفقات "سوناطراك"، إىل  باإلضافة
 سياسة تقدمي الرشاوي.إىل  باإلضافة

 فضائح الصندوق األسود في الجزائر: -01
خالل عشر أن مسؤول جزائري سابق، الذي كان واحد من أقوى الوزراء يف اجلزائر إىل  تشري هذه القضية  

سنوات املاضية، فّر )أو باألحرى مت هتريبه( من اجلزائر بعدما باع أكثر ممتلكاته، ومل تصدر يف حقه مذكرة توقيف 
بسبب تورطه يف ملفات فساد بأرقام خياليةإال متأخرة، وتزامن )هتريبه( مع عملية سطو على مكاتب جملس قضاء 

 الثقيلة.اجلزائر العاصمة وسرقتهم لبعض ملفات الفساد 

وقد ثارت هذه الزوابع وانتشرت أخبار الفساد بشكل غري مسبوق بعد فتح التحقيقات القضائية )األجنبية  
خصوصا( يف إيطاليا، كندا، والواليات املتحدة االمريكية، حول صفقات مشبوهة تورط فيها وزير الطاقة السابق 

ني يف شركة النفط اململوكة للدولة )سوناطراك( وهي )رجل بوتفليقة وابن بلدته( وبعض كبار املسؤولني السابق
واحدة من أكرب وأغىن شركات البرتول العاملية وال تزال فضائح الفساد تتواىل وهتز كيان وتضرب مصداقية شركة 

جناح  من إيرادات اجلزائر، وبالتايل تربك وتقلق %48سوناطراك البرتولية، الشرة األوىل يف إفريقيا، ومصدر 
 .الرئيس

ويف هذا يرى أحد مؤسسي شركة سوناطراك وخبري نفط عاملي ومؤلف كتاب التاريخ السري للنفط اجلزائري، أن  
هذه امللحمة السياسية واملالية ال عالقة هلا بعملية تنظيف وتطهري املؤسسات االسرتاتيجية من الفاسدين 

آخر، ذلك أن إىل  لتحويل السلطة من جناحواملرشحني، قائال: "استخدمت قوى ااحلكم املتصارعة قضايا الفساد 
 وهذا حتت سيطرة دائرة الرئيس، جهاز االستعالمات واألمن" )املخابرات( توىل احكام قبضته على قطاع النفط

 وقت قريب.إىل 

ويستدرك موضحا:" وأما اليوم، فإن جهاز املخابرات يريد إضعاف دائرة الرئيس يف ضوء االنتخابات   
 " 3534ة يف العام الرئاسية القادم
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وقد اعرتف أحد املقربني للرئيس يف حديث مع صحيفة )لوموند( الفرنسية، قائال: )يف قصر املرادية   
.. واملشكلة أن اجليش "العسكري" ينسى أيضا أنه استفاد من .الرئاسي، ال أحد ينكر وجود صراع موازين القوى

 عقود من النهب(.الصندوق املايل األسود، وميكن للمرء أن يتحدث عن 

 المال السياسي وقود الصراع على الحكم: -
منذ انتخاب الرئيس على رأس نظام احلكم يف اجلزائر، حدث نوع من إعادة هيكلة مايسمى بـ"الدولة العميقة"     

اخرتقت التغريات الدائرة الداخلية للسلطة، ليس جملرد وجود رئيس حمنك دبلوماسي عارف خببايا احلكم، ولكن 
جانب غياب اهم إىل  يضا للظروف األخرى اجملتمعة اليت هتيأت له، ولعل ا ها وفرة املال بشكل غري مسبوقأ

 أركان النظام "باملوت" وشيخوخة كبار القادة العسكريني.

ويبقى السؤال مطروحا بإحلاح: ل يعقل أن يتضخم دور املافيا ملالية وتأثريها بال إسناد وال شراكة وال توظيف من 
 داخل النظام؟

املافيا املالية يف اجلزائر بلغت ذروة تاثريها يف سنوات التسعينات من القرن املاضي على يد مراكز السيطرة األقوى 
العلين(، وتشكلت يف تلك اآلونة قبل أن يؤيت بالرئيس على راس السلطة السياسية، و  حينها.)العسكري السري

 نحاشية ووالءات من كبار العسكريني وغريهم إلحداث قدر مالذي عمل على احلد من طغياهنا، وصنع له 
التوازنات امللحة لكن ما كان له أن يدير تركة سنوات اجلمر وميكن حميطه من إنتاج طبقة جديدة من املرتفني 

حد ما من توظيف األموال الضخمة ومن واردات إىل  واألثرياء ويتدخل يف شؤون كبار قادة اجليش، ولوال متكنه
ط، "او ما يسمى بـالصندوق األسود"، ومبعىن أنه واجه اجملموعات املنفذة بسالحها الفتاك وهو املال، وكان يف النف

هذا سخيا وبارعا وحمظوظا بارتفاع أسعار النفط خاصة وانه مل يكن مسؤوال أمام مؤسسة أو جهاز عن إدارته 
 لعائدات البرتول اخليالية.

ملالية مبثابة قوة الرئيس احلقيقية يف إدارة التوازنات الداخلية، من دون مناع وعلى هذا ميكن اعتبار الوفرة ا  
املوازنة العامة للدولة، وخاصة ما تعلق منها بـ "الصندوق األسود" الذي كان حتت إشراف إىل  وال رادع، باإلضافة

سالح الفعال وغري وزير الطاقة السابق املثري للجدل، شكيب خليل حيث شكلت صادرات اهليدروكربونات ال
 الشفاف واحلاسم يف الصراع على املواقع والنفوذ والسيطرة يف معركة االصطفاف وكسب الوالءات.

فكان وزير الطاقة السابق )مستشار سابق يف البنك الدويل( أمني الرئيس على هذا الصندوق، وقد تعرض   
ملنافسة، وكان أكثرها تأثريا ملف فضائح هلجمات مربجمة ومنظمة لزعزعة وإرباكه من بعض أجهزة السيطرة ا

 48الفساد املايل لشركة "سوناطراك" )الشركة احلكومية للطاقة( واليت متول أكثر من نصف ميزانية الدولة وتنتج 
ان حني إىل  باملائة من صادراهتا، وما ارتبط بالغموض املريب يف التوظيف وتسيري الصفقات الضخمة واملشاريع،

 صفة مريبة ال يزال يكتنفها كثري من الغموض بني خمتلف أركان النظام.عن الوزارة يف 
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يف هذا الصراع املرير على السلطة كان للعوامل اخلارجية أ ية خاصة ورمبا دورا حامسا، خاصة مع ارتفاع   
كيلة جلان أسعار النفط واملوارد اهلائلة اليت تلت ذلك والعقود الكبرية املربمة، مع كل ما يقتضيه ذلك من تش

 مشرتكة مع أجانب وإقامة عالقات مع جهات خارجية فاعلة.

اخلارجية املمتدة من بروز طرف جديد، بدأ  صداقات الرئيسعلى رأس وزارة الطاقة وكذا ه وقد عزز تعيين 
الذين يلقى بثقله على املشهد السياسي يف اجلزائر منذ منتصف التسعينات من القرن املاضي، ممثال يف األمريكيني، 

 حسموا موقفهم يف األخري لصاحل الرئيس.

ومن جانب آخر متكن الرئيس اجلزائري من تقليص الدائرة األوىل للحكم، هذا يف الوقت الذي انظم فيه  
 ما دون ذلك من دوائر السلطة، ولكنهم ينشطون حتت قيادةإىل  موالون ووافدون جدد، ومنهم رجال أعمال

، يف حني قل التغلغل السياسي ملراكز السيطرة االقوى نفوذا يف سنوات صيالرايس وشقيقه ومستشاره الشخ
التسعينات من القرن املاضي، مع االحتفاظ بقوة التأثري يف ملف اإلرهاب والصحف وعدد من األحزاب السياسية 

)ويدير( شؤون ومجاعات الضغط املالية وكذا بعض الثقل يف الشؤون اخلارجية ويف كل هذا فإن املال هو الذي أدار 
فاملال هو صانع السياسات والوالءات والتكتالت واالصطفافات وبه ، السلطة والبالد خالل سنوات حكم الرئيس

، وقد متكنت السلطة االجتماعييشرتى الربملان وتعاجل به االحتجاجات واالضرابات وحاالت السخط والتذمر 
 ألجل غري مسمى. االجتماعيمن شراء الصمت 

ئيس لوضع خطة خاصة دراء ألي هتديد بالثورة ومنعا لتوظيف الغضب الشعيب، فيما استهدفت وسارع الر  
ة األوسع، واالنفتاح النسيب احلذر يف جمال وسائل االجتماعية اجلديدة التأثري يف الشرائح االجتماعيالتدابري 

ة "املستقلة" املوالية حمليط اإلعالم، خاصة قطاع السمعي البصري على ال يرخص إال للقنوات الفضائية اجلديد
الرئيس أو "املأمونة اجلانب" والسماح بنشاط سياسي يف حدود معينة وخاضع لرقابة األجهزة وتدابري أخرى من 
هذا القبيل لكن حىت وإن بدأ مشل "العائلة" املالية والسياسية اليت احتضنت وغذت أو ارتبطت بشكل أو بآخر مبا 

 مساه رئيس احلكومة.
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III-  قطاع اإلسمنت في الجزائرواقع: 
 :الفساد في الجانب والمالي والتسيير - الفساد في قطاع اإلسمنت -أوال 

  :فساد مؤسسة إسمنت عين التوتة ـ باتنة -0
حتول مصنع عني التوتة الواقع بوالية باتنة إىل قاعدة خلفية حقيقية ملافيا اإلمسنت، حيث أضحى مكانا 

ويتم ضخها يف السوق السوداء، وقد تورط يف هذه القضية إطارات باملصنع لتهريب كميات هامة من اإلمسنت 
على رأسهم نائب مدير الدائرة التجاري وموظفة بذات املصلحة، باإلضافة إىل مدير إحدى الوكاالت البنكية 
وأمني صندوقها، وكان هؤالء يقومون باخراج كميات هامة تقدر بعشرات األطنان من مادة اإلمسنت بغرض 

ملضاربة، وقد أودعوا مجيعهم احلبس املؤقت بأمر من قاضي التحقيق باحملكمة االبتدائية، كما أمرت نفس احملكمة ا
أفراد من  1شخصا حتت املراقبة القضائية من بينهم مدير املبيعات واملكلف بالتسويق، يف حني استفاد  11بوضع 

الت جتارية ملقاوالت و ية تواطأ معها إطارات مبديريات اإلفراج املؤقت، ومت أيضا يف هذه القضية االستعانة بسج
الضرائب اليت منحت هلم وثائق خاصة بتسديد مستحقات ضريبية وصلت إىل بعض واليات اجلنوب كبسكرة اليت 
مت فيها اكتشاف مقاولني و يني يقومون بتسويق كميات كبرية من اإلمسنت واملضاربة حبجة امتام مشاريع تنموية 

أشخاص  1ن بينها حمالت الرئيس خاصة على مستوى والية تبسة، وقد امرت احملكم بوالية تبسة بإيداع بلدية م
 13متهما يوجدون يف حالة فرار مع اإلفراج املؤقت عن  33احلبس االحتياطي وإصدار أوامر بالقبض على 

استعمال املزور يف حمررات إدارية مشتبها فيه ويواجه أغلب األشخاص املعنيون باملتابعة القضائية هتم التزوير و 
وعمومية، والنصب واالحتيال، وتقليد وتزوير أختام الدولة، كما وجهت هتم التحرير العمدي لشهادة تثبت وقائع 
غري صحيحة وإبرام صفقات خمالفة لألحكام التنظيمية والتشريعية هبدف منح امتيازات غري مربرة للغري واملشاركة 

 ستغالل الوظيفة.يف املضاربة وإساءة ا

متهما آخر، حيث طالبت  24هي قضية جرجرت مسؤولني بوحدة عني التوتة وإطارات بنوك وقاولني وو  
مليار بباتنة، وقد شرعت مصاحل األمن يف عمليات جرد  355بعدها العدالة مبجرد ممتلكات املتورطني يف حتويل 

اءات احلجر وتعويضه اخلسائر الناجتة عن االختالسات واسعة ملمتلكات املتورطني يف هذه الفضيحة، متهيدا إلجر 
وهي خسائر ناجتة عن عائدات متحصل عليها من طرف مقاولني وجتار كانوا قد أودعوا ملفات مزورة للحصول 
على اإلمسنت بتواطؤ مسؤولني مبصنع عني التوتة حسب ـ حمكمة باتنة ـ ليتم إيداعهم السجن املؤقت وإطارات 

، هذا ولإلشارة فقد مت اخفاء بعض األطراف احلقيقيني املتورطني الرتباطاهتم بشخصيات ذات بنكني يف الوادي
نفوذ سياسي وعسكري وقد كانت حتقيقات فصيلة األحباث جملموعة الدرك الوطين لوالية باتنة، وبعد التحقيق 

شاريع جيرى اجنازها يف وجود شبكة منظمة للمضاربة يف مادة اإلمسنت غري إيداع ملفات و ية ملإىل  توصلت
وجود سجالت جتارية بأمساء شبان أعدوها يف السابق بغرض اهلجرة مت استغالهلا من طرف إىل  اجلنوب وكذا
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مقاولني وجتار مث استعملت يف استخراج مادة اإلمسنت دون علمهم، وقد مشلت التحقيقات مقاولني من والية 
سكيكدة، واملسيلة وتسجيل السجالت املقيدة بأمساء النساء وقد باتنة، قسنطينة، ورقلة، تبسة، جيجل، الوادي، 

شخصا من بينهم أربعة إطارات وفرض  33مت تقدميهم للمحاكمة يف حمكمة ـ عني التوتة ـ اليت أمرت بإيداع 
الرقابة القضائية على بعضهم، وهذا قد مت احلصول على وثائق جبائية مزورة من طرف مستعمليها وإيداعها لدى 

وجود  إىل  رية التسويق واإلنتاج مبصنع اإلمسنت بتسهيل من عمال وإطارات املؤسسة وقد توصلت التحقيقاتمدي
طن من اإلمسنت، حيث تبني أن  41855قدرت بـ  3558كميات معتربة بيعت يف السوق السوداء خالل سنة 

ملقاوالت واشغال البناء هناك أشخاص يقومون بالنصب على جمموعة من اصحاب السجالت التجارية اخلاصة با
واهتامهم باحلصول على صفقات مع شركات ومؤسسات عمومية بعد استالمهم نسخا من خمتلف الوثائق اإلدارية 

ملف حيوي نسخا مزورة من صفقات وعقود خدمات خاصة بشركات إىل  واجلبائية اليت يقومون بنسخها وضمها
اإلمسنت واحلصول على عقود متويل هذه املادة موقع عليها ومؤسسات كربى، ليتم إيداع هذه امللفات لدى مصنع 

استخدام حسابات بنكية يف كل من بنك جامعة تقرت وبتواطؤ من إىل  من طرف املدير التجاري باإلضافة
 .موظفيه ووسطاء قصد إيداعهم باملصنع بطريقة غري مباشرة
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تهديدات اعتداءات بالسالح و  مافيا اإلسمنت توظف بطالين ومعوقين للبزنسة والمضاربة -2
 :األبيض للحصول على كيس إسمنت

 شركات كربى تقدم ملفات مزورة ومقاولون حيتالون حبجة بناء املساجد.

شجارات واعتداءات، هتديد بالسكاكني واألسلحة البيضاء، ووعيد بالتعرض للموظفني يف الطرقات عند خروجهم 
 هتم يف احلني بالكمية اليت يطلبون من اإلمسنت.مساء من العمل، غذا مل تتم اإلستجابة لطلبا

هذا ويطالب مبقابلة مدير الوحدة ليحتج ويبلغ شكاواه وآخر يطالب مبقابلة املدير العام ملؤسسة توزيع  
مواد البناء بالسمار، فوضى عارمة أمام وحدات ومصانع اإلمسنت يوميا، سب وشتم ورشق باحلجارة وقفز من 

 ك.فوق األسوار والشبابي

تدخالت ممتالية ملصاحل األمن لفك املناوشات بني الزبائن واملوظفني، ومعارك طاحنة تنتهي يف الكثري من األحيان 
باقتحام وحدة توزيع اإلمسنت برباقي، مصاحل األمن تتدخل يوميا حلماية موظفي املؤسسة من االعتداءات، الطوابري 

ل اآلخر للشحن قبل اجلميع، وكل واحد حيتج على رفض ملفه تبدأ بعد صالة الفجر، كل واحد حياول الوصول قب
ويعترب نفسه اوىل ممن اآلخرين... هذه هي االوضاع امام مصانع اإلمسنت، بسبب الضغط الناتج عن االرتفاع 
 الفجائي للطلب على هذه املادة يف السوق الوطنية، والعدد اهلائل من الزبائن الذين يطالبون باملزيد مث املزيد من
اإلمسنت، مما خلق واقعا كارثيا تواجهه مصانع اإلمسنت لتلبية طلبات الزبائن، وأي زبون ترفض طلباته يثري زوبعة 
من الغضب وحيتج ويهدد ويتوعد ويطالب مبقابلة املدير العام للوحدة، أو الرئيس املدير العام جملمع مصانع 

 فني.اإلمسنت... وبعضهم خيرج السالح األبيض ويهدد به املوظ

الشركة الوطنية لتوزيع مواد البناء التابعة لشركة تسيري مسا ات إىل  ملعاينة كل هذه املشاكل اليت تواجهنا 
الدولة للمجمعات اجلزائرية لإلمسنت الصناعي، حيث استقبلنا املدير العام للشركة دغيم بن عاليا، الذي أكد لنا 

يع وحدات التوزيع ومصانع اإلمسنت تأمرهم فيها باالتصال أن شركة تسيري مسا ات الدولة وجهت تعليمة جلم
مبديرية السجل التجاري للتأكد من صحة السجل التجاري ألي مؤسسة أو شركة تودع ملفا او طلبا للحصول 
على اإلمسنت، للتصدي للمضاربة يف هذه املادة احلساسة، بعد أن تبني أن هناك شركات مربى تودع ملفات مزورة 

ا عن طريق السكاتري من اجل احلصول على كميات كبرية من اإلمسنت، وقال مدير املؤسسة أن هناك يتم تصويره
بعض املقاولني يتقدمون بعدة طلبات على اإلمسنت، يف أن واحد لدى عدة وحدات، مثال يقدمون طلبات ملصنع 

وزيع مواد البناء برباقي وكل ذلك اإلمسنت بالشلف، وطلبا آخر ملصنع اإلمسنت بسور الغزالن، وطلبا ثالثا لوحدة ت
السوق السوداء، ما دفع الشركة األم ملصانع إىل  يف ظرف واحد للحصول على كميات كبرية من اإلمسنت حيولوهنا

إصدار تعليمة بإعداد بطاقية وطنية ملهين القطاع من مؤسسات آجر مقاولني وكل الذين إىل  ووحدات اإلمسنت
بطاقية اليت شرع يف حتضريها اسم املؤسسة ونشاطها وعنواهنا والوالية اليت تقع يستعملون اإلمسنت، وتتضمن ال
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فيها، ورقم هاتفها وطبيعة السوق اليت تنشط فيها، والقطاع وصاحب املشروع، ومكتب الدراسات، ومدة املشروع 
يومنا إىل  ها الشركةمع حتديد الكمية اليت حتتاجها من اإلمسنت، ورقم الرتميز، وكمية اإلمسنت اليت حتصلت علي

هذا، وذلك للتنسيق بني مجيع املصانع ومنع الشركات من شراء اإلمسنت من عدة مصانع يف آن واحد وكذا 
تعليمة أخرى تنص على إلزام مجيع إىل  التعرف على الشركات اليت تزور امللفات للحصول على اإلمسنت، إضافة

 ليها أكثر من ثالث سنوات.الشركات بأن تكون حائزة على رخصة بناء مل ميض ع

وملعاينة هذا الواقع يف امليدان توجهنا من مقر املديرية العامة للمؤسسة األم باجلزائر العاصمة الكائن مقرها  
وحدة توزيع مواد البناء برباقي التابعة لنفس املؤسسة، حيث استقبلنا مديرها العام، هذا األخري مل إىل  بواد السمار

رنني طيلة فرتة تواجدنا معه من اجل التحكم يف الوضع... فجأة وصل خرب عاجل مفاده أن يتوقف هاتفه عن ال
عراكا حادا نشب بني سائقي مقطورتني لنقل اإلمسنت قرب وحدة ديرة اإلمسنت بسور الغزالن التابعة للمؤسسة،  

 كاد ينتهي بكارثة لوال تدخل الدرك الوطين لتفريق املتعاركني.

غفار حممد إن بطالني ومقاولني معاقني ومكفوفني عاجزين يبزنسون ويضاربون وقال مدير الوحدة  
باإلمسنت، ومنهم حىت املقاولني الذين جيندون املعاقني واملكفوفني، يقدمون طلبات لشراء اإلمسنت من وحدات 

ين او اإلمسنت تتضمن رخصة البناء أو تتضمن ملفا كامال عن مشاريع ببناء مسجد أو مدرسة أو مشروع سك
غريه ولكنهم عندما حيصلون على اإلمسنت من وحدة حيولونه للمضاربة ويعيدونه للبيع يف السوق السوداء ويبيعونه 

دينار للكيس ويعودون مرة أخرى ليودعوا طلبات أخرى  382دينارا للكيس بعدما اشرتوه بسعر  225بسعر 
 لشراء اإلمسنت.

ص يقفون يوميا عند املدخل الرئيسي للوحدة، يطالبون شخ 355إىل  325قال السيد غفار إن ما بني  
بوصوالت لشراء اإلمسنت، وحيتجون يف حال تأجيل طلباهتم أو يف حال التشكيك يف ملفاهتم أو يف حال عدم 

معارك ينتظرون دورهم إىل  حصوهلم على الكمية املطلوبة، يقفون يف طوابري غالبا ما تتخللها مناوشات تتحول
 لشحن اإلمسنت.

وقال دغيم إن رئيس مصلحة احملاسبة بوحدة توزيع اإلمسنت برباقي تعرض للرشق باحلجارة وكسر زجاج  
سيارته وأصيب يف جبينه بواسطة حجرة رشقه هبا شخص جمهول عندما كان يهم مبغادرة املؤسسة، انتقاما منه ألنه 

 رفض بيعهم الوصالت.

مقاولين في السجن  3إطارا و 04: قضية المضاربة بأسعار اإلسمنت في واليات الشرق -1
  :تحت الرقابة القضائية 33و

عاجلت خمتلف حماكم واليات شرق البالد، خاصة من أم البواقي وتبسة وباتنة عددا من القضايا املتعلقة باملضاربة 
بأسعار اإلمسنت واليت حققت فيها مصاحل الدرك الوطين منذ هناية شهر جوان املاضي وأحيلت على العدالة 
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ألسعار اجلنونية اليت عرفتها هذه املادة حيث للفصل فيها، وتلقت مبوجبها مافيا اإلمسنت ضربة موجعة، بعد ا
دينار للكيس، وبلغ عدد األشخاص الذين مشلهم التحقيق القضائي يف هذا  855دينار و 425تراوحت بني 

إطارا من خمتلف مصانع اإلمسنت  34وضع إىل  شخصا، وأفضت التحقيقات القضائية 45امللف الثقيل حوايل 
شخصا من بينهم إطارات أيضا حتت املراقبة القضائية،  11فيما وضع  وأصحاب ثالث مقاوالت يف السجن،

شخصا آخر من  45شخصا يف حالة فرار، وقد صدرت يف حقهم أوامر بالقبض، فيما استفاد  33فيما ال يزال 
  اإلفراج املؤقت.

متهما ضمن شبكة  29 في قضية راحت ضحيتها بلديات بالوالية ومديريات فرعية -4
 :العدالة ببجايةاإلسمنت أمام 

متهما  24لدى الغرفة األوىل حملكمة جباية، أحال  1علمت "اخلرب" من مصادر موثقة أن قاضي التحقيق 
جانب املضاربة غري الشرعية يف مادة إىل  بالتزوير واستعمال املزور يف حمررات عمومية وتقليد أختام الدولة،

 اإلمسنت على غرفة اإلهتام جمللس قضاء جباية.

ت نفس املصادر أن النائب العام لدى جملس قضاء ببجاية أمر بإلغاء أمر القاضي املتعلق بانتقاء وجه ذكر  
 متهمني، من بينهم موثق وكاتبه. 35العدوى لفائدة 

متهما أمام غرفة اإلهتام اليوم، واليت راحت ضحيتها شركة  24وتعود حيثيات القضية اليت سيمثل مبوجبها  
ة بوالية سطيف، وعدة بلديات من جباية مثل تيفرة تينبدار، بين جليل، مسعون، سيدي عيش، اإلمسنت لعني الكبري 

 جانب مديريات فرعية لألشغال العمومية لكل من أميزور، صدوق، سيدي عيش، وجباية، إضافةإىل  القصر...
السابق الشرطة  ، وعندما راسل الوايل3551ديسمرب إىل  مديريات فرعية للسكن والتجهيزات العمومية،إىل 

القضائية يطلب إجراء حتقيق حول التموين مبادة اإلمسنت من شركة عني الكبرية بسطيف، بناء على طلب تقدمت 
الوايل تلتمس فيه حتديد املشاريع ذات االولوية للوالية، بعدما ضغوطات كبرية لطلب املادة أفريل من إىل  به األخرية

متهما  65حتقيق الشرطة القضائية، أن املتهمني الذين حدد عددهم بـ  ذات السنة، ليتبني بعدها، حسب نتائج
الرئيس السابق لبلدية إىل  حرفيني، وفالحني إضافة 4جتار و 2منهم يف حالة فرار، و 1مقاوال،  18من بينهم 

ة مسعون وكاتب بلدية بين جليل، وكذا موثق وكاتبه وناقل وآخرين مل حتدد مهامهم، يعملون على شكل عصاب
تقوم باستعمال أختام رمسية تابعة للبلديات املذكورة وللمديريات الفرعية لكل من األشغال العمومية والسكن 
والتجهيزات العمومية، يف حترير وثائق ملشاريع و ية وشهادات مزورة ختص التموين، مبادة اإلمسنت لعني الكبرية، 

 32بة غري الشرعية ملا متكنوا من احتكار املادة بعد حتريرهم لـ ليعيدوا بيعها بأسعار باهظة، مما خلق جوا من املضار 

                                                           
 جباية، الصفحة األخرية. 3556، 4442اخلرب، العدد "، جريدة  متهم ضمن شبكة اإلسمنت أمام العدالة 29" ز.ل،   -1
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منها غري مسجلة يف مصلحة التسجيل والبعض  36وكالة من أحد مكاتب التوثيق ببجاية، اثبتت التحقيقات أن 
 اآلخر ليس هلا أصول.

وجهت هتم  وبعد إحالة املتهمني على وكيل اجلمهورية استفاد أحدهم من انتقاء وجه الدعوى، فيما 
 24التزوير واستعمال املزور يف حمررات عمومية وتقليد أختام الدولة استعماهلا يف التزوير واملضاربة غري الشرعية لـ

متهما، ميثلون اليوم أمام غرفة االهتام بعدما طلب النائب العام جمللس قضاء جباية إلغاء أمر قاضي التحقيق املتعلق 
 قاولني وموثق وكاتبه لثبوت التهمة ضدهم.م 8بانتقاء وجه الدعوى يف حق 

مجموعة "إيركو" تفتعل أزمة اإلسمنت في غرب  قطاع البناء واألشغال العمومية في خطر -2
 :البالد

يعيش قطاع البناء يف واليات الغرب اجلزائري هذه األيام ازمة خمالفة قد تنجر عنها كارثة أخطر مما احدثه  
"إذا اهتزت األرض بدرجتني فقط على سلم ريشرت" كما يقول املقاولون  1البالد،ماي املاضي يف وسط  33زلزال 

إىل  الذين يباشرون إجناز خمتلف املشاريع السكنية واهلياكل العمومية وغريها، ألن السلطات العمومية مل تتدخل
الوقت الذي  كلغ. ويف  25كيلو غرام على أساس أهنا تزن   12حد اآلن لتوقيف تسويق أكياس اإلمسنت ذات 

متعامل أساسي مع جمموعة بسطت نفوذها بشكل رفع سكر  إىل  حتولت فيه املديرية العامة جملموعة مؤسسات
 دج.625إىل  كيس اإلمسنت هذه األيام يف السوق

ذكرت مصادر من مركب زهانة لإلمسنت أن قضاة جملس احملاسبة يعكفون هذه األيام على دراسة ملفات  
زالت حمل أطماع جمموعات دولية لشرائها بالدينار الرمزي، بعد أن صنف بنك أعمال إجنليزي هذه الشركة اليت ما

 هذا املركب "بكونه ركاما من املواد احلديدية".

الف طن، إذ بلغ  315يف الوقت الذي بلغ فيه عجزه يف اإلنتاج يف السداسي األول من هذه السنة  
 421ن املركب قد حقق يف السداسي األول من العام املاضي طن، وكا 332188حجم اإلنتاج يف هذه الفرتة 

اإلسترياد لتغطية العجز إىل  ألف طن ويقول العارفون بقطاع مواد البناء أن قرار رئيس احلكومة أمحد أوحيي باللجوء
ماي، سيزيد الوضع تأزما بالنسبة  33املسجل يف جمال اإلمسنت لتسهيل عملية إعادة بناء ما حطمه زلزال 

لقطاعات األخرى يف الواليات البعيدة عن وسط البالد )الشرق والغرب( مع شروع جمموعات شركات مواد البناء ل
يف إغالق وحدات "إيدمكو" املتخصصة يف التعبئة والتغليف والتنازل عليها لفائدة مقربني من اإلطارات اإلدارية 

ما حيضر له التنازل عن وحدة عني احلجر والنقاببة للمجموعة، كما حدث مع وحدة عني فزة يف تلمسان و 
 بسعيدة.

                                                           
 .2، ص3551، 1834، اخلرب، العدد "مجموعة إبركو تفتعل أزمة إسمنت في غرب البالد"بالل زواوي، 1
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هذه الوضعية زادت من تشجيع املستورد اخلاص "روت اجلريي" يف اإلبقاء على الباخرة املتخصصة يف  
التعبئة اليت اكرتاها راسية مبيناء وهران ملدة تقارب السنة دون االهتمام بتكاليف كراء الرصيف، مادام اإلمسنت 

 يبور.الذي تستورده ال 

لقد تأكد من جديد أن "إدارة من داخل قطاع مواد البناء على خمتلف املستويات تساهم مباشرة يف إدامة  
أزمة اإلمسنت نظرا لألرباح اخليالية اليت حيققوهنا دون جمهود"، فقد عقد مركب بين صاف مثال صفقة مع الشركة 

ألف دج  15نويا، مع ضمان تكاليف اإلقامة مببلغ مليون سنتيم س 455الفرنسية للصيانة" بورت أندري" مببلغ 
يوميا للتقنني الثالثة الذين يتكلفون بالعملية، يف حني يتوفر املركب على عشرات املهندسني والتقنني املؤهلني ملثل 

مسنت، هذه العملية، كما املديرية العامة جملموعة "إيركو" توقيف متوين وحدة إيدميكو لعني احلجر بوالية سعيدة باإل
 طن يوميا، وليست عليها أية ديون وال تعاين متاعب يف التسيري. 355وهي اليت تنتج 

يف الوقت الذي يستفيد فيه املتعامل اخلاص الذي فاز بكراء وحدة مشاهبة يف عني فزة بتلمسان واليت  
دج للطن  3434,86ألف طن من اإلمسنت أسبوعيا بسعر  35اوقفت اجملموعة متوينها منذ سنة من اكثر من 

كيلو غرام ويعرضها   12إىل  خارج الرسوم ويقوم بتعبئتها يف أكياس، إشتكى املستعملون من وزهنا الذي ينخفض
 مباشرة يف السوق املوازية باألسعار املطبقة عليها حاليا.

هذه "الفوضى بفضل التخلي عن كل آليات الرقابة اليت كانت موضوعة إىل  ووصلت جمموعة "إيركو" 
حكم يف تسويق اإلمسنت" مثل جتريد مؤسسة "سودماك" التابعة للمجموعة من اولوية تسويق منتوجات كل للت

املركبات التابعة هلا، زهانة بين صاف وغريها، الرقابة الصارمة للسجالت التجارية للزبائن، التأكد مع اإلدارة احمللية 
تخرج هبا الزبائن كميات اإلمسنت، فقد تأكد مثال أن العمومية يف الواليات من مصداقية دفاتر األعباء اليت يس

املقاول الذي اشرف على بناء قصر العدالة مبعسكر استخراج من مركب زهانة أربعة أضعاف من اإلمسنت الذي 
 يلزمه لبناء هذا املشروع واملسجل يف دفرت األعباء.

هذا املركب، بتسهيالت يف  يف حني بسط أربعة مقاولون وجتار كبار من سيدي بلعباس نفوذهم على 
عمليات شراء دون وصول طلبات، ويستخرجون أسبوعيا آالف األطنان دون أن يكونوا مقيدين بإجناز مشاريع 

 حمددة".

ألف طن من  385حيدث هذا يف الوقت الذي تعين فيه والية وهران وحدها من عجز يقدر بأكثر من  
أالف  4ألف سكن تسا ي و 34يع العمومية املختلفة مثل اإلمسنت سيضطر املقاولون املشرفون على املشار 

سكن يف إطار البيع باإلجيار وغريها، لشرائها يف امليناء بسعر مرتفع أو يف السوق املوازية، نظرا االلتزامات بتواريخ 
كما يقول تسليم املشاريع. كل هذه العوامل تساعد على الغش يف نوعية البناء دون وجود رقابة صارمة يف امليدان  

 املقاولون.
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وأكثر من ذلك "جردت" مؤسسة اإلمسنت ومشتقاته "إيركو" نفسها من كل امكانيات التحكم يف تسويق  
إىل  منتوجاهتا، وهذا بعد ان قررت املديرية العامة منح صالحية التسويق لكل الوحدات التابعة هلا، باإلضافة

باملائة من منتوج املركبات.  85للمجموعة اليت حتتكر تسويق ما يقارب الفرع سودماك واملديرية العامة ، املؤسسة
هذه األوضاع جعلت أحد إطارات هذه املؤسسة يقول إن استمرار هذا الوضع رغم املراسالت العديدة اليت مت 
ق توجيهها للسلطات العليا يف البالد، بني أن مستوى التواطؤات يف هذا امليدان رفيع جدا لإلبقاء على سو 

اإلمسنت على وضعها احلايل ليتواصل تدفق الربوع السهلة الضخمة، وال يتطلب االمر خرباء يف املالية والتسيري 
نتائج مرعبة، كما يقول إىل  الكتشاف االحتياالت، حيث يستطيع عون أمن عادي أو مساعد حماسب أن يصل

ن رصيد اليت "جتتهد مديرية اجملموعة املطلعون على هذا امللف، كل هذا دون احلديث عن مئات الصكوك بدو 
 إلبقائها يف األدراج ومنها صكوك البنك التجاري والصناعي اجلزائري".

 إحالة المتهمين في شبكة اإلسمنت ببجاية على محكمة الجنايات: -2
اول أمس بإحالة كل  1أفادت مصادر قضائية مطلعة لـ"اخلرب" أن غرفة االهتام اجمللس قضاء جباية أمرت، 

املتهمني، ضمن شبكة اإلمسنت، بالتزوير واستعمال املزور يف حمررات عمومية وتقليد أختام الدولة وكذا املضاربة 
 على حمكمة اجلنايات للمجلس. 24غري الشرعية يف مادة اإلمسنت والبالغ عددهم 

املتعلقة بانتفاء وجه الدعوى لفائدة ألغت غرفة االهتام لدى جملس قضاء جباية كل أوامر قاضي التحقيق  
مقاولني، بعد األخذ بعني اإلعتبار أمر النائب العام جمللس قضاء جباية  8متهمني، من بينهم موثق وكاتبه و 35

القاضي بإلغائها لثبوت التهم املوجهة هلم علما أن من بني املقاولني الثمانية، هناك امرأة أكدت يف أقواهلا أما 
أهنا قامت بتوكيل أخ زوجها بإدارة مقاولته بعد وفاة زوجها املقاول مبوجب توكيل حررته عام قاضي التحقيق 

إىل  ومل تعلم بعدها مبجريات تسيريها، حسب ما ادلت به فيما ورد مبحضر قاضي التحقيق أنه توصل 3551
ة لبلديات القصر، تينبدار، ملفا حتتوي على وثائق مزورة ومشاريع و ية وأختام مقلدة خاصة باهليئات التقني 46

 تيفرة، وسيدي عيش، وكذا أختام مزورة للمديريات الفرعية لألشغال العمومية لدائريت أميزور وسيدي عيش، إضافة
شهادة متوين باإلمسنت مزورة حتمل أختاما مقلدة ومشاريع و ية ملديريات الفرعية للسكن والتجهيزات إىل 

جانب ملفات ووثائق ملشروعني سكنني و ني وأختام مزورة لديوان الرتقية ىل إ العمومية لدائريت صدوق والقصر،
ملفات وأختام وامضاءات ملشاريع و ية منسوبة للمديرية الفرعية إىل  والتسيري العقاري لبجاية، كما مت التوصل

 للمياه لدائرة أميزور.

مللفات ووثائق ملشاريع و ي،  ومن جهة أخرى مت ثبوت تورط الرئيس السابق لبلدية مسعون بتقدميه 
استعملت فيها أختام صحيحة لبلدية مسعون مرفقة بإمضائه، وكذا تورط موظف من بلدية بين جليل لتقدميه 
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ملفات مشاريع و ية وشهادة إمسنت مزورة حتمل اخلتم القدمي للبلدية وإمضاءات منسوبة ألمينها العام، كما مت 
بتوكيالت مزورة الستخراج اإلمسنت من مؤسسة عني الكبرية، بسطيف، اليت وكالة تتعلق  38وجود إىل  التوصل

 .3551حلقت هبا اضرار معنوية فقط بعدما عرفت ضغوطات كبرية لطلب مادة اإلمسنت يف أفريل 

جتار  2منهم يف حالة فرار و 1مقاوال،  18وتتمثل التهم اليت احيل مبوجبها مجيع املتهمني املتكونني من  
الرئيس السابق لبلدية مسعون وكاتب ببلدية بوجليل وكذا موثق وكاتبه وناقل، إىل  وفالحني إضافة حرفيني 4و

وآخرين مل حتدد وطائفهم، يف التزوير واستعمال املزور وتقليد أختام الدولة يف حترير وثائق عمومية واملضاربة غري 
 الشرعية يف مادة اإلمسنت.

 :ارتفاع غير مسبق ألسعار اإلسمنت -1
دج. وهو ما يعادل زيادة  855تعدى سعر قنطار اإلمسنت يف املناطق النائية من جنوب الوطن سعر ال 
باملائة على السعر األصلي، فيما يتواصل ارتفاع سعر اإلمسنت يف خمتلف واليات اجلنوب، حيث بلغ  365بنسبة 

ملقاولون من أزمة يف اإلمسنت صيف دج للقنطار بوالية غرداية ويتخوف ا 425السعر يف هناية األسبوع املنصرم 
 هذه السنة مع وجود مؤشرات قوبة يف هذا الشأن.

من منع زيادة أسعار مواد البناء، ومنها احلساب اخلاص بتعويض تكاليف  1مل تكن كل اإلجراءات اإلدارية 
 نقل املواد االسرتاتيجية االستهالكية وتلك اخلاصة بالبناء.

بني سعر قنطار اإلمسنت يف واليات وسط الصحراء يتعدى العشرين يف  ويف أحسن احلاالت فإن الفرق 
املائة، مما يعين وجود مضاربة يف هذه املادة االسرتاتيجية ويتم تعليل كل زيادة يف أسعار اإلمسنت واحلديد يف كل 

 مرة بتكاليف النقل وأزمة اإلمسنت، مع زيادة الطلب على هذه املادة يف الواليات الشمالية.

مع اقرتاب فصل الصيف، من املرجح، حسب تصرحيات لتجار مواد البناء من غرداية، أن يصل سعر و  
دينار يف واليات وسط الصحراء، فيما من املرجح أن يتعدى السعر يف واليات مثل متنراست  855إىل  القنطار
أللف دينار للقنطار يف دج للقنطار، مع العلم أن سعر اإلمسنت ختطى عتبة ا 3355أو حىت  3555إىل  وإليزي

 هذه املناطق يف أكثر من مناسبة.

ويتواصل ارتفاع أسعار احلديد املوجه للبناء على مدى عام كامل يف العديد من واليات اجلنوب، حيث  
باملائة، يف وقت ما تزال األسعار اإلدارية حمافظة على ثباهتا يف هذه  45إىل  قفز الثمن يف العام احلايل بنسبة تصل

فرتة، وتعاين كل مشاريع البناء يف غرداية من تبعات االرتفاع املتواصل يف أسعار اإلمسنت وخمتلف مواد البناء مثل ال
 احلديد.
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وختضع سوق مواد البناء احمللية يف كل واليات اجلنوب ملنطق املضاربة واالحتكار من طرف كبار التجار  
 ة، مثل اإلمسنت واحلديد الذي تضاعف مثنه يف سنة تقريبا.مع االرتفاع املضطرد يف سعر مواد البناء األساسي

ويطالب املقاولون يف اجلنوب بتوفري مواد البناء بأمثان مقبولة يف وقت مل تقم اإلدارة بزيادة األسعار اإلدارية  
ته لألشغال وما يثري التساؤل حول جدية احلكومة يف دعم اجلنوب هو وجود احتياطات هائلة من االمسنت يف صف

 اخلام يف العديد من املناطق باجلنوب ومنها املنيعة اليت مل تستفد من اجناز مصنع لإلمسنت.

 ومع العلم مصنعا من هذا النوع بإمكانه تغطية الطلب على اإلمسنت يف كامل اجلنوب اجلزائري. 
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 :طنا من الغبار في الساعة دون مراقبة 02مصنع اإلسمنت بقسنطينة يفرز  -1
أعدته جلنة حتقيق والئية مبصنع اإلمسنت بقسنطينة أن كمية الغبار املصحوبة بالغازات اليت كشف تقرير  

طنا يف الساعة، كما كشفت ذات اللجنة غياب وسائل قياس نسبة الغبار  32و 35ترمى يف اهلواء، تقدر بني 
غبار على سكان املنطقة وكذا املنبعث من مدخنة املصنع زيادة على غياب دراسة دقيقة حول تأثري هذه الغازات وال

 على احليوانات والنباتات.

أفريل اجلاري، عن تذمره من الغبار  34و 36لقسنطينة يومي 1بعد أن عرب رئيس اجلمهورية خالل زيارته  
املتصاعد بشكل كبري والظاهر للعيان من مدخنة مصنع اإلمسنت ببلدية حامة بوزيان، دون أن جيد أي تفسري من 

ني وحىت الوزراء منهم، أكد القائمون علة والية قسنطينة أهنم راسلوا الوصاية من مسؤويل جممع قبل املسؤول
، حتصلت "اخلرب" علة نسخة منه، حيث  3552احلكومة، بتقرير مفصل أعدته جلنة حتقيق هناية إىل  اإلمسنت

التلوث أ ها الغبار، الذي كشفت الزيارات امليدانية اليت قامت هبا اللجنة، أن املصنع يصدر عدة أنواع من 
يشكل أكرب نسبة والذي بري بشكل واضح يف اهلواء كما أن احمليط الداخلي للمصنع وحىت اآلالت مغطاة 

ذلك إصدار الغازات حتوي مواد سامة منها اوكسيد الكربيت وأوكسيد النرتات، إىل  بطبقات مسيكة منه، أضف
 لتفتيت، الفرن، واماكن التخزين وكذا أجهزة ما قبل التجنيس.أما عن مصدر هذا التلوث فهي احملاجر، حمطة ا

من جهة أخرى كشف ذات التقرير أنه يف حاالت توقف املصفاة مع انقطاع الكهرباء، توقف التزود باملياه  
 35 الصناعية وبعض املشاكل التقنية الداخلية، فإن كمية الغبار والغازات املنبعثة يف اهلواء دون مراقبة ترتاوح بني

طن يف الساعة، وذلك دون وجود أجهزة املراقبة والقياس ملعرفة نسبة الغبار املتصاعد يف اهلواء، كما عربت  32و
 اللجنة عن قلقها إزاء غياب دراسة وبائية دقيقة حول تأثري املواد الصادرة عن املصنع على السكان.

بعض اإلجراءات للتقليل من نسبة التلوث، من جهة اخرى جاء يف ذات التقرير أن مسؤويل املصنع قاموا ب 
 .3554أ ها االنطالق يف وضع نظام تسيري بيئوي مع وضع أجهزة متطورة إال أن العملية لن تنته قبل بداية سنة 

شركة اإلمسنت جواد الطاهر حبامة بوزيان يف إىل  توجيه إعذارإىل  هذه الوضعية دفعت وايل قسنطينة 
يق التوصيات املذكورة، مع التهديد بتطبيق اإلجراءات القانونية مبا يف ذلك الغلق ، يلزمها بتطب3552ديسمرب 

اإلداري واملتابعة القضائية، يف حالة عدم االمتثال ملضمون اإلعذار باحلد من التلوث الناجم عن نشاط املصنع، 
لوايل قسنطينة يف فيفري من من جهته اعترب الرئيس املدير العام لشركة اإلمسنت حلامة بوزيان يف رسالة وجهها 

السنة اجلارية، حتصلت "اخلرب" علة نسخة منها، أن املصنع يتوفر على أحدث املصايف، اليت تتطابق واملواصفات 
البيئية املعمول هبا، مضيفا أنه مت تغيري مصفاة تفتيت اإلمسنت، والعملية متواصلة لتغيري مصفاة الفرن واليت ال ميكن 
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قة مكتب الدراسات األجنيب املكلف بإجراء دراسة املالئمة، وعليه يضيف ذات املسؤول أن أن تتحقق إال مبواف
 العملية ستكون مرفوقة مبختلف أجهزة القياس.

 :تسويق إسمنت مغشوش بمناطق الشرق -  فيما تتبرأ إدارة المصنع بعين توتة -9
ذين قبلوا احلديث معنا حتوم حول جتار شبهة اإلمسنت املغشوش وزنا ونوعية حسب جتارة مواد البناء بباتنة ال

اإلمسنت بكل من بلعايبة وبرهوم بوالية املسيلة ووسطاء من بريكة بوالية باتنة، فالزائر لتلك املناطق حسب حمدثنا 
 يعتقد أن إمسنت اجلزائر كله خمزن به.

أن إىل  من املديرية العامة ملصنع اإلمسنت بعني التوتة تشري 1املعلومات األولية املستقاة من مصدر مسؤول 
جمهولني سرقوا كميات من اإلمسنت املغشوش يف أكياس حتمل رمز مصنع اإلمسنت بعني التوتة سبق أن مت تعريضها 

 بأكياس أخرى حتمل رمزا جديدا تفاديا لعملية الغش.

يف العملية ليتم العثور على إمسنت مغشوش معبأ يف  العملية مت كشفها أثناء مراقبة عادية ملنتوج املصنع 
أكياس مت التخلي عن صنفها واستبدال عالمة رمزها مىت متت تلك التعبئة، كيف مت احلصول على تلك األكياس 

أن نفس اإلشكالية مطروحة على مستوى مصنع اإلمسنت بالرايس محيدو إىل  وذلك ما جيهله حمدثنا، الذي أشار
مة، ولتشكيل حصن منيع ضد عمليات الغش واملس بالسمعة التجارية ملاركة إمسنت عني التوتة باجلزائر العاص
إيداع شكوى لدى مصاحل الدرك الوطين اليت فتحت حتقيقا يف القضية مازال ساري املفعول إىل  سارعت املديرية

مصنع عني التوتة حسب للكشف عن املتسببني يف إغراق السوق بإمسنت مغشوش علما أن اختيار أكياس إمسنت 
إىل  ذات املصدر كان مقصودا من منظور جودته وكثرة الطلب عليه يف األسواق احمللية، مما جعل سعره يصل

دج يف السوق املوازية للكيس الواحد، ودفع مافيا اإلمسنت واملضاربني يف أسعارها لينتهزوا الفرصة لتحقيق 155
ئة مفتوح على مصراعيه لكل من هب ودب سجل جتاري أو دونه، ثروة خيالية باجملان من باب أن سوق التعب

خاصة أنه يتعذر على أجهزة الرقابة التابعة ملديريات املنافسة واألسعار بعدة واليات أو حىت على مستوى املصانع 
وجود  إىل التحكم يف مراقبة منتوجات اإلمسنت عرب األسواق لقلة اإلمكانيات والوسائل املادية والبشرية، إضافة

 ثغرات قانونية يف جمال التشريع اخلاص مبحاربة الغش وتقليد منتوج الغري.

أشعار زبائنها إىل  ومديرية مصنع اإلمسنت بعني التوتة حسب حمدثنا مل تبق مكتوفة األيدي بل بادرت 
أكياس مت واملتعاملني معها عن طريق بيانات إشهارية حتذرهم من رواج إمسنت مغشوش جمهول اهلوية معبأ يف 

 التخلي عن عالماهتا لغلق الباب يف وجه املضاربني من مافيا اإلمسنت.

شبهة اإلمسنت املغشوش وزنا ونوعية حسب جتار مواد البناء بباتنة الذين قبلوا احلديث معنا حتوم حول  
لتلك املناطق حسب  جتار اإلمسنت بكل من بلعابية وبرهوم بوالية املسيلة ووسطاء من بريكة بوالية باتنة. فالزائر
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حمدثنا يعتقد أن إمسنت اجلزائر كله خمزن به واملسرب من خمتلف مصانع اجلزائر. ويضيفون قائلني أن العديد من 
التجار ومساسرة سوق اإلمسنت ميلكون وحدات تعبئة مبقرات سكناهتم غري خاضعة ألي رقابة وبإمكاهنا أن تدر 

إىل  وإن هؤالء املضاربني يسربون اإلمسنت بكل أنواعه من احلدود مئات املاليري على خزينة الدولة كضرائب،
احلدود كمادة خام يف شاحنات من نوع الصهريج ليعاد تعبئتها يف أكياس خاصة جيهل مصدر تصنيفها. وقد 

 يكون ذلك تواطؤ من بعض األيدي اخلفية مبصانع إنتاج اإلمسنت العمومية ووسطائها من الشركات احمللية.

التجميع لإلمسنت على شكل مادة خام حسب حمدثينا هو الذي فتح الباب للغش والتدليس ومسح عملية  
الزبائن الصغار بأسعار تفاضلية أقل إىل  لبارونات عصابات مافيا اإلمسنت بيعه مغشوشا لوسطاء يقومون بإيصاله

 من تلك املطبقة على مستوى مصانع اإلمسنت.

تجار يف مواد البناء، فإن الذين سا وا يف تشجيع الغش مصانع اإلمسنت ما كشفه لنا أحد الإىل  واستنادا 
 والشركات املوزعة له.

األسواق إىل  وأضاف بأن جل عمليات التعبئة لإلمسنت باملناطق اليت سبق ذكرها تتم ليال وتسويقها 
ملطبقة تكون حسب العرض األسبوعية والواليات اليت تقل هبا الرقابة تتم أيضا ليال ويف يوم واحد واألسعار ا

 والطلب.

وعن سؤال حول مصدر أكياس التعبئة املشاهبة لتلك املنتجة على مصانع اإلمسنت أكد لنا مصدر خمتص  
يف تعبئة اإلمسنت والكالم على ذمته أن األكياس متوفرة وتبقى كتابتها ورسم العالمات عليها اإلعالم اآليل 

 السوق وأن القضية وما فيها أدفع أكثر تلق ما تشاء.بإمكاهنا أن تقلد أكياس أي منتوج يف 

واجلانب الذي أثار حفيظة منتجي اإلمسنت أن ما يقوم به هؤالء املضاربون والسماسرة من مافيا اإلمسنت  
يعترب أمرا خمالفا للقانون ويكثف عن خلفية هؤالء باستخدام أجهزة رقمية جد معقدة مضرة مبصري املنتوج الوطين 

 املنظمة العاملية للتجارة.إىل  ع استعداد اجلزائر لالنضمامموازاة م

 : تحرك وتحرك نقابي مضاد في مصنع "الماء األبيض" - شركة إسمنت تبسة -01
يستقطب هذه األيام مصنع اإلمسنت باملاء األبيض )والية تبسة( اهتمام عدة دوائر رمسية وإعالمية بعد  

 النقابة ويف جلنة املسا ة اخلاصة بشركة إمسنت تبسة الوصية على املصنع.خرجة إعالمية أقدم عليها أعضاء يف 

ممثلو العمال املشار إليهم كانوا كما نقلوه إعالميا قد راسلوا رئيس الشركة القابضة ملواد البناء مالكة  
إدارة إىل  وجهةجمموعة اإلمسنت بالشرق، اليت تنتمي إليها شركة إمسنت تبسة إلفادة مبال يعد من االهتامات امل

 الشركة األخرية وعلى رأسها الرئيس املدير العام.
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وكيفية تسويق اإلمسنت، حيث صبت  1وقد دارت كل تلك االهتامات يف فلك تسيري شؤون الشركة 
تأكيدات النقابيني يف معناه أن الكميات الكبرية من اإلمسنت حكر على زبائن معينني لديهم يف املصنع من 
يشاطرهم الغنيمة لكن إدارة شركة اإلمسنت لتبسة فضلت عدم الرد إعالميا على االهتامات املوجهة إليها هبذا 

ستعدادها يف أي وقت لوضع برامج التوزيع الشهري لإلمسنت حتت تصرف أي اخلصوص، واكتفت بالتعبري عن ا
 جهة رمسية تريد االطالع عليها، ألن من شأنه أن يسمح مبعرفة من استفاد من كم ومىت؟.

ذات املتحدث أضاف على سبيل االستشهاد بأن برنامج التوزيع للشهر الفارط مثال مل يستفد فيه أكرب  
طن  355طن بينما ال مينح برنامج توزيع الشهر اجلاري إمكانية احلصول على أكثر من  155زبون من اكثر من 

علما كما أوضح حمدثنا بأن كبار املستفيدين من مادة اإلمسنت كلهم إما مؤسسات عمومية أو خاصة مكلفة 
نة الكربى مقعد بيداغوجي جامعي أو بعض املشاريع السكي 3555بإجناز مشاريع كبرية ومستعجلة من شاكلة 

املرتبط االنتهاء من اشغال باجال جد حمددة واحتياجات مثل هذه املشاريع من حيث مادة اإلمسنت مربرة 
بتقوميات معدة مسبقا بني املصاحل العمومية املكلفة بتسيري شؤون التعمري والبناء ومكاتب الدراسات، ويف كل 

نحو الذي يرضي اجلميع وبالكميات اليت يريدها الكل احلاالت، فإنه يستحيل علينا إرضاء كل الطلبات وعلى ال
طنا يف السنة، إال أنه رفع  232555ومىت رغب يف ذلك ومع أن املصنع يتمتع بطاقة إنتاجية معلنة حمددة بـ 

( 3555طن يف السنة املاضية )سنة  635555معدل إىل  مث 3444طن عام  246455إىل  مستوى اإلنتاج
 قال نفس املتحدث.

خبصوص الديون املرتاكمة على الشركة وهي اليت تنتج وتسوق اإلمسنت هبذا احلجم الكبري،  وماذا 
 فالنقابيون مل يهضموا هذه الوضعية؟.

الناطق باسم شركة إمسنت تبسة يعترب احلديث عن هذه الديون "حقا يراد به باطل" أو رمبا ألنه )اي  
مر، فالشركة يف الواقع حتقق سنويا ارباح ضخمة إال اهنا مع حديث عن الديون املرتاكمة( ينم عن جهل حلقيقة األ

ذلك تظهر يف كل حصيلة مالية سنوية غري ذلك )أي اخلاسرة( ملاذا؟ املسؤول املذكور يفسر املوضوع كما يلي: 
أوال لقد تضررت الوضعية املالية للشركة كثريا جراء تدهور وضع العملة الوطنية، أما تلك الصعبة أو ما يعرف 

دينارا ولدى استالم املشروع بعد  38كان الدوالر يساوي   3443خبسائر الصرف حيث ان مشروع املصنع عام 
دينارا ملواجهة الدوالر الواحد هذا من جهة ومن  85دينارا ملقابلة الدوالر وحاليا ماال يبتعد عن  43اجنازه جيب 

البنك املقرض بإضافة الفوائد إليها، إىل  د منذ سنواتجهة ثانية، فإن املصنع اجنز بأموال البنك وهذه األموال تعا
 3455فالشركة حققت طيلة السبع سنوات األخرية )مبا يف ذلك العام اجلاري( رقم اعمال إمجايل ال يقل عن 

 منها ذهبت لتسديد الديون البنكية. %45مليار سنتيم حوايل 
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 يف سالمة ما حيدث يف شركتهم؟.هل مثل هذه الشروحات واألرقام تقنع النقابيني املشككني  

إىل  األكيد ان الصف النقايب للشركة نفسه غريه ذاهب يف نفس اإلجتاه، حيث أنه ويف رسالة مؤرخة 
 اعضاء جملس إدارة الشركة، تربأ ستة اعضاء يف اجمللس النقايب ومندوبني عن عمال الشركة من مفاد ما بلغه أمثاهلم

اإلمسنت بالشرق معتربين أن ما حدث مث دون علمهم وبشكل خارق لإلطار  الرئيس املدير العام جملموعةإىل 
 النقايب القانوين.

بارونات استيراد اإلسمنت يكبحون  - في غياب استراتيجية لمسايرة تطور وتيرة العمران -00
 :نشاط القطاع العام

لطن الواحد، ويرجع عدم استقرار يف معدل اإلنتاج وسعر ا 1تعرف سوق اإلمسنت يف اجلزائر منذ سنوات، 
عدة عوامل تتعلق بافتقاد القطاع السرتاتيجية تساير وترية العمران وحجم املشاريع إىل  املختصون هذا االختالل

 .املربجمة، مما جعل منحىن سعر اإلمسنت ومعدل اإلنتاج يف تذبذب مستمر طلية العشرين سنة املاضية

ا لعدة عوامل هلا صلة مباشرة بتحديد سعر الطن يرجع املختصون عد استقرار سوق اإلمسنت ببالدن 
الواحد وبعد اإلنتاج وهو السعر الذي يرتبط بتكاليف الطاقة واليد العاملة وتكاليف التغليف والنقل والتخزين 
والتسويق، واعتمادا على هذه العوامل، عرف سعر اإلمسنت ومعدل إنتاجه ببالدنا تذبذبا مستمرا طيلة السنوات 

 بب التحول االقتصادي الذي عرفته اجلزائر والذي قرض خوصصة القطاع.املاضية بس

تنفيذه، عالوة عن املمارسات اليت عرفتها بعض وحدات اإلنتاج إىل  وهو املشروع الذي تسعى احلكومة 
العمومية، حيث كانت تقف يف العديد من املرات وراء كبح اإلنتاج ألسابيع ويف بعض تقنية وعطل يف 

غري أن النية اخلفية هو متكني بعض املستوردين من بيع الكميات املستوردة بعد فرض الندرة بتواطؤ التجهيزات، 
من خمتلف املسريين، كما وقفت على ذلك جلان حتقيق شكلت هلذا الغرض، كما كان هلذه املمارسات تأثريا 

دج سنة  345إىل  راجعوت 3445دج سنة  334مباشرا على سعر الطن الواحد من اإلمسنت الذي مل تتجاوز 
 341، حيث بلغ سعر الطن الواحد 3484غاية إىل  واستمر يف الزيادة 44دج سنة 332إىل  مث قفز 3442

ومل يعرف السعر استقرارا نسبيا إال خالل املرحلة  3448دج سنة  138حدود إىل  مث وصل متوسط السعر
دج، وبشكل مغاير ميكن  3334ود ، حيث استقر سعر الطن الواحد يف حد3555و 3446املمتدة بني 

وبالتايل،  3485مرة سنة  34و 3445مرة سعره سنة  34القول بأن سعر اإلمسنت خالل سنة ألفني يعادل 
باملائة وبأضعاف املرات  35بلغت  3485و 3445فإن نسبة ارتفاع سعر اإلمسنت خالل املرحلة املمتدة بني 

ا جتدر اإلشارة إليه أن نسبة ارتفاع سعر الطن الواحد بلغت وم 3445و 85خالل العشرية املمتدة بني سنيت 
باملائة، ورغم االرتفاع املذهل  255حدود إىل  ، حيث وصلت3555و 3445ذروهتا خالل املرحلة املمتدة بني 
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لسعر اإلمسنت، غري أن العرض يبقى بعيدا كل البعد عن الطلب احمللي نظرا لضعف قدرة اإلنتاج ومل يتعد معدل 
. 3553كلغخالل سنة   325الك فردي لإلمسنت باجلزائر حسب دراسة أعدهتا وزارة مسا ات الدولة استه

ضعف طاقة اإلنتاج، كما هو احلال بالنسبة ملصنع اإلمسنت بسور الغزالن بوالية البويرة الذي إىل  ويرجع السبب
بالعاصمة، الذي ال تتجاوز نسبة باملائة من قدرة اإلنتاج احلقيقية ومصنع اإلمسنت برايس محيدو  85يستغل 

باملائة،  45باملائة ومبصنع مفتاح بالبليدة، فال تتعدى نسبة استغالل قدرة اإلنتاج الـ 23استغالله قدرة اإلنتاج 
مليون طن، يف حني أن  4,8أن معدل اإلنتاج املسجل على مستوى الوطن مل تتجاوز إىل  وتشري ذات الدراسة

أن املؤسسات اليت إىل  وهبذا الشكل خلصت الدراسة 3448مليون طن سنة  33,2ق قدرة اإلنتاج الفعلية تفو 
مليون طن سنويا غري مؤهلة لدخول سوق املنافسة يف حالة خوصصة  3ألف و 455ترتاوح معدالت إنتاجها 

 القطاع، وفضال عن عامل سوء التسيري وضعف قدرة اإلنتاج بسبب نقائص تقنية وغريها، فإن نوعية اإلمسنت
باملائة إذا ما  32اآلخر عامل يؤثر على سعر ومعدل اإلنتاج برأي األخصائيني كون أنه بإمكان ربح نسبة و  املنتج

توفرت ظروف حفظ وتغليف اإلمسنت، ويذكر يف هذا السياق أن اإلمسنت املنتجة حمليا تغلف يف نوع من 
 ".132األكياس يسمى "س.يب.أ

ة يف هذا النوع من األكياس هلا تتمتع مبقاومة جيدة، مما يصنف وهو مايعين أن مادة اإلمسنت املعبأ 
اإلمسنت اجلزائرية يف خانة النوع الذي يفتقد لضمانات يطلبها املستهلك، يف حني أن نوعية احمللية باإلمكان 
تطويرها حسبما تكشفه الدراسة املعدة من طرف أخصائي القطاع، وبشكل ادق تؤكد الدراسة انه من املمكن 

قضيب وقدرة حتمل  345إلعداده خرسانة هبا  425كلغ فقط من اإلمسنت املصنف حتت رقم   155تعمال اس
وهي النوعية املسوقة يف االكياس  455كلغ من النوعية املصنفة رقم   125يوما عوض استعمال  38مدهتا 

 باملائة. 32كلغ، وهو ما يعادل   25املذكورة وبالتايل ربح فارق 

مصنع الشلف وعني الكبرية بين صاف وسعيدة  33كرت الدراسة بانه من جمموع ويف هذا السياق ذ  
. 455و 225ومفتاح بالبليدة وسور الغزالن بالبويرة، وهي املصانع اليت تنتج نوعية جيدة مصنفة بني النوع 
ن يف هذه الوضعية وباملوازية مع تراجع قدرة اإلنتاج وارتفاع األسعار وتدهور النوعية املسوقة، وجد بعض املستوردي

مليون طن خالل  3,3فرصة لالسترياد كما تشري األرقام الرمسية املتداولة هبذا اخلصوص وقد مت تسجيل استرياد 
، حيث 3444طن، وعرف معدل استرياد اإلمسنت أوجه سنة  5,43إىل  وتراجع معدل االسترياد 3445سنة 

مليون دوالر حجم  255مليون دوالر من جمموع  25طن وهو مايقابله  3,48بلغت كمية اإلمسنت املستوردة 
 املبادالت يف هذا القطاع على مستوى اجلزائر.
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بنك األعمال البريطاني )أش.أس.بيسي( يعلن عن مناقصة دولية لخوصصة مصانع  -33
 :المسيرون يحذرون الوزارة من تقديم المصانع كهدية لألجانب إسمنت جزائرية

للشرق أن بنك األعمال الربيطاين )أش.أس.بيسي( سيعلن خالل أيام أكد مسريو مؤسسات اإلمسنت  
عن مناقصة دولية خلوصصة ثالثة مصانع جزائرية وهي مصانع حجار السود  1القادمة باجلرائد الصادرة بلندن

 بعنابة، زهانة وهران، ومتيجة بالعاصمة، يف الوقت الذي نظمت وزارة املسا ة وتنسيق اإلصالحات بوما دراسيا
ملناقشة وضعية سوق اإلمسنت باجلزائر، على ضوء تقرير خربة أبرزت ضعف طاقة إنتاج ملصانع اجلزائرية وضرورة 

 خوصصتها بناء على معطيات وصفها املسريون بغري الصحيحة قدمها اخلبري كفايفي للوزارة.

 مسبقا اختاذ تساءل مسريو مصانع اإلمسنت بالشرق عن جدوى تنظيم يوم دراسي، يف الوقت الذي مت 
قرار خوصصة املصانع دون اشراك األطراف املعنية بامللف يف نقاش صريح وموضوعي، واعتربوا النقاش الذي جرى 
خالل اليوم الدراسي جبنان امليثاق حول وضعية مؤسسات اإلمسنت اجلزائرية بالتظاهر الشكلية اليت مل تكن الوزارة 

 حتضري الرأي العام نفسيا لقرار اخلوصصة.إىل  هتدف من ورائها للخروج بتوصيات، بل

من اإلنتاج الوطين  %41وصف مسريو مصانع اإلمسنت بالشرق، وهي املصانع اليت تساهم بنسبة  
لإلمسنت، التقرير الذي قدمه اخلبري كفايفي للوزير محيد طمار، باملغالطة لكونه بعيد متاما، حسب حتليلهم عن 

طئة قدمت للوزير مت على أساسها إعداد تشخيص خاطئ للوضعية احلقيقية معطيات امليدان وتضمن معلومات خا
لشركات قطاع اإلمسنت باجلزائر، اليت قدمت على أهنا شركات مفلسة وجتهيزات قدمية ال تتعدى طاقة إنتاجها 

وهو نفس التشخيص الذي قدم لبنك األعمال الربيطاين الذي أوكلت له مهمة اإلعالن عن املناقصة  14%
من رؤوس أموال املصانع اجلزائرية الثالثة، بغرض جلب متعاملني أجانب سيتحصلون  %23ولية للتنازل عن الد

على ضوء املعطيات اخلاطئة املقدمة هلم على الفرصة الساحنة لشراء أسهم هذه الشركات بغري سعرها احلقيقي، 
 حية.على الرغم من كوهنا مصانع منتجة حتقق أرقام أعمال جيدة وأرباحا مر 

وأوضح أحد مسريي مصنع حجار السود لعنابة أن القيمة احلقيقية للمصنع الذي تنوي الوزارة التنازل عن  
مليون دوالر أمريكي، وأن تقرير اخلربة الذي قدمه اخلبري كفايفي  355من أسهمه لألجانب، تقدر بـ % 23

مليون دوالر، األمر  25حدود إىل  للوزير تضمن معلومات خاطئة خفضت على ضوئها القيمة احلقيقية للمصنع
من أسهمه بأخبس مثن  %23مليون دوالر، أي  355الذي ال يعين سوى أن األجانب سيتحصلون على قيمة 

 مليون دوالر فقط. 32أي بـ
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وفند نفس املسؤول األرقام اليت أسند إليها تقرير اخلربة املقدم للبنك الربيطاين لألعمال والذي قلص نسبة  
املتواجدة عرب الوطن التقل عن  33يف حني أن النسبة احلقيقية للمصانع  %14إىل  طاقة إنتاج املصانع اجلزائري

 مليون طن سنويا. 4,8مليون طن وإنتاج حقيقي يبلغ  33,2ع طاقة نظرية تقدر بـمبجمو  43%

وخبصوص مصنع حجار السود بعنابة أكدت األرقام املقدمة من طرف املديرية العامة للمصنع، أن الطاقة  
ل حيث أنتج املصنع حيث أنتج املصنع خال %45ألف طن بنسبة استغالل تبلغ  455النظرية لإلنتاج تقدر بـ

ألف طن سنويا، كما حقق املصنع خالل  815إىل  3553ألف طن لريتفع اإلنتاج سنة  853-3553سنة 
 مليار سنتيم. 42مليار سنتيم ونسبة أرباح صافية تبلغ  345رقم اعمال يقدر بـ 3553سنة 

من أحسن وأكد املهندسون مبصانع حجار السود بعنابة عني التوتة باتنة وعني الكبرية بسطيف اليت تعد  
مصانع اإلمسنت بالشرق اجلزائري، أن اإلمسنت اجلزائري أرخص إمسنت يف حوض البحر املتوسط حبيث ال يتجاوز 

 25و 42دوالر مقارنة بالسعر املرجعي يف السوق الدولية الذي يرتاوح بني  16دج للطن، أي 1555سعره 
مستوى املصانع إىل  انع الوحيدة بالوطن األقربدوالر للطن الواحد، مما جيعل املصانع اجلزائرية لإلمسنت املص

 الدولية.

وأوضح بعض مسريي مصانع اإلمسنت أهنم ليسوا ضد الشراكة اليت متكن من رفع طاقات اإلنتاج وجتلب  
تقنيات عصرية وتسمح بتجديد التجهيزات ومناهج التسيري، بل ضد التنازل عن اسهم رؤوس أموال هذه املصانع 

 سة بعيدة عن قيمتها احلقيقية.املنتجة بأسعار خب

 ندرة ارتفاع يف األسعار باجللفة:

أكد مقاولون مكلفون بإجناز مشاريع متعلقة بقطاع البناء بوالية اجللفة، صعوبة إمتام أشغال أعماهلم،  
وذلك بسبب النقص الفادح يف مواد البناء، يرى املختصون أن هذا النقص يتسبب يف الغالب يف عدم احرتام 

السوق إىل  جال املصرح هبا واملتفق عليها يف عقوده االجناز، وهو األمر الذي يدفع يف الكثري من األحيان للجوءاآل
املوازية أين تتضاعف األسعار خبصوص مادة اإلمسنت واجلبس واحلديد، ومتتد الظاهرة لتمس املواطن أيضا عندما 

كثري من البنايات اليت شرع فيها أصحاهبا، لكن سرعان يتعلق األمر بإجناز السكنات، وهو ما يالحظ من خالل ال
 ما توقفت بعد عملية التهيئة وإقامة األعمدة بسبب نقص مواد البناء.
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اضطراب  مليون طن 02مليون دوالر واإلنتاج المحلي يقارب  211تقدر احتياجاتها بـ -03
 :في سوق اإلسمنت رغم وفرة اإلنتاج

مليون طن حاجيات السوق هلذه  31م من توفر املنتوج فمن جمموع ال تزال أسعار اإلمسنت على الرغ 
مليون طن على الرغم من النقائص اليت تعاين منها مصانع اإلمسنت العمومية  33السنة يضمن اإلنتاج الوطين 
 املعروضة حاليا للخوصصة.

انع اإلمسنت يالحظ الزائر لسوق الشراقة باجلزائر العاصمة، فضال عن األسواق املوازية لدى خمارج مص 
سيادة املضاربة يف األسعار بالنظر للنقص املسجل يف قنوات وشبكات التوزيع، وعليه فإن األسعار املتداولة حسب 

ألف دينار للقسيمة، وميكن  332إىل  ألف 42أحد التجار املرتادين لسوق الشراقة تراوح منذ بداية السنة بني 
 145إىل  دينار 135كيلو غرام فإنه يرتاوح ما بني   25أما سعر كيس ألف دينار،  315إىل  أن تصل احيانا

دينار حسب املناطق مع إضافة هامش ربح بالنسبة للبائع الثاين الذي يقتنيه من املصنع، ولكن الكيس بلغ حدود 
 املناطق. دينار خالل الفرتة املمتدة ما بني جوان وجويلية ويف فرتات يعرف الطلب ذروة على املادة يف بعض 455

باملائة، فإن االختالالت  82ويف الوقت الذي يعرفه فيه إنتاج اإلمسنت ارتفاعا حيث يليب نسبة تفوق  
 الكبرية يف االسعار منذ بداية السنة تكشف عن العجز يف ضمان ضبط شبكات التوزيع باخلصوص.

مع فتح رأمسال مصانع  إعادة تنظيم القطاع 3556وموازاة مع تقلبات األسعار يرتقب أن تعرف سنة  
اإلمسنت وإحياء مشاريع اخلوصصة ثالثة مصانع إمسنت هي مصانع إمسنت هي مصانع مفتاح زهانة واحلجر 

، مث اعتماد 3554تأهيل مصانع اإلمسنت قبل عرضها جمددا عام  3551و 3553األسود، إذ تقرر ما بني 
كة التسيري واملسا ة لإلمسنت والوزارة املنتدبة مناقصة دولية جديدة بعد تشكيل جلنة استشارة متكونة من شر 

للمسا ة وتطوير االستثمار سابقا ووزارة املسا ات حاليا ووزارة الصناعة، ومت خالل املشاورات املوسعة اعتماد 
دفرت شروط جديد يتضمن اتفاقية خاصة بالتنازل عن احلصص ومعاهدة املسا ني مع الرتكيز على نسبة التنازل 

باملائة من الرأمسال الكلي للشركة أو املصنع وقيام الشريك باالستثمار لتطوير مصانع اإلمسنت  23حدود  تظل يف
آخر تقرير أعدته وزارة املسا ة لوحظ أن إىل  سنوات على األقل، واستنادا 2واإلبقاء على اليد العاملة ملدة 

ماليني طن بينما تتجاوز  4إىل  8لدولية يف حدود مصانع اإلمسنت اجلزائرية ال تزال تنتج حتت مستوى املعايري ا
باملائة تنتج حمليا يف الوقت الذي  45مليون طن، وقدرت الدراسة سوق اإلمسنت يف اجلزائر بأكثر من  34قدرهتا 

 3,2دوالر للطن، وتسجيل عجز يقدر بـ 42ال تزال مادة اإلمسنت عرضة للمضاربة مع سعر متوسط يصل 
 مليون طن حاليا. 3,1حدود إىل  هذا العجزمليون طن وإن تقليص 

اخلوصصة وفتح رأس املال حلل إشكال ضعف مردودية املؤسسات إىل  وتسعى السلطات العمومية 
واملصانع املنتجة ملادة اإلمسنت واملضاربة اليت تعرفها املادة مع تذبذب التمويل معتمدة على الدراسة اليت قام هبا 
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اجياد البدائل واحللول املناسبة سواء تعلق األمر إىل  وموهلا البنك العاملي، اليت دعت بنك مورغان لألعمال الفرنسي
باخلوصصة املباشرة ملصانع اإلمسنت أو حماولة استقطاب االستثمارات اخلارجية وإعادة تأهيل هذه املصانع للرفع 

مليون طن السنة  32إىل  يمن قدرة إنتاجها وحتضريها للخوصصة، ويتوقع أن ترتفع حاجيات السوق اجلزائر 
املقبلة، حيث سيواجه املنتوج اجلزائري خالل هذه الفرتة اليت يكون فيها اتفاق الشراكة قد دخل حيز التنفيذ 
منافسة شديدة من حيث النوعية واملكلفة والسعر، ال سيما وأن نسبة استغالل بعض املصانع اجلزائرية ال يتعدى 

دوالرا على اإلمسنت املنتج  34يدفع املستهلك اجلزائري فارقا أو هامش ربح يقدربـباملائة، وأمام هذه الوضعية  14
 دوالرا لإلمسنت املستورد. 32يف اجلزائر مقابل 

الطلب ال يزال من العرض والسعر يبقى  المدير العام بالنيابة لمصنع اإلسمنت بمفتاح لـ"الخبر" -04
 :نفسه"

النيابة ملصنع اإلمسنت مبفتاح بوالية البليدة، أنه بالرغم من أن أوضح السيد تازونبيت عمر، املدير العام ب 
احملجرة تعمل بكامل طاقتها إال أن الطلب يبقى أكرب من التعرض، خاصة يف ظل املشاريع الكربى اليت تعرفها 

 البالد من اجناز مليون سكن والطريق السيار شرق غرب على سبيل املثال.

غاية هنار أمس، حسبما أكده السيد تازونبيت يف تصريح إىل  السنةأجنز مصنع اإلمسنت منذ بداية  
باملائة مما هو مربمج خالل هذه السنة، مؤكدا أن الوحدة  42ألف طن، وهو ما يعادل حوايل  436"للخرب" 
آالف طن حيث اهنا تربمج زبائنها لكثرة الطلب، خاصة وأن حمجرة مفتاح  1آالف طن يوميا، وتبيع  1تنتج 

اليات، اجلزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، وحىت جزء من والية تيزي وزو، ما جيعل الضغط عليها كبريا تغطي و 
خاصة مع برنامج إعادة بناء والية بومرداس، اللذين يستهلكان أكرب قدر من اإلمسنت الذي ينتجه مصنع مفتاح، 

 أنه ال مشكل يطرح يف هذا اجلانب. باملائة من حاجيات برنامج وكالة "عدل" أي 42واملصنع يوفر حسبه 

ماليني طن سنويا، إال أن احلاجة الوطنية تقدر  35مصنعا لإلمسنت ينتج حوايل  33ويوجد يف اجلزائر  
طن سنويا، وأوضح ذات  2أو  4مليون طن، ما جيعل النقص املوجود يف السوق يرتاوح ما بني  32حبوايل 

مصانع لإلمسنت على الرتاب الوطين  2أو  4لنقص يتوجب تدشني املسؤول يف هذا الصدد، أنه لتغطية هذا ا
هذا القدر وهذا يبقى احتماال" من جهة أخرى، استبعد السيد تازونبيت أن يتغري سعر اإلمسنت إىل  "للوصول

، ال زالت الشركة تطبق سعر سعرين مل يتغريا منذ هذه السنة، األول خاص بأكياس 3551مؤكدا أنه مل يتغري منذ 
 3455دينار للطن بدون رسوم، يف حني أن اإلمسنت بدون أكياس يقدر سعره بـ 1155مسنت واملقدر حبوايل اإل

مليار  3إىل  دينار للطن بدون رسوم كذلك وهذا بالرغم من ان مصاريف الشركة يف ازدياد مستمر، حيث وصلت
 سنتيم شهريا بني الكهرباء والغاز.
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للمصنع، أوضح املدير العام بالنيابة، أنه حسب دفرت الشروط قدرت مبليون وفيما يتعلق بالقدرة اإلنتاجية  
طن سنويا "إال أن هذا مل نصل إليه أبدا"، مشددا أنه حىت يف أيام كانت الشركات اليت قامت بوضع املصنع، مل 

 مليون طن سنويا. 3إنتاج إىل  يصل هذا األخري

أهنا سارية، مؤكدا أن العمال واإلدارة مستعدين هلذه  وبالنسبة خلوصصة املؤسسة، أكد السيد تازونبيت 
 العملية شريطة أن تأيت بالشيء اجلديد للشركة، وأن تساهم يف تطوير املصنع واإلنتاجية.

 :أزمة اإلسمنت تبلغ مستويات قياسية في الشرق المضاربة و"البزناسية" يلهبون السوق -02
االختناق، ورغم اعرتاف مسؤول مبصنع اإلمسنت بتوفر حد إىل  وصلت أزمة مواد البناء يف قسنطينة 

اإلنتاج إال أننا وجدنا طوابري من املرقني واملقاولني أمام باب املصنع يف احلامة وينتظرون وصوالهتم للحصول على 
اإلمسنت، وطوابري أخرى من البزناسية ينتظرون أمام باب املصنع لشراء الوصوالت، ومسعنا عن تداول صك مؤشر 

 دج يستعمل للحصول على اإلمسنت. 3555عى صك تايوان يشرتيه هؤالء من بعض البنوك بـيد

دج، 125خيفي ارتفاع الكبري ألسعار اإلمسنت الذي تبلغ قيمة الكيس الواحد منه لدى اخلواص أكثر من  
 بزنسة حقيقية يف الوصوالت وحىت الشيكات.

زناسية" فإن عددا من اصحاب السجالت التجارية "البو وحسب التحقيق الذي قمنا به مع بعض املرقني 
يبيعون الوصل الذي يتحصلون عليه من املصنع أمام بابه، أما األسعار فتختلف حيث يشرتي املضارب وصل 

ماليني سنتيم على األقل، بينما يشرتي وصل الكيس املعبأ  35مليون سنتيم ليعيد بيعه بـ 4,1اإلمسنت غري املعبأ بـ
مليون على االقل. ومع ذلك فقد توقفت هذه املضاربة منذ حوايل سنة، يقول أحد  33د بيعه بـمليون ليعا 8,2

املقاولني بسبب وفرة املادة خاصة بفضل مصنع أوراسكوم لكن األزمة عادت للظهور بعد أن أوقف املصنع عمله 
سوق، ومع أن املصانع بسبب أشغال جديدة ملضاعفة اإلنتاج، مث جاء توقف املصانع اخلمسة ليحدث نفاذ ال

عادت للعمل ماعدا أوراسكوم إال أن البزنسة استمرت، اما السبب فريجعه أحد الزبائن، الذي حتدثنا معه أمام 
اإلجراءات اجلديدة اليت اختذهتا إدارة هذا األخري منذ شهرين على األقل حيث خالف نظام إىل  مصنع احلامة،

 يف اليوم الواحد هي قسنطينة، ميلة، وجيجل بدل يوم لكل والية إضافة العمل املعتاد وأصبح يربمج ثالث واليات
السوق املوازية أمرا ال مفر إىل  أنه ال توزع إال كميات حمدودة فقط أقل من حاجة الطالب، مما جيعل اللجوءإىل 

ما يبقى  عشرة أيام قبل التمكن من احلصول على كمية جديدة، وهوإىل  منه، ناهيك عن ضرورة انتظار أسبوع
 املادة يف السوق.إىل  على احلاجة

وتساءل أحد املرقني عن السبب وراء إجبار كل من لديه برنامج سكن وراء إجبار كل من لديه برنامج  
سكن ومن ليس لديه أي برنامج على الوقوف يف طابور واحد، حيث مل حتاول املؤسسة إعطاء أولوية ألصحاب 

 للطالبني سجالت جتارية للحصول على اإلمسنت.املشاريع، ويكفي أن يكون 
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كما ندد كثري من الزبائن الذين وجدناهم يف حالة غضب بإجبارهم على أخذ اإلمسنت املعبأ وكذا بنقص  
اليد العاملة يف املصنع، حيث ال يوجد إال عامالن فقط يقومان بالعملية كاملة ابتداءا من استقبال الزبائن، وتقدمي 

 االنتظار طويال.إىل  وترة مما يعقد وضعيتهم ويضطرهمالوصوالت والف

هذه الوضعية مسحت بتداول صك يعرف يف أوساط البزنسة بالشيك املؤشر تايوان وقد قيل لنا بأنه صك  
دج لكن احد املضاربني قدم لنا شيك تايوان آخر  3555و 3255يباع يف أحد بنوك سكيكدة مببلغ يرتاوح بني 

 ينة.صادر عن بنك من قسنط

هذه الصكوك تباع مؤشرة على بياض وهي متكن الراغب يف احلصول على وصل من شركة اإلمسنت أن  
يضع عليها اسم أي صاحب سجل جتاري، باعتبار أن الشركة تفرتض هذا النوع من الصكوك لضمان وجود مبلغ 

ية املالية، حسب شرح أحد السلعة املباعة يف البنك مستصدر الشيك، أما بائع الشيك بالبنك فيتكفل بالعمل
 املرقني.

حتدثنا يف املصنع أحد املعنيني بالتسوية اإلدارية وحاولنا فهم اإلشكالية واإلجابة على شكاوى الزبائن، إال  
أن املسؤول فضل احلصول على تسريح من املدير العام لتقدمي التوضيحات واكتفى بالقول أن اإلنتاج متوفر 

 الزبائن هو كون املصنع يوزع لثالث واليات هي قسنطينة، ميلة وجيجل، واعدا بأن وعادي، وأن ما يفسر طوابري
األزمة ستنتهي بعد يومني، اتصلنا من جانبنا باملديرية العامة من أجل االستفسار ومل نتمكن من العثور على 

 املكلف باإلعالم يف اجملمع، بينما قيل لنا بأن املدير يف عطلة وأن نائبه غري موجود.

 :ندرة ارتفاع جنوني في أسعار اإلسمنت .واليات الجنوب -02
طالب عدد من مسريي املقاوالت وجتار مواد البناء يف والييت غرداية ومتنراست احلكومة باإلسراع يف إجياد  

 حل لسلسلة األزمات احلادة يف التزود مبواد البناء أثناء متابعة املشاريع الكربى، واختاذ إجراءات جديدة إليقاف
 االرتفاع املتواصل يف أسعار اإلمسنت واحلديد والنقص يف اليد العاملة املؤهلة.

يتكرر يف كل صيف النقص احلاد يف مادة اإلمسنت يف كل واليات اجلنوب، غري أن اجلديد هذا العام أن  
ع الكبري يف النقص بدأت معامله يف الظهور اعتبارا من هناية شهر أفريل. وهو ما ينبئ بصيف صعب مع االرتفا 

الكميات املستهلكة مع انطالق املئات من املشاريع يف واليات اجلنوب، أكدت توقعات املقاولني وجتار مواد البناء 
صدقها، حيث منذ األسبوع الثالث من شهر افريل املنصرم عانت منطقة غرداية من أزمة يف التزود هبذه املادة 

 احليوية.

عزولة، وبصفة خاصة يف واليات أدرار ومتنراست وإليزي من تكرار سيناريو ويتخوف املقاولون يف املناطق امل 
للقنطار. ومل تتوفر الكميات املطلوبة لدى  3355ما يتعدى الـإىل  سنوات ماضية عندما قفز سعر اإلمسنت

طنا كحد أقصى،  35مؤسسات التوزيع على مدى أسبوعني واكتفت هذه املؤسسات بتقدمي كميات ال تتعدى الـ
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فيما عاين موزعو اإلمسنت اخلواص الذين حتدثنا إليهم من نقص مث تقديره بالنصف يف الكميات اليت كانت 
 تصلهم.

وقد عجز عدد من املقاولني عن الوفاء بالتزاماهتم يف البناء بعد عدم متكنهم من توفري كميات من  
حد النقص احلاد، إىل  ن واليات اجلنوبطنا مل تصل السوق احمللية لإلمسنت يف عدد م 35اإلمسنت تزيد عن الـ

توقف مصنع سور الغزالن إىل  ولكن معامل النقص بدت واضحة. وقد مت ارجاع السبب يف ندرة اإلمسنت مؤخرا
عن اإلنتاج على مدى عدة أسابيع مؤخرا، حسب تصريح ملسؤول ألحد املسؤولني. وهذا ما تسبب يف خلق 

 ، وبينما ارتفع الطلب على اإلمسنت يف السنة األخرية.املضاربة يف هذه السلعة االسرتاتيجية

مؤسسات التوزيع إىل  وحسب تصرحيات ملوزعي مواد البناء اخلواص، فإن الكمية ذاهتا اليت كانت تصل 
العمومية مثل شركة أودييامكو اليت حافظت على استقرارها، فيما ارتفع الطلب على اإلمسنت مرة ونصفا على 

السوق السوداء من أجل التموين باإلمسنت. إىل  لسنة. وهو ما دفع املقاوالت احمللية للجوءاألقل منذ بداية ا
ويتواصل ارتفاع األسعار يف كل واليات اجلنوب منذ أزيد من شهرين، وقد استقر السعر يف األيام األخرية عند 

طار ي والييت متنراست دينار للقن 3555إىل  دج للقنطار يف عاصمة الوالية غرداية، فيما قفز 425سقف 
دج للقنطار، وهو ما يعين أن نسبة  255وإليزي، مع األخذ بعني اإلعتبار أن سعر البيع يف املصانع ال يتعدى الـ

الضعف يف داخل إقليم اجلمهورية الواحدة. وال تتوفر مادة اإلمسنت يف غرداية مؤخرا سوى لدى إىل  الزيادة تصل
ميات تقل عن املطلوب، حيث تعذر على مقاوالت كربى احلصول على جتار مواد البناء من اخلواص وبك

 الكميات الكبرية من هذه املادة، وتعاين املقاوالت العاملة يف مشاريع البناء من أزمة إمسنت حادة.
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 :المشاريع السكنية معطلة بوهران .أمام ندرة اإلسمنت والحديد -01
العمل بسبب االنعدام شبه الكلي لبعض مواد البناء توقفت هذه األيام عدة ورشات للبناء بوهران عن  

األساسية، خاصة منها اإلمسنت واحلديد، علما أن الوالية عرفت يف السنوات القليلة املاضية انطالق العديد من 
 سكن بصيغة البيع باإلجيار. 4555ألف سكن تسا ي وكذا  34املشاريع السكنية منها مشروع 

من املشاريع األخرى، على مستوى خمتلف بلديات الوالية، تراجعا كبريا يف  عرفت هذه املشاريع وغريها 
وترية اإلجناز يف األسابيع القليلة املاضية، بسبب الندرة يف مواد البناء، حيث بلغت نسبة العجز يف مادة اإلمسنت 

املشاريع اخلاصة بإجناز  حجم املشاريع السكنية، وكذاإىل  ألف طن، وهي الكمية اليت تعترب مهمة بالنظر 15مثال 
هياكل تربوية وصحية وغريها، حيث من املتوقع أن تعرف هذه املشاريع تأخرا كبريا يف التسليم إذا استمرت 
الوضعية على هذا احلال، علما ان العديد منها عرف قبل ندوة مادة اإلمسنت تأخرا يف وترية اإلجناز، األمر الذي 

السكنات، حيث من املتوقع أن تعرف خمتلف املشاريع السكنية عجزا يف زاد من خماوف املستفيدين من هذه 
آالف سكن، خاصة من سكنات البيع باإلجيار اليت تأخر تسليمها بعد أشهر، وخيشى  8التسليم يقدر بـ

ان السنة املقبلة، بعد الوعود اليت تقدم هبا وزير السكن من إىل  املستفيدون من هذه الصيغة أن يستمر هذا التأخر
السكنات األوىل سيتم تسليمها قبل هناية السنة اجلارية، ناهيك عن التأخر الذي سيعرفه تسليم اهلياكل الرتبوية 
واجلامعية اليت كانت مقررة مع الدخول املدرسي املقبل، واليت من املتوقع أن تساهم بشكل نسيب يف التخفيف من 

عرفت يف السنوات األخرية اكتظاظا كبريا تسبب فيه النزوح الضغط على مقاعد الدراسة، علما أن مدارس الوالية 
 الذي عرفته الوالية من الواليات اجملاورة اليت عرفت ترديا أمنيا.

ألف  32ومن جهة أخرى تعرف مادة احلديد هي األخرى ندرة كبرية، حيث قدر العجز يف هذه املادة بـ 
الورشات، وهي التعقيدات اليت زادت بعد الغلق املؤقت طن، األمر الذي زاد يف تعقيد سري األشغال مبختلف 

ملصنع وهانة الذي يعرف هذه األيام عملية صيانة، هذه الوضعية املعقدة يف ماديت احلديد واإلمسنت، ساهم فيها 
املستوردون بدرجة كبرية، حيث تبني األرقام املسجلة على مستوى ميناء وهران النقص الكبري يف استرياد هاتني 

آالف طن خالل الثالثي األول للسنة اجلارية، وهي  4إىل  ادتني، إذ وصل اخنفاض استرياد مادة اإلمسنتامل
الكمية اليت تعد معتربة مقارنة بقصر الفرتة الزمنية، كما سجل اخنفاض يف استرياد مادة احلديد قدر خالل نفس 

 وى عدد كبري من ورشات البناء.حدوث اضطرابات على مستإىل  ألف طن، األمر الذي أدى 34الفرتة بـ

هه الوضعية املعقدة ستؤثر أيضا، حسب املتتبعني، على وترية املشاريع اليت تدخل يف إطار اإلنعاش  
مليار سنتيم، وهي املشاريع اليت  65االقتصادي بالوالية، واليت خصصت هلا السلطات مبالغ قدرة بأكثر من 

 تراهن عليها السلطات احمللية.
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جزائري ومن جهة أخرى باشرت الشركة الصينية ألشغال البناء، منذ بداية  3555لصينية توظف الشركة ا 
عامل جزائري، بعد أن عجزت  3555األسبوع اجلاري، يف استقبال طلبات العمل يف جمال البناء هبدف تشغيل 

 آالف مسكن بصيغة البيع عن طريق اإلجيار. 4عن إمتام أشغال بناء 

لة عدل بوهران أن تشغيل العمال اجلزائريني يعود العجز الذي سجلته الشركة، والذي وذكر مصدر من وكا 
عامل كانوا من  455اجلزائر لصاحل أكثر من إىل  رفض السلطات اجلزائرية منح تأشرية الدخولإىل  يعود باألساس

عتهم من ذلك خوفا من انتشار املفروض أن حيلوا باجلزائر يف األيام القليلة املاضية، غري أن احلكومة الصينية من
عدوى داء االلتهاب الرئوي الالمنطي الذي عرف انتشار واسعا يف القارة اآلسيوية هذه األيام خاصة يف الصني 
اليت بدأت هبا املخاوف تتزايد حول امكانية توسع انتشار هذا الداء، وكانت الشركة الصينية ألشغال البناء قد 

تشغيل اليد العاملة مناصفة بني العمال اجلزائريني والصينيني إال أن الطرف الصيين اتفقت يف بداية املشروع على 
رفض العمل هبذا املبدأ غري أن الشركة مل تتمكن من إمتام األشغال املتفق عليها يف أواهنا، واليت تنص على ضرورة 

ر نفس املصدر أن الوكالة تسليم الشركة ألف سكن لوكالة عدل قبل هناية السنة اجلارية, ومن جهة أخرى ذك
مسحت للطرف الصيين باملناولة الختيار شركات جزائرية خاصة أو عمومية لإلسراع يف إمتام األشغال اليت عرفت 
وترية بطيئة، مثل باقي املشاريع السكنية األخرى بوهران اليت عرفت هي األخرى تأخرا بسبب ندرة بعض مواد 

 البناء.

السكان يشتكون ضيق .توسطان مجمعا سكنيا بفوكةمصنع اإلسمنت وآخر للتبغ ي  -01
  :التنفس ويطالبون بالتدخل

مل يعد باستطاعة سكان حي أول نوفمرب بفوكة حتمل املزيد من اآلثار النامجة عن التواجد الالقانوين  
اختالف  ملصنعني أحد ا خمتص يف إنتاج اإلمسنت، والثاين يف التبغ تسببا يف إصابة الكثري من املواطنني على

أعمارهم بأمراض احلساسية والتنفس، بغض النظر عن تلويثهما للمحيط، ومع ذلك فإن اجلهات الوصية بقيت 
 مكتوفة األيدي رغم علمها خبطورة الوضع.

متاعب سكان حي اول نوفمرب بفوكة تضاعفت منذ أكثر من سنتني، تاريخ شروع شركة توزيع مواد البناء  
نت فيما سبق تقوم بعملية البيع بالتجزئة هلذه املادة، غري أهنا سرعان ما غريت يف إنتاج اإلمسنت، حيث كا

نشاطها حيث باشرت عملية إنتاج اإلمسنت منذ حولني، وقد تسبب نشاط هذه الشركة اليت تعمل على مدار أيام 
التنفس، ويف هذا  األسبوع، يف إصابة العشرات من املواطنني خاصة منهم األطفال وكبار السن بأمراض البو وضيق

الصدد فقد أكد حمدثونا بأهنم أصبحوا يشتغلون ألجل اقتناء األدوية ألوالدهم الذين أصيبوا بأمراض مزمنة، 
 جعلتهم خيصصون ميزانية خاصة لذلك الغرض.
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قسمة رقم  25مصادر رمسية أكدت بأن هذه الشركة الكائنة يف الوسط احلضري باجملموعة السكنية رقم  
" وهو ما يتناىف مع 3متارس حاليا عملية صنع اإلمسنت باستعماهلا ملنشآت تتمثل يف "سريتني سيلوس بفوكة،  53

طابع صناعي إنتاجي، وقد أصدرت اللجنة الوالئية إىل  ما صرح به، حيث حولت نشاطها ذات الطابع التجاري
، قرار يقضي 3554تاريخ الرابع أكتوبر املكلفة مبراقبة وحراسة املنشآت املصنفة خالل زيارهتا امليدانية للمصنع ب

بتوقيف نشاط منشأة تعبئة اإلمسنت التابع للشركة، وحتويلها خارج احمليط احلضري لبلدية فوكة، غري أن القرار مل 
يطبق بعد، مما اثار حفيظة السكان الذين ناشدوا الوايل بالتدخل واإلمضاء على قرار غلق تلك الشركة اليت 

 لديهم، خاصة خالل فصل الصيف. اصبحت هاجسا خميفا

فضاء آخر كاملنطقة الصناعية، استنكروا استقباهلا إىل  السكان الذين أحلوا على ضرورة نقل الشركة 
للشاحنات خارج أوقات العمل ويف ساعة متأخرة من الليل، وحىت أيام العطل، مما تسبب فب إزعاج املقيمني 

عن حمركات وصهاريج الشاحنات، اليت حرمت خاصة الشيوخ مبحاذاهتا جراء الفوضى والضجيج النامجني 
واألطفال ممن النوم وأخذ قسط من الراحة، فضال عن مسا تها يف تلويث اهلواء بغبار اإلمسنت السام الذي 

 يشكل خطرا كبريا على اجلهاز التنفسي خصوصا، وعلى صحتهم وسالمتهم عموما.

ة أطلس توباكو املختصة يف إنتاج التبغ اليت أنشأها ومن جهة أخرى، اشتكى السكان من تواجد شرك 
مسري يوناين يف إطار االستثمار، حيث تسببت هذه األخرية يف خلق مشاكل صحية للمواطنني الذين أصبحوا 
يستنشقون مادة النيكوتني، واألخطر من ذلك استعمال بعض املواد السامة عند معاجلة التبغ يف حالة إصابته 

ودام" وقد اصدرت مؤخرا اللجنة الوالئية املكلفة مبراقبة وحراسة املنشآت املصنفة أثناء زيارهتا مبرض كمادة "ليز 
غاية حصوهلا على رخصة االستغالل، غري أن القرار يبقى جمرد إىل  امليدانية هلا، قرار يقضي بتوقيف نشاطها وغلها

 حرب على ورق.

جممع سكين ذي كثافة سكانية معتربة، يتا ان ملعب،  جتدر اإلشارة ان هاتني املنشأتني الواقعتني بقلب 
مدرسة وسوق، أضحتا هتددان صحة املواطنني، الذين أصبح الكثري منهم يعيش بالبخاخات وبرزمة من األدوية 

 بغض النظر عن ما خلفته من مشاكل بيئية.

ة، غري أنه بدا عاجزا عن رئيس بلدية فوكة مل ينكر خطورة هاتني الشركتني على صحة املواطنني على البيئ 
إجياد حل هلما يف الظرف احلايل، راميا بالكرة يف مرمى الوايل الذي طالب منه السكان التدخل العاجل إلنقاذ 

 حياة أبنائهم اليت أصبحت على كف عفريت.

ومن جهته نفى مدير شركة سوديسماك السيد أكلي ويف تصريح "للخرب" بأن تكون مؤسسته قد تسببت  
 اق أضرار صحية بالسكان والبيئة، مضيفا بأهنا تعمل بطريقة قانونية وفقا للمعايري الواجب اخلضوع هلا.يف إحل
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مصنع اإلسمنت للرايس حميدو ويتكبد  .سبب ممارسات مشبوهة من طرف اإلدارة -09
 :خسائر فادحة

جاوزات املمارسة تكبد مصنع اإلمسنت الرايس محيدو لإلمسنت خسائر فادحة بسبب التسيري العشوائي والت 
من طرف اإلدارة، منذ استالم املدير العام هلذا املصنع مهامه، إذ تورط يف عدد من الفضائح بعد تعيينه أقربائه من 

 مناصب مسؤولية يف املصنع، وبتواطؤ النقابيني الذين كان هلم نصيب من االستفادات املشبوهة.

تسيري املسا ات إمسنت، من طرف عمال وإطارات املصنع الرئيس املدير العام لشركة إىل  وأشار تقرير رفع 
أن املدير العام /ح.م/ ومنذ استالمه ملهامه باشر عددا من التغيريات على إىل  حتصلت "احملقق" على نسخة منه،

 مستوى اإلدارة املركزية، كان الكل يظن أهنا تتدرج ضمن استخدام الصالحيات اليت خيوهلا له القانون.

بني بأهنا متت باعتماد معايري احملسوبية واحملاباة يف تعيني عدد من األشخاص الذين تربطه هبم غري أنه ت 
صلة قرابة، حيث مت تعيني /م.ف/ على رأس وحدة الصيانة بالرغم من تورطه يف قضية سابقة تتعلق بتضخيم 

تدهور وضعي احملجرة مما يهدد ألف دينار، وتعيني مدير جديد للمواد األولية الذي تسبب يف  655فواتري بقيمة 
 وحدة اإلنتاج بالتوقيف خالل أشهر.

 وتسببت هذه التعيينات يف عدد من الفضائح مت التسرت عليها بتواطؤ اجلميع، ومن بينها خسارة وصلت 
ألف دوالر بسبب العطب الذي حلق بإحدى بإحدى جتهيزات املصنع بعد استخدام نوعية من الزيوت  155إىل 

خمالفة القوانني املتعلقة بتسيري ومنح الصفقات العمومية باستخدام إىل  لتلك املعتمدة عادة، تضاف غري مطابقة
 ماليني دينار. 1إىل  املربر اإلستعجايل من أجل مترير صفقة لتجهيز البساط املتحرك للمصنع وصلت قيمتها

المتيازات غري القانونية جملموعة من ان املدير العام قدم عددا من اإىل  ذلك تشري ذات الوثيقةإىل  وإضافة 
إىل  ألف دينار كمجموع منح إضافة 345املسؤولني بالوحدة، ومن بينهم أحد النقابيني /ل.م/ الذي استفاد من 

آالف دينار شهريا كتعويضات عن  6باملائة من األجر كمنحة مداومة، فضال عن هاتف نقال و 35منحة بـ
منح ساعات إضافية مت تقدمي أغلبيتها يف إطار عالقات إىل  ارة خاصة، إضافةالسيارة بالرغم من استفادة من سي

 احملسوبية واحملاباة نظري بعض اخلدمات املقدمة.

على بعض املمارسات غري األخالقية، خالل جتديد مكتب املسا ات من االعتماد  من جهة أخرى مت 
دينار لكل عامل يتعهد  655اليت تعهدت بتقدمي  أجل ضمان نتائج انتخابات على املقاس، بتواطؤ من النقابة

طن بإمكاهنا إخراج يف أي فرتة من فرتات السنة  1إىل  بالتصويت، مقابل استفادة من طلبيات إمسنت وصلت
 إلعادة بيعها.
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وطالب املوقعون من السلطات الوصية التدخل من أجل وقف النزيف الذي تشهده الوحدة بعد مغادرة العديد من 
ات بسبب هذه املمارسات، ما يهدد الوحدة بالدخول يف نفق مظلم ويدعم إمكانية غلقها وإحالة ملئات اإلطار 

 من العمال على البطالة.

مصنع اإلسمنت بـ"البوانت" يغلق  .غية إنجاز مشروع مدينة سياحية جديدة بالعاصمةب  -21
 :قريبا

ببلدية رايس محيدو غرب العاصمة مهددة كشفت أمس مصادر مطلعة أن شركة "إمسنت اجلزائر" الواقعة  
مليار  35بالغلق يف انتظار انطالق مشروع املدينة السياحية اجلديدة اليت قررت والية اجلزائر إجنازها بتكلفة تفوق 

 سنتيم.

قالت ذات املصادر أن اإلعالن عن قرار الغلق لن يتم يف الوقت الراهن، كون الدراسة اخلاصة باملشروع  
زمع إجنازه ببلدية رايس محيدو مل تنته بعد، خاصة وأن األمر يتعلق بعشرات البنايات اآلهلة بالسكان السياحي امل

 وعدد من اهليئات العمومية.

من جهته أكد السيد زعيوة لـ"اخلرب" أن البلدية اليت يسريها تعتزم فعليا إجناز مشروع سياحي كبري فوق  
ن كل التقارير األسبوعية اليت يعدها عمال مصلحة الصحة والوقاية على تراهبا، وإن كانت ذات املسؤول قد أعلن أ

أن نسبة الغبار املنبعث إىل  مستوى بلدية رايس محيدو من جهة، وممثلو مصلحة البيئة لشركة "إمسنت اجلزائر" تشري
ية، إال أن قال يف باملائة، مبعىن أن حجم الضرر تقلص كثريا مقارنة بالسنوات املاض 45من املنجم تراجعت بنسبة 

ذات السياق إن السلطات احمللية لن ترتدد يف املطالبة بغلق هذه الشركة إذا ثبت أهنا تعيق إجناز املشروع السياحي 
مليار سنتيم، وهو ما جيسد األ ية اليت يكتسبها هذا املشروع  355الذي خصصت له البلدية ميزانية تفوق 

 ن عليه إلعادة إحياء املنطقة.بإعتبار أن مسؤويل هذه البلدية يعولو 

ومن املنتظر يف هذا اإلطار أن يتم إجناز ميناء للصيد والتسلية تنطلق أشغاله، حسب رئيس البلدية، بداية  
 255مشروع هتيئة الواجهة البحرية الذي سيوفر ـ يضيف ذات املسؤول ـ حنو إىل  شهر جويلية املقبل، باإلضافة

سيارة،  325ندقني ومسرح روماين وموقف سيارات بطاقة استيعاب تقدر بـمنصب شغل، حيث سيتضمن إجناز ف
مركز ثقايف وعدد من املطاعم، علما أن هذا املشروع الكبري اقرتح من طرف مستثمرين خواص إىل  باإلضافة

مليار سنتيم، ويف سياق متصل أعلن السيد زعيوة، رئيس  155سيتكلفون بتمويله، حيث ستفوق تكلفة إجنازه 
دية رايس محيدو أن السلطات احمللية تفكر جديا يف غلق شركة "إمسنت اجلزائر" ألهنا ستشوه املدينة السياحية بل

اجلديدة بسبب التلوث الذي تتسبب فيه، مؤكدا يف هذا اإلطار أنه يف هذه احلالة ستعمل البلدية على عدم جتديد 
ستلجأ إليه السلطات احمللية مضطرة، علما أن الشركة  رخصة استغالل املنجم املتواجد يف تراهبا، وهو احلل الذي
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شخص، األمر الذي تأسف له رئيس البلدية، حيث طالب السلطات املعنية بضرورة إجياد  655تشغل حوايل 
 حل يرضي مجيع األطراف وال يضر بأي أحد.

غلق الشركة، وهو ما  احتمالإىل  من جهتها أعلنت فيدرالية عمال البناء أهنا مل تتلق أية معلومات تشري 
 يؤكد حسب ممثليها أن هذا االمر غري وارد متاما على األقل يف الفرتة احلالية.

 :دج411ميس إسمنت بـ .اضطرابات في تموين السوق بالشرق والمشاريع مهددة بالتوقف -20
دج يف الكيس الواحد،  345إىل  سجلت بورصة أسعار اإلمسنت بوالية الشرق زيادات كبرية وصلت 

دج على مستوى الوحدات اإلنتاجية لإلمسنت بالشرق. الذي بلغ يف االسواق 335مقارنة بالسعر الرمسي املقدر بـ
 دج فنتجت عن ذلك مضاربة كبرية يف األسعار أمام كثرة الطلب وقلة العرض.165املوازية 

، واالزمة مرشحة آخرإىل  رغم الكميات املطروحة يف السوق إال أن أسعار اإلمسنت يف ارتفاع من يوم 
انطالق مشاريع برنامج اجلنوب إىل  للتعقيد يف االشهر القادمة حبكم انتعاش الورشات اخلاصة بالبناء صيفا، إضافة

واهلضاب العليا. وحسب عدد من مسؤويل املؤسسات العمومية واخلاصة اليت تنشط يف تسويق مواد البناء، فإن 
، وأن أكثر املتضررين هم أصحاب البناء الذايت وخاصة بعد رفض دج للكيس الواحد 455إىل  أسعارها قد تصل

مؤسسة اإلمسنت بالشرق تزويد مؤسسات توزيع مواد البناء هبذه املادة بدعوى أهنا ستتوىل بنفسها فتح نقاط البيع 
 بكل واليات الشرق بدل إبرام عقود مع تلك الشركات اليت حتقق أرباحا على حساهبا.

اط البيع وجدت عدة مؤسسات واملسماة "إدميكو" نفسها يف بطانة، بعد أن رفضت ويف انتظار فتح نق 
مصانع اإلمسنت تزويدها بذات املادة دون سابق إشعار، وبذلك جتد شركة أوراسكوم الفرصة الحتالل أسواق 

قيام بعض  إىل اإلمسنت وفرض أسعار ال ترضي املستهلكني ويرجع العارفون بأسواق اإلمسنت املضاربة يف أسعارها
السماسرة بتخزين كميات كبرية من املادة، كلما شعروا بأن املؤسسات املنتجة ستقوم بعملية الصيانة ألفراهنا، 

النصف، كما هو احلال مبصنع عني التوتة يعمل فرن واحد بدل فرنني مما جعل إىل  حبيث تتقلص الكميات املنتجة
د بضعفني فنتجت عن ذلك الندرة واملضاربة يف األسعار من طرف الكميات املعروضة يف السوق قليلة والطلب ازدا

 الوسطاء ومساسرة سوق اإلمسنت.

وصرح املدير العام ملصنع اإلمسنت بعني التوتة بوالية باتنة لـ"اخلرب" بأن ارتفاع أسعار اإلمسنت مل يسجل  
باملضاربة يف أسعاره يف  دج، معرتفا335على مستوى الوحدات اإلنتاجية، فمازال الكيس الواحد يسوق بـ

األسواق املوازية لكثرة الطلب وقلة العرض اليت ساهم فيها بعض السماسرة، خاصة وأن مراقبة السوق ليست من 
اختصاص املؤسسة املنتجة وإمنا من اختصاص متعاملني آخرين، مضيفا بأن العض ينتهز فرصة صيانة األفران 

النصف للمضاربة يف األسعار، إىل  اء، موازاة مع تراجع اإلنتاج أحياناوالتجهيزات يف بداية كل سنة يف فصل الشت
رغم أن املؤسسات املنتجة تتخذ كل التدابري لتغطية السوق بصورة عادية ووفقا ملخطط التسويق والطلب العادي، 
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رفض إال أهنا تصطدم بنفس املشاكل املصطنعة من طرف املؤسسات اليت تتوىل بيع وتسويق اإلمسنت، بشأن 
مؤسسته تزويد مؤسسات "إدميكو" مبادة اإلمسنت قال بأن القرار يتعلق بأن تتوىل مؤسسة اإلمسنت بالشرق تسويق 
املواد اليت تنتجها بنفسها بفتح نقاط البيع بكل الواليات، وأن مشكل اصحاب البناء الذايت واحلرفيني سيجد حال 

وعن نقص الكميات املطروحة يف السوق مما فتح اجملال  يف أقرب اآلجال بتوفري اإلمسنت هلم بشكل أو بآخر.
شكلها إىل  للمضاربني لرفع األسعار، قال ذات املصدر بأن عمليات الصيانة قد انتهت وأن وترية اإلنتاج ستعود

طن من اإلمسنت  4555السوق للعمل على استقرار األسعار بإنتاج إىل  الطبيعي مع الزيادة يف الكميات املوجهة
 ضخه يف السوق قبل فساده يف خمازهنم.إىل  ستوى مصنع عني التوتة مما يدفع احملتكرين لإلمسنتعلى م

وعن الغش املسجل يف وزن أكياس اإلمسنت املنتج بعني التوتة وتقليد أكياسها يف ظل ندرهتا من طرف  
طلب املدير العام ملصنع بعض السماسرة الذين يشرتون اإلمسنت خاما مث يقومون بتعبئته يف األكياس املقلدة، 

اإلمسنت لعني التوتة من املستهلكني أو املستعملني له االتصال باملؤسسة لفتح حتقيق يف القضية والكشف عن 
 هؤالء الغشاشني ملتابعتهم قضائيا كوسيلة لردعهم محاية ملنتوج مصنع عني التوتة ومسعته التجارية.

 :مصنع اإلسمنت بالرايس حميدو يتلف عن آخره -22
مل يصمد مصنع اإلمسنت ببلدية الرايس محيدو وأمام قوة الفيضانات األخرية حيث غمرته األوحال عن  

آخر مؤقت على البطالة  2555و عامال دائما 425توقيف النشاط به وإحالة أكثر من إىل  آخره مما أدى
الذي كان مقررا تركيبه باملصنع ويتكبد بذلك خسائر مالية تقدر باملاليني مبا يف ذلك التجهيزات والعتاد اجلديد 

 مليون دوالر. 33واملقدر حبوايل 

ضاع كل شيء راحت اخلربة هي عبارات لبعض عمال مصنع اإلمسنت بالرايس محيدو الذي توقف عن  
النشاط منذ يوم السبت األسود بعد ان غمرته األوحال اليت تسربت إليه من كل اجلوانب ليتكبد املصنع خسائر 

آخر مؤقتني على البطالة، العمال هو احلال بالنسبة  2555عامال دائما و 425ال أكثر من باملاليني وحي
املصنع إىل  للمسؤولني وجدناهم أمام الباب اخلارجي للمصنع وعالمات األسى واحلسرة بادية عليهم، الدخول

ي فراح الذي ينحدر من أصبح أمرا صعبا بسبب تراكم األوحال واملياه يف كل جوانبه بل أكثر من ذلك فإن واد
أعايل بوزريعة وجد يف املصنع مصبا له على شكل شالالت كبرية، املدير التقين للمصنع تادريست بلقاسم الم  
كثريا الصحافة اليت تتحدث عن املصنع الوحيد لإلمسنت بالعاصمة الذي يغطي واليات املدية واجلزائر وتيبازة 

بلدية الرايس محيدو اليت عزلت إىل  د أن قلنا له أنه تعذر علينا الوصولوتيزي وزو، وغري أنه تراجع عن موقفه بع
عن باقي البلديات بسبب األوحال اليت جرفتها املياه من اجلبال احمليطة باملنطقة، وعن قيمة اخلسائر املالية اليت 

تاد اجلديد املستورد من تكبدها املصنع أوضح املتحدث أهنا مل حتدد بعد، غري أن كل األجهزة أتلفت مبا فيها الع
مليون دوالر، وفيما خيص مصري العمال أكد  33اسبانيا لتجديد املصنع، هذه التجهيزات يقدر مثنها بأكثر من 
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مدير الوحدة تيار زوبري أن اإلدارة ستضمن فقط أجور الشهر احلايل يف حني جيهل مصريهم بعد ذلك يف انتظار 
 ما ستتخذه الوزارة الوصية.

خرى، متكن مواطنو الرايس محيدو أمس من التنقل بسهولة عرب الشوارع الرئيسية للبلدية بعد أن من جهة أ 
أزحيت األوحال اليت غمرت الطرقات، العملية اليت يشرف عليها الوايل املنتدب لسيدي أحممد الذي كلف من 

غرار بلدية باب الوادي اليت  طرف عبد املالك نوراين بتسيري أمور بلدييت الرايس محيدو واحلمامات مؤقتا على
اوكلت للوايل املنتدب حلسني داي علما أن البلديتني السالفيت الذكر تضررتا كثريا بالفيضانات وقد سجل فيها 
عشرات الضحايا، وقد شرع يف عملية إحصاء املنكوبني الذين يقدر عددهم بأكثر من مائة حسب ذات املسؤول 

 والذين سيتم إسكاهنم الحقا.

وزارة التجارة حتقيقا حول ملف احلديد املغشوش املستورد واملتداول يف السوق عينات من كل كمية  فتحت 
استوردها كل املتعاملني يف هذا القطاع، موازاة مع حجز باخرة، يف ميناء اجلزائر، حمملة بأطنان من حديد البناء 

 استورد من إيطاليا مؤخرا.

 احلبس املؤقت. 1متورطا وإيداع  33ض يف حق شخص وإصدار أمر بالقب 355التحقيق مع  

علمت "األحداث" من مصادر مطلعة أن ازمة اإلمسنت تشابكت خيوطها بعد أن أحكمت املافيا  
 والبارونات سيطرهتا املطلقة على مقدرات ومنتوج مصنع اإلمسنت العمالق ببلدية املاء األبيض جنوب والية تبسة،

ومقاوالت و ية الستخراج آالف األكياس من اإلمسنت دون لفت االنتباه بسعر درجة أهنم أسسوا شركات إىل 
 اجلملة من املصنع وبيعها يف السوق املوازية وبطريقة غري مباشرة بأضعاف أسعارها احلقيقية.

ومل يكتف البارونات هبذا بل قاموا بعملية رفع أرقام قيمة الفواتري لتجار مواد البناء بتبسة وبالواليات  
اجملاورة مع أنه مت تسليمهم ربع الكمية من اإلمسنت املسجل وهو ما جعلهم يدخلون يف أزمة ثقة ومشاكل لدى 

العدالة بعد تسلمها الفواتري املضخمة املسجلة واملزورة إىل  مديرية الضرائب وصلت حد هتديدهم بتحويل ملفاهتم
االحتجاج وتقدمي الفواتري إىل  لتجار املقاولنيمن طرف بعض املوظفني بإدارة مصنع اإلمسنت، وهو ما ادى با
فتح حتقيق وتوسيع دائرة االختصاص لدى إىل  األصلية أثناء رفع شكاوى رمسية ملصاحل الدرك الوطين اليت سارعت

الواليات اجملاورة واليت تعامل معها املصنع سابقا، وقد أمثرت التحقيقات املتتالية على توقيف العديد من اإلطارات 
ملسريين واملوظفني بعد سنتني من املتابعة والتحريات األمنية يف السجالت والكشوفات والوصوالت ومقارنتها وا

االقتصادية  بأرقام الفواتري االصلية، حيث تبني التزوير الكبري فيها واليت أشرفت عليها فصيلة االحباث والتحريات
يف قضية تعترب حاليا يف تبسة، من أكرب قضايا الفساد يف اجلزائر تورط فيها إطارات ومسريون وجتار مقاولون 
ومهندسون من عدة وواليات عاثوا فسادا على هنب منتوج مصنع اإلمسنت ببلدية املاء األبيض، بالنصب 

ر حيددوهنا دون وازع من ضمري، وبعد واالحتيال واملقنن حيث كانوا حيولونه ويبيعونه حسب أهوائهم وباألسعا
معاجلة امللف مت طرف مصاحل الدرك الوطين على خلفية شكاوى وتظلمات ومعلومات مؤكدة بالوثائق من بعض 
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الضحايا من مواطنني ومقاوالت. تسببت أزمة ندرة اإلمسنت يف تعطيل بل وتوقيف العديد من املشاريع التنموية 
ء احتكار سوق اإلمسنت من طرف افيا اإلمسنت وبارونات السوق املوازية وأصحاب بتبسة والواليات اجملاورة جرا

 455االرتفاع اجلنوين ألسعار اإلمسنت الذي فاق سعر الكيس الواحد إىل  الشركات واملشاريع الو ية، مما أدى
وأصبحت حتتل صدارة دج. كما ساهم اختفاء هذه املادة يف توقف صناعة األجر اإلمسنيت والعديد من مواد البناء 

 التهريب حنو البالد اجملاورة.

إىل  شخصا، وبعد االستماع 24وحسب مصادر "األحداث" فإنه مت تقسيم ملف القضية اليت تورط فيها  
فئات، األوىل وجهت هلا هتمة التزوير واستعمال املزور يف حمررات عمومية وإدارية  1إىل  شخص 355أكثر من 

 38لنصب واالحتيال واملضاربة يف أسعار مادة اإلمسنت حيث مثل أمام قاضي التحقيق وتقليد أختام الدولة وا
متهمني ووضع اثنان حتت الرقابة القضائية واإلفراج عن واحد منهم،  1متهما صدر أمر اإليداع احلضوري يف حق 

ضور، من بينهم من متهما تغيبوا عن احل 33فيما اصدر قاضي التحقيق أمرا بالقبض وإيداع احلبس املؤقت ضد 
هم يف عطلة ويتواجدون حىت خارج األراضي الوطنية. ويتعلق احملور الثاين بالتحرير العمدي لشهادة تثبت وقائع 
غري صحيحة ماديا وإبرام صفقات خمالفة لألحكام التشريعية والتنظيمية اجلاري العمل هبا بغرض إعطاء امتيازات 

متهما مت مساعهم واإلبقاء مع  34بة وإساءة استغالل الوظيفة، حيث مثل غري مربرة للغري واملشاركة يف املضار 
متهمني من بينهم إطارات سامية  1التكييف للضبطية القضائية، فيما أمر قاضي التحقيق بإلقاء القبض على 

ثالث، فقد ببعض املؤسسات العمومية واخلاصة وإيداعهم احلبس املؤقت بعد التأكد من غياهبم حاليا. أما احملور ال
متهما مع مواصلة التحقيق  33متهما وجهت هلم هتمة املضاربة يف مادة اإلمسنت حيث مت اإلفراج عن  34مشل 

مع اإلبقاء على تكييف القضية للضبطية القضائية خالل التحقيقات األولية ملصاحل الدرك الوطين، فيما مت وضع 
متهمني وإيداعهم احلبس املؤقت بعد ثبوت تغيبهم عن  1اثنني حتت الرقابة القضائية وإصدار أمر القبض على 

 التحقيق أمام قاضي التحقيق.

رت مصادر موثوقة شاأفقد  مليار سنتيم 45مصنع اإلمسنت بالشلف: صفقة مشبوهة لشراء خمازن بكلفة أما 
ارة مصنع إمسنت لـ"البالد" أن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى حمكمة الشلف، استدعى جمددا أعضاء جملس إد

الشلف ومسؤولني وسابقني هبذه املؤسسة العمالقة، الستكمال التحقيق معهم بشأن مابات يعرف بقضية إبرام 
واليات تقع جنوب الطن  1مليار سنتيم اليت جرى مبوجبها اقتناء خمازن باجلزائر العاصمة وحوايل  45صفقة الـ

طبالت غري صاحلة هلذا الغرض وال تصلح على اإلطالق ملمارسة شبهها حمققون وقفوا ميدانيا على املخازن، بـ اس
 نشاط جتاري وباألخص نشاط بيع إمسنت مصنع الشلف.

شهادة نقايب وعضو مبجلس إىل  وتربز املعطيات املتوفرة لـ"البالد" أن قاضي التحقيق استمع بإسهاب 
، وقد استغل املدير العام السابق 3558 اإلدارة، عرى فيها فصول إبرام الصفقة اليت وقعت منتصف شهر جويلية

مليار سنتيم 45جبرم التزوير واستعمال املزور، منصبه لتحرير صك قوامه  3554الذي يقبع يف السجن منذ جوان 
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تسلمه أعضاء جملس إدارة جممع إمسنت اجلزائر نظري اقتناء خمازن وعقارات تابعة لشركة سوديسماك الواقعة مبنطقة 
 باجلنوب اجلزائري وبالتحديد غرداية، عني صاحل ومتنراست. واد السمار وأخرى

وتبني للمحققني املكلفني بالنبش يف الفضيحة بكامل املقاييس، أن الصفقة متت بطريقة غري قانونية خمالفة  
ألصول إبرام الصفقات العمومية لغياب مفاوضات بني مصنع إمسنت الشلف وشركة سوديسماك، ومن بني ما 

تضخيم قيمة تقييم هذه العقارات يف غياب واضح ألي إىل  ققون أن القائمني على الصفقة سارعواوقف عليه احمل
جرد تفصيلي للممتلكات املنقولة العقارية ملؤسسة "سوديسماك" اليت كانت قاب قوسني أو أد  من اإلفالس قبل 

ت املختصة، وكانت سببا يف رحيل أن تظفر بصفقة العمر على حد تعبري النقايب الذي فجر الفضيحة أمام اجلها
الرئيس املدير العام السابق ملصنع إمسنت الشلف م م، بل جعلت خليفته يرمي املنشفة بعد توليه إدارة املصنع يف 
اقل من اسبوعني، رافضا حتمل مسؤولية تسيري املؤسسة لروائح العفن اليت فاحت منها وأنه رفض النزول عند رغبة 

سا ات لصناعة اإلمسنت يف "غض البصر" عن الصفقة ومتريرها دون إثارة ضجة حول مسؤويل شركة تسيري امل
 طبيعتها.

اختاذ تدابري استعجالية يف إىل  وذكر املصدر نفسه أن انكشاف أمر الفضيحة دفع مبسؤويل اجلهات الوصية 
لتتدحرج  مليار سنتيم 32مكنت مؤسسة إمسنت الشلف من استعادة صك مايل قدره  3554شهر ديسمرب 

مليارا، يف الوقت الذي رسم فيه احملققون تساؤالت   42إىل  مليار سنتيم 45الكلفة اإلمجالية لطبيعة الصفقة من 
 كثرية حول املستفيد من الصفقة واخلاسر االكرب فيها إذا مت إدراج األعباء.

يوم األحد املاضي تأجيل البت مت ت حيث تأجيل البت يف قضية مافيا اإلمسن حمكمة اجلنح مبجلس قضاء باتنةأما 
متهما ضمنهم مقاولون وإطارات وموظفون  63يف قضية فضيحة "مافيا اإلمسنت" اليت تورط فيها كما هو معلوم 

يف البنك ومصنع اإلمسنت بعني التوتة، وجهت هلم يف وقت سابق هتم تكوين مجاعة أشرار الرتكاب اجلنح وتقليد 
 روعة، التزوير واستعمال املزور، النصب واالحتيال واستغالل الوظيفة.أختام الدولة واملضاربة غري املش

مع العلم أن هذه القضية اليت مت تأجيل إصدار احلكم يف شأهنا، مت تكييف وقائعها أثناء إجراءات  
إثر قيام فصيلة األحباث للدرك الوطين بباتنة  3558سنة إىل  جنحة، وتعود وقائعهاإىل  التحقيق من جناية

 51تحقيق يف قضية مصنع اإلمسنت بعني التوتة، حيث مت اكتشاف وجود عدة صفقات مشبوهة خالل بال
سنوات ووثائق إدارية وجبائية مزورة قام اصحاهبا بتزويرها وإيداعها لدى مديرية التسويق واإلنتاج مبصنع اإلمسنت، 

ن اإلمسنت بيعت يف السوق بتسهيل من بعض عمال وإطارات املصنع. وقدرت التحقيقات كميات معتربة م
مليون  448طنا بقيمة إمجالية قدرت بـ 14465بـ 3554طن ويف سنة  41855بـ 3558السوداء خالل سنة 

دج، حيث تبني فيما بعد ان هناك أشخاص يقومون بالنصب على جمموعة من أصحاب السجالت التجارية 
على صفقات مع شركات ومؤسسات عمومية بعد اخلاصة بالنصب باملقاوالت وأشغال البناء وإيهامهم باحلصول 

ملف حيوي نسخا مزورة إىل  استالمهم نسخا من خمتلف الوثائق اإلدارية واجلبائية اليت يقومون بنسخها وضمنها
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من صفقات وعقود خدمات خاصة بشركات ومؤسسات كربى، ليتم إيداع هذه امللفات لدى مصنع اإلمسنت 
 ادة ممضاة من طرف املدير التجاري مبعية نائبه.واحلصول على عقود متويل هلذه امل

مجيع األطراف املتهمة يف القضية، وجهت إىل  من جهة أخرى بعد مباشرة إجراءات التحقيق باالستماع 
شخصا هتم تتعلق بتكوين مجاعة اشرار للمتاجرة مبادة اإلمسنت بطريقة غري مشروعة بغية احلصول على فوائد  18لـ

إىل  م حسابات بنكية يف كل من بنك جامعة وتقرت وبتواطؤ من موظفي هذا البنك، إضافةغري مشروعة باستخدا
 متهمني توسطوا يف العملية بتسليم وثائق إدارية لباقي املتهمني قصد إيداعها باملصنع بطريقة غري مباشرة.

التوتة بقسم اجلنح، يذكر أن املتهمني كانوا قد أدينوا يف وقت سابق من قبل احملكمة االبتدائية بعني  
 ما بعد منتصف الليل.إىل  وتراوحت األحكام بني الرباءة و س سنوات سجنا نافذا واستمرت احملاكمة

قضية من بينهم جتار  11مقاولني يف السجن،و 1إطار،  34آخرين املضاربة بأسعار اإلمسنت يف واليات الشرق 
 حتت الرقابة القضائية.

شرق البالد، خاصة بكل من أم البواقي وتبسة وباتنة عددا من القضايا عاجلت خنتلف حماكم وواليات  
املتعلقة باملضاربة بأسعار اإلمسنت اليت حققت فيها مصاحل الدرك الوطين منذ هناية شهر جوان املاضي وأحيلت 

فتها هذه املادة على العدالة للفصل فيها وتلقت مبوجبها مافيا اإلمسنت ضربة موجعة، بعد األسعار اجلنونية اليت عر 
 دينار للكيس. 855دينار و 425حيث تراوحت بني 

شخصا وأفضت التحقيقات  45وبلغ عدد األشخاص الذين مشلهم التحقيق القضائي يف هذا امللف الثقيل حوايل 
 11إطار يف خمتلف مصانع اإلمسنت وأصحاب ثالث مقاوالت يف السجن، فيما وضع  34وضع إىل  القضائية

شخصا يف حالة فرار، وقد صدرت يف  33م إطارات أيضا حتت املراقبة القضائية، فيما ال يزال شخصا من بينه
 شخصا آخرا من اإلفراج املؤقت. 45حقهم أوامر بالقبض، فيما استفاد 

 IV -  فاعلي وأنساق مافيا جريمة الفساد المنظمة في المؤسسة الصناعية الجزائرية: 

كما سبق اإلشارة يف الفصول السابقة يعرف العامل احلديث الصناعي، التجاري واخلدمايت وغريه من  
األنشطة األخرى فاعلني يتحكمون يف األبنية مبختلف أنساقها وقد اصطلح عليها مبافيا اجلرمية الفساد املنظمة 

أحد االنساق الفرعية اليت يعترب البناء وباعتبار أن املؤسسات مبختلف أشكاهلا واملؤسسات ذات الطابع الصناعي 
العام أي العامل أو الدول الصناعية الكربى واليت حتقق أهدافها بتكييف سياستها على شكل شبكة عنكبوتية 
أطرافها الدول النامية وهياكلها تلك املؤسسات فإن التكيف حيدث بنشر تلك السياسات يف األبنية املتمثلة يف 

شارة هذه األخرية اليت يتم حتقيقها بفاعلني جيتمعون بشكل فردي أو مجاعة يتجسد يف املؤسسات كما سبق اإل
 املؤسسات باملسؤولني أي الفاعلني املسريين للمؤسسة، تكتالت العمال على أساس فئاهتم السوسيو مهنية، 
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 تعترب الوسيلة اليت تكتالت على أساس اجلهوية والنقابات اليت تدعي الدفاع عن حقوق العمال، هذه الفئات اليت
تطبق هبا فاعلي املؤسسات العاملية أهدافهم يف مؤسسات العامل الثالث وقد اصطلح على هذه الفئات باملافيا 
التنظيمية جلرمية الفساد املنظمة، هذه األخرية اليت حتقق جرمية الفساد املنظمة يف عمليات تشق املؤسسة املتمثلة 

هذا التحقيق الذي يتم باألشكال املستحدثة جلرمية الفساد املنظمة واملتمثلة يف  يف التوظيف، التكوين، الرتقية،
 اختالس املال العام الرشوة، االبتزاز واحملسوبية.

 نسق النقابة مافيا جريمة الفساد الصناعي المنظمة في المؤسسة العمومية الصناعية: -0
يعترب نسق النقابة، نسق قانوين اقرتحه البناء العام املتجسد يف الدولة اجلزائرية وقد ضبطت لتكييفه قانون  

مبختلف أشكاهلا هلا  1ة داخل األبنية الفرعيةاالجتماعييتجسد دوره يف وقاية الفاعلني املهنيني من الصراعات 
قد سطرت و  ل وطرف وتسويتها وممارسة خمتلف أفعاهلاصراعات فردية او مجاعية تتشكل يف البيئية الداخلية للعم

 3445فرباير سنة  6املوافق  3435رجب عام  35املؤرخ يف  53-45القانون رقم جمموعة من القوانني منها 
 واملتعلق بالوقاية من النزاعات اجلماعية يف العمل وتسويتها وممارسة حق اإلضراب.

يتعلق بالوقاية  3445فرباير سنة  6املوافق  3435عام رجب  35مؤرخ يف  53-45يتعلق قانون رقم  
 من النزاعات اجلماعية يف العمل وتسويتها وممارسة حق اإلضراب.

 منه. 334و 332و 331و 24و 21و 23وبناءا على الدستور ال سيما املواد  

املعدل ، 3466يونيو سنة  8املوافق  3816صفر عام  38املؤرخ يف  326-66ومبقتضى األمر رقم 
 املتمم، واملتضمن قانون العقوبات.

واملتعلق  3443نوفمرب سنة  36املوافق  3143رمضان عام  38املؤرخ يف  44-43ومبقتضى األمر رقم 
 بالتسيري االشرتاكي للمؤسسات.

 3442أبريل سنة  34املوافق  3142ربيع الثاين عام  34املؤرخ يف  11-42ومبقتضى االمر رقم 
 صات مفتشية العمل والشؤون الجتماعية.واملتعلق باختصا

 3448غشت سنة  2املوافق  3148املؤرخ يف أول رمضان عام  33-48ومبقتضى القانون رقم 
 واملتضمن القانون االساسي العام للعامل.

 3483فرباير سنة  31املوافق  3453ربيع الثاين عام  34املؤرخ يف  52-83ومبقتضى القانون رقم 
 اخلالفات اجلماعية يف العمل وتسويتها.واملتعلق باتقاء 

                                                           
رجب  43املتعلق بالوقاية من النزاعات اجلماعية يف العمل وتسويتها وممارسة اإلضراب،  53-45اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، القانون رقم  1

 .313، ص 6هـ، العدد 3435
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 3483فرباير سنة  34املوافق  3453مجادى االوىل عام  1املؤرخ يف  56-83ومبقتضى القانون رقم 
 واملتعلق بعالقات العمل الفردية.

 3486يناير سنة  38املوافق  3456مجادى االوىل عام  38املؤرخ يف  53-86ومبقتضى القانون رقم 
واملتضمن قانون  3466يونيو سنة  8املوافق  3486صفر عام  38املرخ يف  324-66لألمر رقم  املعدل املتمم

 االجراءات املدنية.

 3488يناير سنة  33املوافق  3458مجادى االوىل عام  33املؤرخ يف  53-88ومبقتضى القانون رقم 
 .االقتصاديةواملتضمن القانوين التوجيهي للمؤسسات العمومية 

املعدل  3488مايو سنة  1املوافق  3458رمضان عام  36املؤرخ يف  34-88قانون رقم ومبقتضى ال
 واملتضمن القانون املدين. 3442سبتمرب سنة  36املؤرخ يف  28-42واملتمم لألمر رقم 

 بناء على ما اقره اجمللس الشعيب الوطين يصدر القانون.......

 اهلدف وجمال التطبيق

لقانون كيفيات الوقاية من النزاعات اجلماعية يف العمل وتسويتها وشروط وكيفيات املادة االوىل: حيدد هذا ا
 ممارسة حق االضراب الناتج عن النزاع اجلماعي، مبفهوم املادة الثانية أدناه.

املادة الثانية: يعد نزاعا مجاعيا يف العمل خاضعا ألحكام هذا القانون كل خالف يتعلق بالعالقات 
ية يف عالقة العمل والشروط العامة للعمل، ومل جيد تسوية بني العمال واملستخدمني باعتبار ا ة واملهناالجتماعي

 أدناه. 2و 4طرفني يف نطاق أحكام املادتني 

املادة الثالثة: تطبق أحكام هذا القانون على مجيع العمال واملستخدمني األشخاص الطبيعيني أو املعنويني 
 التابعني للدفاع الوطين.باستثناء املدنيني والعسكريني 

 الباب الثاين:

 الوقاية من النزاعات اجلماعات اجلماعية يف العمل وتسويتها 

 الفصل األول:

 األحكام اليت تطبق على اهليئات املستخدمة غري املؤسسات واإلدارات العمومية.

 القسم األول:

 الوقاية من النزاعات
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ة االجتماعياملادة الرابعة: يعتقد املستخدمون وممثلو العمال اجتماعات دورية ويدرسون فيها وضعية العالقات 
 واملهنية.

تدل عبارة ممثلي العمال يف مفهوم هذا القانون على املمثلني النقابيني للعمال أو املمثلني الذين ينتخبهم  
 .العمال، يف حالة عدم وجود املمثلني والنقابيني

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة السيما دورية االجتماعات، يف االتفاقيات أو العقود اليت تربم بني  
 املستخدمني وممثلي العمال.

املادة اخلامسة: إذا اختلف الطرفان يف كل املسائل املدروسة أو يف بعضها، يباشر املستخدم وممثلو العمال 
 االتفاقيات أو العقود اليت يكون كل من اجلانبني طرفا فيها.اجراءات املصاحلة املنصوص عليها يف 

وإذا مل تكن هناك اجراءات اتفاقية للمصاحلة أو يف حالة فشلها، يرفع املستخدم أو ممثلو العمال اخلالف  
 مفتشية العمل املختصة إقليميا.إىل  اجلماعي يف العمل

 القسم الثاين:

 املصاحلة

املختصة إقليميا اليت يرفع إليها اخلالف يف العمل، وجوبا مبحاولة املصاحلة بني  : تقوم مفتشية العمل6املادة 
 املستخدمني وممثل العمال.

جلسة أوىل للمصاحلة، إىل  وهلذا الغرض، يستدعي مفتش العمل املعني طريف اخلالف اجلماعي يف العمل 
احد يف كل مسألة من املسائل املتنازل ( املوالية لألخطار، قصد تسجيل موقف كل و 8خالل األيام الثمانية )

 عليها.

 : جيب على طريف اخلالف اجلماعي يف العمل أن حيضروا جلسات املصاحلة اليت ينظمها مفتش العمل.4املادة 

يوما ابتداء من تاريخ اجللسة األوىل، بعد  32: عند انقضاء اجراء املصاحلة، الذي ال ميكن أن يتجاوز 8املادة 
را يوقعه الطرفان ويدون فيه املسائل املتفق عليها، كما يدون املسائل اليت يستمر اخلالف مفتش العمل حمض

 اجلماعي يف العمل قائما يف شأهنا إن وجدت:

تصبح املسائل اليت اتفق الطرفان عليها نافذة من اليوم الذي يودعها الطرف األكثر استعجاال لدى كتابة  
 الضبط باحملكمة املختصة إقليميا.

: يف حالة فشل اجراء املصاحلة على كل اخلالف اجلماعي يف العمل، أو على بعضه، يعد مفتش العمل 4ادة امل
 حمضرا بعدم املصاحلة.
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الوساطة أو التحكيم، كما تنص عليهما أحكام إىل  يف هذه احلالة ميكن الطرفني أن يتفقا على اللجوء 
 هذا القانون.

 القسم الثالث:

 الوساطة

 الوساطة هي اجراء يتفق مبوجبه طرفا اخلالف اجلماعي يف على اسناد مهمة اقرتاح تسوية ودية للنزاع: 35املادة 
 شخص من الغري يدعى الوسيط ويشرتكان يف تعيينه.إىل 

: يلتقي الوسيط من الطرفني مجيع املعلومات املفيدة للقيام مبهمة ويتعني عليه أن يتقيد بالسر املهين إزاء 33املادة 
 يف كل املعلومات اليت يكون قد اطلع عليها أثناء قيامه مبهمته. الغري

 وتساعد الوسيط، يف جمال تشريع العمل، بناء على طلبه، مفتشية العمل املختصة إقليميا. 

: يعرض الوسيط على الطرفني، خالل األجل الذي حيددانه اقرتاحات لتسوية النزاع املعروض عليه يف 33املادة 
 مفتشية العمل املختصة إقليميا.إىل  ة، ويرسل نسخة من التوصية املذكورةشكل توصية معلل

 القسم الرابع:

 التحكيم

من  424إىل  443إىل  : يف حالة اتفاق الطرفني على عرض خالفهما على التحكيم، تطبق املواد31املادة 
 قانون االجراءات املدنية، مع مراعاة األحكام اخلاصة يف هذا القانون.

رار التحكيم النهائي خالل الثالثني يوما املوالية لتعيني احلكام، وهذا القرار يفرض نفسه على يصدر ق 
 الطرفني اللذين يلزمان بتنفيذه.

 الفصل الثاين:

 األحكام اليت تطبق على املؤسسات واإلدارات العمومية

 القسم األول:

 التعريف

القانون، املؤسسات واهليئات العمومية ذات الطابع : تعد مؤسسات وإدارات عمومية، يف مفهوم هذا 34املادة 
 اإلداري، وكذلك اإلدارات املركزية التابعة للدولة والواليات والبلديات.

 القسم الثاين:

 الوقاية من النزاعات اجلماعية يف العمل
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اجتماعات دورية ة واملهنية داخل املؤسسات واإلدارات العمومية يف االجتماعي: تدرس وضعية العالقات 32املادة 
 بني ممثلي العمال واملمثلني املخولني يف املؤسسات واإلدارات العمومية املهنية.

 القسم الثالث:

 املصاحلة

: إذا اختلف الطرفان يف كل املسائل املدروسة أو يف بعضها، يرفع ممثلو العمال املسائل املستمر فيها 36املادة 
 اخلالف إىل:

  مستوى البلدية أو الوالية اليت تنتمي إليها املؤسسة أو اإلدارة املعنية.السلطات اإلدارية املختصة يف -31

الوزراء أو ممثليهم املخولني إذا كانت املؤسسات أو اإلدارات املعنية تدخل يف نطاق اختصاصهم أو  -34
 إذا كان اخلالف اجلماعي يف العمل يكتسي طابعا جهويا أو وطنيا.

ائل املقصودة بالطعن املنصوص عليها يف املادة السابقة تستدعي، خالل : يف حالة عدم تسوية املس34املادة 
اجتماع إىل  ( املوالية ألخطارها، السلطة السلمية العليا املباشرة، طريف اخلالف اجلماعي يف العمل8الثمانية أيام )

 ا.املصاحلة حبضور ممثلي السلطة املكلفة بالوظيفة العمومية، ومفتشية العمل املختصة إقليم

: إذا تبني، خالل اجتماع املصاحلة، أن اخلالف يتعلق بعدم تطبيق التزام قانوين او تنظيمي، تسهر 38املادة 
( 15يف أجل ال يتعدى ثالثني )، السلطة السليمة العليا املباشرة اليت أخطرت على ضمان تطبيق ذلك االلتزام

 يوما من تاريخ اإلخطار.

املصاحلة أن نقاط اخلالف اجلماعي يف العمل تتعلق بتأويل األحكام القانونية أو : إذا تبني خال اجتماع 34املادة 
التنظيمية أو تتعلق مبسائل ال ميكن التكفل هبا يف إطار األحكام القانونية أو التنظيمية املعمول هبا، ختطر السلطة 

قصد عرض نقاط اخلالف على  أدناه، 35املكلفة بالوظيفة العمومية، حسب األشكال املنصوص عليها يف املادة 
 أدناه. 31إىل  33اجمللس املتساوي األعضاء يف الوظيفة العمومية املنصوص عليه يف املواد من 

أعاله الذي ال ميكن أن يتجاوز  34إىل  36: عند هناية اجراء املصاحلة املنصوص عليه يف املواد من 35املادة 
تعد السلطة السلمية العليا حمضرا يوقعه الطرفان ويتضمن النقاط يوما ابتداءا من تاريخ االجتماع األول،  32

السلطة املكلفة بالوظيفة العمومية، اليت تتعلق إىل  املتفق عليها، إذا اقتضى األمر، تتضمن املقرتحات املقدمة
 بأشكال التكفل باملسائل املستمر فيها اخلالف واجراءاته.

 القسم الرابع:

 تساوي األعضاء.جملس الوظيفة العمومية امل
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: حيدث جملس متساوي األعضاء يف الوظيفة العمومية يتكون من اإلدارة وممثلي العمال ويوضح لدى 33املادة 
 السلطة املكلفة بالوظيفة العمومية.

: يشكل اجمللس املتساوي األعضاء يف الوظيفة العمومية، جهاز مصاحله يف جمال اخلالفات اجلماعية يف 33املادة 
اخل املؤسسات واإلدارات العمومية ويستشار زيادة على ذلك، يف إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية العمل د

 اليت ختضع هلا عالقات العمل ضمن املؤسسات واإلدارات العمومية وتكييف هذه النصوص.

ضائه وكذا كيفية : حيدد تشكيل اجمللس املتساوي األعضاء يف الوظيفة العمومية وطرق تعيني رئيسة وأع31املادة 
 تنظيمه وتسيريه، عن طريق التنظيم.

 الباب الثالث:

 ممارسة حق اإلضراب

 الفصل األول:

 كيفيات ممارسة حق اإلضراب

 القسم االول

 الشروط العامة

: إذا استمر اخلالف بعد استنفاذ اجراءات املصاحلة والوساطة املنصوص عليها أعاله، ويف غياب طرق 34املادة 
االضراب وفقا للشروط إىل  ة، قد ترد يف عقد أو اتفاقية بني الطرفني، ميارس حق العمال يف اللجوءأخرى للتسوي

 والكيفيات احملددة يف أحكام هذا القانون.

ممارسة اإلضراب ويوقف اإلضراب الذي شرع فيه مبجرد اتفاق الطرفني يف اخلالف إىل  : ال ميكن اللجوء32املادة 
 عرض خالفهما على التحكيم.اجلماعي يف العمل على 

: يشكل التوقف اجلماعي عن العمل الناتج عن النزاع اجلماعي للعمل، مبفهوم املادة الثانية أعاله، 36املادة 
والذي حيدث خرقا ألحكام هذا القانون، خطأ مهنيا جسيما يرتكبه العمال الذين يشاركون فيه ويتحمل املسؤولية 

 طهم املباشر.األشخاص الذين سا وا فيه بنشا

 القسم الثاين:

 موافقة مجاعة العمال على اإلضراب
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مجعية عامة يف إىل  أعاله، مجاعة العمال املعنيني 332: تستدعي يف احلاالت املنصوص عليها يف املادة 34املادة 
توقف مواقع العمل املعتادة، بعد إعالم املستخدم، قصد إعالمهم بنقاط اخلالف املستمر والبت يف احتمال ال

 اجلماعي عن العمل املتفق عليه.

 ممثلي املستخدم أو السلطة اإلدارية املعنية، بناء على طلبهم.إىل  وتسمح مجاعة العمال 

اإلضراب عن طريق االقرتاع السري، وتكون املوافقة بأغلبية العمال اجملتمعني يف مجعية إىل  : يوافق اللجوء38املادة 
 تتكون منهم مجاعة العمال املعنية على األقل. عامة تضم نصف عدد العمال الذين

 القسم الثالث:

 اإلشعار املسبق باإلضراب

أعاله، لدى  38، 34: يشرع يف اإلضراب املتفق عليه، حسب الشروط املنصوص عليها يف املادتني 34املادة 
 انتهاء أجل اإلشعار املسبق باإلضراب.

ابتداء من تاريخ ايداعه لدى املستخدم وإعالم مفتشية العمل  : حتسب مدة اإلشعار املسبق باإلضراب15املادة 
 املختصة اقليميا.

 ( أيام ابتداء من تاريخ ايداعه.58حتدد هذه املادة عن طريق املفاوضة وال ميكن أن تقل عن مثانية) 

التدابري الالزمة لضمان : يلتزم املستخدم وممثلو العمال، مبجرد ايداع اإلشعار املسبق باإلضراب، باختاذ 13املادة 
 احملافظة على املنشآت واألمالك وضمان أمنها ويعني الطرفان العمااللذين يتكفلون هبذه املهام.

 القسم الرابع:

 محاية حق اإلضراب

 : حيمي القانون حق اإلضراب الذي ميارس مع احرتام أحكام هذا القانون.13املادة 

 ذه الشروط، عالقة العمل.وال يقلع اإلضراب، الذي شرع فيه، حسب ه 

ويوقف اإلضراب آثار عالقة العمل طوال مدة التوقف اجلماعي عن العمل ماعدا فيما اتفق عليه طرفا  
 اخلالف بواسطة اتفاقيات وعقود يوقعاهنا.

: مينع أي تعيني للعمال عن طريق التوظيف أو غريه قصد استخالف العمال املضربني، ماعدا حاالت 11املادة 
ري الذي تأمر به السلطات اإلدارية أو إذا رفض العمال تنفيذ االلتزامات النامجة عن ضمان القدر األد  من التسخ

 أدناه. 45و 14اخلدمة املنصوص عليه يف املادتني 
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كما أنه ال ميكن تسليط أيه عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم يف إضراب قانوين شرع فيه وفقا  
 هذا القانون. للشروط املنصوص عليها يف

 القسم اخلامس:

 عرقلة حرية العمل

: يعاقب القانون على عرقلة حرية العمل ويعد عرقلة حلرية العمل كل فعل من شأنه أن مينع العامل أو 14املادة 
املستخدم أو ممثليه من االلتحاق مبكان عمله املعتاد أو مينعهم من استئناف ممارسة نشاطهم املهين أو من مواصلته 

 تهديد أو املناورات االحتيالية أو العنف أو االعتداء.بال

: مينع العمال املضربون عن احتالل احملالت املهنية للمستخدم، عندما يستهدف هذا االحتالل عرقلة 12املادة 
 حرية العمل.

 ويف هذه احلالة، ميكن اصدار أمر قضائي بإخالء احملالت بناء على طلب املستخدم. 

عرقلة حرية العمل كما يشكل رفض االمتثال لتنفيذ أمر قضائي بإخالء احملالت املهنية خطأ : تشكل 16املادة 
 مهنيا جسيما، دون املساس بالعقوبات اجلزائية.

 الفصل الثاين:

 حتديد ممارسة حق اإلضراب

 القسم األول:

 القدر األد  من اخلدمة

انقطاعها التام استمرار املرافق العمومية األساسية،  : إذا كان اإلضراب ميس األنظمة اليت ميكن أن يضر14املادة 
احليوية أو متوين املواطنني أو احملافظة على املنشآت واألمالك املوجودة، فيتعني تنظيم االقتصادية  أو ميس األنشطة

مواصلة األنشطة الضرورية يف شكل قدر أد  من اخلدمة اجباري أو ناتج عن مفاوضات أو اتفاقيات أو عقود  
 أدناه. 14و 18كما نصت على ذلك املادتان 

 : ينظم قدر أد  من اخلدمة االجبارية يف اجملاالت التالية:18املادة 

 املصاحل االستشفائية، املناوبة ومصاحل االستعجاالت وتوزيع األدوية. -3

 املصاحل املرتبطة بسري الشبكة الوطنية للمواصالت السلكية والالسلكية واإلذاعة والتلفزة. -3

 املصاحل املرتبطة بإنتاج الكهرباء والغاز واملواد البرتولية واملاء ونقلها وتوزيعها. -1
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املصاحل البلدية لرفع القمامة من اهلياكل الصحية واملساخل، ومصاحل املراقبة الصحية مبا فيها الصحة  -4
 صة، وكذا مصاحل التطهري.النباتية واحليوانية يف احلدود واملطارات واملوانئ واملصاحل البيطرية العامة واخلا

املصاحل املرتبطة مباشرة بإنتاج الطاقة املخصصة لتزويد شبكة املواصالت السلكية والالسلكية وكذلك  -2
املصاحل الضرورية لسري مراكز العبور يف املواصالت السلكية والالسلكية الوطنية وصيانة الشبكة 

 الوطنية لإلشارة.

 مع اخلارج يف البنك والبنوك العمومية. املصاحل املكلفة بالعالقات املالية -6

 املصاحل املكلفة بإنتاج احملروقات، ونقلها عرب قنوات الشحن والنقل البحري. -4

 نقل احملروقات بني السواحل الوطنية. -8

مصاحل الشحن والتفريغ واملينائية واملطارية ونقل املنتوجات املعرتف خبطورهتا والسريعة التلف أو  -4
 وطين.املرتبطة حباجيات ال

املصاحل املرتبطة بأمن وسائل النقل )االرصاد اجلوي واإلشارة البحرية والسكة احلديدية ومنها حراس  -35
 حواجز املقاطع(.

مصاحل النقل واملواصالت السلكية والالسلكية املرتبطة حبماية األرواح وعمليات الشحن وانقاذ  -33
 السفن مباشرة.

 مصاحل الدفن واملقابر. -33

 راقبة املرور اجلوي )مراكز املراقبة اجلوية واالستعداد للنزولوأبراج املراقبة(.املصاحل املكلفة مب -31

 مصاحل كتابة الضبطفي اجملالس واحملاكم. -34

: حيدد القدر األد  من اخلدمة يف ميادين النشاط املنصوص عليها يف اتفاقية أو عقد مجاعي، دون 14املادة 
 .أعاله 18املساس باألحكام الواردة يف املادة 

وإذا مل يكن ذلك حيدد املستخدم أو السلطة اإلدارية املعنية، بعد استشارة ممثلي العمال ميادين النشاط  
 اليت تتطلب القدر األد  من اخلدمة والعمال الضروريني للتكفل به.

 .: يعد رفض العامل املعين القيام بالقدر األد  من اخلدمة املفروضة عليه خطأ مهنيا جسيما45املادة 

 القسم الثاين:

 التسخري
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:عمال بالتشريع الساري املفعول، ميكن أن يؤمر بتسخري العمال املضربني الذين يشغلون يف اهليئات أو 43املادة 
اإلدارات العمومية او املؤسسات، مناصب عمل ضرورية ألمن األشخاص واملنشآت واألمالك، لضمان استمرار 

 احلاجيات احليوية للبالد أو الذين ميارسون أنشطة الزمة لتمويل السكان.املصاحل العمومية األساسية يف توفري 

: يعد عدم االمتثال ألمر تسخري خطأ جسيما، دون املساس بالعقوبات املنصوص عليها يف القانون 43املادة 
 اجلزائي.

 الفصل الثالث:

 اإلضراب.إىل  موانع اللجوء

األنشطة األساسية اليت قد تعرض توقفها حياة أو أمن أو صحة  اإلضراب يف ميادينإىل  : مينع اللجوء41املادة
 االضراب على:إىل  املواطنني أو االقتصاد الوطين للخطر وهبذه الفة، مينع اللجوء

 القضاة. -3

 املوظفني املعنيني مبرسوم أو املوظفني الذين يشغلون مناصب يف اخلارج. -3

 أعوان مصاحل األمن. -1

 يف مصاحل احلماية املدنية.األعوان امليدانيني العاملني  -4

 أعوان مصاحل استغالل شبكات اإلشارة الوطنية يف وزاريت الداخلية والشؤون اخلارجية. -2

 األعوان امليدانيني العاملني يف اجلمارك. -6

 عمال املصاحل اخلارجية إلدارة السجون. -4

م املادة السابقة طرفا فيها، : ختضع اخلالفات اجلماعية يف العمل اليت يكون العمال اخلاضعون ألحكا44املادة 
أعاله وللدراسة من طرف جلنة التحكيم الوطنية، ان  35إىل  36إلجراءات املصاحلة املنصوص عليها يف املواد من 

 اقتضى األمر كما ينص عليها الباب اخلامس من هذا القانون.

 الباب الرابع:

 تسوية اإلضراب

لعمل خالل فرتة اإلشعار املسبق وبعد الشروع يف اإلضراب، أن : جيب على طريف اخلالف اجلماعي يف ا42املادة 
 يواصلوا مفاوضاهتم لتسوية اخلالف الواقع بينهما.

: ميكن الوزير املكلف بالقطاع أو الوايل أو رئيس اجمللس الشعيب البلدي أن يعني وسيطا كفءا، يعرض 46املادة 
 مواقفهما صعوبات يف املفاوضات املباشرة. على طريف اخلالف اقرتاحات لتسوية خالفهما إذا بدت من
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 كما ميكن ألطراف املعنية للوسيط أن حتدد له مدة زمنية لتقدمي اقرتاحاته. 

 : ميكن نشر تقرير الوسيط بطلب من أحد طريف اخلالف اجلماعي يف العمل.44املادة

ميكن الوزير املعين أو الوايل أو  46: إذا استمر اإلضراب بعد فشل الوساطة املنصوص عليها يف املادة 48املادة 
رئيس اجمللس البلدي أن حييالخلالف اجلماعي يف العمل ان اقتضت ذلك ضرورات اقتصادية واجتماعية قاهرة، 
على اللجنة الوطنية للتحكيم املنصوص عليها يف الباب اخلامس من هذا القانون، بعد استشارة املستخدم وممثلي 

 العمال.

 الباب اخلامس:

 نة الوطنية للتحكيم.اللج

 القسم األول:

 اختصاصها وتكوينها

 : ختتص اللجنة الوطنية للتحكيم باخلالفات اجلماعية يف العمل اآلتية:44املادة 

 من هذا القانون. 48اخلالفات اليت تعرض عليها حسب الشروط املنصوص عليها يف املادة  -32

 اجلماعية يف العمل اليت حييلها عليها::تبت اللجنة الوطنية للتحكيم يف اخلالفات 25املادة 

 أعاله. 48الوزير املعين أو الوايل أو رئيس اجمللس الشعيب البلدي حسب الشروط احملددة يف املادة  -36

 أعاله. 41الوزير املعين أو ممثلو العمال فيما خيص املستخدمني املنصوص عليهم يف املادة  -34

اليت هلا صلة باخلالفات اجلماعية يف العمل وكذا أية وثيقة  تتلقى اللجنةالوطنية للتحكيم مجيع املعلومات 
 أعدتفي إطار إجراء املصاحلة والوساطة املنصوص عليها.

: يرأس اللجنة الوطنية للتحكيم قاض من احملكمة العليا وتتكومنن عدد يتساوى فيه عدد من املمثلني 23املادة 
 الذين تعينهم الدولة وعدد ممثلي العمال.

 وين هذه اللجنة وكيفيات اجراءتعيني أعضائها وطريقة تنظيمها وتسيريها عن طريق التنظيم.حيدد تك 

 القسم الثاين:

 قرارات التحكيم.

: تصبح قرارات التحكيم نافذة بأمر من الرئيس االول للمحكمة العليا ويبلغ رئيس اللجنة 23املادة 
 الثالثة املوالية لتارخيها.الطرفني خالل األيام إىل  الوطنيةللتحكيم هذه القرارات
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 الباب السادس:

 أحكام جزائية.

دج كل من يتغيب من طريف  3.555.55دج و 255.55: يعاقب بغرامة مالية ترتاوح مابني 21املادة 
اخلالف اجلماعي يف العمل دون سبب شرعي عن جلسات املصاحلة واجتماعاهتا اليت تنظم طبقا ألحكام هذا 

 القانون.

 دج يف حالة العود. 2555.55إىل  ع هذه الغرامة املاليةوميكن أن ترف 

ستة اشهر إىل  دج وشهرين 35.555.55دج و 2555.55: يعاقب بغرامة مالية ترتاوح ما بني 24املادة 
( حبسا أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من زود احلكام والوسطاء املذكورين يف أحكامهذا القانون مبعلومات 56)

وثائق مزورة أو مارس مناورات احتيالية تستهدف الضغط على أعضاء هذين اجلهازين بغية غري صحيحة أو 
 توجيه قرار ا أو توصيتهما.

 3555,55و دج 255,55شهرين وبغرامة مالية ترتاوح ما بني إىل  : يعاقب باحلبس من مثانية أيام22املادة 
اوري اجلماعي عن العمل املخالف ألحكام هذا دج أو بإحدى هاتني العقوبتني كل ملن تسبب يف التوقف التش

 القانون أو حاول أن يتسبب يف ذلك أو عمل على استمراره أو حاول من اجل استمراره.

إىل  دج 3.555.55ثالث سنوات حبسا ومن إىل  ترفع هاتان العقوبتان من ستة أشهر 
اجلماعي عن العمل عنف أو دج غرامة مالية أو ترفع أحد ا إذا صاحب التوقف التشاوري 25.555.55

 اعتداء على األشخاص أو املمتلكات.

  وانطالقا من القوانني السابقة جند يف املقابألن منظمة العمل الدولية تعلن مبدأ احلرية النقابية والذي يعترب
أساسي أ األهداف املسطرة مع التأكيد على توفر احلرية السياسية هلذا النسق، وحتدد أن نسق النقابة عنصر 

والثقايف، إن األشكال القانونية اليت تدعي حقوق الفاعلني  االجتماعيلتحديد أهداف التقدم االقتصادي و 
املهنيني إمنا جتسد الالواقع يف األبنية حيث أصبح نسق النقابة نسقا فرعيا خبلق صراعات مفتعلة بني خمتلف 

ؤسسة الصناعية العمومية، واليت تنتج جرائم منظمة الفئات السوسيو مهنية داخل البناء الفرعي املتمثل يف امل
 للفساد وسيوضح الحقا أشكال اجلرائم اليت سبقاإلشارة إليها.

 :ثانيا: البيئة الخارجية
 نسق مافيا المضاربة في مادة اإلسمنت: -0

، حيث 3554مل يشهد موضوع اإلمسنت يف اجلزائر سابقا جدال بالغ األ ية أكثر مما شهده طوال سنة  
مشاكل يف السوق بني املقاولني إىل  دج للكيس الواحد هذا ما ادى455عرفت أسعار هذه املادة اليت المست 
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"مافيا املضاربة" يف مادة إىل  وخمتلف املتعاملني يف هذا القطاع وقد توصل التحقيق األويل من طرف جهات أمنية
ا اهليئات الوصية أي السلطات العمومية، كما مت اإلمسنت حيث مل يتم األخذ بعني االعتبار األسعار اليت جددهت

( يتحكمون يف إمسنت مصنع مفتاح الذي يعترب أحد املصانع الرئيسية من 58أن هناك مثانية أفراد )إىل  التوصل
حيث قدرهتا اإلنتاجية يف قطاع اإلمسنت وقد أكد بعض جتار التجزئة املوزعني ملادة اإلمسنت أنه توجد أطراف 

رف سلطة فوقية هلا نفوذها تتحكم يف أسواق اإلمسنت حيث حسب جمموعات أفراد املؤسسة مدعومة من ط
حتصل الثمانية أفراد عل وصوالت اإلمسنت بكميات مرتفعة جدا حبيث يتواجدون مبكان ليس بعيد عن مصنع 

السوداء، حبيث بيع هذه الوصوالت برفع أسعارها وبيعها يف السوق إىل  إمسنت مفتاح التابع للبليدة، للوصول
متتلك هذه اجملموعة كميات خيالية من أكياس اإلمسنت هذا وأثناء إجراء التحقيق من طرف جهات أمنية شكلوا 

إىل  جمموعات حتقيق اجتهت لشراء اإلمسنت من الفئة املسيطرة وكان أول ما اشرتطته اجملموعة اليت تبيع اإلمسنت
املركب وال ميكن كشفه بأي حاملن األحوال كما أشارت هذه الفئة  أن اإلمسنت اليت تبيعه مطابق متاما لإلمسنت

اليت هتتم ببيع اإلمسنت وتسيطر على السوق السوداء هلذه املادة أهنم مضاربون حتت احلماية وأن مصانع اإلمسنت 
د القانوين هي املمول الرئيسي ملافيا اإلمسنت، فهذه الفئة متتلك كميات كبرية جدا من اإلمسنت حبد أكرب من احل

املسموح به من طرف السلطات القانونية، وقد أكد أفراد هذه املافيا أي جتار اإلمسنت أن كبار املسؤولني من 
داخل مؤسسات اإلمسنت باملقابل يتم تقاسم األرباح أو يعملون حتت سلطة مسئويل مؤسسات اإلمسنت اخراج 

ربة دون أن تقتفي السلطات املعنية سواءا من إدارة نسب مرتفعة من اإلمسنت من املصانع ومن هنا تبدأ املضا
مركبات اإلمسنت، وزارة السكن والبلديات آثاره ووجهته، كما أشار التحقيق أن أحد املضاربني يعمل يف هذا 

( بالكاليتوس، وال توجد أي جهة مراقبة أو حدث وإن مت تفكيك شبك مضاربة 35امليدان ملدة عشر سنوات )
اإلمسنت بتكوين جمموعات غري رمسية تعمل عن طريق تقليد أختام الدولة واملضاربة غري  ويتجسد عمل مافيا

 املشروعة، والتزوير واستعمال النصب واالحتيال واستغالل الوظيفة.

 :مافيا اإلسمنت واسواق الغرب الجزائري -2
الواحد ذو  حيث يشهد سوق اإلمسنت بوالية معسكر ارتفاعا كبريا لألسعار حيث يرتاوح سعر الكيس 
دج خمتلف أنواعه رغم أن الوالية تعترب منتجة هلذه املادة وقد أوضحت  855إىل  655كلغ من   25وزن 

املضاربني إىل  "مافيا اإلمسنت" باإلضافةإىل  التحقيقات اليت قامت هبا اجلهات املختصة أن سبب هذا اخللل يعود
األفراد ذوي النفوذ الذين احتكروا هذه املادة إلعادة يف األسواق وعملية االحتكار هلذه املادة من طرف بعض 

استياء املقاولني املكلفني إىل  بيعها يف السوق لتجار التجزئة يف السوق السوداء مع غياب عناصر الرقابة مما أدى
رشوة  تقدميإىل  ببناء املشاريع السكنية األمر الذي يلزمهم بدفع ضريبةالتأخر وبالتايل يلجأ لتجنب هذه الضريبة

أو املشاركة يف اإلمسنت اليت تباع يف السوق السوداء هذا وقد طرح نفس اخللل يف أسواق "وهران" هذا وتعرضت 
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أنه كشفت التحقيقات يف شبكات البزنسية اإلمسنتية، حيث يتم تزير الوثائق اإلدارية  إىل  مصنع "زهانة"
 كالسجالت التجارية ووثائق خصائص.......

 :وأسواق الشمال الجزائري نسق مافيا اإلسمنت -3
استرياد مادة اإلمسنرتغم إىل  بني هذه املشاكل الصناعية اليت تعرفها مؤسسات الشمال اجلزائري اللجوء 

توفر االكتفاء من هذه املادة، وهذا ما أشارت إليه أحد املصادر الرمسية أن املسؤول األول عن جممع اإلمسنت 
من طرف املؤسسة الوطنية عن هذا القطاع بضرورة االسترياد وبرفض ذلك الشمال قدم استقالته تنتجه ضغوطات 

وحدة له  33االستقالة ألنه حسب إشارة هذا األخري اجملمع الذي يضم إىل  القرار وتنتجه للضغوطات مت اللجوء
القطاع  قدرة على إنتاج الكميات الالزمة من اإلمسنت وقد توافق هذا اإلشكاملع زيادة أجور املوظفني يف هذا

تنتجه الثروات اليت عرفها الوطن العريب أو ما اصطلح عليه "الربيع العريب" وترافق مع زيادة أسعار اإلمسنت حبيث 
دج، وتعترب وحدات زهانة بين صاف بوالية عني تيموشنت، وقد توصلت مصاحل  3355و 3555ارتفعت بني 

زير العدل اجلزائري مبؤسسةتابع لـ"الفارج" وجود أطراف ضاغطة أثبت التحقيق أنه مستشار لو إىل  الدرك
الستخراج كميات ضخمة من اإلمسنت وإعادة تسويقها مع شريك من جنسية مغربية باستعمال سجل جتاري 

 باسم امرأة هذا األخري الذي مت تقدميه للعدالة، نفس ما حصل يف والية تيارت.

 :نسق مافيا اإلسمنت في أسواق الشرق الجزائري -4

إىل  ل من أشكااللفساد يف مؤسسات الشرق يتمثل يف املضاربة حيث وصل سعر اإلمسنتإن أهم شك 
دج حيث أوضح رئيس االحتاد الوالئي أن سبب املضاربة غياب الرقابة من طرف أعوان الرقابة وقمع الغش  455

 التابعني ملديرية التجارة الوالئية.
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 تمهيد:
عرفت املؤسسة العمومية اجلزائرية احنرافات تنظيمية متنوعة على كل مستوياهتا املتمثلة يف األنساق  

املايل أي على مستوى العمليات اإلدارية و  الداخلية للمؤسسة، متثلت يف احنرافات على املستوى البشري، التقين
كذا يف اجلانب و  شرائهاو  كذا اجلانب التقين يف عمليات صيانة التقنياتو  التكوينو  املتمثلة يف التوظيف، الرتقية

املايل املتعلق بتوزيع ميزانية املؤسسة، وسنوضح يف هذا الفصل ما موقع االحنرافات التنظيمية يف حتقيق أهداف 
،وما أم هي وسيلة لتكييف الوظائف املسطرة فيما بينهاهل هذه االحنرافات وسيلة لتحقيق األهداف و  املؤسسة

املايل والقانوين متداخلة فيما بينها حيث إذا ، التقين، جيدر االشارة اليه أن املستويات االربعة للجانب البشري
حصل فساد تنظيمي بشكليه جرمية منظمة أو احنراف تنظيمي يف أحد املستويات يكون مندجما مع املستويات 

هبذا سيتم يف هذا الفصل عرض و  هبذا ال ميكن حتليله يف مستوى دون ربطه باملستويات األخرىو  األخرى
القانونية ليتم حتليلها بعد عرض الفصل السادس أي الفساد التنظيمي و  املاليةو  األشكال املختلفة للعمليات التقنية

 .على املستوى البشري
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-I يالفساد التنظيمي في نسق التجديد القانون: 
 أشكال الفساد التنظيمي في البناء الكلي: -أوال 
 داخل نسق الوظائف: -0

يتمثل نسق الوظائف يف الوظائف املهنية اليت ميتهنها كل فاعل داخل النسق والذي عرف تغيريات 
مستمرة سواء يف نسق التخطيط أي األقسام اإلدارية أو يف نسق التنفيذ واملتمثل يف األقسام املنتجة أي األوىل 

انة، اإلنتاج والتخزين، القسم التجاري، وتتمثل يف الوظائف اإلدارية كقسم املوارد البشرية وإدارات أقسام الصي
احملجر واحملاسبة واملالية أما الثابتة فتعكس األنساق الفرعية كاملهام التنفيذية أي يف املصنع الذي يتم فيه 
اإلنتاج انطالقا من صياغة التقنيات إىل خلط واحلصول على املادة األولية وصوال إىل املنتوج النهائي أي 

ذا البناء الكلي بأنساقه الفرعية تربز حاجات وظيفية متناقضة تتعلق خبلق وظائف على اإلمسنت، وداخل ه
أساس عقالين أي حسب احلاجة أو خلق وظائف حتكمها احملسوبية لصاحل فاعلني تربطهم عالقات مهنية أو 

 اجتماعية داخل النسق والبناء الكلي أي املؤسسة.  

يتجسد يف العملية الناجتة عن االحنرافات التنظيمية حيث  أشكالهو  وإن اإلشارة إىل اصطالح الفساد
 علي النسق من إطارات إىل خلق وظائف خترج عن اإلطار القانوين أي ال حيتاجها األنساق الفرعيةفا يلجأ
اليت تعتمد على احملسوبية سواء لصاحل فاعلني ينتمون إىل طبقة مهنية ختدم و  إمنا حتتاجها األنساق الغري رمسيةو 
د الفاعلني أي سواء تابع للرئيس املدير العام أو للنقابة أو لتكتالت العمال هذه الثالثة األخري اليت جتسد أح

شيكات أو أنساق غري رمسية خلفها فاعلي النسق والبناء الكلي وهي هبذا الشكل تعترب احنرافات تنظيمية 
حنراف اليت حتتوي أوال سلوك صاحب حسب التعريف الذي يعترب الفساد التنظيمي بأنه شكل من أشكال اال

السلطة والذي يستخدم سلطته يف إطار حتريف الوظائف عن شكلها القانوين إما حلسابه أو حلساب شخص 
والذي يعتربه البعض اآلخر جرائم منظمة ال يتم إخضاعها للقانون هلذا تسقط عنها صفة اجلرمية يف  1آخر

أهنا احنرافات تنظيمية داخل النسق واحملسوبية اليت تعتمد خبلق  حالة عدم خضوعها للعقاب وهبذا يعرب عنها
وظائف لصاحل فاعلني تعترب من سلوكيات الفساد التنظيمي حيث يعرب عنها بأهنا جرائم فساد منظمة 

وهنا يتضح أنه مل يتم الوصول سواء من الناحية القانونية أو االقتصادية أو  2واحملسوبية أحد هذه اجلرائم
لوجية إل اتفاق حول السلوكيات اليت حتدث داخل األبنية االقتصادية هل هي جرائم منظمة أم السوسيو 

احنرافات تنظيمية يف وعائها الكلي الفساد التنظيمي ذلك وإذا انطلقنا من منظور سوسيولوجي جند االجتاه 
سلوكيات خالفت القواعد البنائي الوظيفي ينظر إىل هذه السلوكيات على أهنا احنرافات تنظيمية باعتبارها 

                                                           
 13.34.36، ص: نفس المرجع السابقبيري الكوم،  - 1
 28، ص: ، نفس المرجع السابقأمحد السيد كردي  -2
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واألمناط السلوكية املتفق عليها واشرتطت معها الضبط بتطبيق اإلجراءات التدعيمية وأدوات الضبط اليت 
 تفرضها التنظيمات هبدف إعادة التوازن يف النظام وهذا ما يصطلح عليه بالعقاب من املنظور القانوين.

تقنية األنساق األخرى توضح االحنرافات و  املديرية التقنيةاجلداول اليت تعكس الوظائف اليت يتضمنها نسق و  
التنظيمية اليت يعكسها كل نسق، وكذا االحنرافات اليت يعكسها اهليكل التنظيمي والقوانني اليت حتكم سري 

 املؤسسة:

-II:البنية التنظيمية للموارد البشرية حسب الفئات المهنية 
 من حيث الوظائف: .0

تتألف البنية التنظيمية للمؤسسة من عدة وحدات وأقسام وترتتب البنية يف تنظيمات مركبة بشكل الكل فيها 
البناء الكلي والذي يتجسد يف الوحدة وتتفرع عنها أقسام تتمثل يف األنساق باإلضافة إىل أنساق فرعية 

ح على أنساق خارجية ويتألف من تتكون من مصاحل ودوائر وأرباع، وينتظم هذا النسق كنسق اجتماعي مفتو 
 جمموعة من الفاعلني كمايلي: 

 المديرية التقنية: 0.0
 .النقص الواضح في كل وظيفةو  يوضح الوظيفة حسب التأهيل :( 08)الجدول رقم 

 
 التكوين الموجود نقص مهني ثابت التأهيل الوظيفة

 معلوماتية إدارة أعمالملتقيات،  اليقظة التقنية مهندس يف امليكانيك رئيس قسم اإلنتاج

 أمينة املدير
يف اآللة   CPAشهادة 
 مكتبات وسائل اإلعالم اآليل الراقنة

بيدغوجيا اإلعالم اآليل،  مهندس تقين رئيس قسم الوحدة العليا
 خمطط يقظة

منهجية ووسائل بيداغوجية إدارة 
 األعمال

 إدارة أعمال يقظةوسائل تسيري وخمطط  مهندس يف امليكانيك رئيس قسم الصيانة

يف   CPAشهادة  املدير التقين
 الضبط

/ / 
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 األمن:و  قسم الصيانة العامة .3.3
 :مصلحة الوقاية واألمن  .أ

 النقص الواضح في كل وظيفة في مصلحة الوقايةو  يوضح الوظيفة حسب التأهيل :( 09)الجدول رقم 
 .األمنو 

 التكوين المقدم نقص مهني ثابت التأهيل الوظيفة

 ابتدائــــي أمــــــن عــــون
التدخل يف الوقاية واألمن+ 

 إسعافات
اجلودة يف الوقاية 

 واألمن +إسعافات
 / / أمــــي حـــارس أمــــــن
 / / أمــــي حـــارس أمــــــن
 / / ابتدائي حـــارس أمــــــن
 / /  CPA عــــون أمــــــن

 / / ثالثة ثانوي رئيس فريق األمن
 / / ابتدائي أمــــــنعــــون 

 رئيس قطاع التدخل
 H.Sحمرك 

ANIMATEUR 
H.S 

/ / 

 / / رابعة متوسط رئيس فريق األمن
 / / أمــــي حـــارس أمــــــن

 مكلف بالتدخل
 H.Sحمرك 

ANIMATEUR 
H.S 

/ / 

 إسعافات أولية إسعافات أولية  أوىل ثانوي حـــارس أمــــــن
 / / أمــــي عــــون أمــــــن

 / / أمــــي رئيس فريق األمن

اجلودة يف الوقاية  التدخل يف الوقاية واألمن بناء CPA رئيس فريق األمن
 واألمن

 متوسط عــــون أمــــــن
التدخل يف الوقاية 

 واألمن+إسعافات
اجلودة يف الوقاية 

 واألمن+إسعافات
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 / / أمــــي حـــارس أمــــــن

 التدخل يف الوقاية واألمن ابتدائي أمــــــنعــــون 
اجلودة يف الوقاية 

 واألمن

 تقين يف األمن والوقاية رئيس مصلحة األمن والوقاية
التدخل يف الوقاية 
 واألمن+تأهيل يف إنشاء الفريق

اجلودة يف الوقاية 
 واألمن+إدارة أعمال

يف الوقاية اجلودة  التدخل يف الوقاية واألمن ثالثة ثانوي عون أمن 
 واألمن

 / / أمــــي حـــارس أمــــــن
 / / أمــــي عون تدخل متعدد املهام

 / / ابتدائي حـــارس أمــــــن
 / / أمــــي عامل
 / / أمــــي عامل

 / / CPA رئيس فريق الصيانة
 / / بناء CPA 3بناء مستوى 

 / / تقين سامي يف املوارد البشرية رئيس قسم املخزن
تقين سامي متعدد 

 وسائل إعالم آيل، إدارة أعمال تقين سامي سياقة أعمال التخصصات
عالم آيل، إدارة 

 أعمال
 مصلحة الصيانة العامة:ب. 

النقص الواضح في كل وظيفة في مصلحة الصيانة و  يوضح الوظيفة حسب التأهيل :(10)الجدول رقم 
 .العامة

 المقدمالتكوين  نقص مهني ثابت التأهيل الوظيفة
 / / أمــــي v.1سائق 

 / / كهرباء آليةC.A.P كهرباء آيل
 / / أمــــي P1سائق 
 / / أمــــي عــامل
 / / ابتدائـــي n.1بناء 

 / / ابتدائـــي حــدائــقي
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 تكوين يف اآللية التحويل ثالثة ثانوي n.1عون تطوير 
 / / أمــــي عــامل

 تقين سامي يف الصيانة رئيس مصلحة الصيانة العامة
وسائل اإلعالم اآليل 
 وإدارة األعمال

إعالم اآليل وإدارة 
 األعمال

 / سياقة وصيانة الشاحنات أمــــي n.1سائق شاحنة 
 / / ابتدائـــي n.1بناء 
 / / أمــــي خمزن

 / / CEP رئيس موقف السيارات
 / / ابتدائـــي    Fumn.2بناء 

 / / AM8 ثــامنة  ســـائق
 / / أمــــي Fum رئيس فريق البناء

 / / أمــــي    Fumn.2بناء 
 / / أمــــي P1سائق 

 / / رابعة متوسط عون تنظيف
 / / أمــــي مستقبل مكاملات

 / / أمــــي  Fumn.3بناء 
 / / أمــــي n.1دهان 

 / / البناءFumn.2    C.A.Pبناء 
 / / ابتــدائــي  Fumn.3بناء 

 / / أمــــي تنظيفعون 
 / / أمــــي عون تدخل متعدد املهام

 / / ابتــدائــي P1سائق 
 / سياقة وصيانة الشاحنات أمــــي  n.2سائق شاحنة

 / / أمــــي    Fumn.2بناء 
 / / أمــــي t.cسائق 
 / / أمــــي n.1بناء 

 / / أمــــي  Fumn.3بناء 
 / / ابتــدائــي n.1بناء 
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 / / ابتــدائــي n.2حلام 
 / / أمــــي بناء

 

 قسم اإلنتاج: 3.0
 مصلحة التصنيع: .أ

 .النقص الواضح في كل وظيفة في مصلحة التصنيعو  يوضح الوظيفة حسب التأهيل :(11)الجدول رقم 
 

 التكوين المقدم نقص مهني ثابت التأهيل الوظيفة
 / صيانة مستوى أول ابتــدائــي مسؤول ورشة
 تكوين يف الطهي Fourإعادة هيكلة الفرن  ثالثة ثانوي مراقب ورشة
3صيانة مستوى  ابتــدائــي مراقب ورشة  / 
3صيانة مستوى  أمــــي مراقب ورشة  / 

 / / Operateur C.E.Pآيل 
 تكوين يف الطهي تطوير املعارف املهنية ثالثة ثانوي Operateurآيل 
3صيانة مستوى  C.F.P.A مسؤول ورشة  / 
3صيانة مستوى  ابتــدائــي مراقب ورشة  / 
ةمبادئ يف مهمة القياد حتضري فريق عمل ثالثة ثانوي رئيس ربع  
3صيانة مستوى  ابتــدائــي مراقب ورشة حيممبادئ أولية يف التش   
متوسط 54 آلـــــــي  / / 

متوسط 54 مراقب ورشة 3صيانة مستوى    مبادئ يف التشحيم 
3صيانة مستوى  ابتــدائــي مراقب ورشة  / 
3صيانة مستوى  أمــــي مراقب ورشة  / 

3صيانة مستوى  أمــــي مسؤول ورشة متدرب  / 
3صيانة مستوى  أمــــي مسؤول ورشة  / 

يكتقين يف اإللكرتون آلـــــــي ارة تكوين يف الطهي وإد تطوير املعارف املعنية 
 األعمال

 / / أمــــي مسؤول ورشة
ورشة مراقب متوسط 54  3صيانة مستوى    مبادئ يف التشحيم 
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 / / أمــــي رئيس ورشة
3صيانة مستوى  أمــــي مسؤول ورشة  / 

 تكوين يف الطهي تطوير املعارف املهنية ثالثة ثانوي آلــــــي
يدتقين سامي يف الترب  رئيس ربع ةمبادئ يف مهمة القياد حتضري فريق عمل   
 تكوين يف الطهي تطوير املعارف املهنية ثالثة ثانوي مراقب ورشة
3صيانة مستوى  ابتــدائــي مراقب ورشة  / 
متوسط 54 آلـــــــي  / / 

3صيانة مستوى  أمــــي مسؤول ورشة  / 
 إدارة األعمال حتضري فريق عمل ابتــدائــي رئيس ربع
3صيانة مستوى  أمــــي مسؤول ورشة  / 
3مستوى صيانة  ابتــدائــي مراقب ورشة  / 
 / / ابتــدائــي آلـــــــي

 إدارة األعمال حتضري فريق عمل أوىل ثانوي رئيس ربع
 تكوين يف الطهي تطوير املعارف املهنية ثالثة ثانوي آلـــي

3صيانة مستوى  أمــــي مسؤول ورشة  / 
3صيانة مستوى  ابتــدائــي مراقب ورشة  / 

نيعرئيس مصلحة التص الصناعيةالبيئة  مهندس   إدارة األعمال 
 إدارة األعمال حتضري فريق عمل ابتــدائــي رئيس ربع
 / / ابتــدائــي آلـــــــي

3صيانة مستوى  أمـــــي مراقب ورشة  / 
 تكوين يف الطهي / ثالثة ثانوي مسؤول ورشة
3صيانة مستوى  أمـــــي مراقب ورشة حيممبادئ أولية يف التش   
ةمبادئ يف مهمة القياد حتضري فريق عمل ابتــدائــي رئيس ربع  
3صيانة مستوى  أمـــــي مراقب ورشة  / 
3صيانة مستوى  أمــــي مسؤول ورشة  / 
3صيانة مستوى  ابتــدائــي مراقب ورشة  مبادئ يف التشحيم 
3صيانة مستوى  أمــــي مسؤول ورشة  / 
3صيانة مستوى  أمـــــي مراقب ورشة  / 
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 تكوين يف الطهي تطوير املعارف املهنية ثالثة ثانوي آلـــي
3صيانة مستوى  ابتــدائــي مسؤول ورشة  / 
3صيانة مستوى  ابتــدائــي مراقب ورشة حيممبادئ أولية يف التش   
 / / متوسط n.1 04عون تصنيع 
 / / أمـــــي n.1عون تصنيع 
 / / أوىل ثانوي n.1عون تصنيع 

مرتبصمسؤول ورشة  آلليةتوظيف للتكوين يف ا تقين سامي  آلليةتكوين يف أساسيات ا   
 / / ابتــدائــي n.1عون تصنيع 
3صيانة مستوى  ابتــدائــي مراقب ورشة  / 
3صيانة مستوى  أوىل ثانوي مراقب ورشة حيممبادئ أولية يف التش   

 مصلحة مراقبة النوعية: .ب
النقص الواضح في كل وظيفة في مصلحة مراقبة و  يوضح الوظيفة حسب التأهيل :(12)الجدول رقم 

 .النوعية
 التكوين المقدم نقص مهني ثابت التأهيل الوظيفة

 / / تقين سامي يف الكيمياء تقين سامي يف الكيمياء
Cuviste أمـــي / / 

نوعي، تقين، خمطط  تقين سامي يف الكيمياء رئيس مصلحة
 إدارة األعمالملتقيات  تطوير

إدارة األعمال، ويندوز،  إعالم آيل، خمطط تطوير مهندس دولة يف الكيمياء 3رئيس دولة مستوى 
Excel 

Cuviste C.A.P  يف احملاسبة / / 
Cuviste 54 تكوين يف موقع العمل التسويق املخربي متوسط 

ويندوز،  تقنيات اإلعالم اآليل يف الكيمياء  C.A.P كيميائي
Word ,Excel 

Cuviste AF 4 / / 
 / حتويل إىل املخرب متوسط 51 عون التجارب
Cuviste ابتــدائــي / / 
 / / ابتــدائــي كيميائي
 / / ابتــدائــي خمربي
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ويندوز  تقنيات اإلعالم اآليل يف الكيمياء  C.A.P خمربي
Word ,Excel 

Cuviste أمـــي / / 

ويندوز  إعالم آيل  يف الكيمياء مهندس دولة n.1مهندس دولة 
Word ,Excel 

 مصلحة اإلرســــال: .ج
.النقص الواضح في كل وظيفة في مصلحة اإلرسالو  (: يوضح الوظيفة حسب التأهيل13)الجدول رقم 

  
 التكوين المقدم نقص مهني ثابت التأهيل الوظيفة
 / / أمـــي حـــمـــال

 / / ابتــدائــي موزع بريد
 / / أمـــي رئيس رصيف

 / / أمـــي حـــمـــال
 / / أمـــي حـــمـــال

 / / أمـــي موزع بريد
 / / أمـــي حـــمـــال
 / / أمـــي حـــمـــال

 / / أمـــي رئيس رصيف
 / / أمـــي موزع بريد

 / / متوسط 54 رئيس رصيف
 / / أمـــي PIارسال آيل 
 / / أمـــي حـــمـــال
 / / أمـــي حـــمـــال
 / / أمـــي حـــمـــال
 / / أمـــي حـــمـــال

 / / متوسط 54 رئيس رصيف
 / / أمـــي حـــمـــال
 / / أمـــي حـــمـــال
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 / / متوسط 54 موزع بريد
   أمـــي رئيسارسال
 / / ابتــدائــي PIارسال آيل 

 / / أمـــي رئيس رصيف
 / / أمـــي حـــمـــال

 إعالم اآليل تقنية اإلعالم اآليل آلة راقنة C.A.P اإلرسالرئيسمصحة 
 / / أمـــي حـــمـــال
 / / أمـــي حـــمـــال
 / / أمـــي حـــمـــال
 / / أمـــي حـــمـــال
 / / أمـــي حـــمـــال
 / / أمـــي حـــمـــال
 / / ابتــدائــي حـــمـــال

 / / أمـــي رئيس رصيف
 / / أمـــي حـــمـــال
 / / أمـــي حـــمـــال
 / / أمـــي حـــمـــال

 / / ابتــدائــي رئيس قطاع
 / / أوىل ثانوي رئيس اإلرسال

 / / أمـــي حـــمـــال
 / / ابتــدائــي n.2عون إداري 

 / / أمـــي حـــمـــال
 / / أمـــي حـــمـــال
 / / أمـــي حـــمـــال
 / / أمـــي حـــمـــال
 / / ثالثة ثانوي حـــمـــال
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 قسم الموارد البشرية: 4.0
النقص الواضح في كل وظيفة في مصلحة الموارد و  يوضح الوظيفة حسب التأهيل :(14)الجدول رقم 

 .البشرية
 التكوين المقدم نقص مهني ثابت التأهيل الوظيفة

تقين يف اجلانب 
 االجتماعي

C.A.P   رهن
 العمارات

 اآليل+تقنيات اإلعالم 
 Excel قانون العمل

نيتقين يف املستخدم Excel+Windows تقنيات اإلعالم اآليل ابتــدائــي 
 +ملتقى يف العمل

C.A.P أمينة املديرية آلة  
Excel+Windows تقنيات اإلعالم اآليل راقنة

 +ملتقى يف العمل

 S8بكالوريا+  n.2مكون 
 تقنيات اإلعالم اآليل+
 تسيري موارد بشرية

Excel+Windows
 +ملتقى يف العمل

 تقنيات اإلعالم اآليل ابتــدائــي n.2عون إداري 
/ 

Excel+Windowsملت+
 قى يف العمل

 n.2عون إداري 
C.A.P 
Excel+Windows تقنيات اإلعالم اآليل احملاسبة

 +ملتقى يف العمل

 تقين سامي يف رئيس مصلحة اآللية
 / / اإللكرتونيك

تقين يف  وثــــائقي
ةتسيري املوارد البشري املكتبات تكوين قاعدي يف املوارد  

 البشريةواإلدارة

نرئيس مصلحة التكوي  تقين سامي يف 
 الصيانة

تقنيات اإلعالم 
ؤياآليل+التسيري التنب  

تكوين قاعدي يف املوارد 
 البشريةواإلدارة

شريةرئيس قسم املوارد الب ليسانس يف  
 / / القانون

ملوارد احتياج لتكوين يف ا AF 7 رئيس قطاع املبيعات
 / البشرية

C.A.P قطاع اآللة الراقنة آلة  
 / / راقنة
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 المالية:و  قسم المحاسبة 2.0
 النقص الواضح في كل وظيفة في مصلحة المحاسبةو  يوضح الوظيفة حسب التأهيل :(15)الجدول رقم 

 .الماليةو 
 التكوين المقدم نقص مهني ثابت التأهيل الوظيفة
رئيسيحماسب   C.A.P  احملاسبة يلتقنيات اإلعالم اآل   Excel 

ة رئيس قسم احملاسب
 / / C.M.T.C واملالية

يلتقنيات اإلعالم اآل C.M.T.C حمــــاسب  Excel+Windows+Word 
يةرئيس مصلحة املال  C.A.P  احملاسبة يلتقنيات اإلعالم اآل   Excel+Windows+Word 
احملاسبة  C.A.P حمـاسب رئيسي يلتقنيات اإلعالم اآل   Excel+Windows+Word 
آلة راقنة  C.A.P أمينة القسم يلتقنيات اإلعالم اآل   مكتــبية 
اسبةرئيس مصلحة احمل  B.E.P.C يلتقنيات اإلعالم اآل  Excel 
يلتقنيات اإلعالم اآل تقــنــي حمـاسب رئيسي  Excel 
 / تقنيات احملاسبة AF 7 حمــــاسب
يةاملالرئيس مصلحة   / تقنيات احملاسبة  
 / / احملاسبة C.A.P حمــــاسب
اسبةتقين سامي يف احمل حمــــاسب  / / 

 قسم تسيير المخزونات: 2.0
 مصلحة التموين: .أ

 النقص الواضح في كل وظيفة في مصلحة التموين. و  يوضح الوظيفة حسب التأهيل :(16)الجدول رقم 

 المقدمالتكوين  نقص مهني ثابت التأهيل الوظيفة
رئيس مصلحة 
 املخزونات

C.A.P يلتقنيات اإلعالم اآل تدوير  Excel+Windows+Word 

 تقين سامي يف كل
 التخصصات

تقين سامي يف 
 الكيمياء

إعالم اآليل+نقل 
 Excel+Windows+Word مجركي

 / / تقين إعالم اجلمارك رئيس قطاع النقل
آلة راقنة  C.A.P أمينة القسم يلاآلتقنيات اإلعالم    Excel+Windows+Word 



 الفصل الخامس: واقع الفساد التنظيمي بين التجديد على المستوى القانوني، المالي والتقني والصراع االجتماعي
 

240 

 / دراسة السوق ثالثة ثانوي n.3مســري 
 رئيس قسم تسيري
 املخزونات

مهندس دولة يف 
 اإللكرتونيك

 تسيري خمزونات والتموين إدارة أعمال

ياترئيس قطاع املشرت  متوسط 54   تسيري خمزونات والتموين حتسني مستوى 
 مصلحة تسيير المخزونات: .ب

النقص الواضح في كل وظيفة في مصلحة تسيير و  يوضح الوظيفة حسب التأهيل :(17)الجدول رقم 
 .المخزونات
 التكوين المقدم نقص مهني ثابت التأهيل الوظيفة

 رئيس قطاع تسيري
 املخزونات

C.F.A   مسري
 مطبخ

يلتقنيات اإلعالم اآل  Excel+Windows+Word 

 رئيس قطاع تسيري
 املخزونات

C.A.P  التكبري 
يلتقنيات اإلعالم اآل وامليكانيك  Excel+Windows+Word 

يلتقنيات اإلعالم اآل A.S1 مراقبة املعطيات  Excel+Windows+Word 
 / / مــدرب n.3خمزن 
 / / ابتــدائي n.3خمزن 

ياترئيس قطاع املشرت   B.P ميكانيك   / / 

تسيري   C.A.P تسيري املخزونات
 خمزونات

نقص التأمني 
 واالستقاللية

Excel+Windows+Word 

 :B.M.Pمصلحة  .ج
 .B.M.Pالنقص الواضح في كل وظيفة في مصلحة و  يوضح الوظيفة حسب التأهيل :(18)الجدول رقم 

 التكوين المقدم نقص مهني ثابت التأهيل الوظيفة
تقين سامي كل 
 التخصصات

 تقين سامي تسيري
 Excel+Windows+Word إعالم اآليل املخزونات

يكمهندس يف امليكان Pمهندس رئيسي   تسيري، انتاج املعلومات، ادارة جانب تقين 
 األعمال

قمهندس يف التسوي n.1مهندس دولة   تسيري، انتاج املعلومات، ادارة جانب تقين 
 األعمال
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 قسم الصيانة: 1.0
 مصلحة قطاع الميكانيك:  .أ

في كل وظيفة في مصلحة قطاع  النقص الواضحو  يوضح الوظيفة حسب التأهيل :(19الجدول رقم )
 .الميكانيك

 التكوين المقدم نقص مهني ثابت التأهيل الوظيفة
ميكانيك  C.A.P ميكانيك صيانة  تطوير املستوى التقييم 
كرئيس قطاع امليكاني  / / أمــــي 

ميكانيك  OP3 C.A.Pميكانيك صيانة   تطوير املستوى التقييم 

يانةتقين سامي يف الص قطاع الطهي  تقنيات اإلعالم اآليل 
 اإلعالم اآليل وإدارة األعمال

Excel+Windows+Wo
rd 

متوسط OP3 54ميكانيك صيانة   تطوير املستوى التقييم 
 تطوير املستوى التقييم أمــــي OP1ميكانيك صيانة 
 تطوير املستوى التقييم أمــــي OP2 ميكانيك صيانة
كتقين يف امليكاني OP3ميكانيك صيانة   تطوير املستوى التقييم 

يكرئيس فريق امليكان  C.A.P  ميكانيك  تطوير املستوى التقييم 
 / / أمــــي ميكانيك الصيانة
ميكانيك الصيانة 

OP3 
C.A.P ضبط   تطوير املستوى التقييم 

OP1 C.A.Pميكانيكي  آلية   تطوير املستوى التقييم 
كرئيس قطاع امليكاني يانةتقين سامي يف الص   اإلعالم اآليل وإدارة األعمال تقنيات اإلعالم اآليل 

رئيس مصلحة ورشة 
C.A.P امليكانيك ضبط   اعالم آيل تقنيات اإلعالم اآليل 

 تطوير املستوى التقييم أمـــي ميكانيك الصيانة
يكرئيس فريق امليكان  C.A.P  ميكانيك  تطوير املستوى التقييم 
يكرئيس فريق امليكان كامليكانيتقين يف    تطوير املستوى التقييم 
 ميكانيك الصيانة

OP2 
C.A.P  ميكانيك  تطوير املستوى التقييم 

ميكانيك الصيانة 
OP3 

 تطوير املستوى التقييم أمـــي
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 مصلحة الكهرباء:  .ب
 .النقص الواضح في كل وظيفة في مصلحة الكهرباءو  يوضح الوظيفة حسب التأهيل :(21)الجدول رقم 

 التكوين المقدم نقص مهني ثابت التأهيل الوظيفة
ميكانيك آيل  OP2 C.A.Pكهربائي يف صيانة   تطوير املستوى التقييم 

 تطوير املستوى التقييم أمــــي كهربائي يف صيانة
 تطوير املستوى التقييم ابتــدائي عـــامل

C.A.P رئــيس منطقة الكهرباء   تطوير املستوى التقييم 
اعيةيف الكهرباء الصن OP3 C.A.Pكهربائي يف صيانة  تطوير املستوى التقييم 
الكرتوميكانيك   C.A.P كهربائي يف الصيانة  تطوير املستوى التقييم 

C.A.P حلام كهرباء تلحيم    تطوير املستوى التقييم 
OP3 C.A.P كهربائي يف صيانة كهرباء صناعية    تطوير املستوى التقييم 
 تطوير املستوى التقييم أمــــي OP3كهربائي يف الصيانة 

 تطوير املستوى التقييم ابتــدائي كهربائي يف صيانة
الكرتوميكانيك   C.A.P رئيس فريق الكهرباء  تطوير املستوى التقييم 
ءتقين سامي يف الكهربا  تطوير املستوى التقييم تقين سامي يف الكهرباء 

n.1 C.A.Pلــحام يف التلحيم  املستوىتطوير  التقييم   
كانيكتقين سامي يف  االكرتومي رئيس قطاع التدخل  تطوير املستوى التقييم 

 تطوير املستوى التقييم ثالــثة ثـــانوي عـــامل
 تطوير املستوى التقييم ابتـــدائي كهربائي يف الصيانة

 مهندس يف اإللكرتوتقين رئيس مصلحة الكهرباء
وسائل اعالم 
 آيل+ إدارة أعمال

آيل+ إدارة أعمالاعالم   

الكرتوميكانيك   OP1 C.A.Pكهربائي يف الصيانة   تطوير املستوى التقييم 
يف الكهرباء   OP1 C.A.Pكهربائي يف الصيانة   تطوير املستوى التقييم 

كانيكتقين سامي يف  االكرتومي OP2كهربائي   تطوير املستوى التقييم 
الكرتوميكانيك   OP2 C.A.Pكهربائي   تطوير املستوى التقييم 

يف الكهرباء   OP1 C.A.Pكهربائي يف الصيانة   تطوير املستوى التقييم 
يف الكهرباء   OP1 C.A.Pكهربائي يف الصيانة   تطوير املستوى التقييم 
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 :Travaux Neufsمصلحة  .ج
النقص الواضح في كل وظيفة في مصلحة و  يوضح الوظيفة حسب التأهيل :(20)الجدول رقم 

Travaux Neufs. 

 التكوين المقدم نقص مهني ثابت التأهيل الوظيفة
C.A.P رئيس منطقة التلحيم   / / 

 تلحيم الرتكيب O.H.Q C.A.PSerrurerieحلــام 
يات تلحيم يف ثالثة وضع

1G, 2G, 3G 
 Travauxرئيس مصلحة 

Neufs 
قنيةاعالم آيل، يقظة ت مهندس يف امليكانيك  مشروع،اعالم آيل، صيانة  

 إدارة أعمال
 O.P1  حلــام

CHAUDROMMERIE- 
C.A.P  ميف التلحي يمتكوين قاعدي يف التلح ترصيص وتقطيع   

ميف التلحي  Soudeur- O.P1 C.A.P-حلــام   تلحيم الرتكيب 
يات تلحيم يف ثالثة وضع

1G, 2G, 3G 

ميف التلحي  O.H C.A.Pحلــام   تلحيم الرتكيب 
يات تلحيم يف ثالثة وضع

1G, 2G, 3G 
 د. مصلحة اآللية:

 .النقص الواضح في كل وظيفة في مصلحة اآلليةو  يوضح الوظيفة حسب التأهيل :(22) الجدول رقم

 التكوين المقدم نقص مهني ثابت التأهيل الوظيفة

يكمهندس يف األلكرتون n.2مهندس دولة  
دارة تعديل+اعالمآيل+ا
 تقييم السرعة+ اعالم آيل األعمال

مصلحة اآلليةرئيس  يكمهندس يف اإللكرتون   
دارة تعديل+اعالمآيل+ا
 األعمال

مقاييس الضبط+ إدارة 
 أعمال

كانيكتقين سامي يف املي رئيس قطاع اآللية  اعالم آيل،إدارة أعمال تقنيات االعالم آيل 
 التقييم النهائي التقييم األوىل ابتــدائي OP2كهربائي 

يف   C.A.P عون تعديـــل
 اإللكرتونيك

 التقييم النهائي التقييم األوىل
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 :BTCه. مصلحة المكتب التقني المركزي 
المكتب النقص الواضح في كل وظيفة في مصلحة و  يوضح الوظيفة حسب التأهيل :(23الجدول رقم )

 .BTCالتقني المركزي 

 التكوين المقدم نقص مهني ثابت التأهيل الوظيفة

يف تقين سامي  كشاف حمضر
 الكهرباء

ري إعالم آيل+ حتض
 عايل

Excel+Windows+Word 
 إدارة أعمال

 C.E.P كشاف حمضر
ري إعالم آيل+ حتض

 عايل
Excel+Windows+Word 

 إدارة أعمال
ب رئيس مصلحة املكت
 التقين املركزي

تقين سامي يف 
 امليكانيك

ري إعالم آيل+ حتض
 عايل

Excel+Windows+Word 
 إدارة أعمال

C.A.P منفذ الرسم     التربير 
 العمارات

ري إعالم آيل+ حتض
 عايل

Excel+Windows+Word 
 إدارة أعمال

تقين سامي يف  كشاف حمضر
ةالصيانة الصناعي  

ري إعالم آيل+ حتض
 عايل

Excel+Windows+Word 
 إدارة أعمال

صيانةتقين سامي يف ال  
تقين سامي يف 
ةالصيانة الصناعي  

ري إعالم آيل+ حتض
 عايل

Excel+Windows+Word 
 إدارة أعمال

جيعون حتضريي منه  C.A.P التعديل   إعالم آيل 
Excel+Windows+Word 

 إدارة أعمال

تقين سامي يف  كشاف حمضر
ةالصيانة الصناعي  

ري إعالم آيل+ حتض
 عايل

Excel+Windows+Word 
 إدارة أعمال

مهندس دولة يف  مهندس دولة
 امليكانيك

 Excel+Windows+Word  فريقتقنيات حتضري
 إدارة أعمال
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 لقسم التجاري:ا 1.0
  .النقص الواضح في كل وظيفةو  يوضح الوظيفة حسب التأهيل :(24الجدول رقم )

 
 التكوين المقدم نقص مهني ثابت التأهيل الوظيفة

C.A.P عون جتاري حماسبة  اعالم آيل+ جتارة  
 وتسويق

Excel+Windows+Word 
 

 ثالثة ثانوي عون جتاري
اعالم آيل+ جتارة 

 وتسويق
Excel+Windows+Word 

 

C.A.P عون جتاري يميف التلح   
اعالم آيل+ جتارة 

 وتسويق
Excel+Windows+Word 

 

اريرئيس القسم التج  C.A.P بةيف احملاس   / Excel+Windows+Word 
 

اعالم آيل+ جتارة  5AM عون جتاري
 وتسويق

Excel+Windows+Word 
 

 اعالم آيل n.2 3AMعون إداري 
Excel+Windows+Word 

 

 اعالم آيل ابتـــدائي مدون معلومات
Excel+Windows+Word 

 

C.A.P عون جتاري حماسبة   Excel+Windows+Word تقنيات االعالم آيل 
 

رئيس املصلحة 
 C.M.T.C التجارية

اعالم آيل+ جتارة 
 وتسويق

ادارة أعمال+ 
Excel+Windows+Word 

 
رئيس مكلف 
 بالدراسات

 Excel+Windows+Word اعالم آيل /
 

ة واملاليةتقين يف احملاسب رئيس قطاع البيع  / 
Excel+Windows+Word 
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 المصنع العلوي: 9.0
 مصلحة الحجر: .أ

 النقص الواضح في كل وظيفة في مصلحةو  يوضح الوظيفة حسب التأهيل :(22الجدول رقم )

 التكوين المقدم نقص مهني ثابت التأهيل الوظيفة
 ضبط يف امليكانيك التقييم املستمر أمــــي n.1ميكانيكي  

يف الكهرباء   O.P1 C.A.Pكهرباء صيانة   / / 
 ضبط يف التلحيم تلحيم الرتكيب AF 9 حلام

اتصيانة دائمة للشاحن أمــــي s.rسائق  3صيانة مستوى    
Chaudronnée 

O.P1 
C.A.P لحيمتكوين يف قواعد الت ضبط يف التلحيم  

اتصيانة دائمة للشاحن n.1 B.E.Fسائق شاحنة   3صيانة مستوى    
 / / C.A.P Diesel مسؤول ورشة

 ضبط يف امليكانيك التقييم املستمر OP2 4 AMميكانيك صيانة 
 / / أمــــي سائق حمجر
 / / آلية C.A.P مراقب ورشة
 / / أمــــي مسؤول ورشة

 / / أمــــي n.1سائق شاحنة  
ورشةمراقب   / / أمــــي 

 / / ابتــــدائي مسؤول ورشة
 / / AM 4 مسؤول ورشة

كرئيس قطاع امليكاني  C.P.A 
TOURNEUR )تدوير(   

اتصيانة دائمة للشاحن 3صيانة مستوى    

 / / أمــــي كشاف حمضر للتكسري
ادةمبادئ أولية يف القي حتضري فريق عمل أمـــــي رئيس منصب حمجر  
اتصيانة دائمة للشاحن ابتــــدائي n.2سائق شاحنة  3صيانة مستوى    
 / / ابتــــدائي مكلف بالتفجري
اتصيانة دائمة للشاحن أمــــي سائق شاحنة 3صيانة مستوى    
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 / / ابتــــدائي n.2سائق شاحنة 
 / / ابتــــدائي مراقب ورشة

Chauds تلحيم
OP3 

 ضبط يف التلحيم تلحيم الرتكيب ابتــــدائي

 / / ابتــــدائي مساعد طباخ
 / / ابتــــدائي OP2كهرباء صيانة 
 / / تقين يف الكهرباء تقين يف الكهرباء

C.P.A رئيس مصلحة احملجر الكرتوميكانيك   ادارة أعمال حتضري فريق عمل 
مسؤول ورشة 
stagiaire 

 / / ابتــــدائي

نيكتقين سامي يف الكرتوميكا كشاف حمضر اآليل تقنيات اإلعالم   إعالم آيل+إدارة أعمال 
نيكرئيس قطاع األلكرتو   C.P.A الكهرباء الصناعية   إدارة أعمال حتضري فريق عمل 
 / / ابتــــدائي مسؤول ورشة
 الضبط يف التلحيم تلحيم الرتكيب O.P1 3 AMحلام 
 / / ابتــــدائي مسؤول ورشة
 / / أمــــي مسؤول ورشة
 / / ابتــــدائي مسؤول ورشة
 / / ابتــــدائي مراقب ورشة
C.P.A ميكانيك صيانة ميكانيك  كالضبط يف امليكاني التقييم املستمر   
 / / تقين يف التفجري رئيس حمجر

جررئيس اإلرسال يف احمل  / / ابتــــدائي 
اتصيانة دائمة للشاحن ابتــــدائي n.2سائق شاحنة  3صيانة مستوى    

 / / أمــــي سائق مكسرة احلجارة
كالضبط يف امليكاني التقييم املستمر ابتــــدائي OP2مكلف بالتشحيم   
 / / ابتــــدائي n.1سائق شاحنة  
 / / أمــــي n.1سائق شاحنة  
يكرئيس فريق امليكان كالضبط يف امليكاني التقييم املستمر ابتــــدائي   
n.1 C.P.Aعون اداري  احملاسبة   / / 
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 / / ابتــــدائي مراقب ورشة
 / / ابتــــدائي مسؤول ورشة مرتبص

 الضبط يف التلحيم تلحيم / O.P1 حلام
 الضبط يف التلحيم تلحيم O.H.Q 4 AMحلام 
اتصيانة دائمة للشاحن n.1 3 AMسائق شاحنة   3صيانة مستوى    
 / / AM 4 مسؤول ورشة
 / / أمـــي رئيس ورشة

 / / O.P1 C.P.Aكهربائي 
رباءسامي يف الكهتقين  كانيكتقين سامي يف اإللكرتومي   ادارة أعمال حتضري فريق عمل 

جريمساعد املكلف بالتف  / / متوسط 
 

 مصلحة ورشة الميكانيك: .ب
النقص الواضح في كل وظيفة في مصلحة ورشة و  يوضح الوظيفة حسب التأهيل :(22الجدول رقم )

 .الميكانيك

 التكوين المقدم نقص مهني ثابت التأهيل الوظيفة
 / / أمــــي 2OPميكانيك صيانة 
 مكلف بالقياس وسائل املراقبة التقنية ميكانيك 3OP C.A.Pميكانيك الصيانة 

O.H.Q Tourneur C.A.P مكلف بالقياس وسائل املراقبة التقنية التدوير 
 التشحيم وسائل املراقبة التقنية أمــــي 1O.Pمكلف بالتشحيم  

 تقين يف امليكانيك رئيس قطاع
تقنيات اإلعالم اآليل+ 

 حتضري فريق عمل
إعالم آيل+ادارة 

 أعمال
 التشحيم تقنيات اإلعالم اآليل ميكانيك آيل C.A.P رئيس مصلحة ورشة امليكانيك

 التشحيم وسائل املراقبة التقنية أمــــي 1O.Pمكلف بالتشحيم  
 / التقنيةوسائل املراقبة  أمــــي 1O.Pمكلف بالتشحيم  
 3صيانة مستوى  / أمــــي مكلف بالتخزين

 صيانة الشاحنات ختطيط بناء  1O.P C.A.Pميكانيك الصيانة 
+ 3صيانة مستوى 

 إدارة أعمال
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 3صيانة مستوى  صيانة الشاحنات تقين سامي يف الصيانة رئيس قطاع
 التشحيم صيانة الشاحنات أمـــي 1O.Pميكانيكي 

 التقييم وسائل املراقبة التقنية متوسط n.2مكلف بالتشحيم 
 القياس التقييم n.2 4 AMعامل 

 القياس وسائل املراقبة التقنية ابتـــدائي 1O.Pميكانيك الصيانة 
O.H.Q Tourneur C.A.P القياس وسائل املراقبة التقنية التدوير 
O.H.Q Tourneur C.A.P القياس وسائل املراقبة التقنية ميكانيك آيل 

 / A.S 3 عامل 
تكوين يف الطهي 

 )الفرن(
O.H.Q أمــــي / / 
 3صيانة مستوى  صيانة الشاحنات أمــــي 1OPميكانيكي 

 3صيانة مستوى  صيانة الشاحنات أمــــي 3OPميكانيك الصيانة 
 القياس وسائل املراقبة التقنية ميكانيك 3OP C.A.Pميكانيك الصيانة 

 3صيانة مستوى  صيانة الشاحنات ميكانيكآلية Grutier C.A.Pرئيس 
 التشحني وسائل املراقبة التقنية أمــــي 2OPميكانيك صيانة 

 التقييم صيانة الشاحنات ميكانيك C.A.P عون تقين
O.H.Q   ميكانيك صيانة C.A.P القياس  وسائل املراقبة التقنية ميكانيك 
 مستوىصيانة  التقييم أمــــي MANUTرئيس فريق 

 التشحيم وسائل املراقبة التقنية أمـــي 1O.Pمكلف بالتشحيم 
 التقييم التقييم أمـــي 1O.Pمكلف بالتشحيم 

3 OP
TOURNEUR 

C.A.P التقييم التقييم التدوير 
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 مصلحة الوسائل: .ج
 .النقص الواضح في كل وظيفة في مصلحة الوسائلو  يوضح الوظيفة حسب التأهيل :(21الجدول رقم )

 التأهيل الوظيفة
نقص مهني 

 ثابت
 التكوين المقدم

رئيس فريق 
FLUINDE 

 وسائل املراقبة التقنية القياس ابتـــدائي

ميكانيكي يف الصيانة 
3OP 

C.A.P ميكانيك / / 

 / / أمــــي رئيس ورشة
 / / ميكانيك 3OP C.A.Pميكانيك صيانة 

 أمـــــي 3OPميكانيك صيانة 
اإلختالف يف 

الزيوت 
 والتشحيم

 التشحيم

O.H.Q القياس تقين يف الري / 

 رئيس قطاع امليكانيك
تقين سامي يف 

 الصيانة الصناعية
اإلعالم اآليل 

 والتحضري
 إدارة األعمال

Excel+Windows+Word 

 رئيس قطاع امليكانيك
تقين سامي يف 

 الصيانة الصناعية
اإلعالم اآليل 

 والتحضري
 إدارة األعمال

Excel+Windows+Word 
 / / ميكانيك 3OP C.A.Pميكانيك صيانة 

 رئيس مصلحة الوسائل
مهندس يف اهلندسة 

 امليكانيكية
اإلعالم اآليل 

 والتحضري
إدارة 

 Excel+Windows+Wordاألعمال
ميكانيك صيانة 

O.H.Q ابتـــدائي / / 

ميكانيك صيانة 
O.H.Q C.A.Pميكانيك / / 

 / التقييم ميكانيكC.A.P مساعد ميكانيكي
 / التقييم ميكانيكC.A.P مساعد ميكانيكي

 نجارة النحاس: -  Chaudronnerieد. مصلحة ورشة 
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النقص الواضح في كل وظيفة في مصلحة نجارة و  يوضح الوظيفة حسب التأهيل :( 21الجدول رقم ) 
 .النحاس

 التكوين المقدم نقص مهني ثابت التأهيل الوظيفة
 تكوين يف قواعد ختطيط جنارة النحاس ختطيط جنارة النحاس 3OP C.P.Aخمتص يف جنارة النحاس 
 تكوين يف قواعد ختطيط جنارة النحاس ختطيط جنارة النحاس 3OP C.P.Aخمتص يف جنارة النحاس 

 تكوين يف قواعد ختطيط جنارة النحاس ختطيط جنارة النحاس صيانة السيارات  3OP C.P.Aحلام
 / تلحيم صيانة النحاس 3OP C.P.Aحلام
 1G ,2G ,3Gوضعيات  51ضبط التلحيم يف  تلحيم التلحيم 3OP C.P.Aحلام

 تكوين يف قواعد ختطيط جنارة النحاس ختطيط جنارة النحاس تقين يف امليكانيك CHANDرئيس فريق 
 1G ,2G ,3Gوضعيات  51ضبط التلحيم يف  تلحيم إبتـــدائي O.H.Qحلام  

خمتص يف جنارة النحاس 
O.H.Q 1وضعيات  51ضبط التلحيم يف  تلحيم أمـــيG ,2G ,3G 

 1G ,2G ,3Gوضعيات  51ضبط التلحيم يف  تلحيم ابتــــدائي 3OPخمتص يف جنارة النحاس 
 Excel+Windows+Word تقنيات اإلعالم اآليل C.P.A رئيس ورشة جنارة النحاس
 ادارة أعمال تلحيم سامي يف الصيانةتقين  رئيس قطاع جنارة النحاس

 1G ,2G ,3Gوضعيات  51ضبط التلحيم يف  تكوين خمتص ابتـــدائي  3OPحلام
 1G ,2G ,3Gوضعيات  51ضبط التلحيم يف  تكوين خمتص متوسط رئيس فريق جنارة النحاس
 1G ,2G ,3Gوضعيات  51ضبط التلحيم يف  تكوين خمتص ابتـــدائي رئيس فريق جنارة النحاس
 1G ,2G ,3Gوضعيات  51ضبط التلحيم يف  تكوين خمتص تلحيم 2OP C.P.Aخمتص يف جنارة النحاس 
 1G ,2G ,3Gوضعيات  51ضبط التلحيم يف  تكوين خمتص ابتـــدائي  1OPخمتص يف جنارة النحاس

جنارة النحاس  1OP  C.P.Aخمتص يف جنارة النحاس
 1G ,2G ,3Gوضعيات  51ضبط التلحيم يف  تكوين خمتص والتلحيم

جنارة النحاس  1OP  C.P.Aخمتص يف جنارة النحاس
 1G ,2G ,3Gوضعيات  51ضبط التلحيم يف  تكوين خمتص والتلحيم

جنارة النحاس  1OP  C.P.Aخمتص يف جنارة النحاس
 1G ,2G ,3Gوضعيات  51ضبط التلحيم يف  تكوين خمتص والتلحيم
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 :E.M.Rه. مصلحة 
النقص الواضح في كل وظيفة في مصلحة و  يوضح الوظيفة حسب التأهيل :(29الجدول رقم )

E.M.R. 
 التكوين المقدم نقص مهني ثابت التأهيل الوظيفة

رئيس مصلحة 
E.M.R 

تقين سامي يف 
 الشاحنات الدائرة

 إدارة األعمال تقنيات اإلعالم اآليل
Excel+Windows+Word 

 n.1ميكانيك آلية  
 C.A.P ميكانيك

 آلية
/ / 

 / / ميكانيك آلية E.M.Rرئيس فريق 

تقين سامي يف  E.M.Rتقين سامي 
 الشاحنات الدائرة

 إدارة األعمال التقييم

 / / إبتــدائي 3OPميكانيك آيل 
تقين سامي 

 E.M.Rيف
تقين سامي يف 

 الشاحنات الدائرة
 إدارة أعمال، ري التدخل، الصيانة اليومية

 صيانة الشاحنات التدخل، الصيانة اليومية إبتـــدائي E.M.Rرئيس فريق 

 أمـــــي n.3ميكانيكي 
إعالم آيل، التكنولوجيا 

 صيانة الشاحنات املتطورة

تقين سامي يف  كشاف حمضر
 الشاحنات الدائرة

إعالم آيل، التكنولوجيا 
 املتطورة

 صيانة الشاحنات

 E.M.Rتقين سامي 
تقين سامي يف 

 شاحنات الدائرةال
 صيانة الشاحنات التدخل يف الري

 E.M.Rتقين سامي 
تقين سامي يف 

 إدارة أعمال، ري التدخل يف الري الشاحنات الدائرة

 كشاف حمضر
شهادة يف اآللة 

 / / الراقنة

O.H.Q C.P.A  ميكانيك
 آلية

 سياقة وصيانة الشاحنات التدخل
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III -  القانونيالفساد في الجانب: 

 :داخل نسق القانون التنظيمي -أوال 
 :حسب القانون التنظيمي -0
 ديبـــاجــــة: 

تندرج هذه االتفاقية اجلماعية يف إطار تطبيق النصوص التشريعية والتطبيقية اجلديدة السارية على عالقات 
 العمل والسيما:

 34-45رقم املتعلق بعالقات العمل، املعدل بالقانون  33/54/3445املؤرخ يف  33-45القانون رقم  -
 .54/54/3446املؤرخ يف  33-46، واألمر رقم 33/33/3445املؤرخ يف 

املتعلق باحلماية من النزاعات اجلماعية يف العمل وتسويتها  56/53/3445املؤرخ يف  53-45القانون رقم  -
 33/33/3443املؤرخ يف  34-43وممارسة احلق يف اإلضراب، املعدل بالقانون رقم 

املتعلق بتسوية نزاعات العمل الفردية، املعدل بالقانون رقم  56/53/3445املؤرخ يف  54-45القانون رقم  -
43-38  

املتعلق بكيفيات ممارسة احلق النقايب، املعدل بالقانون رقم  53/56/3445املؤرخ يف  34-45القانون رقم  -
 33/33/3443املؤرخ يف  43-15

املتعلق باحلفاظ على الشغل ومحاية األجزاء الذين  36/52/3444املؤرخ يف  54-44املرسوم التشريعي رقم  -
 من شأهنم فقدان عملهم بصورة غري إرادية.

 الذي ينشأ التقاعد املسبق. 36/52/3444املؤرخ يف  35-44املرسوم التشريعي رقم  -
 الذي ينشأ التأمني على البطالة. 36/52/3444املؤرخ يف  33-44املرسوم التشريعي رقم  -

واألحكام الواردة يف اإلتفاقية اجلماعية لفرع مواد البناء، املربمة وفقا للباب السادس من كما أهنا تتماشى 
املذكور أعاله واملتضمن التفاوض اجلماعي. بني املستخدم واملمثلني النقابيني  33-45القانون رقم 
 للمؤسسة.

  املستخدم يف إطار حتسني سري اهليئة املشاركة يف أعمال التكوين وحتسني األداء، وجتديد التأهيل اليت يعهد هبا
 املستخدمة أو زيادة فعاليتها أو حتسني الرعاية الصحية واألمن.

 .مراعاة الواجبات النامجة عن عقد العمل، والنظام الداخلي، وهذه اإلتفاقية 
 : بند يتعلق بعدم املنافسة:6املادة 

احل مباشرة أو غري مباشرة يف حيظر على كل عامل أن جيوز هو شخصيا، أو بواسطة شخص آخر، مص
مؤسسة أخرى أو شركة منافسة ال "زبونة"، أو متعاملة تعامال ثانويا، هلا عالقات، على العموم،مع املستخدم، 

 إال مبوافقة معللة قانونا من هذا األخري.
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ة املستخدم إما ويف حالة ما إذا كان مسموحا له وبصورة قانونية أن ميارس نشاطا موازنا، فإنه حيظر عليه منافس
 مباشرة أو بصورة غري مباشرة بواسطة طرف ثالث.

 : السر املهين:4املادة 
 مينع منعا باتا حتويل وثائق ذات طابع مايل أو حماسيب أو جتاري وتقين وإخفاؤها وإتالفها.

 الترفع إلزامية السر املهين إال بالقانون أو ترخيص كتايب من اجلهة املشرفة.
 قات العمل الفرديةالباب الثاين: عال

 الفصل األول: شروط التوظيف وكيفياته
 : التوظيف:8املادة 
 جترى على كل مرتشح ملنصب عمل دومنا إلتزام بالتوظيف:  

 فحوص طبية تسمح مبعرفة قدراته البدنية لشغل منصب العمل الذي يطلبه. .3
 فحوص أو إختبارات الدخول عن قدراته وكفاءته املهنية. .3

 لتوظيف: : سن ا4املادة 
سنة، وعندما يسمح منصب  36ال جيوز حبال من األحوال أن يقل احلد األد  من العمر للتوظيف 

 سنة، بعد عقد متهني وفقا للتشريع املعمول به. 36عمل ما بتوظيف أعوان دون 
ميكن أن تكون شروط التوظيف جزءا من معايري التوظيف لبعض مناصب العمل، ال جيوز توظيف 

 إال بناء على تقدمي رخصة يعدها وليه الشرعي.عمل قاصر 
ال جيوز أن يوظف العامل القاصر للقيام بأشغال خطرة أو غري نقية أو مضرة بصحته أو مسيئة إىل مثله 

 اخللقية.
 : فرتة التجربة واإلختبار35املادة 

 خيضع كل مرتشح قبله املستخدم، إلختبارطواله املدة:
 ملوظفي التنفيذ ( بالنسبة53* شهرين ) 364/316
 ( أشهر ملوظفي املهارة54*أربعة ) 332/382
شهرا بالنسبة ملناصب  33( أشهر لإلطارات، وميكن رفع هذه املدة إىل 56* ستة ) 455/336

 العمل اليت تتطلب تأهيال أعلى )اإلطارات السامية(.
 ذه املادة.ميكن متديد فرتت التجربة مرة واحدة وملدة التزيد على الفرتة احملددة يف ه

 جيب أن يبلغ العامل بالتمديد كتابيا.
وميكن الطريف العامل واملستخدم، أن يقوما خالل هذه الفرتة بنقض عقد العمل دومنا تعويض أو إشعار 

 مسبق.
 : فرتة  التجربة غري املرصية33املادة 
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عار مسبق، إذ مل تكن يوضع حدا لعقد العمل أثناء فرتة التجربة أو يف هنايتها، ودومنا تعويضات أو إش
 نتائجها مرضية، ويبلغ فسخ العقد كتابيا.

 : فرتة التجربة املرضية33املادة 
يثبت العامل يف منصبه إذا أسفرت نتائج فرتة التجربة عن نتائج مرضية، ويتلقى هلذا الغرض قرارا 

 بالتثبيت يبني تصنيفه ومكان تعيينه، وأجره.
 أقدميته.وحبسب فرتة التجربة يف حساب سنوات 

 : أصناف العقد31املادة 
ميكن أن يوظف العامل بعقد ذي مدة حمددة أو غري حمددة، وللعمل كامل الوقت أو جزءا منه يف أي 

 من منطي التعاقد.
 يكون الوقت اجلزئي مساويا على األقل لنصف الوقت الكامل املناسب ملدة العمل األسبوعية القانونية.

 تقل عن الوقت اجلزئي.الجيوز توظيف أي عامل ملدة 
 : عقد ملدة غري حمددة للعمل جزءا من الوقت34املادة 

 ميكن العامل أن يعمل يف اطار عقد ملدة غري حمددة، لكن جلزء من الوقت يف حالتني:
 إذا كان حجم العمل املتاح اليسمح باللجوء إىل خدمات العامل كامل الوقت. -3
 ألسباب عائلية أو لقضاء شؤون خاصة.إذا طلب العامل املباشر اخلدمة ذلك  -3

 جيب أن يكون الطلب مقبوال من املستخدم.
 

 : عقد ملدة حمددة32املادة 
ميكن أن يوظف العامل يف اطار عقد ملدة حمددة، يف احلاالت األربع املنصوص عليها دون غريها يف 

 التشريع املعمول به والسيما:
 ت غري قابلة للتجديد.إذا كان العمل مرتبطا بعقود أشغال أو خدما -3
يف حالة إستخالف صاحب منصب عمل يتغيب صاحبه مؤقتا ويتعني على املستخدم حفظ املنصب  -3

 لصاحبه.
 إلجناز أشغال دورية ذات طابع متقطع. -1
 يف حالة وجود حجم زائد من العمل. -4

 تبني عالقة العمل يف مجيع احلاالت، مدة عقد العمل ودواعي املدة املقررة.
 : سري عالقة العملالفصل الثاين

 : تصنيف العامل عند التوظيف36املادة 
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جيب أن يتوفر يف املرتشح للتوظيف ملنصب العمل على قواعد لذلك املنصب على حنو ما هي حمددة 
 يف قائمة مناصب العمل باملؤسسة.

 حيدد تصنيف العامل حديث التوظيف مبستوى صنف املنصب املعني.
 باجلدارة: الرتقية السنوية 34املادة 

من عدد العمال، بناء على إقرتاح من %35تتم الرتقية باالختيار يف حدود قسط سنوي ال يتجاوز 
 اجلهة املشرفة املؤهلة وبعد موافقة املديرية العامة.

 .%35من األجر القاعدي سنويا ويكون حمدودا بنسبة  % 3تكون هذه الرتقية يف مستوى 
جلدارة يف حالة تغيري منصب العمل وهبذه الصفة، حتل هذه امليزة تتاح إمكانية جديدة بالرتقية حسب ا

 حمل سابقتها.
 وينجم التدرج يف الرقي املستحق مبوجب اجلدارة عن نتائج تقدير عمل العامل وتنقيطه السنوي.

 : الرتقية38املادة 
 يعد االنتقال من صنف إىل صنف ترقية

 ية:وميكن العامل أن يستفيد ترقية يف احلاالت اآلت
 .نتيجة جناح يف امتحان داخلي تنظمه املؤسسة أو يف أعقاب فرتة تدريب كللت بالنجاح 
 .نتيجة قيام العامل برفع مستواه بصورة فردية وحصوله على شهادة معرتف هبا 
 .بناء على اقرتاح من اجلهة املشرفة املؤهلة هلذا الغرض 

 رتقية واملناصب املطلوب شغلها يف املؤسسة.تندرج الرتقية يف اطار خطة احلياة املهنية، وميثاق ال
 الفصل الثالث: نقل العامل وتغيري منصب عمله

 نقل العامل اىل مكان عمل آخر 
 :34املادة 

ميكن للمستخدم أن ينقل عامال إىل منصب عمل يناسب مؤهالته، ويقع يف أي مكان تنشط فيه 
 عامل يف هذه احلالة إال قبول التعيني.املؤسسة، وذلك مىت تطلبت ضرورات اخلدمة ذلك وما على ال

إذا كان نقل العامل هنائيا إىل مكان آخر بفرض تغيري مقر اإلقامة فإن منافع خاصة متنح له )السكن، 
 مصاريف الرتحيل(.

 :35املادة 
ميكن اجلهة املشرفة املؤهلة، يف حالة شغور منصب العمل، ويف انتظار شغله، أن تعني خلفا ملدة التزيد 

 ستة أشهر.عن 
يستفيد العامل املؤقت، أثناء تلك الفرتة، تعويض "االنابة" يساوي مبلغه الفارق بني أجره واألجر 

 املناسب للمنصب املستخلف عليه.
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 وعند انقضاء هذه املهلة، إما أن يثبت العامل يف هذا املنصب وإما أن يعود إىل منصبه األصلي.
 الفصل الرابع: وقف عالقة العمل

 :33املادة 
 حيصل وقف عالقة العمل بقوة القانون، وفقا لألحكام التشريعية املعمول هبا بفعل مابأيت:

 .االتفاق املتبادل بني الطرفني 
 .العطل املرضية أو ما ميثلها على حنو ما هو منصوص عليه يف التنظيم املتعلق بالضمان اإلجتماعي 
 ادة التجنيد.أداء اخلدمة الوطنية، أو فرتة اإلستيفاء فيها أو إع 
 .حرمان العامل من حريته طاملا مل يصدر حكم هنائي بإدانته 
 .القرار التأدييب القاضي بوقف العامل من وظيفيفته 
 .املمارسة القانونية للحق يف اإلضراب 
 .العطلة غري املأجورة 

ند انقضاء يعاد دمج العمال املعنيني تلقائيا يف مناصب عملهم أو يف أي مناصب ذات األجور العادلة ع
 الفرتات اليت أوجبت وقف عالقة العمل.

 : االحالة على االستبداع33املادة 
 يتم االحالة على االستبداع وفقا لعالقة العمل 

 : االنتداب املأجور34املادة 
 ميكن أن ينتدب العامل بأجر يف اطار اتفاق مشرتك مع مديرية املؤسسة للغرضني اآلتيني:

  مأذون به مسبقا من املؤسسة.متابعة دورة تكوينية 
 .ممارسة عمل دائم لدى منظمة نقابية 

 الفصل السادس: إهناء عالقة العمل
 : حاالت إهناء عالقات العمل38املادة 

 .إبطال أو إلغاء عقد العمل بصورة قانونية 
 .أنتهاء مدة العقد ذي األمد احملدد 
 .اإلستقالة 
 .التسريح 
  يف التشريع.العجز الكلي عن العمل كما هو حمدد 
 .التسريح للتخفيف من عدد العمال 
 .وقف النشاط القانوين للمؤسسة 
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 .التقاعد 
 .الوفاة 

 : االستقالة34املادة 
 االستقالة هي نقض ارادي لعقد العمل

ويف هذه احلالة، جيب على العامل أن يبلغ كتابيا إرادته اليت اليشوهبا أي لبس بوضع حد لعقد العمل عند 
 عطلة أو اشعار مسبق إجباري.انقضاء مهلة 

 مهلة العطلة االلزامية هي:
 ( واحد لعمال التنفيذ53شهر ) 
 ( لعمال املهارة53شهران ) 
 ( أشهر لالطارات51ثالثة ) 

يناسب االشعار املسبق فرتة عمل، واليرتتب عليه دفع أجر ليس له مقابل من العمل، مبا يف ذلك 
 اتفاق الطرفني على تقليص املدة.

 دة االشعار املسبق يف تاريخ استالم املستخدم رسالة االستقالة.وتبدأ م
ال جيوز للمستخدم أن يرفض االستقالة أو يؤخر تنفيذها، فهي حق العامل الذي خيضع اللزامية احرتام 

 مدة االشعار املسبق حيث يشطب امسه من قائمة عمال املؤسسة.
املسبق االلزامي أو قبل انقضاء اجله، يعد ذلك ويف حالة مغادرة العامل منصبه دون احرتام االشعار 

 ختليا عن املنصب، ويرتتب عليه تسرحيه دومنا تعويضات أو إشعار مسبق.
 : شهادة العمل15املادة 

تسلم للعامل عند اهناء عالقة العمل شهادة عمل تبني تاريخ توظيف العامل وتاريخ انتهاء عالقة 
 ت املناسبة هلا.العمل وكذلك املناصب املشغولة والفرتا

 :13املادة 
ال يلغي تسليم شهادة العمل حقوق املستخدم والعامل وواجباهتما الناشئة عن عقد العمل أو عقد 

 التكوين إال إذا حصل اتفاق كتايب بينهما على غري ذلك.
 الفصل السابع: حماية الشغل واألجراء الذين قد يفقدون مناصب عملهم بصورة غير إرادية

 :13املادة  
، وعندما تقتضي الضرورة اإلقتصادية أن 33-45من القانون رقم  64ميكن املستخدم، عمال باملادة 

 يقوم بتخفيف عدد العمال.
 :11املادة 
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املتضمن  54-44جتري شروط التخفيف من عدد العمال وكيفياته وفقا ألحكام املرسوم التشريعي رقم 
 الذين من شأهنم أن يفقدوا مناصب عملهم  " احلفاظ على الشغل ومحاية األجزاء

 ضمن أسباب اقتصادية".
 :اجلانب االجتماعي14املادة 

والسيما  54-44يتم اعداد اجلانب االجتماعي والتفاوض عليه وفقا ألحكام املرسوم التشريعي رقم 
 منه. 36إىل  35املواد 
 :12املادة 

 واعداد قوائم العمال الذين: يصاغ اجلانب االجتماعي يف مرحلة واحدة تسمح بتجديد
 .حيالون على التقاعد 
 .تقبل احالتهم على التقاعد املسبق 
 .يعاد نشرهم 
 .يسرحون السباب اقتصادية متهيدا لقبوهلم ضمن املستفدين من أدوات التأمني على البطالة 

 :16املادة 
ية، من أدوات يتألف جهز محاية العمال من خطر إضاعة الشغل بصورة الإرادية ألسباب اقتصاد

 قانونية تؤسس ما يأيت:
 نظاما للتقاعد املسبق.

 نظاما للتأمني على البطالة.
 : التقاعد املسبق18املادة 

يسمح نظام التقاعد املسبق للعمال الذين قد يفقدون شغلهم بورة غري إرادية ألسباب اقتصادية، 
( سنوات قبل بلوغهم السن القانوين 35) استفادة احالتهم على التقاعد املسبق طوال فرتة قد تصل إىل عشر

 .33-81للتقاعد على حنو ما هو منصوص عليه يف القانون رقم 
 :14املادة 

لكي يستفيد العامل الذي تعرض لتسريح يف اطار اما عملية ختفيف من عدد العمال، أما لتوقف 
 يه الشروط اآلتية:النشاط املستخدم قانونا، من االحالة على التقاعد املسبق، جيب أن تتوفر ف

  سنة على األقل أذا كانت أنثى. 42سنة على األقل إذا كان ذكرا، و 25أن يبلغ 
  سنة على  35أن يتجمع من سنوات العمل أو ما مياثلها، القابلة للتصحيح مبقتضى التقاعد ما يساوي

سنوات منها ثالث ( 35أن يكون قد دفع إشرتاكات الضمان االجتماعي ملدة التقل عن عشر )و  األقل،
 ( سنوات سابقة إلهناء عالقة العمل.51)
 .أن تكون ضمن قائمة العمال الذين يسرحون لتخفيف عددهم أو انتهاء النشاط املستخدم 
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 :45املادة 
الذي ينشئ التقاعد  54-44جتري كيفيات االحالة على التقاعد املسبق وفقا ألحكام املرسوم رقم 

 املسبق.
 على البطالة: التأمني 43املادة 

 ينشأ نظام التأمني على البطالة لفائدة العمال، ضد خماطر اضاعة الشغل قسرا ألسباب إقتصادية.
 :43املادة 

لكي يستفيد العامل الذي يتم تسرحيه ختفيفا لعدد العمال، أو اهناءا قانونيا لنشاط املستخدم، من 
 تية:أداءات التأمني على البطالة، جيب أن تتوفر فيه الشروط اآل

 ( سنوات.51أن يكون مشرتكا يف الضمان اإلجتماعي طوال فرتة جممعة التقل عن ثالث ) 
 .أن يكون عامال مثبتا يف املؤسسة قبل التعرض إلجراء التسريح ألسباب إقتصادية 
 ( أشهر قبل 56أن يكون مشرتكا ومستوىف اإلشرتاكات يف نظام التأمني على البطالة منذ ما ال يقل عن ستة )

 قضاء عالقة العمل.إن
 :41املادة

-44يتم قبول العامل لإلستفادة من أداءات التأمني على البطالة وفقا ألحكام املرسوم التشريعي رقم 
 الذي ينشئ التأمني على البطالة. 33
 :44املادة 

لة خيول العامل املسرح يف إطار التخفيف من عدد العمال واملستفيد، قبوال يف نظام التأمني على البطا
 ( أشهر من األجر على ذمة املستخدم، ويدفع له عند التسريح.51حقا يف تعويض يساوي ثالثة )

 :42املادة 
أعاله، على أساس األجر الشهري االمجايل املتوسط  44حيسب التعويض املنصوص عليه يف املادة 

 ( شهرا السابقة إلهناء عالقة العمل.33الذي يتلقاه خالل االثين عشر)
 :46املادة 

إذا كان اخنفاض االنتاج أو املردود راجعا اىل أسباب ظفية أو هيكلية، وكان بناء على اهليئة املستخدمة 
مهددا بصورة خطرية، فإنه ينجر عنه مراجعة أشكال ومستويات األجور مبا يعادل اخنفاض النشاط، وذلك 

ية األجزاء الذين من شأهنم إضاعة شغلهم عمال باألحكامالقانونية القانونية املتعلقة باحلفاظ على الشغل ومحا
 بصورة غري إرادية.
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 :44املادة 
إذا ظهرت على أحد العمال قدرات بدنية أو ذهنية منخفضة بسبب حادث، أو مرض، أو تقدم يف 
السن، فإنه يعني يف منصب عمل آخر يناسب قدراته اجلديدة، عقب فرتة إعادة تكييف مهين منصوص عليها 

 املعمول به.يف التنظيم 
 :العجز املهين48املادة 

إذا مل يعد أحد العمال قادرا على القيام مبهامه املرتبطة مبنصب العمل الذي يشغله، ميكن املشرفني 
 عليه أن يقرروا منحه تكوينا مناسبا ومكمال حبيث يستجيب ملتطلبات املنصب

مهين ويتمثل هذا االستنزال يف اعادة وإذا مل يكن هذا التكوين جمديا، تستنزل مرتبة العامل لقصور 
 تعيني العامل لشغل منصب عمل من مستوى تصنيف أد  مع األجر الرتبط به.

 : التقاعد44املادة 
 ( للمرأة 22( عاما للرجل، و سة و سني )65سن التقاعد حمدد بستني )

 ختفيضا يف سن التقاعد بنسبة  تستفيد العامالت االيت ربني طفال أو عدة أطفال ملدة تسعة أعوام على األقل
 ( سنوات.51سنة واحدة لكل طفل ضمن حدود ثالث )

 ( شهرا من حلول موعد إحالة العون على التقاعد، أن خيرب 33جيب على املؤسسة أن تقوم قبل اثين عشر )
 العون املعين بذلك ليتسىن له تكوين ملفه الذي خيوله احلقوق يف احلصول على معاش نظام التقاعد.

 تنفرر أنه إحالة على التقاعد قبل أن تتكفل هيئات التقاعد بالعامل.ال  
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 العالوات والتعويضات -األجور -الباب الرابع: التصنيف
 الفصل األول: تصنيف مناصب العمل

 :41املادة 
يشكل تصنيف مناصب العمل بالنسبة للمؤسسة أداة فضلى لسياستها األجورية وجيسد هذا التصنيف 

 مناصب العمل يف املؤسسة وترتيبها.تدريج 
 :44املادة 

حتلل مجيع مناصب العمل يف املؤسسة، باستثناء وظائف اإلطارات، ويوافق عليها وتصنف يف شبكة 
 تصنيف.
 :42املادة 

 يعني كل منصب عمل يف قائمة املناصب مبا يأيت:
 .عنوانه 
 .مؤشر التصنيف املخصص له 

 :46املادة 
 ثالث جمموعات اجتماعية مهنية. تتألف شبكة التصنيف من

 تدعى جمموعة التنفيذ. 364إىل الرقم االستداليل  355: اليت تبدأ من الرقم االستداليل 3اجملموعة  -
تدعى جمموعة اإلطارات اليت  255إىل الرقم اإلستداليل  362: اليت تبدأ من الرقم االستداليل 3اجملموعة  -

 تشمل:
 االطارات واالطارات السامية.       
 :44املادة 

 حيدد التصنيف واألرقام االستداللية املناسبة هلا يف ملحق هبذه اإلتفاقية.
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 الفصل الثاني: األجر القاعدي
 :48املادة 

 يتلقى العامل على سبيل الراتب أجر يتألف من األجر القاعدي والتعويضات والعالوات.
 :44املادة 

األجر القاعدي بالرقم االستداليل املخصص ملنصب العمل مضروبا يف القيمة النقدية للرقم حيدد 
 دج.22االستداليل املعمول به،وهذه القيمة هي 

 الفصل الثاني: العالوات
 : العالوات املرتبطة باملردود واالنتاجية85املادة 

 تنشأ يف املؤسسة عالوة تدعى "حافزة العاملني".
 :83املادة 

 ص هذه العالوة، على سبيل االستئثار، ملكافأة حسن أداء العامل بغية حفز مردوده.ختص
 تعدل هذه العالوة تبعا ملقاطعات األنشطة يف املؤسسة.

 :83املادة
حيسب مبلغ احلافز على أساس ضوابط حمددة لكل مجاعة عمال من اجلماعات خمتلف قطاعات 

 األنشطة يف املؤسسة.
 لية املخصصة هلذه اجلماعات مذكورة تفاصيلها يف امللحق.ومقاييس القيم االستدال

 :81املادة 
 أعاله هي اآلتية: 83الضوابط املذكورة يف املادة 

 .مصانع االمسنت 
 .مصانع أو معامل االمسنت واجلبس 
 .وحدات تقدمي اخلدمات 
 .املقر املركزي 

 :84املادة 
 ملحق هبذه االتفاقية.حتدد مبادئ نظام احلوافز وحمتواه وكيفيات ختصيصه يف 

 :82املادة 
يرتبط دفع العالوة احلافزة بالتواجد الفعلي للعامل، وحتدد املؤسسة معايري التقييم وضوابط القياس 

 والتقدير.
 الفصل الرابع: النظام التعويضي



 الفصل الخامس: واقع الفساد التنظيمي بين التجديد على المستوى القانوني، المالي والتقني والصراع االجتماعي
 

264 

 : التعويض عن األقدمية86املادة 
التعويض حتدد نسبته ودورية ختول األقدمية املكتسبة داخل املؤسسة أو خارجها حقا للعامل يف 

 استحقاقه حسب اآليت:
 تصحح السنوات املؤداة داخل املؤسسة وفرع مواد البناء على أساس:

 ( سنوات35( واحدة إىل عشر )53من سنة ): 53% 
 ( سنة: 32( سنة إىل  سة عشر )33من احدى عشرة )3.25% 
 ( سنة: 35( سنة إىل عشرين )36من ست عشرة )3% 
 ( 35من عشرين) ( سنة: 15سنة إىل ثالثني )3.25% 
 ( سنة: 15أكثر من ثالثني )1% 

 من األجر القاعدي.% 5.2تصحح سنوات العمل املؤداة خارج املؤسسة وفرع مواد البناء على أساس 
 : رفع أجر الساعات اإلضافية84املادة 

تعويضا  22و 24يتلقى العامل املطلوب منهأداء ساعات إضافية حسب الشروط احملددة يف املادتني 
 ينجم مبلغه عن تطبيق الزيادات اآلتية على األجر القاعدي.

 25%( األوىل.54عن الساعات اإلضافية األربع ) 
 42% .عن الساعات اإلضافية املؤداة زيادة على الساعة الرابعة 
 355% أو يوم عند  عن الساعات اإلضافية املؤداة ليال وعن الساعات املؤداة استثناء يوم الراحة األسبوعية

 ابتداء من الساعة األوىل.
 : التعويض اجلزايف عن اخلدمة الدائمة88املادة 

إذا تطلبت املهام املتصلة مبنصب عمل ما جلوءا متكررا كثريا إىل ساعات إضافية. ميكن ابتذال 
 التعويضات عن الساعات اإلضافية بتعويض جزايف يدعى "التعويض اجلزايف عن اخلدمة الدائمة".

من األجر القاعدي يناسب  %35ملبلغ الشهري للتعويض اجلزايف عن اخلدمة الدائمة احملدد بنسبة وا
 ساعة عمل إضافية. 33مدة شهرية متوسطة ال تتجاوز 

حيل التعويض اجلزايف عن اخلدمة الدائمة حمل أي مكافأة أخرى عن أشغال مؤداه يف شكل ساعات 
 إضافية.

 يف هذا التعويض، وكذلك مستوى منحه ملحقة هبذه اإلتفاقية. وقائمة املناصب اليت ختول احلق
 وميكن قيام املؤسسة بتحسني هذه القائمة عند احلاجة.

 : التعويض عن التضرر يف العمل84املادة 
مينح تعويض عن التضرر يف العمل عندما يتضمن منصب العمل مهام أو ظروف عمل ذات حماذير من 

 أو اخلطر.املشقة أو االتساخ أو التعفن 
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حتدد املناصب اليت ختول احلق يف هذا التعويض وكذلك النسب املطابقة هلا يف قائمة ملحقة هبذه 
 االتفاقية.
 : التعويض عن منصب العمل التناويب45املادة 

مينح التعويض عن العمل التناويب للعاملني يف مناصب يسري العمل فيها باستمرار وختضع لقوام ذات 
 التناوب.صلة بنظام 
1 x8                            من األجر القاعدي % 32متواصلة 
1 x8                              من األجر القاعدي % 32متقطعة 
3 x8                               من األجر القاعدي %35متقطعة 

 التعويض على النحو اآليت:وفيما خيص املناصب اليت تنطوي على فرتات حيق فيها النشاط، وحيدد 
 : الفحوص الطبية334املادة 

 يتعني على املستخدم أن جيرب مجيع العمال األجراء على اخلضوع لفحص طيب ولو ملرة واحدة يف السنة.
 : جلنة الرعاية الصحية واألمن338املادة 

واألمن يف كل موقع  ينشئ املستخدم وفقا للتشريع املعمول به، جلنة متساوية األعضاء للرعاية الصحية
 عمل على حدا.

 تتمثل مهام جلنة الرعاية الصحية واألمن فيما يأيت:
 .إحصاء اخلطوات الواجب القيام هبا يف جمال الرعاية الصحية واألمن وحتسني ظروف العمل 
 .إعداد برنامج أعمال سنوي يف جمال الرعاية الصحية واألمن 

 الباب السابع: التأديب واالنضباط
 األول: األخطاء المهنيالفصل 
 : التعريف334املادة 

يعد كل إخالل بااللتزامات املهنية، واإل ال، وخمالفة قواعد األمن، وعدم االنضباط بصورة عامة، خطأ 
 مهنيا حيق عليه عقوبات تأديبية.

 : تصنيف األخطاء املهنية335املادة
 تصنف األخطاء املهنية دون املساس بصفتها اجلنائية إىل:

 طاء من الدرجة األوىل.أخ 
 .أخطاء من الدرجة الثانية 
 .أخطاء من الدرجة الثالثة 

تضبط قائمة األخطاء اليت من شأهنا أن تستوجب عقوبة تأديبية وتوزيعها حسب الدرجات إىل النظام 
 الداخلي للمؤسسة.
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IV القوانين التي تحكم الموارد البشرية: 
 : صالحية مندويب العاملني344املادة

املؤسسة تتألف من مواقع عمل عديدة منفصل بعضها عن البعض أو وحدات، فإن مندويب  ملا كانت
العاملني يف كل وحدة منفصلة ميارسون حتت رقابة جلنة املشاركة صالحيات هذه اللجنة فيما يتعلق باملعلومات 

 اليت يبلغ عليها املستخدم كل ثالثة أشهر على األقل.
لدى املستخدم عندما ال تكون األحكام القانونية والتنظيمية اخلاصة  يقوم املندوبون بأي خطوة مالئمة

 بالرعاية الصحية، األمن، وطب العمل، غري مرعية.
 : متثيل جلنة املشاركة342املادة

تعني جلنة املشاركة من بني أعضائها أو من غريهم، متصرفني يكفلون بتمثيل العمال يف جملس اإلدارة 
 .وفقا للتشريع املعمول به

 : محاية مندويب العاملني346املادة
ال جيوز أن يتعرض أي مندوب عن العاملني ألي إجراء تتخذه مديرية املؤسسة يف حقهم من تسريح أو 
نقل إىل مكان عمل آخر أو أي عقوبة تأديبية أخرى مهما يكن نوعها بسبب ما يقوم به من أعمال يف 

 نطاق تفويضه.
 ابيالباب العاشر: ممارسة الحق النق

 الفصل األول: أحكام عامة
 : تكرمي منظمات نقابية344املادة 

تعد ممثلة للعمال يف مؤسسة االمسنت ومشتقاته للوسط، املنظمات النقابية للعمال اليت تضم ماال يقل 
يف جلنة  % 35من إمجايل عدد العمال األجراء يف املؤسسة، أو الذين هلم متثيل مبا اليقل عن  %  35عن 

 .املشاركة
 : صالحيات املنظمات النقابية344املادة 

تكون للمنظمات النقابية للعمال األجراء اليت حتظى باملثل يف املؤسسة ضمن إطار التشريع والتنظيم 
 املعمول هبما الصالحيات اآلتية:

 .املشاركة يف التفاوض بشأن االتفاقية أو االتفاق اجلماعي 
  اجلماعية يف العمل أو تسويتها.املشاركة يف الوقاية من النزاعات 
  االجتماع مع أعضاء اجلمعية النقابية يف مواقع العمل أو حمالت تابعة هلا، خارج ساعات العمل، وبصورة

 استثنائية، أثناء ساعات العمل عند احلصول على موافقة املستخدم.
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  أماكن ينص عليها النظام إلعالم جمموعات العمال املهنيني عن طريق نشريات أو منشورات معلقة يف
 الداخلي.

 .القيام يف مواقع العمل جبمع االشرتاكات النقابية لدى أعضائها حسب اجراءات يتفق عليها مع املستخدم 
 .القيام بأعمال تكوين نقايب تشمل األعضاء املنخرطني فيها 

 الفصل الثاني التمثيليات النقابية
 :325املادة 

هلا يف مؤسسة االمسنت ومشتقاته للوسط، هيكال نقابيا وفقا  ميكن لكل منظمة نقابية أن تنشئ
 ( مشرتكا.15لقانوهنا األساسي، مت اخنرط فيها ما ال يقل عن ثالثني )

 : متثيل املندوبني النقابيني323املادة 
بصرف النظر عن القانون األساسي للمنظمة النقابية اليت متثل العمال األجراء املعنيني املذكورين يف 

، ميثل اهليكل النقايب مندوب واحد أو عدة مندوبني نقابيني ينتخبهم اهليكل النقايب حسب 331ادة امل
 النسب اآلتية:

 35  ( 53عامال أجريا                         مندوب واحد    ) 25إىل 
 25  (53عامال أجريا                      مندوبان          ) 325إىل 
 323  (51ريا                    ثالثة مندوبني    )عامال أج 455إىل 

 
 453  (52عامال أجري                      سة مندوبني      ) 3555إىل 
 3553  (54عامال أجري                   سبعة مندوبني       ) 4555إىل 
 4553  (54عامال أجري                 تسعة مندوبني       ) 36555إىل 
  (31عامال أجري                    ثالثة عشر مندوب   ) 36555أكثر من 

 :323املادة 
إذا مل تكن إحدى املنظمات النقابية للعمال األجراء ذات متثيل، فإن التمثيل النقايب للعمال األجراء 

اشرة هم الذين تتواله جلنة املشاركة، وإال فإن مندوبني نقابيني ينتخبهم مجيع العمال األجراء املعنيني بصورة مب
 من هذه االتفاقية. 325يتولونه حسب النسب احملددة يف املادة 

 :153املادة 
يبلغ أمساء وألقاب املندوبني النقابيني إىل املستخدم، ومفتشية العمل املختصة إقليما خالل األيام 

 ( اليت تلي عملية انتخاهبم.58الثمانية )



 الفصل الخامس: واقع الفساد التنظيمي بين التجديد على المستوى القانوني، المالي والتقني والصراع االجتماعي
 

268 

سنة كاملة يو انتخابه، وأن  33نقايب بالغا من العمر جيب أن يكون كل مندوب نقايب وكل ممثل 
 ( واحد.53تكون له أقدميه يف املؤسسة ال تقل عن سنة )

 الفصل الثالث: التسهيالت واحلماية
 :324املادة 

( ساعات مدفوعة األجر كما لو  35حيق للمندوبني النقابيني احلصول كل شهر على اعتماد بعشر )
 امهم النقابية.كانت ساعات عمل ملمارسة مه

 :322املادة 
ميكن أن يقوم املندوبون النقابيون بتجميع إعتمادات األوقات الشهرية وتوزيعها بينهم عقب موافقة 

 املؤسسة.
 ويف هذه احلالة اليسوغ للمندوبني النقابيني الذين يتنازلون عن اعتمادهم الزمين أن يسعوا إىل تعويضه.

 :326املادة 
يقضيه املندوبون النقابيون يف إجتماعات تعقد مببادرة من املؤسسة، أو مقبولة ال حيتسب الزمن الذي 

 منها بناء على طلبهم، يف حساب االعتماد الزمين الشهري املخصص هلم.
 :324املادة 

ال تؤخذ يف احلسبان أيضا الغيابات اليت تأذن هبا املؤسسة أو ممثليها املخول قانونا لتمكني املندوبني 
يف حضور ندوات ومؤمترات املنظمات النقابية، وملتقيات التكوين النقايب على حنو ماهو منصوص النقابيني 

 عليه يف النظام الداخلي.
 :328املادة 

ال جيوز ألحد أن ميارس أي متييز إزاء عامل خارج التوظيف، بصدد سري العمل وتوزيعه، أو ترقية 
ه، ويف جمال التكوين املهين، واملزايا اإلجتماعية بسبب أنشطته العامل ورفع رتبه يف حياته املهنية، وحتديد مرتب

 النقابية.
 :324املادة 

 ال جيوز ألحد أن ميارس على العمال ضغوطا أو هتديدات تعاكس املنظمة النقابية وأنشطتها.
 :365املادة 

عمل، وأحكام هذه خيضع املندوبون النقابيون يف ممارسة أنشطتهم املهنية لألحكام التشريعية اخلاصة بال
 اإلتفاقية، والنظام الداخلي.

 :363املادة 
الجيوز للمؤسسة أن تتخذ إجراء ضد أي مندوب نقايب بتسرحيه من العمل أو نقله إىل موقع عمل آخر 

 أو تعريضه لعقوبة تأديبية أيا كان نوعها بسبب أنشطته النقابية.
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 مات النقابية دون غريها.فاألخطاء ذات الطابع النقايب البحت، من اختصاص املنظ
 :363املادة 

أعاله، أن تتخذ إجراءا تأديبيا ضده  365ميكن للمؤسسة إذا ما خل مندوب نقايب بأحكام املادة 
 بعد أن تطلع املنظمة النقابية املعنية مسبقا بذلك.

 :361املادة 
املنصوص عليه يف  ال جيوز للمؤسسة أن تتخذ أي إجراء تأدييب ضد مندوب نقايب مبا خيالف اإلجراء

 أعاله. 363املادة 
 :364املادة 

 كل تسريح ملندوب نقايب يتم مبا خيالف األحكام املذكورة أعاله، يعد باطال وغري ذي مفعول.
 :362املادة 

قابلة التطبيق على املندوبني النقابيني طوال السنة اليت تعقب انتهاء  363و 365تبقى أحكام املادتني 
 تفويضهم.

 : انتداب املندوبني النقابيني366املادة 
ميكن أن ينتدب املندوبون النقابيون مع اإلحتفاظ باألجر يف اطار األحكام القانونية املعمول هبا، 

 قصد ممارسة نشاط دائم يف خدمة املنظمة النقابية اليت ينتمون إليها:
 ( اثنان.53)وعدد املندوبني النقابيني املمكن انتداهبم يف مستوى املؤسسة هو ممثالن 

حيدد انتداب مندوبني نقابيني لدى اهليئات النقابية األفقية والعمومية، باتفاق مشرتك بني املستخدم 
 واملنظمة اليت تطلب ذلك.

يعاد دمج املندوبني النقابيني عقب فرتة انتداهبم، تلقائيا يف منصب عملهم أو يف منصب عمل 
 مماثل له من حيث األجر.

 الباب الحادي عشر
 الوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها

 الفصل األول: اجراء الوقاية من النزاعات اجلماعية وتسويتها
 : اإلجتماعات الدورية364املادة 

يعقد املستخدم واملمثلون النقابيون للعمال أو املمثلون املنتخبون من العمال أو األعوان، اجتماعات 
 ون معا وضع العالقات االجتماعية املهنية.دورية للوقاية من النزاعات، حبيث يدرس

 يعقد اإلجتماع مرة كل ثالثة أو ستة أشهر.
( يوما على األقل، 32يتوىل ممثلو العمال تبليغ جدول األعمال لزوما للمستخدم قبل  سة عشر )

 وميكن مديرية املؤسسة أن توفد أحد مساعديها أو عددا منهم، حلضور هذه اإلجتماعات.



 الفصل الخامس: واقع الفساد التنظيمي بين التجديد على المستوى القانوني، المالي والتقني والصراع االجتماعي
 

270 

 قيام مفتش العمل لزوما باملصاحلة :368املادة 
إذا حدث خالف بني املستخدم وممثلي العمال بشأن كل املسائل املدروسة أو جزء منها، خيطر 

 مفتش العمل املختص إقليميا بالنزاع اجلماعي للعمل، مببادرة من املستخدم أو من ممثلي العمال.
. فيستدعي الطرفني جللسة أوىل خالل األيام يقوم مفتش العمل لزوما، مبحاولة املصاحلة بني الطرفني

 ( اليت تعقب عرض القضية عليه، وذلك لتسجيل موقف كل منهما بشأن املسائل موضوع النزاع.58الثمانية )
( يوما ابتداءا من تاريخ اجللسة األوىل، وهي 32ال جيوز أن يتجاوز إجراء املصاحلة  سة عشر )

انقضائها حمضرا يوقعه الطرفان، ويثبت فيه نقاط اإلتفاق واملسائل اليت ال يزال املدة اليت يعد مفتش العمل عند 
 النزاع اجلماعي للعمل متحكما فيها.

تكون االتفاقات املربمة بني الطرفني نافذة يوم ايداعها لدى كتابة ضبط احملكمة املختصة إقليميا 
 مببادرة من أكثر الطريف استعجاال.

احل بشأن النزاع اجلماعي للعمل، كله أو جزء منه، يعد مفتش العمل ويف حالة فشل إجراء التص
 حمضرا بعدم التصاحل.

وميكن الطرفني يف هذه احلالة، أن يلجأ إىل الوساطة أو التحكيم كما هو منصوص عليه يف 
 القانون.
 : الوساطة364املادة 

دعى الوسيط، معني ميكن الطرفني يف أي نزاع مجاعي أن يتفقا على اللجوء إىل شخص ثالث ي
 بإتفاق مشرتك بينهما، وأن يسندا إليه مهمة إقرتاح تسوية ودية لنزاعهما.

يعرض الوسيط على الطرفني، خالل أجل حيددانه، ويف شكل توصيات مبينة األسباب، مقرتحات 
 لتسوية النزاع ترسل نسخة منها إىل مفتش العمل املختص إقليميا. 

 ني.ال تكون التوصيات ملزمة للطرف
 : التحكيم345املادة 

( 15إذا اتفق الطرفان على عرض النزاع للتحكيم فإن احلكم النهائي فيه، يصدر خالل ثالثني )
 يوما من تعيني احملكم.

 يكون التحكيم ملزما للطرفني اللذين يتعني عليهما تنفيذه.
 الفصل الثاني: كيفيات ممارسة الحق في االضراب

 ملمارسة احلق يف اإلضراب: الشروط العامة 343املادة 
إذا استمر النزاع عقب استنفاذ االجتماعات الدورية التصاحلية، والوساطة عند اللزوم املنصوص عليها 
يف املواد أعاله، وإذا انعدمت سبل أخرى للتسوية، منصوص عليها مثل وجود اتفاق أو اتفاقية بني الطرفني، 

 الكيفيات احملددة يف القانون. ميارس حق العمال يف اللجوء إىل اإلضراب حسب
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 يوقف اللجوء إىل اإلضراب مىت اتفق الطرفان على اللجوء إىل التحكيم.
يشكل وقف العمل اجلماعي مبا خيالف األحكام القانونية، خطأ جسيما من جانب األعوان الذين 

 يشاركون فيه ويتحملون مسؤؤليتهم يف ذلك.
 ضراب: موافقة جمموع العمال على اإل343املادة 

يستدعى جمموع األعوان يف احلاالت املنصوص عليها يف املادة السابقة، لعقد مجعية عامة يف مواقع 
 العمل املعتادة بقصد إطالعهم على نقاط اإلختالف املستحكمة واختاذ قرار بشأن اضراب حمتمل.

 يطلع املستخدم على اجلمعية العامة.
 ثلي املستخدم.ويستمع جمموع العمال بناء على طلبهم إىل مم

تتم املوافقة على االضراب باقرتاع سري التصويت، وبأغلبية أصوات األعوان اجملتمعني يف مجعية عامة 
 تتألف من نصف األعوان املتكون اجملموع العمايل املعين على األقل.

 : اإلشعار املسبق باإلضراب341املادة 
يف املواد أعاله، عند انقضاء مهلة اإلشعار  يبدأ اإلضراب املتفق عليه حسب الشروط املنصوص عليها

 املسبق.
يبدأ سريان اإلشعار املسبق إعتبارا من تاريخ إيداعه لدى املستخدم، على أن يتم اخبار مفتشية العمل 

 املختصة اقليميا بذلك.
( أيام من تاريخ 58حتدد مدة اإلشعار املسبق عن طريق التفاوض، والجيوز أن تقل عن مثانية )

 اإليداع.
يلتزم الطرفان فور إيداع اإلشعار املسبق بإختاذ التدابري الالزمة لضمان سالمة املنشآت، املمتلكات، 

 ويعينان العمال املكلفني هبذه املهام.
 محاية احلق يف االضراب 344:املادة

يعلقه ال يتسبب االضراب املعلن قانونا حسب مقتضيات الشروط القانون يف فسخ عقد العمل، وإمنا 
 فقط.

 كما أنه ال جيوز اختاذ أي عقوبة ضد العامل بفعل مشاركته يف اضراب مت اعالنه بصفة قانونية.
 : عرقلة حرية العمل342املادة 

 ال جيوز أن يتسبب اإلضراب يف عرقلة حرية العمل، فهذه العرقلة يعاقب عليها القانون.
 ذا كان الغرض منه هو عرقلة حرية العمل.كما أن احتالل العمال املضربني حمالت مهنية ممنوع إ

 : احلد من ممارسة احلق يف االضراب346املادة 
 تنظم خدمة يف حالة من اضراب يف ميادين يعنيها القانون، وحيدد اتفاق بني الطرفني كيفيات.

 



 الفصل الخامس: واقع الفساد التنظيمي بين التجديد على المستوى القانوني، المالي والتقني والصراع االجتماعي
 

272 

 الباب الثاني عشر
 صالحية االتفاقية، تعديلها، الغاؤها، تنفيذها

 : صالحية اإلتفاقية344املادة 
 أبرمت هذه اإلتفاقية ملدة غري حمددة 

 : داخل نسق القانون التنظيمي:ثانيا
 . حسب القانون التنظيمي:0

 الفساد يف اجلانب البشري:
 ديبـــاجــــة:

تندرج هذه االتفاقية اجلماعية يف إطار تطبيق النصوص التشريعية والتطبيقية اجلديدة السارية على عالقات 
 العمل والسيما:

 34-45املتعلق بعالقات العمل، املعدل بالقانون رقم  33/54/3445املؤرخ يف  33-45رقم  القانون -
 .54/54/3446املؤرخ يف  33-46، واألمر رقم 33/33/3445املؤرخ يف 

املتعلق باحلماية من النزاعات اجلماعية يف العمل وتسويتها  56/53/3445املؤرخ يف  53-45القانون رقم  -
 33/33/3443املؤرخ يف  34-43ضراب، املعدل بالقانون رقم وممارسة احلق يف اإل

املتعلق بتسوية نزاعات العمل الفردية، املعدل بالقانون رقم  56/53/3445املؤرخ يف  54-45القانون رقم  -
43-38  

املتعلق بكيفيات ممارسة احلق النقايب، املعدل بالقانون رقم  53/56/3445املؤرخ يف  34-45القانون رقم  -
 33/33/3443املؤرخ يف  43-15

املتعلق باحلفاظ على الشغل ومحاية األجزاء الذين  36/52/3444املؤرخ يف  54-44املرسوم التشريعي رقم  -
 من شأهنم فقدان عملهم بصورة غري إرادية.

 الذي ينشأ التقاعد املسبق. 36/52/3444املؤرخ يف  35-44املرسوم التشريعي رقم  -
 الذي ينشأ التأمني على البطالة. 36/52/3444املؤرخ يف  33-44املرسوم التشريعي رقم  -

كما أهنا تتماشى واألحكام الواردة يف اإلتفاقية اجلماعية لفرع مواد البناء، املربمة وفقا للباب السادس من 
املذكور أعاله واملتضمن التفاوض اجلماعي. بني املستخدم واملمثلني النقابيني  33-45القانون رقم 
 للمؤسسة.

  املشاركة يف أعمال التكوين وحتسني األداء، وجتديد التأهيل اليت يعهد هبا املستخدم يف إطار حتسني سري اهليئة
 املستخدمة أو زيادة فعاليتها أو حتسني الرعاية الصحية واألمن.

 .مراعاة الواجبات النامجة عن عقد العمل، والنظام الداخلي، وهذه اإلتفاقية 
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 بعدم املنافسة:: بند يتعلق 6املادة 
حيظر على كل عامل أن جيوز هو شخصيا، أو بواسطة شخص آخر، مصاحل مباشرة أو غري مباشرة يف 
مؤسسة أخرى أو شركة منافسة ال "زبونة"، أو متعاملة تعامال ثانويا، هلا عالقات، على العموم،مع املستخدم، 

 إال مبوافقة معللة قانونا من هذا األخري.
ان مسموحا له وبصورة قانونية أن ميارس نشاطا موازنا، فإنه حيظر عليه منافسة املستخدم إما ويف حالة ما إذا ك

 مباشرة أو بصورة غري مباشرة بواسطة طرف ثالث.
 : السر املهين:4املادة 

 مينع منعا باتا حتويل وثائق ذات طابع مايل أو حماسيب أو جتاري وتقين وإخفاؤها وإتالفها.
 السر املهين إال بالقانون أو ترخيص كتايب من اجلهة املشرفة.الترفع إلزامية 

 الباب الثاين: عالقات العمل الفردية
 الفصل األول: شروط التوظيف وكيفياته

 : التوظيف:8املادة 
 جترى على كل مرتشح ملنصب عمل دومنا إلتزام بالتوظيف:  

 ي يطلبه.فحوص طبية تسمح مبعرفة قدراته البدنية لشغل منصب العمل الذ .1
 فحوص أو إختبارات الدخول عن قدراته وكفاءته املهنية. .4

 : سن التوظيف: 4املادة 
سنة، وعندما يسمح منصب  36ال جيوز حبال من األحوال أن يقل احلد األد  من العمر للتوظيف 

 سنة، بعد عقد متهني وفقا للتشريع املعمول به. 36عمل ما بتوظيف أعوان دون 
التوظيف جزءا من معايري التوظيف لبعض مناصب العمل، ال جيوز توظيف  ميكن أن تكون شروط

 عمل قاصر إال بناء على تقدمي رخصة يعدها وليه الشرعي.
ال جيوز أن يوظف العامل القاصر للقيام بأشغال خطرة أو غري نقية أو مضرة بصحته أو مسيئة إىل مثله 

 اخللقية.
 : فرتة التجربة واإلختبار35املادة 

 كل مرتشح قبله املستخدم، إلختبارطواله املدة:  خيضع
 ( بالنسبة ملوظفي التنفيذ53* شهرين ) 364/316
 ( أشهر ملوظفي املهارة54*أربعة ) 332/382
شهرا بالنسبة ملناصب  33( أشهر لإلطارات، وميكن رفع هذه املدة إىل 56* ستة ) 455/336

 السامية(.العمل اليت تتطلب تأهيال أعلى )اإلطارات 
 ميكن متديد فرتت التجربة مرة واحدة وملدة التزيد على الفرتة احملددة يف هذه املادة.
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 جيب أن يبلغ العامل بالتمديد كتابيا.
وميكن الطريف العامل واملستخدم، أن يقوما خالل هذه الفرتة بنقض عقد العمل دومنا تعويض أو إشعار 

 مسبق.
 رصية: فرتة  التجربة غري امل33املادة 

يوضع حدا لعقد العمل أثناء فرتة التجربة أو يف هنايتها، ودومنا تعويضات أو إشعار مسبق، إذ مل تكن 
 نتائجها مرضية، ويبلغ فسخ العقد كتابيا.

 : فرتة التجربة املرضية33املادة 
رارا يثبت العامل يف منصبه إذا أسفرت نتائج فرتة التجربة عن نتائج مرضية، ويتلقى هلذا الغرض ق

 بالتثبيت يبني تصنيفه ومكان تعيينه، وأجره.
 وحبسب فرتة التجربة يف حساب سنوات أقدميته.

 : أصناف العقد31املادة 
ميكن أن يوظف العامل بعقد ذي مدة حمددة أو غري حمددة، وللعمل كامل الوقت أو جزءا منه يف أي 

 من منطي التعاقد.
 الوقت الكامل املناسب ملدة العمل األسبوعية القانونية. يكون الوقت اجلزئي مساويا على األقل لنصف

 الجيوز توظيف أي عامل ملدة تقل عن الوقت اجلزئي.
 : عقد ملدة غري حمددة للعمل جزءا من الوقت34املادة 

 ميكن العامل أن يعمل يف اطار عقد ملدة غري حمددة، لكن جلزء من الوقت يف حالتني:
 سمح باللجوء إىل خدمات العامل كامل الوقت.إذا كان حجم العمل املتاح الي -1
 إذا طلب العامل املباشر اخلدمة ذلك ألسباب عائلية أو لقضاء شؤون خاصة. -4

 جيب أن يكون الطلب مقبوال من املستخدم.
 

 : عقد ملدة حمددة32املادة 
غريها يف ميكن أن يوظف العامل يف اطار عقد ملدة حمددة، يف احلاالت األربع املنصوص عليها دون 

 التشريع املعمول به والسيما:
 إذا كان العمل مرتبطا بعقود أشغال أو خدمات غري قابلة للتجديد. -2
يف حالة إستخالف صاحب منصب عمل يتغيب صاحبه مؤقتا ويتعني على املستخدم حفظ املنصب  -6

 لصاحبه.
 إلجناز أشغال دورية ذات طابع متقطع. -4
 يف حالة وجود حجم زائد من العمل. -8
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 عالقة العمل يف مجيع احلاالت، مدة عقد العمل ودواعي املدة املقررة. تبني
 الفصل الثاين: سري عالقة العمل

 : تصنيف العامل عند التوظيف36املادة 
جيب أن يتوفر يف املرتشح للتوظيف ملنصب العمل على قواعد لذلك املنصب على حنو ما هي حمددة 

 يف قائمة مناصب العمل باملؤسسة.
 نيف العامل حديث التوظيف مبستوى صنف املنصب املعني.حيدد تص

 : الرتقية السنوية باجلدارة34املادة 
من عدد العمال، بناء على إقرتاح من %35تتم الرتقية باالختيار يف حدود قسط سنوي ال يتجاوز 

 اجلهة املشرفة املؤهلة وبعد موافقة املديرية العامة.
 .%35األجر القاعدي سنويا ويكون حمدودا بنسبة من  % 3تكون هذه الرتقية يف مستوى 

تتاح إمكانية جديدة بالرتقية حسب اجلدارة يف حالة تغيري منصب العمل وهبذه الصفة، حتل هذه امليزة 
 حمل سابقتها.

 وينجم التدرج يف الرقي املستحق مبوجب اجلدارة عن نتائج تقدير عمل العامل وتنقيطه السنوي.
 : الرتقية38املادة 

 عد االنتقال من صنف إىل صنف ترقيةي
 وميكن العامل أن يستفيد ترقية يف احلاالت اآلتية:

 .نتيجة جناح يف امتحان داخلي تنظمه املؤسسة أو يف أعقاب فرتة تدريب كللت بالنجاح 
 .نتيجة قيام العامل برفع مستواه بصورة فردية وحصوله على شهادة معرتف هبا 
  املشرفة املؤهلة هلذا الغرض.بناء على اقرتاح من اجلهة 

 تندرج الرتقية يف اطار خطة احلياة املهنية، وميثاق الرتقية واملناصب املطلوب شغلها يف املؤسسة.
 الفصل الثالث: نقل العامل وتغيري منصب عمله

 نقل العامل اىل مكان عمل آخر 
 :34املادة 

، ويقع يف أي مكان تنشط فيه ميكن للمستخدم أن ينقل عامال إىل منصب عمل يناسب مؤهالته
 املؤسسة، وذلك مىت تطلبت ضرورات اخلدمة ذلك وما على العامل يف هذه احلالة إال قبول التعيني.

إذا كان نقل العامل هنائيا إىل مكان آخر بفرض تغيري مقر اإلقامة فإن منافع خاصة متنح له )السكن، 
 مصاريف الرتحيل(.

 :35املادة 
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املؤهلة، يف حالة شغور منصب العمل، ويف انتظار شغله، أن تعني خلفا ملدة التزيد ميكن اجلهة املشرفة 
 عن ستة أشهر.

يستفيد العامل املؤقت، أثناء تلك الفرتة، تعويض "االنابة" يساوي مبلغه الفارق بني أجره واألجر 
 املناسب للمنصب املستخلف عليه.

 هذا املنصب وإما أن يعود إىل منصبه األصلي.وعند انقضاء هذه املهلة، إما أن يثبت العامل يف 
 الفصل الرابع: وقف عالقة العمل

 :33املادة 
 حيصل وقف عالقة العمل بقوة القانون، وفقا لألحكام التشريعية املعمول هبا بفعل مابأيت:

 .االتفاق املتبادل بني الطرفني 
  التنظيم املتعلق بالضمان اإلجتماعي.العطل املرضية أو ما ميثلها على حنو ما هو منصوص عليه يف 
 .أداء اخلدمة الوطنية، أو فرتة اإلستيفاء فيها أو إعادة التجنيد 
 .حرمان العامل من حريته طاملا مل يصدر حكم هنائي بإدانته 
 .القرار التأدييب القاضي بوقف العامل من وظيفيفته 
 .املمارسة القانونية للحق يف اإلضراب 
 .العطلة غري املأجورة 

يعاد دمج العمال املعنيني تلقائيا يف مناصب عملهم أو يف أي مناصب ذات األجور العادلة عند انقضاء 
 الفرتات اليت أوجبت وقف عالقة العمل.

 : االحالة على االستبداع33املادة 
 يتم االحالة على االستبداع وفقا لعالقة العمل 

 : االنتداب املأجور34املادة 
 بأجر يف اطار اتفاق مشرتك مع مديرية املؤسسة للغرضني اآلتيني: ميكن أن ينتدب العامل

 .متابعة دورة تكوينية مأذون به مسبقا من املؤسسة 
 .ممارسة عمل دائم لدى منظمة نقابية 

 الفصل السادس: إهناء عالقة العمل
 : حاالت إهناء عالقات العمل38املادة 

 .إبطال أو إلغاء عقد العمل بصورة قانونية 
 مدة العقد ذي األمد احملدد. أنتهاء 
 .اإلستقالة 
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 .التسريح 
 .العجز الكلي عن العمل كما هو حمدد يف التشريع 
 .التسريح للتخفيف من عدد العمال 
 .وقف النشاط القانوين للمؤسسة 
 .التقاعد 
 .الوفاة 

 : االستقالة34املادة 
 االستقالة هي نقض ارادي لعقد العمل

ل أن يبلغ كتابيا إرادته اليت اليشوهبا أي لبس بوضع حد لعقد العمل عند ويف هذه احلالة، جيب على العام
 انقضاء مهلة عطلة أو اشعار مسبق إجباري.

 مهلة العطلة االلزامية هي:
 ( واحد لعمال التنفيذ53شهر ) 
 ( لعمال املهارة53شهران ) 
 ( أشهر لالطارات51ثالثة ) 

دفع أجر ليس له مقابل من العمل، مبا يف ذلك يناسب االشعار املسبق فرتة عمل، واليرتتب عليه 
 اتفاق الطرفني على تقليص املدة.

 وتبدأ مدة االشعار املسبق يف تاريخ استالم املستخدم رسالة االستقالة.
ال جيوز للمستخدم أن يرفض االستقالة أو يؤخر تنفيذها، فهي حق العامل الذي خيضع اللزامية احرتام 

 يشطب امسه من قائمة عمال املؤسسة.مدة االشعار املسبق حيث 
ويف حالة مغادرة العامل منصبه دون احرتام االشعار املسبق االلزامي أو قبل انقضاء اجله، يعد ذلك 

 ختليا عن املنصب، ويرتتب عليه تسرحيه دومنا تعويضات أو إشعار مسبق.
 : شهادة العمل15املادة 

تبني تاريخ توظيف العامل وتاريخ انتهاء عالقة  تسلم للعامل عند اهناء عالقة العمل شهادة عمل
 العمل وكذلك املناصب املشغولة والفرتات املناسبة هلا.

 :13املادة 
ال يلغي تسليم شهادة العمل حقوق املستخدم والعامل وواجباهتما الناشئة عن عقد العمل أو عقد 

 التكوين إال إذا حصل اتفاق كتايب بينهما على غري ذلك.
 ابع: حماية الشغل واألجراء الذين قد يفقدون مناصب عملهم بصورة غير إراديةالفصل الس

 :13املادة  
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، وعندما تقتضي الضرورة اإلقتصادية أن 33-45من القانون رقم  64ميكن املستخدم، عمال باملادة 
 يقوم بتخفيف عدد العمال.

 :11املادة 
املتضمن  54-44ام املرسوم التشريعي رقم جتري شروط التخفيف من عدد العمال وكيفياته وفقا ألحك

 " احلفاظ على الشغل ومحاية األجزاء الذين من شأهنم أن يفقدوا مناصب عملهم 
 ضمن أسباب اقتصادية".

 :اجلانب االجتماعي14املادة 
والسيما  54-44يتم اعداد اجلانب االجتماعي والتفاوض عليه وفقا ألحكام املرسوم التشريعي رقم 

 منه. 36إىل  35املواد 
 :12املادة 

 يصاغ اجلانب االجتماعي يف مرحلة واحدة تسمح بتجديد واعداد قوائم العمال الذين:
 .حيالون على التقاعد 
 .تقبل احالتهم على التقاعد املسبق 
 .يعاد نشرهم 
 .يسرحون السباب اقتصادية متهيدا لقبوهلم ضمن املستفدين من أدوات التأمني على البطالة 

 :16املادة 
يتألف جهز محاية العمال من خطر إضاعة الشغل بصورة الإرادية ألسباب اقتصادية، من أدوات 

 قانونية تؤسس ما يأيت:
 نظاما للتقاعد املسبق.

 نظاما للتأمني على البطالة.
 : التقاعد املسبق18املادة 

ب اقتصادية، يسمح نظام التقاعد املسبق للعمال الذين قد يفقدون شغلهم بورة غري إرادية ألسبا
( سنوات قبل بلوغهم السن القانوين 35استفادة احالتهم على التقاعد املسبق طوال فرتة قد تصل إىل عشر )

 .33-81للتقاعد على حنو ما هو منصوص عليه يف القانون رقم 
 :14املادة 

ف لكي يستفيد العامل الذي تعرض لتسريح يف اطار اما عملية ختفيف من عدد العمال، أما لتوق
 النشاط املستخدم قانونا، من االحالة على التقاعد املسبق، جيب أن تتوفر فيه الشروط اآلتية:

  سنة على األقل أذا كانت أنثى. 42سنة على األقل إذا كان ذكرا، و 25أن يبلغ 
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  سنة على  35أن يتجمع من سنوات العمل أو ما مياثلها، القابلة للتصحيح مبقتضى التقاعد ما يساوي
( سنوات منها ثالث 35أن يكون قد دفع إشرتاكات الضمان االجتماعي ملدة التقل عن عشر )و  ،األقل

 ( سنوات سابقة إلهناء عالقة العمل.51)
 .أن تكون ضمن قائمة العمال الذين يسرحون لتخفيف عددهم أو انتهاء النشاط املستخدم 

 :45املادة 
الذي ينشئ التقاعد  54-44ألحكام املرسوم رقم جتري كيفيات االحالة على التقاعد املسبق وفقا 

 املسبق.
 : التأمني على البطالة43املادة 

 ينشأ نظام التأمني على البطالة لفائدة العمال، ضد خماطر اضاعة الشغل قسرا ألسباب إقتصادية.
 :43املادة 

اط املستخدم، من لكي يستفيد العامل الذي يتم تسرحيه ختفيفا لعدد العمال، أو اهناءا قانونيا لنش
 أداءات التأمني على البطالة، جيب أن تتوفر فيه الشروط اآلتية:

 ( سنوات.51أن يكون مشرتكا يف الضمان اإلجتماعي طوال فرتة جممعة التقل عن ثالث ) 
 .أن يكون عامال مثبتا يف املؤسسة قبل التعرض إلجراء التسريح ألسباب إقتصادية 
  ( أشهر قبل 56اإلشرتاكات يف نظام التأمني على البطالة منذ ما ال يقل عن ستة )أن يكون مشرتكا ومستوىف

 إنقضاء عالقة العمل.
 :41املادة

-44يتم قبول العامل لإلستفادة من أداءات التأمني على البطالة وفقا ألحكام املرسوم التشريعي رقم 
 الذي ينشئ التأمني على البطالة. 33
 :44املادة 

سرح يف إطار التخفيف من عدد العمال واملستفيد، قبوال يف نظام التأمني على البطالة خيول العامل امل
 ( أشهر من األجر على ذمة املستخدم، ويدفع له عند التسريح.51حقا يف تعويض يساوي ثالثة )

 :42املادة 
سط أعاله، على أساس األجر الشهري االمجايل املتو  44حيسب التعويض املنصوص عليه يف املادة 

 ( شهرا السابقة إلهناء عالقة العمل.33الذي يتلقاه خالل االثين عشر)
 :46املادة 

إذا كان اخنفاض االنتاج أو املردود راجعا اىل أسباب ظفية أو هيكلية، وكان بناء على اهليئة املستخدمة 
لنشاط، وذلك مهددا بصورة خطرية، فإنه ينجر عنه مراجعة أشكال ومستويات األجور مبا يعادل اخنفاض ا
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عمال باألحكامالقانونية القانونية املتعلقة باحلفاظ على الشغل ومحاية األجزاء الذين من شأهنم إضاعة شغلهم 
 بصورة غري إرادية.

 :44املادة 
إذا ظهرت على أحد العمال قدرات بدنية أو ذهنية منخفضة بسبب حادث، أو مرض، أو تقدم يف 

يناسب قدراته اجلديدة، عقب فرتة إعادة تكييف مهين منصوص عليها  السن، فإنه يعني يف منصب عمل آخر
 يف التنظيم املعمول به.

 :العجز املهين48املادة 
إذا مل يعد أحد العمال قادرا على القيام مبهامه املرتبطة مبنصب العمل الذي يشغله، ميكن املشرفني 

 طلبات املنصبعليه أن يقرروا منحه تكوينا مناسبا ومكمال حبيث يستجيب ملت
وإذا مل يكن هذا التكوين جمديا، تستنزل مرتبة العامل لقصور مهين ويتمثل هذا االستنزال يف اعادة 

 تعيني العامل لشغل منصب عمل من مستوى تصنيف أد  مع األجر الرتبط به.
 : التقاعد44املادة 

 ( للمرأة 22( عاما للرجل، و سة و سني )65سن التقاعد حمدد بستني )
  تستفيد العامالت االيت ربني طفال أو عدة أطفال ملدة تسعة أعوام على األقل ختفيضا يف سن التقاعد بنسبة

 ( سنوات.51سنة واحدة لكل طفل ضمن حدود ثالث )
 ( شهرا من حلول موعد إحالة العون على التقاعد، أن خيرب 33جيب على املؤسسة أن تقوم قبل اثين عشر )

 سىن له تكوين ملفه الذي خيوله احلقوق يف احلصول على معاش نظام التقاعد.العون املعين بذلك ليت
 .ال تنفرر أنه إحالة على التقاعد قبل أن تتكفل هيئات التقاعد بالعامل 
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 العالوات والتعويضات -األجور -الباب الرابع: التصنيف
 الفصل األول: تصنيف مناصب العمل

 :41املادة 
بالنسبة للمؤسسة أداة فضلى لسياستها األجورية وجيسد هذا التصنيف يشكل تصنيف مناصب العمل 

 تدريج مناصب العمل يف املؤسسة وترتيبها.
 :44املادة 

حتلل مجيع مناصب العمل يف املؤسسة، باستثناء وظائف اإلطارات، ويوافق عليها وتصنف يف شبكة 
 تصنيف.
 :42املادة 

 يت:يعني كل منصب عمل يف قائمة املناصب مبا يأ
 .عنوانه 
 .مؤشر التصنيف املخصص له 

 :46املادة 
 تتألف شبكة التصنيف من ثالث جمموعات اجتماعية مهنية.

 تدعى جمموعة التنفيذ. 364إىل الرقم االستداليل  355: اليت تبدأ من الرقم االستداليل 3اجملموعة  -
تدعى جمموعة اإلطارات اليت  255 إىل الرقم اإلستداليل 362: اليت تبدأ من الرقم االستداليل 3اجملموعة  -

 تشمل:
 االطارات واالطارات السامية.       
 :44املادة 

 حيدد التصنيف واألرقام االستداللية املناسبة هلا يف ملحق هبذه اإلتفاقية.
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 الفصل الثاني: األجر القاعدي
 :48املادة 

 والتعويضات والعالوات.يتلقى العامل على سبيل الراتب أجر يتألف من األجر القاعدي 
 :44املادة 

حيدد األجر القاعدي بالرقم االستداليل املخصص ملنصب العمل مضروبا يف القيمة النقدية للرقم 
 دج.22االستداليل املعمول به،وهذه القيمة هي 

 الفصل الثاني: العالوات
 : العالوات املرتبطة باملردود واالنتاجية85املادة 

 تدعى "حافزة العاملني". تنشأ يف املؤسسة عالوة
 :83املادة 

 ختصص هذه العالوة، على سبيل االستئثار، ملكافأة حسن أداء العامل بغية حفز مردوده.
 تعدل هذه العالوة تبعا ملقاطعات األنشطة يف املؤسسة.

 :83املادة
حيسب مبلغ احلافز على أساس ضوابط حمددة لكل مجاعة عمال من اجلماعات خمتلف قطاعات 

 األنشطة يف املؤسسة.
 ومقاييس القيم االستداللية املخصصة هلذه اجلماعات مذكورة تفاصيلها يف امللحق.

 :81املادة 
 أعاله هي اآلتية: 83الضوابط املذكورة يف املادة 

 .مصانع االمسنت 
 .مصانع أو معامل االمسنت واجلبس 
 .وحدات تقدمي اخلدمات 
 .املقر املركزي 

 :84املادة 
 نظام احلوافز وحمتواه وكيفيات ختصيصه يف ملحق هبذه االتفاقية. حتدد مبادئ

 :82املادة 
يرتبط دفع العالوة احلافزة بالتواجد الفعلي للعامل، وحتدد املؤسسة معايري التقييم وضوابط القياس 

 والتقدير.
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 الفصل الرابع: النظام التعويضي
 : التعويض عن األقدمية86املادة 

سبة داخل املؤسسة أو خارجها حقا للعامل يف التعويض حتدد نسبته ودورية ختول األقدمية املكت
 استحقاقه حسب اآليت:

 تصحح السنوات املؤداة داخل املؤسسة وفرع مواد البناء على أساس:
 ( سنوات35( واحدة إىل عشر )53من سنة ): 53% 
 ( سنة: 32( سنة إىل  سة عشر )33من احدى عشرة )3.25% 
 ( 36من ست عشرة) ( سنة: 35سنة إىل عشرين )3% 
 ( سنة: 15( سنة إىل ثالثني )35من عشرين )3.25% 
 ( سنة: 15أكثر من ثالثني )1% 

 من األجر القاعدي.% 5.2تصحح سنوات العمل املؤداة خارج املؤسسة وفرع مواد البناء على أساس 
 : رفع أجر الساعات اإلضافية84املادة 

تعويضا  22و 24ساعات إضافية حسب الشروط احملددة يف املادتني يتلقى العامل املطلوب منهأداء 
 ينجم مبلغه عن تطبيق الزيادات اآلتية على األجر القاعدي.

 25%( األوىل.54عن الساعات اإلضافية األربع ) 
 42% .عن الساعات اإلضافية املؤداة زيادة على الساعة الرابعة 
 355%  الساعات املؤداة استثناء يوم الراحة األسبوعية أو يوم عند عن الساعات اإلضافية املؤداة ليال وعن

 ابتداء من الساعة األوىل.
 : التعويض اجلزايف عن اخلدمة الدائمة88املادة 

إذا تطلبت املهام املتصلة مبنصب عمل ما جلوءا متكررا كثريا إىل ساعات إضافية. ميكن ابتذال 
 يدعى "التعويض اجلزايف عن اخلدمة الدائمة".التعويضات عن الساعات اإلضافية بتعويض جزايف 

من األجر القاعدي يناسب  %35واملبلغ الشهري للتعويض اجلزايف عن اخلدمة الدائمة احملدد بنسبة 
 ساعة عمل إضافية. 33مدة شهرية متوسطة ال تتجاوز 

ساعات  حيل التعويض اجلزايف عن اخلدمة الدائمة حمل أي مكافأة أخرى عن أشغال مؤداه يف شكل
 إضافية.

 وقائمة املناصب اليت ختول احلق يف هذا التعويض، وكذلك مستوى منحه ملحقة هبذه اإلتفاقية.
 وميكن قيام املؤسسة بتحسني هذه القائمة عند احلاجة.

 : التعويض عن التضرر يف العمل84املادة 
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عمل ذات حماذير من مينح تعويض عن التضرر يف العمل عندما يتضمن منصب العمل مهام أو ظروف 
 املشقة أو االتساخ أو التعفن أو اخلطر.

حتدد املناصب اليت ختول احلق يف هذا التعويض وكذلك النسب املطابقة هلا يف قائمة ملحقة هبذه 
 االتفاقية.
 : التعويض عن منصب العمل التناويب45املادة 

فيها باستمرار وختضع لقوام ذات  مينح التعويض عن العمل التناويب للعاملني يف مناصب يسري العمل
 صلة بنظام التناوب.

1 x8                            من األجر القاعدي % 32متواصلة 
1 x8                              من األجر القاعدي % 32متقطعة 
3 x8                               من األجر القاعدي %35متقطعة 

 اليت تنطوي على فرتات حيق فيها النشاط، وحيدد التعويض على النحو اآليت:وفيما خيص املناصب 
 
 : الفحوص الطبية334املادة 

 يتعني على املستخدم أن جيرب مجيع العمال األجراء على اخلضوع لفحص طيب ولو ملرة واحدة يف السنة.
 : جلنة الرعاية الصحية واألمن338املادة 

عمول به، جلنة متساوية األعضاء للرعاية الصحية واألمن يف كل موقع ينشئ املستخدم وفقا للتشريع امل
 عمل على حدا.

 تتمثل مهام جلنة الرعاية الصحية واألمن فيما يأيت:
 .إحصاء اخلطوات الواجب القيام هبا يف جمال الرعاية الصحية واألمن وحتسني ظروف العمل 
 ألمن.إعداد برنامج أعمال سنوي يف جمال الرعاية الصحية وا 

 الباب السابع: التأديب واالنضباط
 الفصل األول: األخطاء المهني

 : التعريف334املادة 
يعد كل إخالل بااللتزامات املهنية، واإل ال، وخمالفة قواعد األمن، وعدم االنضباط بصورة عامة، خطأ 

 مهنيا حيق عليه عقوبات تأديبية.
 : تصنيف األخطاء املهنية335املادة

 األخطاء املهنية دون املساس بصفتها اجلنائية إىل:تصنف 
 .أخطاء من الدرجة األوىل 
 .أخطاء من الدرجة الثانية 
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 .أخطاء من الدرجة الثالثة 
تضبط قائمة األخطاء اليت من شأهنا أن تستوجب عقوبة تأديبية وتوزيعها حسب الدرجات إىل النظام 

 الداخلي للمؤسسة.
V-   العمومية الصناعية الجزائريةـ مؤسسة إسمنت العاصمة  ـ الفساد التنظيمي في المؤسسة

 رايس حميدو ـ
 نتج كنتيجة أظهرت العمليات التنظيمية يف املؤسسة أشكاال متنوعة للفساد التنظيمي هذا األخري 

ارة إليها يف عدة للتجديد االقتصادي الذي أفرز هو اآلخر صراعا إجتماعيا فتجسدت املعادلة اليت مت اإلش
 جرائم منظمة مؤشرات حيث انعكس الفساد التنظيمي يف شكل إحنرافات تنظيمية يف بعض مراحلها إىل

تنظيمية جانبا غري أن ما تربزه اإلحنرافات ال، بقيت يف أشكال أخرى على شكل إحنرافاتو  داخل املؤسسة
اقه الفرعية حقق أهدافه ة بأنسإجيابيا بالرغم من اعتباره فعال سلبيا إال أن البناء الكلي املتمثل يف املؤسس

ألنساق الفرعية باجلانب السليب، أي حقق أهدافه مبعايري أو مبادئ غري قانونية، ذلك أن الفاعلني يف ا
اإلجيابية للوصول إىل تلك و  ينشدون أهداف يسعون لتحقيقها بوسائل يتاح فيها اإلختيار بني البدائل السلبية

مباشر على حتقيق  يب تسيري قهرية أو سلمية تؤثر بشكل مباشر أو غريهنا يواجه الفاعلون أسالو  األهداف
لتجسيد ذلك تنقسم البيئة من حيث أفعال فاعليها إىل األشكال التالية:و  تلك األهداف  

 :اإلنحرافات التنظيمية والجرائم المنظمة -أوال 
 :. اإلنحرافات التنظيمية0

 :اإلنحرافات التنظيمية الغير متطورة -أ

أشكاال غري معيارية تعرف باإلحنرافات التنظيمية  -مؤسسة اإلمسنت رايس محيدو  -املؤسسة تعرف 
من بني األساليب املتبعة حماولة حتقيقها على و  انبثقت عن فاعليها يف إطار حتقيق األهداف السابقة الذكر

هي و  ظيمية غري املتطورةشكل صراعات فردية أو مجاعية تربز أو تتجسد يف مؤشرات تتمثل يف اإلحنرافات التن
ال تتطور إىل جرمية منظمة أي ال تتطور إىل و  تلك اليت حتدث بني الفئات املتصارعة بشكل فردي أو مجاعي

ابتزاز  -لإلمسنت  -من بني اإلحنرافات اليت عرفتها مؤسسة رايس محيدو و  فعل يستوجب العقاب القانوين
م مقابل منح سلفيات يف شكل قروض غري قانونية حبيث متنح بعد الفاعلني على تزكية النقابات املسرية باإللزا

يف حالة عدم قبول التزكية يرغم الفاعل املعين بتسديد الدين الذي استفاد و  انتهاء رواتب املوظفني أو العاملني
 اديةتقاليد تقبلها العمال خاصة نتيجة احلاجة املو  هذه إحدى أمثلة اإلحنرافات اليت حتولت إىل أعرافو  منه
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هنا يربز أحد أشكال اإلحنرافات التنظيمية غري املتطورة ألهنا ال حتتوي على العنصر الذي حيوهلا إىل جرمية  و 
 كما سبق اإلشارة.

 االنحرافات التنظيمية المتطورة: -ب
اليت و  ورةانطالقا مما سبق أي باإلشارة إىل اإلحنرافات التنظيمية غري املتطورة تربز اإلحنرافات التنظيمية املتط 

ميتد دورها إىل اجلانب اإلجتماعي و  يقصد هبا إحنرفات تنظيمية تتطور إىل جرمية منظمة تستوجب العقاب
حيث حتصل صراعات بني الفاعلني داخل املؤسسة أي على مستوى البناء الكلي مبختلف أنساقه ليمتد أثرها 

مة ينظمها فاعلون مثل اإلختالسات اليت إىل خارج البناء الكلي على شكل إحنرافات تتطور إىل جرائم منظ
حصلت داخل املؤسسة اشرتك فيها إطارات املؤسسة مع شركاء غري قانونيني من خارج املؤسسة حيث مت بناء 

يظهر الشكل و  ليتم تقامسها بني الفئات املشرتكة، 1سور للمؤسسة بشراء املواد األولية مببالغ مالية مرتفعة جدا
يمي إىل جرمية منظمة حيث تقدمت الفئة غري املستفيدة من األرباح املختلسة بتقدمي املتطور من إحنراف تنظ

حتولت إىل قضية مت احلكم فيها و  تتحول إىل قضية اهتمت فيها إطارات املؤسسةو  شكوى للمؤسسة األمنية
افات املتطورة إىل يعترب هذا أحد أشكال اإلحنر و  اإلقالة من املؤسسةو  دفع غرامات ماليةو  للفئة الفاعلة بالسجن
األساليب اليت تستخدمها اإلدارة للتعامل مع أي ظاهرة داخل و  تتعد هبذه األمناطو  جانب أمثلة عديدة،

 املؤسسة حيث يربز خلل هذه اإلحنرافات املتطورة أو الغري متطورة نتيجة لعدم وجود اسرتاتيجيات واضحة
مرتبط بعدة تغريات تتطلب الضرورة لعالجها أو التحكم فعاليتها و  ذلك أن التحكم يف هذه األخرية 2حمددةو 

فيها التخطيط الفعال، كما أن الفروق الفردية بني الفاعلني تساهم يف حدوث اإلحنرافات التنظيمية، كما أن 
فاعلي املؤسسات ال يعتمدون أسلوب املواجهة املباشرة جتاه اإلحنرافات لتداخل املصاحل بيم املشرتكني فيها 

ذلك يعرض أسباب كما سبق و  3هذا األسلوب يساهم يف معاجلة أسباب اإلحنرافات بتحليل الواقعذلك أن 
 جتسيد حلول فعالة لذلك.و  حتديد املتسببنيو  اإلشارة

مؤسسة اسمنت العاصمة ـ  -الجرائم المنظمة في المؤسسة العمومية الصناعية الجزائرية -ثانيا
  -رايس حميدو 

فاعليه إحنرافات تنظيمية و  املؤسسة ميدان الدراسة كبناء كلي مبختلف أنساقهكما سبق اإلشارة تعرف     
املؤشرات و  هي من أخطر النتائجو  تعترب اجلرائم املنظمة الناتج الرئيسي لإلحنرافات التنظيمية املتطورةو  متطورة،

قيق األهداف، اخلاصة الناجتة عن الصراعات التنظيمية اليت أفرزها تضارب املصاحل بني الفاعلني يف إطار حت
بالفاعلني أو اخلاصة باملؤسسة  ككل، غري أنه من الناحية السوسيولوجية ال يتم اإلعرتاف بأن هذه األفعال 
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هي جرائم منظمة بالرغم من أهنا حتمل صفة اجلرائم املنظمة على املستوى الدويل حيث تتوفر فيها العناصر 
 إلحنرافات اليت حتدث يف املؤسسات تتكبد خسائر مادية معنوية األساسية العتبارها جرمية منظمة، ذلك أن ا

تتمثل يف التكاليف الضخمة الالزمة لتجاوز األضرار الناجتة عنها، ألن اجلرمية باعتبارها فعل يتعارض مع 
 فإن كل خروج عن القانون أو املعيار يؤدي إىل 1السلوك الطبيعي مبا أنه ليس كل انتهاك للمبادئ يعترب جرمية

ذلك أن املعايري القانونية املوجبة للعقوبة  2القيام باجلرائم يف سبيل حتقيق املصلحة االجتماعية و  التضحية
إذا انطلقنا إىل ما أشار و  مما خيلق ثغرات تؤدي إىل اجلرمية املنظمة،  3حتكمها عوامل سياسية إيديولوجية حبتة 

تتضارب بني اعتبار السلوك املخالف للمعيار القانوين  اإلقتصاديني فإن آرائهمو  إليه املختصني القانونيني
 إحنرفا تنظيميا أو جرمية منظمة فإن املختصني السوسيولوجيون يعتمدون اعتبارات تتضارب بني التأييد

املعارضة ملا أشار إليه املختصون السابقون حيث يعتربون جرمية منظمة من الناحية االجتماعية كل سلوك أو و 
 4يرى علماء اإلجتماع أن اجلرمية هي مجيع األفعال املرفوضة اجتماعياو  ترتضيه اجلماعة فعل خمالف ملا

 املصاحل اإلجتماعيةو  يتعارض الفعل أو اإلمتناع مع القيمو  يعتربون أن اجملرم هو كل شخص ميتنع عن فعل ماو 
ة املنظمة مهما اختلفت من هنا يربز أن اجلرميو  5يصدر حكم بإدانته حسب القوانني املعمول هبا يف جممعهو 

تأويالهتا من ختصص آلخر تبقى متأصلة يف التنظيمات اإلجتماعية للفاعلني داخل املؤسسة حيث و  تعريفاهتا
يشري بعض املختصني أن الفرد الفاعل ال يتدرب على و  يكتسب الفاعلون سلوكات تفرضها البيئة التنظيمية،
تتعد الوسائل و  ب الفرد على اكتساب السلوك اإلجرامياجلرمية فالواقع احلديث يثبت العكس حيث يتدر 

 أ يتها.و  باختالف األهداف
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 الجرائم المنظمة:و  فاعلي االنحرافات التنظيمية .ثالثا
 عصابات إجرامية أو مجرمون؟ -0
 :: الرئيس المدير العامPDG-أ

 األبنية احلديثة بصفة عامة انطالقا من التعريفات السابقة لإلحنرافات التنظيمية أو اجلرمية املنظمة فإن
مؤسسة إمسنت العاصمة بصفة خاصة عرفت تشكل فئات مهنية غري رمسية متنوعة غري رمسية انطالقا من و 

تعدت إحنرافات و  أي الرئيس املدير العام أحد فاعلي اإلحنرافات أو اجلرائم PDGيعترب و  سلوكاهتا اإلجرامية
ثلت يف التغاضي عن اإلختالسات اليت تقوم هبا إطارات أو عمال تطورت يف بعضها إىل جرائم متو  هذا األخري

املوافقة على بعض الصفقات اليت متت بتضخيم و  املؤسسة باإلضافة إىل املسا ة يف بعضها مثل التوقيع
 ،ميزانيتها مثل مشروع شراء الرافعة، مشروع بناء سور املؤسسة، مشروع صيانة تقنيات املؤسسة عند اخلواص

 ملوافقة على مشاريع اختالس مسا ة مباشرة يف عمليات االختالس مهما كانت أهدافه.تعترب او 

 والنقابة:PDG شبكة -ب
حيث ، النقابةو PDGعرفت املؤسسة كبناء كلي فئة مهنية غري رمسية تتألف من  PDGباإلضافة إىل 

إىل بيع رخص إمسنت العمال تكتلت الفئتني بالقيام مبشاريع تتضمن كذلك إختالس املال العام، باإلضافة 
دفع أجور و  كذا نفي الفئات املعادية للنقابة إىل احملجر لتعارض مصاحلها مع هذه األخريةو  التهديد،و  باالبتزاز

سيتم الحقا اإلشارة إىل هذه املشاريع بالتفصيل، و  إطارات دون أدائها ألي وظيفة أو مهمةو  لفئات عمالية
 السلطة اليت خوهلا هلما املنصب.و  ه الفئة تعتمد على استغالل النفوذفقط ما جيدر اإلشارة إليه أن هذ

 العمال:و  ، النقابةPDGشبكة  -جـ 
ذلك و  1العمال خاصة عمال اإلنتاج و PDGأصبح القسم الثاين منها تابع ل ـو  انقسمت النقابة  

الزيادات املوجهة فقط إىل و  مليون مع مكتب دراسات باإلضافة إىل الرتقيات 155بالقيام بشراكة مقدرة بـ 
كذا عدم وجود و  اليت ال يستفيد منها عمال اإلنتاج أوال لغياب رئيس قسم اإلنتاجو  عمال قسم الصيانة

أنه حدثت صراعات أدت إىل و  النقابة خاصةو PDGو شبكات عالقة أو مصلحة بني عمال قسم اإلنتاج
 -ا دفع به إىل تقدمي شكوى لدى مصاحل الشرطة جرمية متثلت يف اإلعتداء على رئيس قسم اإلنتاج املقال مم

لدى مصاحل الشرطة بعدم التعرض لرئيس القسم  PDGحيث مت كتابة تعهد من طرف  -األمن الوطين
 الذي مت نفيه إىل احملجر.و  السابق
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 والعمال:PDG شبكة  -د
السكن مثل  فئة من نفس مكان PDGوظفتها هذه الفئة توظيف و  من بني املشاريع اليت اعتمدهتا 

PDG  السابق من "القبة" هذا من جهة ومن جهة أخرىPDG  يعتمد على هذه الفئة للتجسس على
هذا و  نقل األخبار من األقسام املختلفة، باإلضافة إىل اإلعتماد على العمال لتحطيم تقنيات املؤسسةو  العمال

 إلغاء اهلرميةو  ق تنظيمات غري شرعيةإحالتها إىل اإلفالس، باإلضافة كذلك إىل خلو  يدخل يف إطار تصنيفها
 اإلعتماد بشكل كبري يف التسيري على توزيع هواتف نقالة على فئة معينة لتسريع نقل املعلومات له.و 

 نسق العمال: -و
عبارة عن تكتل للعمال قائم على أسس متنوعة منها السكن قرب املؤسسة، اجلهوية باإلضافة إىل  

نقل األخبار حيث عرف هذا النسق عدة إحنرافات تنظيمية تتمثل يف و  الطاعةو  بالوالء PDGاالنتماء إىل 
مهام غري رمسية كاختالس أموال و  القيام بوظائفو  مهامهاو  التخلي عن األدوار األساسية أي الوظائف

غريها من اإلحنرافات اليت ستربزها اجلداول و  املؤسسة، سرقة اإلمسنت، إدخال اخلواص يف صيانة املؤسسة
 الحقة.ال

 البيئة الخارجية والسوق السوداء: -ي
فإن فاعلني من مصاحل األمن يستفيدون من مقابل مادي  1 -مسري آيل  -حسب إشارة أحد الفاعلني  

التغاضي عن هذا و  مقدر بـ مليار كل شهر مقابل تسهيل اإلجراءات غري القانونية مثل البيع يف السوق السوداء
إىل استفادة ما مت تسميته مبافيا السوق السوداء من عشرة آالت دج على الشاحنة السلوك القانوين، باإلضافة 

 الواحدة يف امليزان.

 :: حاالت فساد إنحرافات في المؤسسة أو جرائم منظمة /تنظيميةرابعا
 2: حالة وفاة مستخدم متقاعد:0الحالة 

 تعكس أو توضح هذه القضية حالة مستخدم متقاعد اجته إىل احملجر لزيارة زمالئه السابقني يف العمل،  
هو و  أثناء تواجده يف احملجر طلب منه أحد املستخدمني نقل الشاحنة من مكان إىل آخر أي مزاولة مهمةو 

دى إىل حادث عمل للمستخدم يف طور التقاعد عند قيامه بذلك انقلبت الشاحنة باملستخدم املتقاعد مما أ
غري العامل باملؤسسة، نقل هذا األخري إىل املستشفى أي بقي حتت العناية املركزة ليتدخل مسؤول مصلحة 
العالج الذي يعترب أحد أعضاء النقابة لدى مصاحل املستشفى، لنقل املستخدم خارج املستشفى دون مراعاة 
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فعال مت تسليم و  جتنب تعريض املؤسسة للمسائلة القانونية،و  الغاية من ذلك إخفاء ما حدثو  حالته الصحية،
املستخدم من طرف املستشفى بالرغم من أن املتدخل ليس من أفراد عائلة املريض... كما أن املستخدم مل 
 -يصبح عامال باملؤسسة لتتدخل النقابة، نقل املستخدم املتقاعد إىل قاعة العالج على مستوى املؤسسة 

 تلك الليلة، أين أصيب بنزيف حسب املكلف بالعالج التابع للمؤسسة، -رايس محيدو مؤسسة إمسنت 
الذي كان من املفرتض إعادته إىل املستشفى بعد إصابته بالنزيف لكن النقايب الذي نقله من املستشفى إىل و 

لتعلم عائلته أن املؤسسة بعد سوء حالته قرر نقله إىل منزله الكائن بضواحي بومرداس أين تويف هذا األخري 
 وفاته طبيعية.

من طرف و  إن احلالة اليت مت اإلشارة إليها تربز إحنرافات من جانب مؤسسة إمسنت رايس محيدو 
الطبيب الذي منح قرار نقل املريض من املستشفى رغم سوء حالته الصحية، و  املستشفى متمثلة يف النقايب

النقايب باإلضافة إىل و  ات األمنية من طرف الطبيبباإلضافة إىل إحنراف آخر متثل يف عدم إبالغ اجله
PDG الرئيس املدير العام املسؤول األول عن املؤسسة الذي كلف النقابة مبحاولة إخفاء القضية بأنه طريقة 

قد أرسلت هيئة حتقيق يف تلك الفرتة أي فرتة تواجدنا باملؤسسة و  كانت الطريقة وفاة املستخدم املتقاعد،و 
  .ميدان الدراسة

 :: حالة سرقة رخص اإلسمنت الخاصة بالمستخدمين من طرف النقابة2الحالة 

تتمثل هذه احلالة يف جلوء النقابة إىل سرقة رخص اإلمسنت حيث لكل عامل حق يف اإلستفادة من  
أكياس فتلجأ النقابة إىل سلب تلك األكياس املتمثلة يف رخص من العمال عن طريق استغالل بطاقات هوية 

الفئات األخرى، تلك البطاقات اليت وضعها العمال عند إعادة االنتخاب على النقابة أي كل عامل و  العاملني
تستغلها يف و  هنا تستحوذ النقابة على هذه البطاقاتو  ينتخب يضع نسخة من بطاقة هويته لدى النقابة،

الفئات العمالية ملدة سنوات إال استخراج رخص اإلمسنت باسم كل عامل، حيث عند بداية استغالهلا مل تعلم 
بعد انقسام النقابة إىل قسمني هنا صرح األفراد املستقلني من النقابة بأهنم كانوا يلزمون من مسؤويل النقابة 

تقاسم و  إلعادة بيعها خارج املؤسسة بأضعاف مثنها، 1باستعمال بطاقات هوياهتم لسلب رخص اإلمسنت 
لى علم هبذا اإلجراء لكنه مل يتدخل ألنه متارس عليه ضغوطات من ع PDGو األرباح بني أطراف النقابة

 املربد اليت سيتم اإلشارة إليها يف احلاالت التالية.، النقابة اليت متلك عليه ملفات حول صفقة الفرن
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 :والنقابة PDG: التهديد واالبتزاز وااللزام بضرورة إعادة االنتخاب على النقابة من طرف 3الحالة 

التهديد بالتسريح من الوظيفة، حيث و  النقابة إىل إلزام العاملني بإعادة انتخاهبا عن طريق اإلبتزازتلجأ 
يعمل أعضاء النقابة على مجيع قائمة العمال الذين ال تكفي أجرهتم الشهرية لتدين مستواهم املعيشي، 

فيات ليصل إىل مرتني يف يتكرر منح السلو  فتمنحهم سلفيات من ماهلا اخلاص أو من بعض أموال املؤسسة
هبذه الطريقة تلزم النقابة العامل و  ال تكون له قدرة على تسديد ديونهو  هبذا يثقل كاهل العامل بالديونو  الشهر

يف حالة عدم قبول العامل بذلك يتم هتديده بتقدمي شكوى و  بإعادة انتخاب النقابة أي جتديد عضويتها،
عددهم  و  كما تستخدم النقابة كذلك السلفية لدفع العمال،  ملهبذا خيضع العاو  ضده لدى مصاحل الشرطة

يف حالة حاجته إليهم باإلضافة إىل إلزامهم بعدم املطالبة بدفع أجورهم يف حالة  PDGكبري إىل دعم 
عدم اللجوء إىل و  كذا عدم املطالبة بدفع أجورهم يف حالة تأخرهاو  عدم اللجوء  إىل اإلضراباتو  تأخرها

أو فئات  PDGإقناعهم بأهنم ال ميلكون أي حق إال بإذن النقابة أو و  عدم املطالبة بالرتقية كذاو  اإلضرابات
 مهنية أخرى.

 : PDG: التهديد واالبتزاز للمستخدمين ونفيهم إلى المحجر من طرف 4الحالة 

ومات ل عمال بسطاء لنقل املعلو  توزيع هواتف نقالة على أعوان األمنو  حيصل التهديد بتدخل من النقابة 
PDG. 

و باعتبار احملجر املنفى كما يطلق عليه مستخدمي مؤسسة رايس محيدو حيث يرسل إليه كل عامل  
لتحقيق ذلك على  PDGقد اعتمد و  أتباعهو PDGمعاقب  أي كل عامل أو مستخدم خمالف أو عارض 

اهلدف من هذا و  واليةتوزيع هواتف نقالة على أعمال من أعوان أمن، عمال بسطاء، رؤساء، بعض املصاحل امل
كل فريق يتوفر على و  كل مصلحةو  اإلجراء نقل هاته الفئة اليت اختارها كل أخبار املؤسسة إليه ففي كل قسم

وصول املعلومة ينفى املستخدم الذي يذكرونه إىل احملجر حيث يرجع و  عنصر من العناصر الناقلة للمعلومات
كذا و  يومي مع أعوان األمن باهلاتفو  بشكل مستمر PDGيتصل و  ،للعمل كعامل نظافة يف أغلب احلاالت

 .1بالتنقل إىل الباب اخلارجي للمؤسسة أين يتواجد أعوان األمن التابعني

 :: اختالس المال العام عن طريق شراء الرافعة مع عدم الحاجة إليها2الحالة 

الوحدة إىل شراء رافعة مع مدير  PDGتعكس هذه احلالة أحد أشكال اإلختالس املال العام حيث جلأ  
هي ملكية ألحد اخلواص الذي تربطه و  الرافعة اليت مت شراءها قدميةو  ،باملاليني الستعماهلا ليوم واحد ال غري

حسب ما و  الرافعة يف ساحة املؤسسة دون استعمالو  ،طلبه فرتة إجراء الدراسة امليدانيةو PDGعالقة مع 
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حتتاج للرافعة عند بناء سور املؤسسة مت شراءها دون استعماهلا ذلك أشار رئيس قسم اإلنتاج أن املؤسسة ال 
( أمتار 51أن السور الذي مت بناءه ال يبلغ ارتفاعه ارتفاع ليتطلب استعمال رافعة حيث مل يتجاوز ثالثة )

ر وحسب أن الرافعة مت شراءها بسعر أقل من السعر الذي وضع يف الفاتورة حيث أشار أنه مت نفيه إىل احملج
وضع مثن آخر يف الفاتورة يعطي نتيجة و  من الطبيعي أن شراء رافعة بثمنو  إلطالعه على وثائق شراء الرافعة،

هذا فعال ما أكده املبحوث السابق الذكر حيث مت اختالس و  حتمية تتمثل يف أن املال اإلضايف سيتم تقامسه
 األموال اليت مت اختالسها بني املسا ني يف عملية الشراء.

 .1مليون الستعماهلا ليوم واحد فقط 355العلم أن هذه الرافعة كان يتم كراءها ب  مع

 :: صيانة تقنيات المؤسسة عند ميكانيكي خاص قريب أحد المستخدمين بمبالغ ضخمة2الحالة 

تعكس هذه احلالة شكل آخر من أشكال اإلختالس حيث تتوفر املؤسسة على قسم كامل للصيانة كما  
آلية، باإلضافة إىل توفر و  كهرباء،  الكرتونيكو  السابق يتضمن ختصصات متنوعة، ميكانيكهو موضح يف 

املؤسسة على خمتصني منهمكني منهم رئيس قسم اإلنتاج الذي مت نفيه إىل احملجر، غري أن احلاجة إىل 
خراج اإلختالس دفعت إىل فتح منفذ خارجي للصيانة حيث جلأ أحد املستخدمني من قسم الصيانة إىل إ

الذي ميتلك حمل ميكانيك لصيانة تقنيات املؤسسة مببالغ ضخمة جدا  -شقيقه  –تقنيات املؤسسة إىل قريبه 
يتم نقل التقنيات بعلم من رئيس قسم و  ليتم تقاسم هذا األخري مع شقيقه فائدة التضخيم يف مثن الصيانة،

 مبوافقتهما.و  الصيانة الذي يقرب مدير الوحدة )عمه(

 :اإلختالسات الضخمة فيهاو  بناء سور المؤسسة: 1الحالة 

إىل االستعانة ببنائني خواص من خارج املؤسسة مع العلم أن  PDGلبناء سور حول املؤسسة جلأ 
اخللل و  ( أمتار51السور الذي مت إنشاءه بعلو ال حيمي املؤسسة فهو ال يتجاوز )و  املؤسسة حتتوي هذه الفئة

الضخمة اليت خصصت هلذا السور مع العلم كذلك أن املادة األولية متوفرة الثاين الذي ظهر هو امليزانية 
مليون   35حديد، باإلضافة إىل التضخيم يف فاتورة الصناعة أي البناء حيث بين ب و  باملؤسسة من رمل
 استعانوا بعمالو  (58العمال الذين قاموا بنائه مثانية من عمال املؤسسة )و  مليون 345ليسجل يف الفاتورة 

 .2خارجيني
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 :: الوزن المغشوش في أكياس االسمنت ـ زيادة الوزن عن الوزن المعياري1الحالة

هي تدخل كذلك يف إطار اإلختالسات املتعددة األشكال اليت يقوم هبا املستخدمون يف و  الوزن املغشوش 
 -شكل أكياس  حيث تعتمد املؤسسة على طريقتني لبيع اإلمسنت على  -رايس محيدو  -مؤسسة االمسنت ـ

Sac–  شاحنات و- Vrac -   التحايل الذي أظهر أن املكلف مبراقبة امليزان مت اهتامه بزيادة اإلمسنت و
حيث مت زيادة مقدار أو وزن  45األكياس اليت وجدت يف األسواق مبيزان و  كوزن معتمد  12فالكيس حيتوي 

مقابل زيادة وزن الكيس ليتم اكتشاف  1اإلمسنت ذلك ألن األكياس مت بيعها ألحد اخلواص الذي دفع رشوة 
 .PDGإيصال املعلومة إىل و  ذلك من طرف املنافسني يف السوق السوداء

 اإلسمنت إلعادة بيعها في السوق السوداء.: التمزيق المتعمد ألكياس 9الحالة 

متزق و  العمال باإلتفاق عند إنزال أكياس اإلمسنت من مقرها إىل رميها أرضاو  حيث يلجأ املستخدمون 
عدد األكياس الذي يتم متزيقه يرتاوح و  هبذا تتقامسه الفئة املتفقة على ذلك،و  الكيس يلغى من إمجايل الشحن
بيعها يف السوق السوداء سواء الكيس أو و  ليتم اخراج األكياس 2يف اليوم من  سة إىل  سة عشر كيسا

 امليزان حسب احتياجات املستهلكني.

  -عناصر من الشرطة والدرك  -: تدخل الجهات األمنية 01الحالة 

لالستفادة من تسهيالت يف إطار احلصول على مادة اإلمسنت مقابل ضمان احلماية لبيع اإلمسنت يف      
أن أفراد من األمن الوطين حيصلون على مليار كل شهر  3حيث حسب إشارة أحد املبحوثني، وق السوداءالس

مقابل تقدمي تسهيالت لبيع اإلمسنت يف السوق السوداء هذا حسب إشارة املبحوث، باإلضافة إىل اإلستفادة 
 من أكياس إمسنت بطريقة غري رمسية أي خدمة مقابل خدمة.

اذاة مؤسسة اإلسمنت الملكية الخاصة من طرف المسؤول المكلف : كشك بمح00الحالة 
 :بالمنازعات والعالقات الخارجية

هذا من الناحية القانونية أي حسب قانون إنشاء املؤسسات و  حيث مت إنشاء كشك مبحاذاة املؤسسة 
حيث وضعه حتت  العالقات اخلارجيةو  هذا الكشك أنشأه املسؤول املكلف باملنازعاتو  ،العمومية غري مقبول

الوظيفة الفعلية هلذا الكشك بيع رخص اإلمسنت أي يعترب سوق و  تسيري فاعل من ذوي اإلحتياجات اخلاصة
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 سوداء مصغرة على شكل كشك يرتاده طالبني لإلمسنت ليحصلوا عليها يف شكل رخص بيع بأمساء موظفي
 عمال املؤسسة.و 

أولية بدل تقنيات اإلسمنت وتضخيم في الفواتير : شراء تقنيات قمح لطحن الحجارة كمادة 02الحالة 
 الختالسها:

قد مت شراء ثالثة و  حيتاج إنتاج اإلمسنت إىل تقنية لطحنه، أي طحن املادة األولية املتمثلة يف احلجارة، 
تقنيات خمصصة ألداء مهمة الطحن غري أن اخللل الذي يربز يف هذه التقنيات الثالثة هو أهنا خمصصة لطحن 

ال لطحن احلجارة، أي شراء تقنيات بسعر أقل ألن تقنية طحن القمح أقل سعر من تقنية طحن القمح 
احلجارة غري أن اخللل هنا هو وضع سعر الفاتورة على أنه مت شراء تقنية طحن احلجارة، الختالس املبالغ 

أن التقنيات الثالثة  اخللل اآلخرو  طحن احلجارة،و  املتبقية املتمثلة يف الفارق بني سعر تقنية طحن القمح
اإلثنني املتبقيني غري و  املؤسسة تقوم بإصالح أحدها بعد تعطلها مبجرد استعماهلاو  تعطلت مبجرد استعماهلا

قد مت منحنا الوثيقة اليت تتضمن سعر تقنية الطحن غري أنه مل يسمح لنا بأخذ و  مل تتم صيانتها،و  صاحلني
نيات الثالثة اليت أتثبتت أهنا تقنيات طحن القمح باإلضافة إىل أن صور عنها باإلضافة إىل مالحظة وثائق التق

الغبار أي املطاط ال و  هذه التقنيات حدث فيها انفجار عدة مرات لعدم صالحيتها ألهنا ال حتتمل احلرارة
 حىت قطع الغيار اليت تستعمل لصيانة التقنيات التقنية غري صاحلة فهي قطع يتم اقتنائها بأقلو  حيتمل ذلك

 تسجيلها على أهنا تقنيات أصلية لتضخيم فاتورة اإلقتناء.و  األمثان

 :البنك الغير الرسمي الختالس أموال مؤسسات اإلسمنت CFIC: مركز 03الحالة

هو مركز تكوين مهين متخصص يف تكوينات اإلمسنت أنشئ باتفاق بني مسريي  - - CFICمركز  
ألخرية بتسيريه، أما عن استفادة املؤسسة من تكويناهتا فهي مؤسسات اإلمسنت لصاحل مدير سابق ليقوم هذا ا

اإلقامة ال غري، كما أن التكوين الذي و  موجهة لإلطعامو  شكلية فقط ذلك أن ميزانية هذا األخري ضخمة جدا
يتوفر فيها حول تقنيات حديثة جدا ال تتوفر مؤسسات اإلمسنت اجلزائرية عليها، حيث حسب إشارة أحد 

حنن ال نتقن حىت حروفها، و  نلجأ إىل التكوين ال نعلم شيئا مما نكون فيه ألنه أوال باللغة الفرنسيةاملبحوثني، 
أي  1اإلقامة اجليدة أما املعلومات فال حنصل على أية معلومة..."و  ما نستفيد منه فقط هو الطعام الراقي

ات اإلمسنت أي يتوقف مبجرد انقطاع التكوين يف اإلطعام، باإلضافة إىل أن هذا املركز يسري مبيزانية مؤسس
مؤسسة رايس محيدو ميدان الدراسة و  ميزانية املؤسسات باإلضافة إىل أن مؤسسات اإلمسنت بشكل عام

بشكل خاص ملزمة بدفع ضريبة يف حالة عدم القيام بالتكوين، وهي هبذا تكون ليس للحاجة إىل التكوين 
 رض عليها يف حالة عدم القيام بتكوين مستخدميها.وإمنا احلاجة إىل التهرب من الضريبة اليت تف
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 :التي ترفع انتاج الغبار بدل االسمنت TUF: ادراج مادة 04الحالة 

املواد اجلنيسة أي و  الرملو  تنتج مادة اإلمسنت يف مؤسسة رايس محيدو مبواد أولية تتمثل يف احلجارة 
بار الذي يعاد انتاجه يف دورة انتاج أخرى غري أن الناتج مادة إمسنت بغبار قليل جدا هذا الغو  املشاهبة هلا

PDG  احلايل استعمل مادة جديدة مادة– TUF-   هذه املادة تدرج يف انتاج الزجاج أ يتها أهنا تزيد
الذي ال يستعمل منه إال و  كمية اإلمسنت لكن بنسبة ضئيلة أما سلبياهتا فإهنا تنتج الغبار بشكل كبري جدا

حسب و  خارجهاو  على شكل تكتالت يف فناء املؤسسة مما زاد من التلوث داخل املؤسسةالباقي يبقى و  القليل
 مع وزير البيئة السابق إلفالس PDGأهنا سياسة معتمدة من طرف  -مهندس املناجم  -أحد املبحوثني 

احل اخلاصة ميزانية البيع توجه للمصو  كما أن الغبار الذي يتم إفرازه جزء منه يباع للخواص،   1غلق املؤسسة و 
 ال إىل ميزانية املؤسسة.

 :: شراء تقنية المبرد الناقص الكمية02الحالة 

هي تقنية تركب مع الفرن ليتم تربيد املادة اليت مت إنتاجها و  يتمثل هذا املشروع يف شراء تقنية تسمى املربد 
 455الفرن ينتج من  هو خطأ يعتمد املسؤول عن شراءه هو أنو  غري أن اخللل الذي يكمن يف هذه التقنية

طن من اإلمسنت األويل أما املربد فال يربد إىل نصف الكمية اليت ينتجها الفرن مبعىن النصف الثاين  425إىل 
هذا خالل كل دورات اإلنتاج يف كل دورة يرمي نصف املنتوج دون اإلستفادة منه أي و  ال يتم استغاللهو  يرمى

هنا تنتج و  كذا املياه اليت تستخدمو  احلرارة املتوفرة إلنتاجهو  رباءنصف كمية الكهو  ضياع نصف املواد األولية
 .2 -رئيس قسم اإلنتاج السابق  -حسب إشارة أحد املبحوثني و  ميزانية ضخمة ضائعة

 :االسبانية الفاشل وتحطمه IMAZA: شراء الفرن الخاسر مشروع02الحالة 

ن اجلديد لتعويضه بآخر نوعية رديئة حىت يتم إلزام حيث جلأ رئيس قسم الصيانة إىل نزع سالسل الفر         
األمر الذي ، 3تضخيم فاتورة شراءها من اجلهة األصلية و  املكلف باقتناء قطع الغبار باقتناء أخرى جديدة
( ماليني أورو باإلضافة إىل إشرتاط الشركة 54مقابل أربعة )، يسبب طرح غبار كثيف زائد عن احلد املعقول

القيام هبا، باإلضافة إىل أن الفرن احلايل   -رايس محيدو   -ام بأعمال باستطاعة عمال املؤسسة اإلسبانية القي
دورة  34يعمل و  اإلسبانية له نفس مواصفات الفرن السابق أي نفس الطول EMAZAاملقدم من شركة 

ال تستعمل مادة الكلينكار و  ال تعمل بشكل جيد  - Trinace -يف الساعة كما أن سلسلة الفرن اجلديد 
- Klinkerكما كان ينتجها الفرن السابق.و  كما هو مطلوب-ـ 

                                                           
 .3554مقابلة مع مهندس املناجم، قسم احملجر، سنة  -1
 .3554مقابلة مع رئيس قسم اإلنتاج السابق، قسم احملجر،  - 2
 نفس املقابلة السابقة مع املسري اآليل. - 3
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 من خالل ما مت عرضه يف اجلزء االول من هذا الفصل تتضح االحنرافات اليت تعرفها املؤسسة ميدان الدراسةو 
يت تربز تضخما يف الو  سنوضح اجلزء التايل األشكال النظامية اليت تعرفها املؤسسة على مستوى القواننيو 

  .امليزانية املوجهة لألعمال داخل املؤسسة

VI- الماليو  الفساد في الجانب التقني: 
 التقني:و  االنحراف التنظيمي على المستوى المالي -أوال 

 الخلل الوظيفي في الجانب المالي والتقني -0

 :االستثمار -أ 

موزعة بني العملة الصعبة تعادل  1338552,35DAبلغ املقابل املايل املوجه لالستثمار اإلمجايل 
1128.35DA ، 13548.35اجلزء بالدينار و  نفقات داخلية إضافيةDA. 

 :رقم األعمال المالية وموجهاتها  -ب

 125345( إلنتاج    13316531.35DAتتطلب أعمال اإلنتاج يف املؤسسة نفقات مقدرة بـ )    
 :املادة أو املنتوج الذي مت التوصل إليه ومقابلها املايلاجلدول التايل يوضح نوعية و  طن من اإلمسنت لإلرسال

  .قيمتهاو  يوضح المادة المنتجة حسب وزنها :(30الجدول رقم )

 (MDAقيمتها ) وزن املادة )طن( املادة املنتجة األولية
 vrac 45cpj 137 225 406 871جبس 
 sac 45 cpj 182 945 615 212 جبس 

Cpj S/T 320 170 1 022 083 
CRS  VRAC 20 001 74 484 
CRS  VRAC 9 999 39 446 

CRS S/T 30 000 113 930 
 013 136 1 170 350 اجملموع العام

 نتائج نفقات األعمال املالية: -ت

 وقد انتجت القيمة اليت مث انفاقها  موزعة كما يلي: 
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  3316531,35اإلنتاج الذي مت بيعه قيمته 
  466488.35ما مت استهالكه قيمته 
  664332.35القيمة املضافة 
  361314.35تكاليف االستغالل 
  1138.35نتائج خارج االستغالل- 

 253665.35النفقات اإلمجالية أي امجايل ما مت انفاقه كما سبق اإلشارة 

 اخلزينة: -ث

 333634.35بـ 1تتضمن اخلزينة أي خزينة املؤسسة رصيد إجيايب مقدر

 361456.35ويف هناية الدورة اإلنتاجية وصل إىل 

  رصيد أويلDA343383.35 
 االموال احملصلةDA  13344423.35 
  األموال املدفوعةDA3 3322834.35  واليت جندها تتضمن 
  املشرتياتDA3 643132.35  
  نفقات املستخدمني 
  تسديد احلساب 
  متويل آيل/ ذايت 
  نفقات أخرى 

 النفقات يف بداية الفرتة 

 النفقات يف هناية الفرتة

 النفقات املتعلقة بتقنيات العمل: -3

تتضمن نفقات خاصة بتقنية تكسري احلجارة، ونفقات فرن الطهي وتقنية طحن اإلمسنت األويل وتتضمن  
النفقات األولية ونفقات توقيت عمل التقنيات امليكانيكية والكهرباء، وزيوت التشحيم واستهالك أخرى هذا 

تعمل نفقات لتقنية الطهي وتتضمن نفس معايري التقنية االويل أي عن تقنية تكسري املادة األولية، كما تس

                                                           
 .3553امليزانية التنبؤية وثائق خاصة مبؤسسة رايس محيدو،  1
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بداية العمل، الكهرباء املستعملة والتقنيات املوظفة أي امليكانيكية، كما تتضمن هذه التقنية اآلجر احلرارية 
 والزيت اآليل لتشحيمها وكذا نسبة مرتفعة من املاء.

عمل وحالة بعض للسالسل اإلنتاج املتوقعة ـ واحلالة الثانية كما يتطلب اإلنتاج قطع غيار إضافية لتقنيات ال
احمللي تتم  و  سالسل اإلنتاج يف احلالة العادية أي العمل دون توقف والتوجيه بني حاليت اإلستهالك اخلارجي

 كما يلي: 

  استهالك خارجي  %62قطع غيار 
 35% استهالك حملي 
  استهالك خارجي %12مستهلكات أخرى 
 62 % .استهالك داخلي 

طن والذي  15احلجم الالزم للتكفل يف كل احلجم الالزم للتكفل يف كل مطحنة Boulets باإلضافة إىل 
 32( تعمم BC3التغيري اإلمجايل منه املطحنة ) Blindageو من اإلمسنت Tكغ/   5,13ينتج مقدار 
 إمسنت. Tكغ/  5,54(ينتج عنه -Boulons – plaque –طن )صفائح 

 ( طن على مستوى الفرن.54رت واحد من اآلجر ميثل سبعة )اآلجر م

 نفقات متعلقة باملادة األولية: -1

وهي مادة إضافية لتغيري نوعية  TuFFمن املواد األولية املستعملة  لصناعة اإلمسنت احلجارة )الرمل(  
ز، جبس، زيوت/ مطاط، اإلمسنت، املاء، الكهرباء، طاقة ميكانيكية  متفجرات لتكسري احلجارة، الرمال، غا

أكياس للتخزين، وقد سخرت املؤسسة ميزانية وفق خمطط انطالق العمل إىل غاية الوصول إىل املنتوج النهائي 
وسيتم توضيح ذلك يف جداول نوضح املادة األولية املستعملة طيلة فرتة العملية اإلنتاجية بني الورشات 

نت وتتضمن الطاقة السائلة، كما سبق اإلشارة الغاز واإلمس Clinkerاملختلفة إلنتاج مادة الكلنكري 
ويعكس املقياس أو املعيار املخزن، أما الكهرباء نسبة االستهالك الالزمة لتغطية كل  tkk3185m/يتطلب

ورشات اإلنتاج وتعترب ورشة طحن اإلمسنت الورشة اليت تستغل أكرب أكرب قدر من الكهرباء مقدرة بـ 
( الكيلوواط Kwltلإلرسال ويقاس هذا املقدار بـ) %6,25و رشة الطهيلو  %4,11ومقابل  14,34%

هريتز مؤسسة من طرف اهليئة املختصة بتوفريها أما الضروري من املاء والذي سجل معدل يومي مقدر بـ 
3300m3700اليوم من طرف املصنع السفلي وm .اليوم للمصنع العلوي 
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وانطالقا من النفقات األساسية اليت مت التطرق إليها يف السابق واملتعلقة باملواد األولية وتقنيات العمل 
 DA 310املتطلبة للوصول إىل املنتوج النهائي وتسويقه ميكن عرض النفقات كما يلي والنتيجة بالوحدة: 

 .المخرجاتو  المدخالت المادة األولية انطالقا منو  يوضح نفقات المنتوج :(31الجدول رقم )

 إىل يومنا هذا 3444 3441 3443 3443 احملددات
 480 058 2 554 489 549 463 995 221 املنتوج املباع 
 255 29 884 1 355 8 037 15 املنتوج املخزن

 998 17 858 135 1 458 1 منتوجات أخرى
 849 064 2 296 492 374 456 490 238 مستهلكات
 295 547 907 151 089 94 599 80 املنتوج الوطين

 303 341 806 98 919 73 008 46 طاقة 
Sacherie 11 061 30 256 37 676 125 680 
 526 75 787 25 231 19 987 15 قطع غيار
 614 22 952 3 089 3 288 1 إطعام 
 864 7 205 2 115 2 366 2 أخرى

Prode, Importés 15 306 19 228 29 186 109 619 
 992 205 101 53 170 20 591 34 املادة املستهلكة
 483 48 740 11 546 3 699 4 معطيات األجر

 703 67 045 11 614 8 141 4 قطع الغيار
 695 74 364 22 961 4 959 24 أخرى

Frapporoche       1 705 
 490 27 952 7 049 3 933 4 خدمات

 547 121 605 6 498 6 628 9 نقل املستخدمني
Préquation transport 289 939 1 273 4 963 

     37 976 145 1 كراء املتطلبات احمللية
 468 1 224 002 2 629 1 صيانة 
S.S 801 29 044 2 926 2 827 5 صيانة 

     -     -     -     - استقبال وتنقل
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 418 1 358 104 197 حراسة
       38 175 أخرى

 752 7 706 2 527 541 مستهلك الوسائط
 842 668 512 158 587 100 227 90 القيمة املضافة

 007 396 1 784 333 787 355 263 148 نفقات املستخدمني 
 111 283 040 79 040 67 427 44 نفقات الدائمني
 463 127 661 30 975 29 813 18 نفقات املؤقتني 
 175 10 857 2 488 3 428 2 ساعات إضافية

 757 4 724 1 835 2 596 3 املردودية )مؤشرات(
Stimulant 6 898 9 365 17 636 63 193 

 773 10 636 17 630 5 654 2 اخلدمات االجتماعية
Cotisation social  1 052 1 678 1 869 9 527 

 515 48 971 13 098 12 714 7 أخرى 
 708 8 456 2 971 1 272 1 ضرائب

TAIC 6 749 12 187 11 437 47 937 
U.F 4 282 8 397 7 238 11 863 
 346 3 426 3 063 3 864 1 أخرى

 164 1 415 727 606 نفقات املمولني
     358 537 بصمة داخلية
 578 37 028 8 829 2 605 3 بصمة خارجية

   179 22 088 179 أخرى
 002 6 167 7 524 2 006 3 نفقات متنوعة

Dotation au 
amortisse  

420 305 682 82 349 

 396 916 825 521 342 1 نتيجة االستثمار
 793 301 434 43 034 5 463 4 نفقات خارج االستثمار

 494 78 020 191 176 268 677 87 خمتلف التبادالت
 618 114 304 64 432 30 908 30 متوين
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         الضائع من التبادالت 
   494 78 993 11 993 11 أخرى

 856 109 784 10 179 12 334 15 منتوج خارج االستثمار
 852 204 527 41 259 6 581 3 متوين 
 706 39 870 20 819 18 266 14 آخر

   17 082   165 137 نتائج خارج االستثمار 
 137 165 870 20 737 1 266 14 نتيجة االستثمار الكلي

 الفساد يف اجلانب املايل واملادي: 

 اختالس المال العام: المادة االولية:و  الجوانب التقنية

تعتمد املؤسسة رايس محيدو لإلمسنت على تقنيات إنتاج عديدة هذه التقنيات تسخر لتحويل املواد األولية إىل 
ألف طن يف السنة غري أن ما سجل يف  455مادة اإلمسنت هذه املادة اليت حتدد القيمة الواجب انتاجها بـ 

ذا أن املؤسسة مبسرييها ومواردها حققت القيمة املطلوبة لسنة إىل يومنا ه 3448سنوات عديدة ابتداءا من 
واحدة، أما السنوات الباقية فقد سجلت نسبة أقل لإلنتاج بالرغم من توفر كل اإلمكانيات الالزمة، مالية، 

 بشرية وتقنية.

على التوايل  %35 %84" بنسب Schiste" و"calcaireاإلمسنت من ماديت " 1وينطلق انتاج مادة 
هذا وتتوفر املؤسسة على خمزون من Minerai de ferوSableاملادتني باإلضافة إىل ماديت الرمل  من

 املادة األولية كما يلي: 

 Variante 1 
  الكلسcalcaire   طن 36455.555أكثر تركيز 
  سيشتSchiste  طن  3355555أقل تركيز 
 Variante 2  
  الكلسcalcaire   طن 24700000أكثر تركيز 
  سيشتSchiste  طن  3455555أقل تركيز 

طن من  252555طن من األقل تركيز و 42555طن من اإلمسنت بالنسبة الستهالك  455555إلنتاج 
 سنة 43سنة إىل  36األأكثر تركيز توجه لالستثمار وهذه النسبة صاحلة من 

                                                           
1 ERcc: Usine halidou: Budget previsionnel: 1998: 
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 اجلناح األول:

 :خمزون االستثمار والتحضري 
  خمطط العملcôte342 * ة للتكسري املواد املتطلبcôte 385  365وخمزون اجلنوب الشرقيcôte 

 1442555وجمموع هذه املواد مينح كلس 

 اجلناح الثاين:

 156اجلنوب الشرقي مبعدل و  خمزون الشرقcôte طن من الكلس واجلناحني األول والثاين  1131555أي
بة تكتمل باجلناح طن هذه النس 455555إلنتاج  ERCC ال يكفيان لالستثمار انتاج اإلمسنت مبؤسسة

 côte 384الثالث والذي تنتجه املصنع األعلى باحملجر والذي يعادل 
  8555555طن أما اجلناح الرابع فيعادل 3355555أما املتوفر الفعلي باملادة األولية األكثر تركيزا يعادل 

 سنة. 34,2طن صاحلة ملدة 

ألف طن إمسنت  455555حقيق املنتوج املطلوب باإلضافة إىل خمزون املاء حيث يعترب املاء مادة أساسية لت
 مرت مكعب بالسنة. 12255مرت مكعب بالسنة باإلضافة إىل ماء للمربد مقدرة بـ  1م 368455

 نفقات خاصة بتسويق المنتوج النهائي: -ج

باإلضافة إىل نفقات Vrac وSacتتضمن نفقات شحن اإلمسنت اليت تتم يف أكياس وحامالت لإلمسنت 
 األسواق مهما كانت طبيعتها.النقل إىل 
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   3551التنبؤ هناية  
 .2113يوضح التنبؤ نهاية سنة  (32الجدول رقم )

 Siege Consolidé Scalوحدة  جبس مدية رايس محيدو 
 198   198 بيع سلع التفريغ

 198-   198- سلع مستهلكة، ترك
     اهلامش الصايف

 759897  132236 627661 منتوج اإلمسنت املباع
 47951  47951  منتوج اجلبس املباع

 115697  11970 103727 التمويل املرتوك
 41628  78743- 120371 املنتوج املخزن

 115697-  32350- 83347- املنتوج املخزن الرتوك
 807848  76460 731388 خارجي A.Cاستهالك 

M.F.C -238899 -9192 -1138 -249229 
 128000- 10000- 6000- 112000- خدمات 
 3419   3419 حتويل

 475668 11138- 65872 428932 القيمة املضافة
 2720   2720 منتوجات خمتلفة

 6270 3518  2678 حتويل 
 237199- 27059- 11555- 198585- نفقات املستخدمني
 17774- 640- 4020- 13114- نفقات الضرائب
 28644- 22- 650- 27972- نفقات املالية
 11183- 94- 1490- 9599- نفقات خمتلفة

Dotaux amorts  -109872 -14313 -2241 -126426 
 63430 37676- 33918 67188 نتيجة االستثمار

 12808 181 1367 11260 نتيجة خارج االستثمار
 76238 37495- 35285 78448 اخلام Exeنتيجة 
IBS    6900 

 69338    النتيجة الصافية
  .دج 1*35 3551اخلزينة التنبؤ لنهاية 
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امسنت رايس  التسمية
 محيدو

وحدة جبس 
 مدية

Siege 
Unite 

اجملموع 
SCAL 

 Ex 54645 19971 2817 77433فتح 
 1211818 47927 241781 922110 حتصيل
CA/S 848427  64035 784392 فرتة 
CA/S 14278  11744 2534 سابق 

 S  132236  132236/بيع امسنت
 Siege/S   46000 46000نفقات اجملموعة 
     أخرى

 4014 1927  2087 ديون خمتلفة
 TVA 133097 33766  166863مستحقات 

Décaissements 1166985 249936 47859 1464780 
S/  متوينHT 317468 1668 1339 320475 
S/  سلعHT  143050  143050 

S/  خدماتHT 60003 4338 8640 72981 
S/ TVA Deaiss /91206 1697 25339 64170 شراء 

S/ TVA 33479 تسديد حساب    
S/ 235017 25831 11860 197326 نفقات املستخدمني 

ضرائب وأسعار 
TAP+VF+O.Exttr +S/DV 

16319 16439 839 33597 

Emprunts/ F.FINS 32708 700 21 33429 
S/ 11859 628  11231 نفقات أخرى خمتلفة 

 Siege  46000 8000 54000نفقات اجملموعة 
S/Remf. Emprc/Slet 53 286637    

 33344    
S/ 137903 864 542 316444 تسيري مايل 

 252963- 68 8155- 244876- رصيد الدورة
 175530- 2885 11816 190231- رصيد هناية الدورة

 تعليق:
 دج  M 331553إجيابية بـ  Cach fleurجيد أن 

  Exploitationغري مرتبطة باستثمار   Décaissementsاخلزينة السلبية: 
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 .3554أهداف سنة  -ب
 . اإلنتاج: األهداف املسطرة حمددة كمايلي:3ب.
 . أعمال اإلمسنت، وحدة رايس محيدو:3.3ب.
- chenher :334555  طن 
 طن 364555امسنت:  -

  31,42هو زيادة بـ 3551معدل النمو املصمم/ املشروع باملقابلة مع تنبؤ% 
  3554بالورشات/ حسب ورشات أهداف اإلنتاج ومقاييس السري لسنة. 

 :3554الفرن األول مشغل والثاين يف صيانة كبرية من أوت إىل ديسمرب 
  :املقاييس األساسية للسري 

طن من  46255اإلنتاج املعروض  –. 3281وقت السري  -.طن/ سا 15معدل الرمي املستدرك 
klinker – .التوقف املربمج: توفقني 

 اجلبس: 3.3ب.
 طن  25555طن مع خمزون يف هناية النشاط التموين بـ  352282اإلنتاج 

 35555 .طن مجل من طرف رايس محيدو 
 طن. 315555.... .الكمية التجارية 
 33555 طن حلاجات رايس محيدو 
 358555 .طن، حلاجات مؤسسات اإلمسنت األخرى 

 جتارية 3ب.

 :3554. برنامج 3.3ب.
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 .2114المخرجة لسنة و  يوضح الكميات التجارية المدخلة :(33الجدول رقم )
 على مستوى املصنع ومستودع مدية يظهر كما يلي:  3554الكميات التجارية يف  -
 

مستودع  مصنع رايس محيدو املـجـموع 
 مديـة

 
 اسـمـنـت

 

-امسنت
A/II )طن( 

255 000 225 000   30 000  

  000 30   500 97 500 127 أكياس
    Vrac 127 500 127 500حاملـة 

  000 130          0 000 130  جبس مديـة
 :2114. رقم األعمال / الصفقات التنبؤي 2.2ب.

 ( باإلنتاج.HTهذا األخري يقيم على أساس أسعار البيع احلايل املتوسط )
 أعمال نشاط اإلسمنت: 0.2.2
C.A  دج 832144125االستهالك العام 

 دج. 134844425دج/طن =  x 1163,83طن  44255بيع باملصنع أكياس:  -
 دج 148514255= 346255/دج xtطن 334555حاويات:   
 بيع املستودع:  -

 دج t  =334484455دج/ x 1483,81طن  15555أكياس:   
 62555555. أخرى: 3.3.3
 22555555جبس:  - 
 35555555أخرى:  - 
 دج 845144125هو  3554رقم األعمال )خارج النفقات( املقرتح لـ  -
 %33,42.... إىل + .مقارنة مع السابق االستهالك -

 دج 35 *15تقييم رقم األعمال بـ 
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 .أعمال نشاط اإلسمنت يوضح :(34الجدول رقم )

   

GISERCC-SCAL 
 تسمية

3553Réal  على  3554تنبؤ  3551هناية
 دج1*35

Envoi (54/51) 

     قطاع االنتاج
 %35.13+ 912.45 705 897 639 049 288 غيار (c-yامسنت )

 %34.45+ 000 55 951 47 210 41 جبس
 / 000 10 / 187 58 أخرى

 / / / / اجملموع الفرعي
 %33.46+ 912.45 770 848 687 446 387 ( االنتاجC.Aاستهالك )

 %58.11+ 000 130 000 120 455 116 قطاع التوزيع
 %33.42+ 397.35 890 848 807 901 503 اجملموع العام
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 :2114التموين لسنة  -1
 دج  454525555( مرتبط مع االستثمار هو 3554الربنامج التنبؤي اإلمجايل للتنمويات )

 :46,45 مشرتيات حملية % 
 :65’31  استريادات % 

 بطبيعة وأ ية الربنامج تعرض كما يلي: 

 استرياد: 

o ( :استهالكيةBR)صفائح، كريات ، 
o )قطع غيار: )كهربائية، ميكانيكية، آلية 

 حملية: 

o  )طاقة )غاز، كهرباء 
o ( إضافاتtuf.)جبس، ركاز احلديد، رمل ، 
o  أكياس، زيوت، مشفاط )هوائي، غازي( استهالكاتpneumatique.) 
o .)قطع الغيار )كهرباء، ميكانيك، آلية 
o أخرى 
o ن اختلط )للمنتوجات األساسية( وزهنا نسبيا هي مبعدل.كل مصادر التموي 

 %355اجملموع:   %44استهالكية: 

 %14طاقة: 

 %34أخرى 

 مؤسسة امسنت رايس محيدو: 3.1ب.

 .361225+ + مبقدار  4625، ماء 3655، وقود 655، مشفاط 4355حملي: مفجرات 

 .42455مبجموع  4455، امسنت عاص 43555خارجي: آجر 

 .328425عام: اجملموع ال

 دج. 1*35حددت كما يلي:  3554. استهالك: بوحدة طبيعية مواد املستهلكة املقرتحة لسنة 4ب.
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 .النقص الواضح في كل وظيفة في مصلحةو  يوضح الوظيفة حسب التأهيل :(32الجدول رقم )

 المجموع Siège مدية رايس حميدو 
 122806  2400 120406 املادة األولية
 35905 1500 2550 31855 مستهلكات
 35905  1000 72567 قطع الغيار

 91647 150 5000 86497 طاقة
 926 100 50 776 خمتلفة
 revent en leates  110000  110000منتوج
 434851 1750 121000 312101 اجملموع

 

 . خدمات:2ب.
  .2114إلى غاية  2110يوضح أعمال المؤسسة بين سنوات  :(32الجدول رقم )

 2114تنبؤ  2113نهاية  2112 2110 تسميات
 4500 4940 4360 4597 نقل العمال 

 7800 6000 3048  توزيع ضرائب النقل
 8000 7400 7369 5008 أجور وتكاليف خمتلفة

 35000 30000 30361 10296 صيانة وحتصني
 2000 1500 1678 212 دراسات وأحياث
 1500 3000 1664 3116 ملتقيات وتربص

 100 60 52 32 ملفات 
 150 100 112 573 إشهار

 6000 10000 9217 3839 تنقالت وأشغال
Ptt 992 993 1000 1200 

     نفقات احلراسة واألمن
     إطعام 

 2000 3000 2700 3063 جلان وأتعاب
 24000 45000 22343 29015 خدمات أخرى 

 92250 112000 83897 60743 اجملموع
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 المستخدمين:. نفقات 2ب.

 –مليون دج سواء بتقليص قيمته  335155( نفقات املستخدمني قدرت بـ3554من اجل التموين املايل )
 .3551باملقارنة مع تنبؤ هناية  4,33%

N.B.A مليون دينار جزائري من نفقات املستخدمني مرتبطة  31دمج أثر من  3551: إشارة إىل تطبيق
  االتفاقية اجلماعية(.مع التطبيق اخلارجي )أثر يرجع إىل

 هذه التقييمات تعود أساسا إىل: -

 .3554واليت هي لكل هتريبات  3أخذ نشاطات ورشة الطهي رقم  -

 (impact Stimuhنتيجة الفرائد ) -

 زيادة تعويض األقدمية  -

 على أساس: 3554نفقات املستخدمني حتت عنوان متوين املالية  -

 أساس االتفاقية اجلماعية الدائمة. –ة بالوحد –نفقات بداية التقاعد  -

 نظام الفوائد بالنشاطات -على أساس تطوير التنبؤي للفاعلني،  -

 تطويرات مرتبطة باألقدمية، اخلربة، الرتقية. -

 . نفقات مستخدمني رايس محيدو.3.6ب.

 دج 385155555  اجملموع: 

 دج 64368555 األجر القاعدي"

 دج 34813555   فوائد:

 دج 83355555 وتكاليف أخرى:تعويضات 

 دج 1*35، يف 3554. النتائج املنتظرة، تنيؤ 4ب.
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 .المؤسسة األمو  المؤسسة، يوضح نفقات الوحدة :(31الجدول رقم )

 Siège Scalوحدة  وحدة جبس رايس حميدو 
 119484,9  119484,9  السلع املباعة

 110000  110000  السلع املستهلكة 
 9484,9  9484,9  اهلامش اخلام 

 705912,45   705912,45 منتوج: بيع إمسنت
 55000  55000  منتوج: بيع جبس

Cossrons 
fornies 

110000   110000 

 110000-   110000- املنتوج املخزن
 10000   10000 آخر

 890397,35  64484,9 825912,45 انتاج C.Aاستهالك 
M.F.C -312101 -11000 -1750 -324851 
 92250- 10000- 6000- 76250- خدمات 
     حتويل

 473296,35 11750- 47484,9 43756145 القيمة املضافة
 220300- 28000- 12000- 180300- نفقات املستخدمني

 30300- 800- 4000- 25500- ضرائب وأسعار
 30000- 50- 50- 29900- نفقات مالية
 13000- 1500- 1500- 10000- نفقات خمتلفة

Dotaux amorts -116660 -14000 -2700 -133360 
 46336,35 44800- 15934,9 75201,45 نتيجة االستثمار

 46336,35 44800- 15934,9 75201,45 نتيجة التطبيق اخلام 
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 .3554احملاسبة واالقتصادية: تنبؤ  Agrégats. املبادئ: 8ب.

 Agrégats physique. 3.8ب.

 اإلنتاج:  -3

 Klinker  -  :طن  344255,3فرن  طن 334555 اجملموعklinker. 
 طن355555/ جبس  طن 364555 اجملموع:  إمسنت 

 التجارة: -2

 طن 315555/جبس   طن 322555اجملموع:  إمسنت: 

 .233فاعلني: جمموع:  -1

 مؤقتني. 1دائم و 84إطارات   

 مؤقت. 3دائم و 333مسريين   

 مؤقت. 31دائم و 335منفذين   

 دج 335155555  نفقات املستخدمني: اجملموع: -4

 Agrégats Comptables 3.8ب.

 رقم األعمال: -3

 .الجبسو  يوضح اإلنتاج المباع من اإلسمنت :(31الجدول رقم )

 دج 452433425            :اجملموع                 :إمسنت: إنتاج مباع
 دج 22555555اجملموع:            جبس: إنتاج مباع:                  

 دج 35555555أخرى:                                                  
 دج 334484455بيع السلع:                                              

 دج  845144125(                                      C.Aاجملموع: )
  استهالك متوسط: -3 

SCAL:  :دج 434353555   اجملموع 
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 دج  441341125     القيمة املضافة:  -1

 دج 42353425نتائج االستثمار: رايس محيدو:  -4

 دج  32414455  مدية:   

   Siège : -44855555 دج 

 دج  354224تعويضات: 

BAD : 8665دج 

IMAZA 44468دج : أساسية 

 دج43232  فوائد:  

FCB   6551 دج 

BERGerat  32444 دج 

ERC/ERCO/ECD:  16664 دج 

 

( اليت تكشف تقدمي، واليت تفصل كما 3554برنامج االستثمار: برنامج االستثمارات  للتطبيق امليزانية ) -ج
 يلي:

  تسجيل يف إطار برنامجpluriannuel  ( إذا تذكر يف الفقرة 3556)يف أفقC.2. 
  (.3554وحركية بعنوان ميزانية  القيمة )أكثر حتديدا –األهداف األساسية 
  وما يليها. –بنية القيمة لذلك 
  يف إطار حتليلRétrospective ( انظر برنامج 3551-3448لسري املبادئ الورشات بني الفرتة)C.1 

C.1 :Rétrospective: 3551-3448فرتة. 

  تقسيم اإلنتاج بالورشات كل سنة بالطن
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 .يوضح اإلنتاج المحقق بالطن :(39الجدول رقم )

اإلنتاج 
 السنوي

Conc 
.MP 

Broy 
.Cru 

Cuisson Broycin Cru/KK KK/Ci
n 

1998 30411 30611 177456 216519 1,78 81,13 
1999 371536 361591 216125 260330 1,68 83,68 
2000 304928 350127 203616 235739 1,72 85,15 
2001 210832 208480 118977 141215 1,75 83,46 
2002 1138860 147487 82557 100861 1,76 83,17 
هناية
3551 

324104 337608 204627 232700 1,60 0,88 

 (:%_ تطوير معدل استعمال التجهيزات )

 

 Conc.MP BroyCru Four1 Four2 Broy.Cim السنة
1998 92,14 109,66 61,41 85,06 97,48 
1999 84,31 94,64 63,58 90,76 97,14 
2000 88,35 100,75 67,95 88,81 97,70 
2001 94,48 96,09 97,89 81,60 93,98 
2002 89,56 98,39 0,00 77,56 85,61 
2003 104,63 80,95 77,26 79,30 92,80 

 94,12 83,85 56,35 96,75 91,91 مدى متوسط
 

(، اليت أخذت يف حساهبا 3553 تدهورت األوضاع بسبب الفياضانات )نوفمرب 3553و 3553سنوات  
 (.précautionالتحليل احلاصل مع االحتياط )

Clinker( طيلة 53: اإلنتاج احملقق واملقاييس املختلفة لسري الفرنني )3445سنة األخرية ) 34-
 ( سجلناها ألجل:3551
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طن من  344555( يف اإلنتاج فعلناها وجتاوزنا أكثر من Régressionالفرن األول: ارتداد صاف )  
Clinker  86مع معدل استعمال ومسا ة نزلت / اخنفضت من  3444طن  68445، 3441يف% 

 Ce demie%30إىل  %66من  Régresséالذي  déficienceوعرفت نفس معدل  %63إىل 
ration  وضح وقت السري والتوقف اجليدdéca مقاييس مقبولة، هذه الوظيفة )مستحق، واجب األداء 

Due تاريخ استقاللية( شرع  3448مرحلة قدم التجهيزات االجتاه ملؤسستنا )منذ ( خصوص إىل
(Entamé أخذ قرار التجديد التام )( تفكري يف برنامج التجديد والتحديث اإلمجايل للمؤسسة )وصل

 للورشات.

  أعمال الفك/ التفكيك، والرتكيب للفرن اجلديد بدأ الوصول إىل االستثمار يف أفريل  3553يف أفريل
 ، )امداد فرتات هي الفيضانات نوفمرب(.3551

 ( الفرن الثاين: تطور اإلنتاج يف نفس هذه الفرتة اليت عرفت نفس اإلجتاهtendace الفرن األول: وكأثر )
، 3553طن يف  166، 3444و 3443بني  Clinkerطن من  313555لإلنتاج هلذه الورشة جتاوز 

هلم و  %44إىل  %90عمال املسا ة اليت اخنفضت من مع معدل است، 3551طن نابه يف هناية  48555
 ration، هذا %46إىل  %61( ملا لدينا qui a Régresséاليت ) Déficienceنفس معدل 

( مقاييس مقبولة هذه الوضعية واجب أدائها خاصة يف en décroاألخري حدد يف سري وتوقف جيد )
ستنا لتقرير التجديد هلذه الورشة )لكن بأسلوب ( حددت اجتاه مؤسvétusté مرحلة قدم التجهيزات )قدمي

 .3554خمتلف عن الفرن( األول نأخذ بعني االعتبار والصيغة املالية )احلالية( وهذا انطالقا من 

أشهر ألعمال كبرية واستعمال )باألولوية( يف كل التنظيمات  2الفرن سيتوقف لفرتة  3554يف أوت 
 ( chand dupoible sur siteقع )والتجهيزات للخامني القادرين يف املو 

 ورشات أخرى )تكسريConcassage( حجر اإلمسنت ،)Cru de ciment ( نفس املعاينة )حمضر
 tauxومعدل  TUC( ميكن أن تعكس اجلداول أدناه مبصطلح التطوير لإلنتاج لـConstatالضبط ـ 

déficience 
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 ( الربنامج Rappelاستدراك ) -ج

 (Synthex( )3551-3552األويل: تركيب/ حتقق )

( عرف plurianneul( )3551-3552. هدف البحث: برنامج االستثمار املتعدد السنوي )3.3ج.
prolongement  العادي استثمارات حققت أو يف خصم )وقت القيام هبا( هذا صوت بالتحديد

 اليني:مؤسسة اإلمسنت رايس محيدو الربنامج االستثماري متحور حول اهلدفني األساسيني الت

 3553غالف مكمل / كامل )غري مفهوم، ناقص( لتجديد الفرن األول الذي سيكون يف اخلدمة سنة  -3
 3553، فيضانات نوفمرب 3551غري أن العملية مل تنتهي إال يف السداسي الثاين من السنة، تكون يف أفريل 

( يف الرتكيبات permettreهلا أثر سليب يف فرتة تقسيمات االستثمارات هذه االستثمارات ستسمح )
 .optimale( يف شروط Fonctionnerاجلديدة للطهي للدوران/ التحرك )

هذا اهلدف برز مبرحلة القدم املتقدمة هلذا الفرن، هذا اهلدف  3الثانية نسبية يف جتديد ورشة الطهي رقم  -3
 .3554األويل( انطالقا من  pluriannuelالثاين سيبدأ )انظر برنامج

 ثار املنتظرة هلذين اهلدفني:. اآل3.3ج.

 : هذه االستثمارات ستسمح:3. استثمارات مكملة لتجديد الفرن 3.3.3ج.

  بأسلوب عام مبا هذه الرتكيبات اجلديدة ميكن دوراهنا يف شروطOptimale. 
 .توضع يف مستوى تقين مقبول كال الرتكيبات لإلنتاج 
  امتام نشاطاتd’optimisation   الة الغبار يف كل النقاط تؤخذ تركيبات اخلاصة بإزpolluant 
  تأمني تغذية دائمة ومنظمة ملؤسسة باملاء لتجاوزla puisage  يف شبكة املنطقة ويف مساحات املياه اجلوفية

(mappes souterraine.) 
  :هذا الربنامج يعرف العمليات التالية 

( أجل االشتهار بعد صيانة حد 3553مرب عمليات تتعلق بالتجهيزات املقصودة أو املتضررة بالفيضانات )نوف
سنوات هي كلية جتاوزات تقنيا وأضافت هلذا ندرة قطع الغيار،  2موجزة هذه التجهيزات أرخت أكثر من 

ومتابعة جمهودات االستثمار حمقق هلذا اليوم )أكثر  leur fiabilitéاهلدف خلق التجديد مكمل لتنمية 
 خصوصية جتديد الفرن األول(.

 ( )مغارات/ خمازن لتجانس العجينة(.Chapuis)  جتديد -
 ( )خمازن ختزين العجينة(.Cuve door) حتديد املخازن  -
 ترميم إمسنت املصنع السفلي. -
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 منصب متوسط -
 ( للمصنع السفلي.fasse tension.... املدى ).أوتار -
 ( للمصنع العلوي.fasse tension..  املدى ).أوتار -
 شحان( Ensacheurs"محالني أكياس" ) 1اقتناء  -
يعرف جانب الرتكيب  3551)عملية مرتبطة مع جتديد الفرن األول مترين/ نشاط  Silosإزالة غبار  -

(phase.)إلزالة الغبار ) 
سنوات(  2عمليات التجديد مست جتهيزات اليت هي يف أسوأ حالة ميكانيكية بنكية متابعة مدهتا )أزيد من  -

 .à leur obolexeneو
 تحرك للمصنع السفلي.جتديد اجلسر امل -
 جتديد اجلسر املتحرك للمصنع العلوي. -
 احللقة املعدنية ملطحنة/ ساحقة احلجر. -
  واليت تأثرت بفيضانات  3441جمرفة حامل احملجر: عملية جتديد لتجهيزات احملجر اليت أخذت أو منذ تاريخ

3553. 
 ووضع مكانة شبكة اإلعالم اآليل .اتشبكة اإلعالم اآليل: تغيري لتجهيزات اإلعالم اآليل خربت الفيضان ...

 للمؤسسة.
 ( وقوف حمطةStation حتقيق ملوحة ماء البحر: هذه العملية تألفت من تركيب جتهيزات لتخفيف امللوحة )

(Dessalement ماء البحر بقدرة )لليوم واليت تطمح إىل حترير الكامل للمصنع من مشاكل  1م3555
لشبكات  par puisageلية تغطي صرب آراء أفضل للمؤسسة ويف حالة احلاجة التغذية باملاء إذا احلاجة احلا

يف  1م 5,6يوجد مكان تتذكر أن املؤسسة امسنت رايس محيدو واليت حتتاج إىل حوايل   l’EPEALلـ
/ للسنة، 1م334555تسمح نظريا  3448و 3484الوضعية احلالية اخلزانات الثالثة للمصنع حمققة بني 

 جلفاف ختاف من نقص القدرات هلذه اخلزانات للسنوات القادمة.غري أن سنوات ا
 ( 65جسر ميزان  )طنMP.هذا االقتناء سيسمح بإحاطة متويناتنا واستهالكها : 

 :83: الوضعية احلالية لورشة الطهي رقم 3. جتديد الفرن3.3.3ج.

وفعليا تطبيقا كل حلقة معدنية هذا الفرن يف وضعية قدمية جد متقدمة، هيئته امليكانيكية، أكثر اهتماما  -
(virole( يتم صنعها/ عملها ملا يكون جزء أفضل للتغليف والتكرات )Galets.) 

( مقارنة بالقدرة %44، 15) %85( القدرة الفعلية للفرن متثل أقل من 3551للتطبيق / نشاط األخري ) -
(، هذه %46,24) % 25أقل من  Efficience( إذا %28، 41) %65االمسية هتيئة سفلية إىل 

 queتبقى ضعيفة )مقارنة مع مقاييس قطاع النشاطات( حساب الوضعية القدمية ) Rationاملقاييس و
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décriteإذا تقدم )Civant ( فضال عن ذلكpar ailleurs يوجد مكان التذكري أن تشخيص )
3444 (dignostic )préconisait التغري الكلي لـvirole 2ي للمربد هلذا الفرن والتجديد الكل 

 سنوات بعد وضعية هذا اخلط ال تقوم بشيء غري أهنا تشتد.

جتديد الفرن تضمن حتقيق االستثمارات التامة على مستوى الورشات األخرى أيضا أفضل أعلى من ضمان  -
 ( en amontاالحتياطي )

 اقتناء مطحنة حجر جديدة. -

 اقتناء مطحنة امسنت جديدة. -

 فلي.رافعة دائرة للمصنع الس -

  .مقاييس سير الفرنو  الخصائص األساسيةيوضح  :(41الجدول رقم )

معدل االستعمال  السنة
 %القدرات 

معدل 
%Disponibilité 

Taux 
défficience 

1990 79,62 64,69 51,51 
1991 78,87 57,51 45,36 
1992 89,57 70,31 62,97 
1993 89,17 64,38 57,41 
1994 83,51 61,94 51,37 
1995 88,68 60,88 53,99 
1996 77,81 59,76 46,50 
1997 81,97 60,91 49,93 
1998 85,06 65,54 55,74 
1999 90,76 70,54 64,02 
2000 88,81 58,13 51,62 
2001 81,60 57,92 47,26 
2002 77,56 50,63 39,27 
2003 79,30 58,37 46,57 

  Estimation des coûts d’investissement par opération. 1.3ج.
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 دج 260700,000 .1. القيمة اإلمجالية: 3.1.3ج.

 . القيمة بالربنامج: 3.1.3ج.

 .cashوجتديد بعض التجهيزات املالية  3استثمارات مرتبطة بعمليات متالمحة لتجديد الفرن  -

 دج 509.700,000القيمة اإلمجالية: 

 دج 000 199700دج جزء دينار: 000 310.000الصعبة:  قيمته بالعملة

 Mobilisation:  139700 000  3551تعبئة  -3
193500 000  3554 
176500 000  2005 

 (بالعمليات:Consolidation Four1قيمة االستثمار ) -3

 .يوضح عمليات المؤسسة حسب القيمة اإلجمالية :(40الجدول رقم )
 جزء العملة الصعبة الدينار جزء من القيمة اإلجمالية عمليات

 0  5000000 جتديد خمازن
 Cuvedoor 40000000  0جتديد 

 0  8000000 تركيب مزيل الغبار
 UI 10000000 5000000 40000000ترميم إمسنت 

Poste moyen… 50000000 40000000 40000000 
//    //   // UI 30000000 8000000 20000000 

//     //    // VS 900000000 1000000 23000000 
 23000000 1000000 33000000 51محايل أكياس 

 UI 47000000 32000000 15000000جتديد جسر دائر 
//     //    // US 20000000 10000000 10000000 

Virole broyeur cru pelle 
chargeur carrière  70000000 20000000 50000000 

 0 2000000 2000000 شبكة إعالم آيل
 80000000 20000000 100000000 تركيب خمفف ملوحة ماء البحر

 MP 4700000 2700000 2000000(طن 65جسر ميزان )
 310000000 199700000 509700000 اجملموع
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  .يوضح العمليات اإلنتاجية في المؤسسة :(42الجدول رقم )

  الرتكيبات التالية:و  للتجهيزاتاستثمارات مرتبطة مع التجديد التام 

 جزء بالعملة الصعبة الجزء دج القيمة اإلجمالية عمليات
 500000000 100000000 6000000000 : جتديد تام3الفرن 

 60000000 40000000 100000000 4مطحنة إمسنت رقم 
 12000000 24000000 36000000 1مطحنة حجر رقم 

 UI 15000000 15000000 0رافعة دائرة 
 572000000 179000000 751000000 اجملموع

 

 ماليا:  -0
 %82اجلزء املايل: ماليا بارتفاع قدره 

Cash :32% من جزء دينار  %355و من جزء العملة الصعبة 
3- Mobilisation :3551  5 دج 

 دج451000000 3554
 دج 155555555 3552

 خمططات:  -3

 .يوضح العمليات المؤسساتية في فترات تاريخية :(43الجدول رقم )

 النهاية  البداية  املدة تسميات
 56/3551 53/3551 أشهر 6 استشارات 

 2003/12 2003/07 أشهر 6 تقسيم وعقود
 2004/02 2004/01 شهرين  Enginدراسات و

 2004/12 2004/3 أشهر 35 تصنيع
 2004/06 2004/3 أشهر  4 3فك الفرن 
 2005/01 2004/07 أشهر GC 6أعمال 
 2005/03 2004/08 أشهر 8 ممول

 2005/07 2004/12 أشهر 8 تركيب 
 2005/09 2005/08 شهر واحد بداية وجتريب
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 :AC/ SC. آثار لإلنتاج: 1.1.3ج.

 املنتوجات املنتظرة بعد حتقيق هذا الربنامج األويل هي:

 .Clinkerطن  343438 : جرد والثاين يسري 3: الفرن 3551سنة  -
 طن امسنت. 134685

  .Clinkerطن  336265 : يسري والفرن الثاين توقف هنائي:3: الفرن 3554سنة  -
 طن امسنت 366243     

 (54/3552جتديد )بداية يف  3يسري والفرن  3: الفرن 3552سنة  -
 .Clinkerطن  384645
 طن إمسنت. 114843

سجلت يف هناية هذه السنة، زيادة  3552 – 3551املمتدة بن هذه األهداف وضعت حتت عنوان الفرتة 
 (.3556يف قدرات اإلنتاج )انطالقا من 

 .Clinkerطن  183135     

 طن إمسنت  444484     

 (:2112-2114الحالي ) pluriannuel. البرنامج 3ج.

 دج 444555555. القيمة اإلمجالية للربنامج: 3.1ج.

 دج 343555555القيمة بالعملة الصعبة: 

 دج 316555555جزء الدينار: 

 (:3556-3554بالنسبة ) (Mobilisation). 3.1ج.

277000000 DA/2004  161000000 إذاDA ) معادلة بالعملة الصعبة( 

/ 100000000DA/2005  40000000 إذاDA  ) معادلة بالعملة الصعبة( 

/ 100000000DA/2000 40000000 إذاDA  معادلة بالعملة الصعبة( ) 
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 :3554( الستثمارات امللفات إطالقا من Identification. مماثلة )1.1ج.

 : منطني من العمليات استهدفت3554منذ تطبيق 

 3551ستكون يف اخلدمة يف أفريل  3مرتبطة مع جتديد الفرن Incompressiblesو استثمارات مكملة -
 هذه االستثمارات ستحقق.

  بأسلوب عام ما يكمن هلذه الرتكيبات اجلديدة يف شروطoptimales  هذا أكد عليه منذ بداية االستثمار
 .3يف ورشة الطهي رقم

  وضع يف مستوى تقين مقبول )  ( تركيبات اإلنتاج 
  إهناء نشاطاتd’optimalisation  مركبات إزالة الغبار يف كل النقاط املتعلقةSpolluants. 
  3االسرتاتيجية للفرن اقتناء القطع. 
 :كأثر هذا الربنامج وصنع وعرف كما يلي 

 والعمارات: GCأعمال 
 خزانات التجبيس للعجينة. (chopins n°2) 3جتديد خزانات رقم  -
 )مغارات التخريب للعجينة(  Cuve doorجتديد  -
 ترميم امسنت املصنع السفلي -
 .1وقاية أمن مطحنة احلجر رقم  -

 جتهيزات:

 3االسرتاتيجية للفرن  PRنفقات  -
 (.PRCalineجتديد اجلسر الدائر للمصنع السفلي )األجزاء الكهربائية و -
 املصنع السفلي. passe tensionو مناصب متوسطة -
 املصنع العلوي. passe tensionو مناصب متوسطة -
 مطحنة احلجر  doseursتركيب  -
 شبكة اإلعالم اآليل. -

سيحقق يف هذه الورشة انطالقا من هذه السنة كحد أبعد ويوظف/  برنامج 3استثمارات وصيانة عامة للفرن 
 .يشغل يف شروط نسبيا عادية

 ويتعلق. 3554العمليات استهدفت بدون استمرارية عادية استثمارات لتحقيقها يف  3552خالل نشاط 
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  أعمالGC :وعمارات 
 )خمازن لتخزين العجينة(. Cuves door: جتديد 1مطحنة احلجر رقم  tremiesتركيب  -
 ترميم اإلمسنت للمصنع السفلي. -
 :جتهيزات 
 حتديد جسر دائر للمصنع العلوي. -
 .1تركيب مطحنة حجر رقم  -
 استثمارات أخرى. -
 شبكة اإلعالم آيل. -
  العمليات استهدفت استثمارات جتديد وحتسني آخذة بعني االعتبار صيانة  3556خالل مترين/ نشاط

 ة للتوظيف.املصنع يف شروط عادي
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 جدول تلخيص:
  .اإلنتاجو  يوضح اإلستثمارات في المواد األولية :(44الجدول رقم )

 
 طبيعتها القيمة بالدينار االستثمارات

 جتديد chapin2 5000000جتديد 
Cuve door جتديد 10000000 جتديد 

 جتديد 3000000 ترميم امسنت مصنع سفلي
GC  جتديد 1000000 1وقاية أمن مطحنة حجر 
RR جتديد 55000000 3اسرتاتيجية للفرن 

 جتديد 120000000 3صيانة كربى للفرن 
 جتديد UI  33000000اجلسر الدائر 

 جتديد UIM trus 15000000و Bمناص 
 // //    //UIS 9000000 جتديد 

Instat…….. 15000000 جتديد 
 جتديد 2000000 شبكة اإلعالم اآليل

 جتديد 277000000 3554جمموع 
 3552برنامج 

 طبيعتها القيمة بالدينار استثمارات
Instatremies 10000000  

  Door 10000000جتديد خزان 
  30000000 ترميم أمسنت سفلي
  30000000 جسر دائرة علوي

  doseur 30000000تركيب 
  15000000 استثمارات أخرى

  2000000 شبكة اإلعالم اآليل
  100000000 3552جمموع 
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 3556برنامج 
 طبيعتها القيمة بالدينار استثمارات

 100000000 خمتلفة
 100000000 3556حتت جمموع  جتديد

 477000000 3554،3556اجملموع العام بني 
 
 3556 -3554. مالية الربنامج 4.1ج.

 (:3554)مالية  3554برنامج  3.4.1ج.

  :دج. 332555555تسيري مايل 
  دج. 363555555خارجية: قروض 

 دج 45555555: تسيري مايل 3552. برنامج 3.4.1ج.

 دج 15555555قروض خارجية     

 دج 45555555: تسيري مايل 3556. برنامج 1.4.1ج.

 دج 15555555قروض خارجية     

 . آثارها على اإلنتاج:4ج.

 اإلنتاج انتظر بعد حتقيق هذا الربنامج ما يلي: 

 Rappel Côture 3551لسنة  -
Clinker199000  طن. 232000إمسنت   طن 

 .3551مقارنة مع  %34+  3554تنبؤ سنة  -
Clinker225000 طن. 264000إمسنت    طن 

 .3554مقارنة مع  %36زيادة  3552تنبؤ سنة  -
Clinker295000 طن 345000إمسنت   طن 

 .3552باملقارنة مع  3,41زيادة  3556تنبؤ  -
Clinker300000 طن.351000إمسنت   طن  
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 االنحرافات التنظيمية على المستوى المالي في العمليات اإلدارية
I- :نفقات التكوين* 

 3552( سنة Scalخمطط التكوين )
 .2112يوضح نشاطات التكوين لسنة  :( 42الجدول رقم ) 

 3552جدول تطبيق سلوكات / نشطات التكوين 
 التكوين عمال/ فئات املدة املنظمة املكونة معاد التكوين M/Hوقت  قيمته دج التاريخ

 إسعاف (2C5M18E)25 أيام C.F.I.C 35 جسر قسنطينة 12,5 1067262,3 5/2/05-13/4/5
 مناهج التحليل (2C3M)05 يوم C.F.I.C 33 جسر قسنطينة 03,0 676213,2 26/3/05-28/4/05
 إزالة الغيار (3C2M1E)06 أيام C.F.I.C 35 جسر قسنطينة 03,0 654357,6 19/3/05-1/6/05
 سري/ عمل اآللية (2C10M)12 يوم C.F.I.C 12 جسر قسنطينة 21,0 2296944,00 5/2/05-18/5/05

 4مربجمة آلية واخلطوة املرحلة (3C10M)13 يوم C.F.I.C/EMB 12 جسر قسنطينة 22,75 3338197,2 28/5/05-24/11/05
 تقين سامي ميكانيك (1C2M)03 يوم C.F.I.C 35 جسر قسنطينة 03,00 336960,00 17/9/05-31/10/05

 1C I.F.R.S يوم واحد C.F.I.C جسر قسنطينة 0,05 3510,00 3/4/05
 اإلحكام احملاسيب 1C يوم واحد C.F.I.C جسر قسنطينة 0,05 3510,00 20/2/05
 جتديد التجهيزات الكهربائية (2C1M)3 يوم واحد Arevaalger فندق اجلزائر 0,15 دعوة 13/6/05
 معاجلة الغبار (4C1M)5 يوم واحد دالت اجلديدة فندق ماركور 0,25 دعوة 26/4/05
 تقنيات على إنتاج املصفاة 4C يوم واحد دار املصفاة فرنسا CFIC 0,2 دعوة 22/5/05
 UEكيفية املوافقة اجلزائر/ 2C يوم واحد غرفة التجارة والصناعة فندق هلتون 0,1 26000,00 29/6/05

 إدارة املوارد البشرية 1C يوم 35 سوزي فرنسا سوزي دايل براهيم 01 267500,00 1/10/05-31/12/06
6/12/05-7/12/05 28080,00 0,1 B.C. Alger  3 1 يومC ضرائب املؤسسات 
 تقين سامي تسيري املوارد البشرية 1M يوم 365  اجلزائر 13,0 فاتورة غري جمردة 2/1/05-31/12/05

 اجملموع 83 يوم 435   80,15 8698534,30 
 : 3552خمطط التكوين لسنة 

                                                           
 ملؤسسة رايس محيدو، مقدم من طرف رئيس قسم املوارد البشرية. TCRخمطط  *
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 تعليق وحتليل الفارق: -

من  %65هي تلك املتعلقة بالربجمة اآللية واليت تشكل حوايل  3552الربامج التكوينية األساسية يف سنة 
 مقارنة مع تقرير امليزانية التنبؤية للتكوين هي أساس: %236,1القيمة اإلمجالية للتكوين، الفارق التطوير هو 

إذا املدة والقيمة مل تطبق نتيجة ألغراض الغياب )تقييم الفوارق( اليت  7stepو A.P.Iحتت التقييم مقاييس  -
ومن جهة قيمة فاتورة اآلالت )األجهزة( التعليمية تأخذ بعني االعتبار مستوى اجملموعات املكونة من جهة 

 املفضل من جهة أخرى.

( مل يتم حتقيقهم / استدراكهم يف املخطط املنجز امللقنة من actionسلوكني للتكوين ) 3552منذ سنة 
( وإدارة املوارد البشرية دائما إىل غاية سنة 51املقصود تقين سامي يف املكانيك )ERCطرف اجملموعة 

3556. 

 تتعلق باحللقات املربجمة والغري مطبقة.

 حمول متوسط التوتر/ الضغط. -
- Vaiateur de fréquance 
 تشحيم وتزييت -
- Tyères Pillard 
 مناهج املعاينة وجتارب فيزيوكميائية  -

 هذه التكوينات أجلت لألسباب التالية:

 )عدم هتيئة األعوان(. MTعدم هتيئة أعوان للشروع يف التكوين على احملوالت متوسطة التوتر  -
 يف الدقيقة االخرية من طرف املسؤول اهلرمي )اآللية(  CFICعدم تقبل برنامج املؤسسة من طرف  -
- Pillard  الغري مطبق لسلوك/ فعل بديل اتفاق/ مصادقة(Aléa)  اخلارجية لـCFIC  مكونني من(

 اخلارج(.
 اهج املعاينة.( إللقاء التكوين يف من54صعوبة تأسيس جمموعة أعوان )أقل  -
o  بني اهتمام سابق مشرتك بني اخلط اهلرمي لألعوان املكونني:  3556أحيانا هذه السلوكات أعيدت سنة

من جهة أخرى لتطبيق أفضل هلذه السلوكات التكوينية  CFICمديرية املوارد البشرية من جهة وجمموعة 
 قني، متابعني بعد التكوين.مكونني مطب، برامج وضعت حول البيئة جمموعة جتانس/ تنسيق، أهداف
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 :2112تعليق حول سلوكات التكوين 

 وهي التالية: 2السلوكات محلت بكلمة من 

اسعاف: مقياس يتعلق تطبيقيا بكل البنيات، ألن احلوادث بإمكاهنا أن تأيت يف كل مكان من املصنع إذا  -
 املسا ني حددوا هذا التكوين أل يته.

 لتحسني كيميائي املخرب.مناهج التحليل الكيميائي:  -
نزع الغبار: يتعلق باألعوان الذين هم أكثر عرضة للغبار أي وظيفتهم تكون يف هذه املواقع وتتعلق إمكانية  -

 وظيفة املصفاة.
: هذه املقياسني خمصصني لآلليني الذين يتدخلون يف التقنيات احلديثة ألعمال جتديد 4الربجمة اآللية واخلطوة  -

 الفرن.
 ألعوان اإلنتاج والصيانة. 51للمحاسبة  واملالية  54ملتقيات:  4قاموا بـ  3552لسنة  -

 .أبنيةو  فئات، يوضح تحقيقات التكوين بفاعلين :(42الجدول رقم )

 اجملموع تنفيذ تسيري  إطارات فئات
 بنيات
فاعلني انتاج 

05 
1,35 0

6 
03,

3 
0
2 

01 1
3 

05,6
5 

2 12,1 17 صيانة
6 

38,
1 

0
3 

01,
5 

4
6 

51,7 

0 1,8 07 دعم
3 

14,
0 

1
4 

07 2
4 

22,8 

اجملمو 
 ع

29 15,2
5 

3
5 

55,
4 

1
9 

09,
5 

8
3 

80,1
5 
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 ./ البنية مخطط التكوين بالقيمةيوضح  :(41الجدول رقم )

 دج 8698534,3 القيمة اإلمجالية:

 القيم بالنسب المئوية قيمة، البنية بالدينار قيمة تكوين البنيات
 %9,2 804284,60 إنتاج
 %78,1 6797221,70 صيانة
 %12,7 1097029,00 دعم 
 %100 8698534,30 اجملموع

 

 : 3552خمطط التدريب 
 23  : 3552فاعلي التدريب مسجلني يف  -
 13  : 3552فاعلي التدريب إىل غاية ديسمرب  -
 .35  : 3552فاعلي التدريب املتخرجني طيلة  -

Répartition :للفاعلني املتخرجني 
 33   املكونني  -
 58 املتخلني عن التكوين: -

 :3552مصاريف املدربني منذ سنة 
 دج 130000 = (1850+650)*23مالبس العمل  -
 دج998963,00( accordées) منح -
 دج1081,080=36 *33*( 22*160+260نقل وإطعام: ) -

 دج2210043,00= 1081,080+998963,00+ 130000جمموع املصاريف: 
 taux de formation réalisé par rapport la masseمعدل التكوين احملقق بتقرير

barioles SCAG: 
 22100043,00: (Table realise)اجملموع احملقق:  -
-    (masse salariale :)271187000,00 
-    (taux):0,81% 

 :Commentaire sur l’apprentissageتعليق على التدريب: 
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من  %0,5تكوين الوظيفي والتكوين املتواصل املعدل احملقق للتكوين يف التدريب جيدد من طرف مديرية ال -
masse salariale .لكل سداسي 

 %1,62املعدل احملقق سنويا يف التدريب هو  -
 فاتورة التكوين تثبت من طرف مديرية التكوين املهين، -

Nous tenons à signaler que les factures des dépenses information 
validées par la direction de la formation professionnelle sont celles 
provenant uniquement désétablissements de formation étatiques ou 

ceux agrées par l’état 
(ci-joint)- :امللفات النسبية ضريبة 

 Sur Apprentissageالتدريب  -
 .3552التكوين املستمر: فيما خيص السداسي األول  -
- MB تواجه يف خمطط املكونات )املستمرة اليت سيتم برجمتها يف أسسني يف السنة( :تطلب تصرحيني سنويني. 
 و قد مت االتفاق على التكوين من قبل وزارة التكوين والتعليم املهنيني. -

مدير التكوين والتعليم املهين لوالية اجلزائر بشهادة تثنب جمهودات التكوين املهين املستمر وذلك انطالقا من 
 .54/54/3552من شركة امسنت اجلزائر يف الطلب املقدم 

Bemipensun: sont (1repas/jour/ participant et deux pauses café) حمددات
 يف فاتورة

 et par participantو لليوم HTدج  3355بسعر قيمته 
 متابعة التكوين يف امليدان: -
 دج  4555قيمة متابعة التكوين يف امليدان حمدد بـ  -
 عشر: منط التسديد الدفع:املادة الثانية  -

( poule compteألجل حساب ) CFICالبيداغوجية لـ La facturation des prestations -أ
 وفقا للمخطط التايل:  LSCALS’effectueraاخلاص بـ

1P :50% ( للقوائم/ الدعامات ستدفعsera vessé.عند بداية حلقة التكوين ) 
2P :50%  حلقة التكوين.للقوائم/ الدعامات تبقى عند هناية 

 :Domiciliation Bancaireاملادة الثالثة عشر: 
 303863946Sرقم  CFICتوضع يف حساب  L’SCALاملذكرات تدفع يف montantsقوائم  -أ

 اجلزائر. 15( احلراش Agenceاحلراش، ) B.E.Aاملقرتح من كرف البنك 
 :(Règlement des litiges)املادة الرابعة عشر: قوانني 



 الفصل الخامس: واقع الفساد التنظيمي بين التجديد على المستوى القانوني، المالي والتقني والصراع االجتماعي
 

331 

( حضور Inter prestationبني جزئني يف إطار التنفيذ أو ترمجة )( litige sur venants)كل  -
 (. fera l’objet d’un arrangement à l’amiableاالتفاقية )

 (: Cas de force Majeurاملادة اخلامسة عشر: حالة )
 كل الطرفني بإمكانية إلغاء/ حترير كليا أو جزئيا هذه اإللزامات 

Respectives dans le mesure ou celles-ci pavanaient affidées par un cas 
de force majeur (arrèt ou évènement imprévisible) un préavis sera 
adressé à l’autre partie au moins un mois avant la réalisation de lor 

présente convention.  
 Entrée en vigueurاملادة السادسة عشر:  
- La présente convention entre en vigueur des signature par les deux 

parties. 
 :3556خمطط التكوين لسنة 

 مقدمة: 
النظر إىل مستوى أعوان اإلنتاج والصيانة اليت حتتاج إىل التحسني، التوجهات اجلديدة للتكوين تقسم  
(scindées( إىل ثالثة حماور/ أقطاب )Axesأ ) :ساسية مهمة جدا 
 إعادة تأهيل امليكانيكيني والكهربائيني. -
وتكنولوجيا التجهيزات،  L’unificationيف التشحيم  RAوperfectionnement SAحتسني  -

 استعادة مواضيع األمن واإلسعاف.
 و كمالحظة: 

بفاعلني لـ:  3554-3556( عرضت على سنتني Variateur، مغريات MT وBTحلقات )كهرباء 
عنصر  18الذي منها فعالية هي بـ  RH/SAللثانية كل سنة، نفسه للحلقة   33للحلقة األوىل و 31

، كل يف مقياس التشحيم، ومصطلح تكنولوجيا 3554/  3556عون سنة  34تقسيم إىل جمموعتني بـ
 التجهيزات.

 ميزانية التكوين:
القوة العاملة التنبؤية  %1,44دج، تعادل  6261425,55تطبيق أعمال التكوين هي امليزانية املخصصة ل

 .3556لسعرين سنة 
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 .2112مخطط التكوين سنة يوضح  :(41رقم ) الجدول

 القيمة التنبؤية بـ دج المنظمة H/M المدة العدد البنية موضوع الحلقة عنوان التكوين الموزع
 CFIC 16601,00 0,75 أيام 1C.2M 2(1) أمن حتسيس األعوان ضد األخطار أخطار احلريق

 CFIC 852672,00 26 أيام 5C10E111 2 (36) صيانة+حمجر تنمية وتطوير املهارات MTو BT.كهرباء
 CFIC 824522,00 24 يوم 4C10E10M 35 (34) صيانة معرفة التقنيات اجلديدة تغريات املدى

إعادة تأهيل عمال النوعية 
 CFIC 766818,00 09 يوم 7E.2M 35 (4) صيانة+حمجر حتقيق املستوى التقين العالية امليكانيكيني

 CFIC 797940,00 10 يوم E35 35 صيانة رفع املستوى النظري إعادة تأهيل امليكانيكيني
تشحيم 

 ( tribologie)مفاهيم
 Interne 36000,00 03 أيام 1ME5 35.(6) صيانة معرفة أ ية التشحيم

 CFIC 525564,00 15 أيام 35C 35 كل البنيات الوصول إىل معىن القيمة حماسبة حتليلية

مفهوم كيمياء اكتساب فكرة/  كيمياء اإلمسنت
 اإلمسنت

 CFIC 529776,00 09 أيام 6C.12M(38) 35 إنتاج

مفاهيم تكنولوجيا 
 التجهيزات

 Interne 27000,00 09,5 أيام 34E 2 إنتاج معرفة التجهيزات املراقبة

Tuyères Pillard 12(35) إنتاج أخذ تعديل/ تصليحM.8C 2 05 أيام CFIC 237700,00 
 CFIC 157480,00 02 أيام 4ME4 2.(8) إنتاج مراقبة نوعية املناهج اجلديدة للمعاينةكشف على  مناهج املعاينة

 Interne 27000,00 9,5 أيام 34E 2 إنتاج مراقبة وصيانة آالت التشحيم التشحيم / التزييت
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 القيمة التنبؤية بـ دج المنظمة H/M المدة العدد البنية موضوع الحلقة عنوان التكوين الموزع
Visual basic 3(4) املوارد البشرية أفضل تقنيات اإلعالم للتسيريC.1M 2 0,75 أيام CFIC 150040,00 

S.Q.L Server 3(4) املوارد البشرية أفضل تقنيات اإلعالم اآليل للربجمةC.1M 2 0,75 أيام CFIC 150040,00 
 CFIC 370856,00 4 أيام 8E 35 جبس مدية أخذ األعمال ألفعال االنقاذ إسعاف

Gestion des 
stocks   تسيري

 املخزونات

Perf: anreliorer les 
connaissances en G.S et 

appport 
GS/APP M3 35 1 أيام CFIC 275184,00 

Dechation en 
douane (transit) 

Perf S’adapter aux 
opérations de douane 

GS/APP 3M 20,25 أيام SCMI Pour 
mémoire 

Logiciel de 
gestion des 

stocks 

Perf acqueeir un 
logiciel perfor mant GS/APP M3 50,50 أيام SCMI 

Pour 
mémoire 

Fonction ppros تكوين خاص GS/APP 3C 15 0,75 CFIC 388557,00 
 300000,00 خمتلف 30C 60 90 كل البنيات Perfect ملتقيات وزيارات

 275J 221  6563750,00 385   اجملموع
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 :3556قائمة املسا ني يف اختبار برنامج التكوين 

 رئيس قسم األمن الصناعي -    رئيس قسم الصيانة -
 °3IngANPNمهندس التموين مستوى واحد  -    مدير احملاسبة واملالية -
 رئيس قسم املوارد البشرية -    رئيس قسم اإلنتاج -
 مدير املوارد البشرية -    رئيس مصلحة التصنيع -
 A.G.Sرئيس قسم  -     رئيس قسم احملجر -

 .2112مخطط تكوين المدربين لسنة يوضح  :(49الجدول رقم )

 تكوين التدريب حدد كما يلي: 

 العدد يف حماضرات التكوين:
 التخصص العدد
 Soudeurتلحيم  04
 ميكانيك صناعي 03
 كهرباء صناعية 04
 كهرباء العمارات 03
 آلية 02
 تلفيق 02
 طبخ مجاعي 01
02 Electro Bobinage 
 سكرتارية 01
 خمربي 01
 تقين سامي يف اإلعالم اآليل 01
 تقين سامي يف احملاسبة 01
 عون جتاري 01
 ميكانيك الشاحنات 02
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 .02/2112المشاركين المسجلين في يوضح  :(21الجدول رقم )

 التخصص العدد
 تلحيم 04
 آلية 01
 ميكانيك صناعي 01

 

 عنصر 14 3556العدد اإلمجايل لسنة 

 كما يلي:   3556قيمة التكوين لسنة 

 دج462000    منح 

 دج1542240   إطعام ونقل 

 دج85000   لباس العمل 

 دج2089640   اجملموع:

 5,8: 3556معدل التكوين لسنة 

 قائمة املرسل إليهم هذا امللف:

 الرئيس املدير العام، املدراء املركزيني، رؤساء أقسام كل البنيات، رئيس املشا ة.

 .2112 حدد سنة أفريل   L’SCALاألعداد اإلجمالية لمستخدمييوضح  :(20الجدول رقم )

إطارات 
 مسرية

إطارات  منفذين خمططني إطارات
6 

 مدراء

 اجملموع منفذين خمططني 

 48 313 368 48 313 368 144 
 31 24 13 31 24 13 331 
 43 345 344 43 345 344 465 
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 .2112العدد محدد بالمؤهالت نهاية أفريل يوضح  :(22الجدول رقم )

عقود قبل  مومسيني دائمني املعنيني
 التشغيل

 اجملموع

 34   34 مهندسي
 24   24 تقين

 52   52 شهادة إدارية إطارات مالية
إطارات تقنية أخرى )بدون 

 شهادة(
54   54 

إطارات إدارية ومالية أخرى )بدون 
 شهادة(

56   56 

 41  35 81 عمال مؤهلني
 344  44 315 عمال غري مؤهلني

 465  24 456 اجملموع
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 .األقدميةو  توزيع أو عدد العمال وفقا للفئات العمريةيوضح  :(23الجدول رقم )
 األقدمية

 وأكثر[ 12] [14-15] [34-32] [34-35] [34-32] [34-35] [5-9] [ 4-0]  فئات العمر

[35-34] 14        
[32-34] 43 1       
[15-14] 36 11 11      
[12-14] 17 13 45 15 1    
[45-44] 11 07 25 41 15    
[42-44] 05 01 11 21 29 08 1  
[25-24] 02 06 07 08 09 11 7  
[22-24] 02 02 02 08 02 03 4 3 
  - - - - - 02 - وأكثر[ 65]

 3 12 22 56 93 101 43 130 اجملموع
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السادس: الفصل
 في التجديد بين التنظيمي الفساد واقع

على المستوى البشري في  اإلدارية العمليات
 الصراعو  الترقية و  التكوين، عمليات التوظيف

 التنظيمي
 

 

 



على المستوى البشري في  اإلدارية العمليات في التجديد بين التنظيمي الفساد واقع:السادس الفصل
 التنظيمي  الصراعو  عمليات التوظيف، التكوين والترقية 
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I- مكونات نسق الوظائف: 
فاعليها وإحلاقهم بالوظائف عدة مراحل واليت تعرف باملسار املهين قبل التوظيف تعتمد املؤسسة لتعيني 

حيث ترتبط يف ذلك مع مؤسسات خارجية منها الوظيف العمومي لضبط الشروط الالزمة لتحقيق ذلك غري أن 
نونية وهذا ما ما تتميز به عملية التوظيف يف املؤسسات احلالية اعتماد أساليب غري األساليب املعيارية أي القا

 ستوضحه اجلداول التالية حول عملية التوظيف باعتبارها عملية إدارية.

 :طرق الحصول على الوظائف -أوال 

كذا احلصول و  تعتمد املؤسسات العمومية الصناعية اجلزائرية منط قانوين ملنح الوظيفة من طرف املؤسسة
الشروط القانونية اليت على أساسها يتم ذلك غري  حيث سطرت مجلة من، عليها من طرف الفاعلني الطالبني هلا

بشكل خاص خلقت –رايس محيدو  –مؤسسة اإلمسنت و  أن واقع املؤسسات العمومية الصناعية على وجه عام
اجلداول التالية توضح الشروط املستحدثة حول و  عوضت الشروط القانونيةو  أعرافا مهنية اعتربت شروط مستحدثة

 .عملية التوظيف

 



 التنظيمي  الصراعو  على المستوى البشري في عمليات التوظيف، التكوين والترقية  اإلدارية العمليات في التجديد بين التنظيمي الفساد واقع:السادس الفصل
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 الشروط اية شروط التوظيف وواقع هذهالعالقة بين كفيوضح  :(54الجدول رقم )

 المجموع

 –واقع المؤسسة–الشروط المطبقة في التوظيف 

 القسم شروط التوظيف القانونية
التوظيف وفق الشروط 

 التوظيف باختالس أموال المؤسسة القانونية
توظيف بشرط المؤسسة ملكية 
خاصة لسكان منطقة تواجد 

 المؤسسة

أو النقابة  PDGالتوظيف من طرف 
-جهوية-شروط من طرفهم )معرفة

 رشوة(

التوظيف وفق الشروط 
 القانونية

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 حمسوبية 35 14,41 35 38,86 8 32,54 4 31,3 8 32,54 21 355

افية
ك

 

 الصيانة

 رشوة 3 66,66 /  3 11,11 /  /  1 355
355 2 45 3 45 3 

 
/ 35 3 

 
 معا /

 حمسوبية 38 48,64 8 33,63 35 34,53 /  3 3,4 14 355

افية
ري ك

غ
 

 رشوة 6 46,32 3 32,18 3 4,64 1 31,54 3 4,64 31 355
 معا 3 38,24 3 38,24 3 34,38 3 34,38 3 34,38 4 355
 حمسوبية 6 32 31 24,36 3 8,11 3 4,36 3 8,11 34 355

افية
ك

 

 احملجر

 رشوة /  3 11,11 /  3 66,66 /  1 355
 معا 3 32 /  /  1 42 /  4 355
355 33 8,11 3 

 
 حمسوبية 2 43,66 4 11,11 3 36,66 /

افية
ري ك

غ
 

 رشوة /  3 25 /  3 25 /  3 355
 معا /  /  3 25 /  3 25 3 355
 حمسوبية 38 25 31 16,33 4 33,33 /  3 3,44 16 355

افية
ك

 

 اإلنتاج

 رشوة /  /  3 355 /  /  3 355
 معا 3 35 /  3 45 3 45 /  2 355
 حمسوبية 8 13 33 44 2 35 /  3 4 32 355

افية
ري ك

غ
 

355 3 
 

/ 25 3 25 3 
 

/ 
 

 رشوة /
 معا /  /  3 25 /  3 25 3 355
 حمسوبية 8 43,3 4 16,84 1 32,48 /  3 2,36 34 355

افية
ك

 

 املوارد البشرية

355 3 
 

/ 355 3 
 

/ 
 

/ 
 

 رشوة /
 معا /  3 355 /  /  /  3 355
 حمسوبية 3 33,2 2 63 3 33,2 /  3 33,2 8 355

افية
ري ك

غ
 

 رشوة /  /  3 25 3 25 /  3 355
355 1 

 
/ 11,11 3 11,11 3 

 
 معا 3 11,11 /
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 المجموع

 –واقع المؤسسة–المطبقة في التوظيف الشروط 

 القسم شروط التوظيف القانونية
التوظيف وفق الشروط 

 التوظيف باختالس أموال المؤسسة القانونية
توظيف بشرط المؤسسة ملكية 
خاصة لسكان منطقة تواجد 

 المؤسسة

أو النقابة  PDGالتوظيف من طرف 
-جهوية-شروط من طرفهم )معرفة

 رشوة(

الشروط التوظيف وفق 
 القانونية

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
355 2 

 
/ 35 3 

 
/ 

 
 حمسوبية 4 85 /

افية
ك

 

 املاليةو  احملاسبة

 رشوة /  /  3 25 3 25 /  3 355
 معا 3 25 /  /  / 32 3 25 3 355
355 4 32 3 

 
/ 

 
 حمسوبية 3 25 3 32 /

افية
ري ك

غ
 

 رشوة /  /  /  3 36,66 /  3 355
 معا 3 25 /  /  3 25 /  3 355
 حمسوبية 1 25 3 36,66 3 36,66 /  3 36,66 6 355

افية
ك

تسيري  
 املخزونات

 رشوة /  /  /  3 25 3 25 3 355
 معا /  3 25 /  3 25 /  3 355
 حمسوبية /  /  3 25 /  3 25 3 355

افية
ري ك

غ
 

355 4 25 / 
 

/ 
 

 رشوة 3 32 3 32 3
 معا /  /  3 25 3 25 /  3 355
 حمسوبية 3 11,11 3 11,11 3 14,11 /  /  1 355

افية
ك

 

 القسم التجاري

 رشوة /  /  3 25 /  3 25 3 355
 معا /  /  /  3 355 /  3 355
 حمسوبية 3 11,11 3 11,11 /  /  3 11,11 1 355

افية
ري ك

غ
 

 رشوة /  /  3 25 3 25 /  3 355
355 3 25 3 25 3 

 
/ 

 
/ 

 
 معا /

 اجملموع 333 14,4 82 36,43 22 34,34 14 33,61 15 4,41 138 355
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يوضح اجلدول أعاله العالقة بني كفاية شروط التوظيف وواقع هذه الشروط أي ما هي الشروط اليت تطبق 
توظيف بطريقة قانونية وتعكس   %14,45توظيف بطريقة غري قانونية و %65,07فعال وتعكس أعلى نسبة 

وايل على الت  % 54,41و  %33,61و %34,34طريقة توظيف غري قانونية بنسب   %62,54نسبة 
توظيف على أساس ملكية املؤسسة للفاعلني القاطنني قرب مكان تواجد املؤسسة، التوظيف باختالس أموال 

 املؤسسة والتوظيف بشروط أخرى كتقدمي خدمة خبدمة أخرى مقابلة هلا.

من خالل النسب املوضحة يف اجلدول أعاله يتضح أن الشروط الغري قانونية كما سبق اإلشارة تعترب  
لة املعتمدة كوسيلة رمسية أو قانونية بدل الطرق القانونية حيث توظف املؤسسة باتباع الطرق اليت يوضحها الوسي

اجلدول أعاله فيما يتعلق بالشروط القانونية وتطبيقها ال يشكل خلال أو عائقا وظيفيا وبالتايل تطبيقها ال يلحق 
املبينة يف اجلدول حيث يتم التوظيف بطرق  أي شكل من أشكال اإلحنرافات باستثناء سلوك ظهر يف النسب

قانونية تعتمد عل املسابقة أو التوظيف املباشر، ويربز هنا إحنراف يتمثل يف التوظيف باحملسوبية أي اعتماد القانون 
يف التوظيف والتدخل يف طريقة التطبيق القانونية مبا هو غري قانوين لكن املنطلق األساسي قانوين، اخللل الوظيفي 

كمن يف الشكل الثاين وهو املتمثل يف الشكل غري القانوين بأنواعه املختلفة حيث يلجأ الفاعلني والذين شكلوا ي
طبقات مهنية غري رمسية إىل التوظيف باعتماد احملسوبية واحلصول على رشوة مقابل توفري أو تلبية حاجيات وظيفية 

أو النقابة يتم على أساس إما خلق  PDGن طرف لطاليب الوظيفة، فالشكل األول واملتمثل يف التوظيف م
مناصب جديدة أو االعتماد على وظائف متوفرة حيث نتيجة لبعض العمليات الغري قانونية من طرف النقابة 

جلأ  كال من الفاعلني إىل فرض سلطة إلزامية على األطراف الثانية مقابل إخفاء ، كل على حدى   PDGو
يحه الحقا أي توضيح ما املقصود باخلطأ الوظيفي، مما دفع بكل فاعل قبول اخلطأ الوظيفي والذي سيتم توض

تشكيل شبكة مشرتكة هبدف اإلستمرارية يف ممارسة االحنرافات الوظيفية واليت أصبح يصطلح عليها يف املؤسسات 
ظمة، حيث اجلزائرية أنه عرف مصلحة مقابل مصلحة، وذلك لتغطية املصاحل النفعية اليت حتكمها مسات غري من

إىل فاعل ضعفت سلطته نتيجة املمارسات اليت تعرف  PDGحتول املسؤول األول باعتباره فاعل أساسي أي 
بإحنرافات تنظيمية فيعرض عليه فاعلي نسق النقابات توظيف أفراد أو فاعلني آخرين رغم عدم حاجة املؤسسة هلم 

سياسة أو طريقة التوظيف يف املؤسسة وهنا كما أشرنا وال ألدوارهم ويعترب رده القبول دون أي اعرتاض، وهذه هي 
 .1عنها أفعال استدعت العقاب من طرف مؤسسات األمن أي تدخل الشرطة 

                                                           
 ، اجلزائر.3558، مؤسسة رايس محيدو، 33:55جر على الساعة مقابلة أجريت مع رئيس قسم اإلنتاج باحمل 1
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إن االحنرافات اليت مت ذكرها واليت وصلت إىل درجة صفة اجلرمية املنظمة نتجت عن عملية جتديد 
و اليت برز عنها صراع ، التوظيف بصفة خاصة اقتصادي أي جتديد يف العمليات اإلدارية بشكل عام ويف عملية

اجتماعي متضمن، فالصراع التنظيمي الذي حيتوي صراع رمسي وصراع غري رمسي يتمثل يف الصراع االجتماعي هذا 
األخري الذي حتكمه ثقافة الفاعلني اخلارجية والداخلية، وأخذ منطا حديثا هو الصراع املتناقض أي صراع سليب 

حنو النقابة اليت تواجهه بصراع سليب ويف نفس  PDGعي يتمثل يف أنه صراع سليب من فاعل وإجيايب بشكل ربا
 .الوقت صراع إجيايب
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 كفاية شروط التوظيف القانونية من عدم كفايتهاو  يوضح العالقة بين شروط التوظيف (:55الجدول رقم )

 المصلحة القسم
كفاية الشروط 

 القانونية

 المجموع المجموع التوظيف بشروط غير قانونية التوظيف بالشروط القانونية

 مسابقة
توظيف مباشر أو عن 
 طريق عقد  ثم تعيين

محسوبية  /مساعدة 
 أحد المعارف

 نقابة
الوظائف في هذه 

المؤسسة ملكية لسكان 
 المنطقة

 PDGالتوظيف ألصل 
 )القبة أو غيرها(

طرق أخرى/ أشكال أخرى 
 مؤقت ثم دمج للتوظيف

 النسبة التكرار

 المحجر المحجر
 100 32 6,32 3 13,32 35 1,33 3 6,32 3 14,2 33 33,2 4 1,33 3 الشروط كافية

 100 22 42,42 35 38,38 4 4,24 3   38,38 4 4,24 3 4,54 3 الشروط غير كافية

 المحاسبة المحاسبة
 100 15   35 1 36,66 4 36,66 4   35 1 6,66 3 الشروط كافية

 100 7 34,38 3 34,38 3 34,38 3 34,38 3 34,38 3   38,24 3 الشروط غير كافية

 اإلنتاج

 اإلرسال
 100 5         65 1 45 3   الشروط كافية

   الشروط غير كافية
3 2,22 3 33,33 4 25 3 2,22 2 34,44 

  
18 100 

الصيانة 
 العامة

 100 3         11,11 3 66,66 3   الشروط كافية

                 الشروط غير كافية

 التصنيع
 100 16 33,2 3 38,42 1 32 4 6,32 3 38,42 1 33,2 3 6,32 3 الشروط كافية

 100 15  3   35 1   21,11 8 31,11 3 6,66 3 الشروط غير كافية

 المخبر المخبر
 100 8 33,2 3 32 3 33,2 3   33,2 3 32 3 33,2 3 الشروط كافية

     الشروط غير كافية
3 66,66 

  
3 11,11 

    
3 100 

 الصيانة

BTC 
 100 28 4,34 3 34,82 2 1,24 3 38,24 8 12,43 35   4,34 3 الشروط كافية

 100 5   85 4         35 3 الشروط غير كافية

 اآللية
 100 21 34,54 4 34,38 1  4   4,46 3   34,54 4 الشروط كافية

 100 5      4       35 3 الشروط غير كافية

 الكهرباء
 100 16      3 63,2 35 33,2 3 6,32 3 33,2 3 الشروط كافية

 36,66 3 الشروط غير كافية
      

2 
     

6 100 

 الميكانيك
 100 29 6,84 3   34,28 8 18,48 35 3,68 6 35,14 1   الشروط كافية

 100 8     25 4   32 3 33,2 3 33,2 3 الشروط غير كافية
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 المصلحة القسم
كفاية الشروط 

 القانونية

 المجموع المجموع التوظيف بشروط غير قانونية التوظيف بالشروط القانونية

 مسابقة
توظيف مباشر أو عن 
 طريق عقد  ثم تعيين

محسوبية  /مساعدة 
 أحد المعارف

 نقابة
الوظائف في هذه 

المؤسسة ملكية لسكان 
 المنطقة

 PDGالتوظيف ألصل 
 )القبة أو غيرها(

طرق أخرى/ أشكال أخرى 
 للتوظيف مؤقت ثم دمج

 النسبة التكرار

الموارد 
 البشرية

المستخدم
 ين

 45 3 45 3 الشروط كافية
    

3 35 
    

5 100 

     الشروط غير كافية
3 36,66 

      
2 81,88 6 100 

الوسائل 
 العامة

 100 12   36,66 3 36,66 3 8,11 3 32 1 36,66 3 36,66 3 الشروط كافية

 100 5     35 3 35 3 65 1     الشروط غير كافية

تسيير 
 المخزونات

تسيير 
 المخزونات

 100 8 14,2 1 32 3 33,2 3   33,2 3 33,2 3   الشروط كافية

 100 7     34,38 3 24,34 4 34,38 3 34,38 3   الشروط غير كافية

 36,66 4 الشروط التجاري التجاري
    

2 
 

3 
 

3 
 

4 36,66 15 100 

 المجموع
  

30 
 

67 20,93 56 17,5 56 17,5 45 14,06 37 11,56 320 100 
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( كفاية شروط التوظيف القانونية من عدم كفايتها وتعكس أعلى نسبة 55يوضح اجلدول رقم ) 
، %60،  %66,66التوايل  توظيف بشروط غري قانونية أي توظيف باحملسوبية بنسب على  35,41%
على   %34,25و ،%34,25تشري إىل عدم كفاية هذه الشروط الغري قانونية، تليها نسبة    21,11%

التوايل بشروط غري قانونية عن طريق النقابة وكذا توظيف بتوفر شرط أن املؤسسة ملكية خاصة لساكين منطقة 
تشري إىل عدم كفاية هذه الشروط   %25الشروط بني و ترتاوح نسب كفاية أو عدم كفاية ، تواجد املؤسسة

  %54,56و  %54,14، %33,26، %34,56تشري إىل كفاية هذه الشروط تليها نسبة    %63,25و
على التوايل توظيف كعامل مؤقت مث خلق منصب وإدماج يليها  توظيف بشروط أو بطرق قانونية بعد عمل 

راء مسابقة، وتشري أعلى النسب إىل عدم كفاية شروط التوظيف مومسي مث توظيف بشروط قانونية عن طريق إج
 بالطرق املختلفة احملددة واعتبارها كافية يف حالة تدخل النقابة.

إن إعتبار شروط التوظيف سواء القانونية أو غري القانونية كافية يف حاالت وغري كافية يف حاالت أخرى، 
الشروط حيث تعترب النقابة من أكثر الفئات املهنية امتالكا  إمنا خيتلف حسب الفئة اليت سا ت يف فرض تلك

لسلطة القرار حيث تعترب كجماعة ضاغطة على املسؤول األول والتابعني له وكذا على العمال، فالنقابة ختلق طرقا 
من خالل خمتلفة للضغط بالرغم من أن املهام القانونية للنقابة ال تندرج ضمنها عملية التوظيف، كما أن املالحظ 

نسب اجلدول أن الفاعلني يؤدون التوظيف بالشروط غري القانونية ويطالبون بوضع شروط غري قانونية وجعلها 
شروط قانونية أو غري قانونية يظهر شكال من أشكال الفساد التنظيمي، لكن ما جيدر اإلشارة إليه من خالل 

يعكس شكال آخر للفساد التنظيمي يتمثل يف  -اجلدول رقم )(  -النسب اإلحصائية املتوفرة يف هذا اجلدول
اإليديولوجيات الفاسدة حيث تسري املؤسسة العمومية بإيديولوجيات فاسدة تتجسد يف العمل بالشروط الغري 
قانونية واعتبارها شروط مقبولة بل يتم إلزام تطبيقاهتا واعتبارها كافية للتوظيف أو غري كافية تتطلب شروط أخرى 

 غري قانونية.

إن إيديولوجيا الفساد التنظيمي أدت إىل بروز فئات مهنية متضاربة ألغيت معها الطبقات املهنية وفق 
التسلسل اهلرمي الذي تعتمده املؤسسة، ذلك أن اإليديولوجيات الفاسدة أعادت تقسيم سلطة التوظيف فالفاعل 

اخلارجية، فاملؤسسة العمومية تسري  البسيط أو املوظف البسيط له سلطة للتوظيف، والنقابة وكذا بعض الفئات
بقوانني يف ظاهرها غري أن الواقع الذي تسري به املؤسسة يؤكد اعتماد الشروط الغري قانونية وهذه األخرية يتم 
العمل هبا وتطبيقها لتصبح قانونا، وهبذا الشكل يلغى اجلانب القانوين من املؤسسة ويعوض باجلانب الغري قانوين 

 .مه كل الفئات املهنية يف املؤسسةالذي تؤيده وتدع
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كيفيتهو  (:  العالقة بين الكفاية الغير قانونية لشروط التوظيف22جدول )ال  

 كفاية شروط التوظيف القسم
 كيفية التوظيف

 تعيين مباشر المجموع
 تعيين بطرق أخرى تعيين بمسابقة

 شاغر وجود منصب بمساعدة أحد األقارب

  
  النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 الصيانة

 كافية
  21 38.15 32 14.41 35 32.54 8 38.86 35 محسوبية 

 355 1  / 66.66 3 11.11 3  / رشوة 
 355 3  4  /  / 355 3 معا 

 غير كافية
 355 14 3.45 3 48.64 38 34.53 35 33.63 8 محسوبية 

 355 31 65.46 4 46.32 6 4.64 3 32.18 3 رشوة 
 355 4 38.24 3 38.24 3 34.38 3 38.24 3 معا 

 المحجر

 كافية
 355 34 33.25 1 32.55 6 8.11 3 24.36 31 محسوبية 

 355 1 66.66 3  /  / 11.11 3 رشوة 
 355 4 42.55 1 32.55 3  /  / معا 

 كافية  غير
 355 33 8.11 3 43.66 2 36.66 3 11.11 4 محسوبية 

 355 3 25.55 3  /  / 25.55 3 رشوة 
 355 3 25.55 3  / 25.55 3  / معا 

 اإلنتاج

 كافية
 355 16 3.44 3 25.55 38 16.33 31 33.33 4 محسوبية 

 / رشوة 
 

3 355.55 / 
 

/ 
 

3 355 
 / معا 

 
3 45.55 3 35.55 3 45.55 2 355 

 غير كافية
 355 32 54.55 3 13.55 8 35.55 2 44.55 33 محسوبية 

 355 3 25.55 3  / 25.55 3  / رشوة 
 355 3 25.55 3  / 25.55 3  / معا 

الموارد 
 البشرية

 كافية
 355 34 2.36 3 43.35 8 16.84 4 32.48 1 محسوبية 

 355 3 355.55 3  /  /  / رشوة 
 355 3  /  /  / 355.55 3 معا 

 غير كافية
 355 8 33.25 3 33.2 3 33.25 3 63.25 2 محسوبية 

 355 3 25.55 3  / 25.55 3  / رشوة 
 / معا 

 
3 11.11 3 11.11 3 11.11 1 355 

المحاسبة 
 والمالية

 كافية
 / محسوبية 

 
/ 

 
4 85.55 3 35.55 2 355 

 355 3 25.55 3  / 25.55 3  / رشوة 
 355 3 25.55 3 25.55 3  /  / معا 

 غير كافية
 355 4 32.55 3 25.55 3  / 32.55 3 محسوبية 

 355 3 355.55 3  /  /  / رشوة 
 355 3 25.55 3 25.55 3  /  / معا 

تسيير 
 المخزونات

 كافية
 355 6 36.66 3 25.55 1 36.66 3 36.66 3 محسوبية 

 355 3 355.55 3  /  /  / رشوة 
 355 3 25.55 3  /  / 25.55 3 معا 

 غير كافية
 / محسوبية 

 
3 25.55 / 

 
3 25.55 3 355 

 / 32.55 3 25.55 3 32.55 3 رشوة 
 

4 355 
 355 3 25.55 3  / 25.55 3  / معا 

القسم 
 التجاري

 كافية
 355 1  / 11.11 3 11.11 3 11.11 3 محسوبية 

 355 3 25.55 3  / 25.55 3  / رشوة 
 355 3 355.55 3  /  /  / معا 

 غير كافية
 355 1 11.11 3 11.11 3  / 11.11 3 محسوبية 

 355 3 25.55 3  / 25.55 3  / رشوة 
 355 3 355.55 3  /  /  / معا 

 355 134 33.11 64 12.12 333 33.62 68 33.43 43 المجموع
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( العالقة بني الكفاية الغري قانونية لشروط التوظيف وكيفيته، وقبل اإلشارة للتحليل 26)يوضح اجلدول 
اإلحصائي نوضح أن التوظيف بالتعيني املباشر بنوعيه أي مبساعدة أحد األقارب ووجود منصب شاغر والتعيني 

قانونية والطريقة القانونية تتمثل يف التعيني مبسابقة، وتعكس أعلى نسبة بطرق أخرى تعترب من الطرق الغري 
تعيني مباشر   %33,11  %33,62، %33,43توظيف بشكل غري قانوين بنسب على التوايل   62,4%

 % 12.12مبساعدة أحد األقارب وتعيني بوجود منصب شاغر باإلضافة إىل تعيينات بطرق أخرى مقابل نسبة 
 ة.تعيني مبسابق

إن ما يظهر من خالل نسب اجلدول أن كفاية الشروط وعدم كفايتها تتعلق باحملسوبية وتقدمي رشوة أو 
توظيف بطرق غري قانونية مبساعدة   %33,43بتوفر ا معا، حيث تعكس أعلى نسبة من الطرق الغري قانونية 

 % 32.48ملوارد البشرية  ونسبة االعتماد على الرشوة واحملسوبية معا يف قسم ا  %355أحد األقارب بنسبة 
االعتماد على  %63,2نفس القسم وذلك باعتبارها شروط كافية مقابل نسبة االعتماد على احملسوبية في

توظيف أو تعيني بطرق غري قانونية مبساعدة أحد األقارب يف قسم الصيانة  %355احملسوبية، تليها نسبة 
بية، وتتوزع نفس النسب بأعلى قيمتها يف بقية األقسام األخرى بني واعتبارها شروط كافية باعتمادها على احملسو 

إىل غري ذلك من النسب خاصة إذا تعلق األمر بالتوظيف بالطرق الغري قانونية باعتماد احملسوبية   25%، 65%
 والرشوة.

سة إن النسب املوضحة يف اجلدول إمنا تؤكد جتذر الفساد التنظيمي يف خمتلف عمليات وجوانب املؤس
العمومية حيث امتدت هذه الظاهرة إىل عملية التوظيف وابتكار أو تطبيق الطرق غري القانونية، هذه الطرق اليت 
فرضتها السياسات العامة املستوردة من سياسات التسيري العاملية اليت تسهل وتشجع العمل غري القانوين يف مقابل 

عترب احملسوبية والرشوة من أشكال الفساد التنظيمي الذي تسهيل األعمال والوصول إىل األهداف بأي الطرق، وت
يتم به أداء املهام من طرف الفاعلني غري أن اجلديد يف هذه الطرق أهنا تتم بشكل واضح دون حماسبة مبعىن من 
حيث التطبيق أصبحت تطبق يف املؤسسات العمومية بشكل علين يبقى فقط أهنا مل تدرج ضمن الشروط أي مل 

 ر من عناصر التوظيف.تكتب كعنص

و ختتلف أشكال الفساد من قسم آلخر حيث يتم االعتماد على احملسوبية والرشوة يف التوظيف يف قسم 
الصيانة باإلتفاق على أساس أن املسؤول األول يف قسم الصيانة من أقارب مدير الوحدة ـ ابن أخيه ـ فتتم الرشوة 

كتالت العمال يف حني جند أن االعتماد على واحملسوبية بتخطيط ومبوافقة كل األطراف هذه األخرية اليت تواجه ت
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الرشوة واحملسوبية يف قسم اإلنتاج تتم باستعمال التهديد واإللزام ذلك أن قسم اإلنتاج من جهة  كان يسري دون 
توفري رئيس قسم ألن هذا األخري مت إبعاده إىل احملجر العتماده الدائم يف تسيري القيم على القانون وهذا يتعارض 

ف املسؤول األول يف املؤسسة واملسؤولني املوالني له، وهبذا جند أن الفساد يف التوظيف خيتلف من قسم مع أهدا
آلخر حيث يتم التوظيف يف بعض األقسام بطرق غري قانونية منها قسم اإلنتاج والصيانة وتسيري املخزونات، 

ة مثلما حصل يف قسم املوارد البشرية، وبطرق شبه قانونية يف ظاهرها قانونية ويف طريقة تطبيقها غري قانوني
باإلضافة إىل أن الفاعلني من موظفني إطارات وعمال بسطاء يعتربون الشروط الغري قانونية غري كافية وكذلك 
يعتربون أهنا جيب أن تطبق بشكلها غري القانوين وهذا الشكل الفاسد يعتربه الفاعلون الشكل الذي جيب أن 

يف تطبيقه، وحسب الثقافة أو الذهنيات السائدة، حتول الفساد بأشكاله من حمسوبية  تعتمده املؤسسة وأن تستمر
 ورشوة وغريها إىل عرف مث قانون داخلي تسري به املؤسسات العمومية اجلزائرية.



 التنظيمي  الصراعو  على المستوى البشري في عمليات التوظيف، التكوين والترقية  اإلدارية العمليات في التجديد بين التنظيمي الفساد واقع:السادس الفصل

350 

ن السكن واألصل االجتماعيا(: يوضح طريقة التوظيف ـ التعيين ـ وعالقتها بمك21جدول )  

 القسم
 مكان السكن واالصل االجتماعي

 مكان السكن واألصل اإلجتماعي
 قبائلي شاوي عربي

 طريقة التعيين
 بعيد عن المؤسسة قرب المؤسسة بعيد عن المؤسسة قرب المؤسسة بعيد عن المؤسسة قرب المؤسسة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 الصيانة

 تعيين مباشر
 355 1 355 1         بمساعدة أحد األقارب
 24.34 4 يوجد منصب شاغر

  
3 34.38 3 38.24 

  
4 355 

 355 34 38.24 4 4.34 3 33.43 1 34.38 3 38.24 4 تعيين بمسابقة

توظيف 
 بطرق أخرى

 السكن قرب المؤسسة
        33 355.55 33 355 

 المؤسسة ملك ألهل بني حميدو
 52.22 3 33.33 3 بمساعدة المسؤول األول

    
32 81.11 38 355 

 355 33 38.38 3   42.42 2   16.16 4 طرق أخرى

 المحجر

 تعيين مباشر
 355 3 355.55 3         بمساعدة أحد األقارب
 355 8   33.25 3 32.55 3 14.25 1 32.55 3 يوجد منصب شاغر

 33.33 3 11.11 1 تعيين بمسابقة
    

4 44.44 4 355 

توظيف 
 بطرق أخرى

 355 6 81.11 2     36.66 3   السكن قرب المؤسسة
 355 35 25.55 2   15.55 1   35.55 3 بمساعدة المسؤول األول

 355 31 15.46 4   15.46 4   18.46 2 طرق أخرى

 اإلنتاج

 تعيين مباشر
         بمساعدة أحد األقارب

2 355.55 2 355 
 355 35   35.55 3 15.55 1 45.55 4 35.55 3 يوجد منصب شاغر

 355 2     45.55 3   65.55 1 تعيين بمسابقة

توظيف 
 بطرق أخرى

 355 35 25.55 2     45.55 4 35.55 3 السكن قرب المؤسسة
 35.55 3 بمساعدة المسؤول األول

  
2 25.55 

  
4 45.55 35 355 

 355 32 65.55 4   36.66 4   31.11 3 طرق أخرى

 الموارد البشرية

 تعيين مباشر
 355 6 25.55 1   36.66 3   11.11 3 بمساعدة أحد األقارب
  -           يوجد منصب شاغر

 25.55 2 تعيين بمسابقة
  

4 45.55 
  

3 35.55 35 355 

توظيف 
 بطرق أخرى

 355 4 355.55 4         السكن قرب المؤسسة
 355 2 45.55 3   35.55 3   45.55 3 بمساعدة المسؤول األول

 355 1 35.55 1         طرق أخرى
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 القسم
 مكان السكن واالصل االجتماعي

 مكان السكن واألصل اإلجتماعي
 قبائلي شاوي عربي

التعيينطريقة   
 بعيد عن المؤسسة قرب المؤسسة بعيد عن المؤسسة قرب المؤسسة بعيد عن المؤسسة قرب المؤسسة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

المحاسبة 
 والمالية

 تعيين مباشر
     بمساعدة أحد األقارب

3 355.55 
    

3 355 
 355 3       355.55 3   يوجد منصب شاغر

 355 8 63.25 2   32.55 3   33.25 3 تعيين بمسابقة

توظيف 
 بطرق أخرى

 السكن قرب المؤسسة
    3 32.55 3 32.55 3 25.55 4 355 

 المؤسسة ملك ألهل بني حميدو
 355 4 43.82 1   38.24 3   38.24 3 بمساعدة المسؤول األول

 - -           طرق أخرى

تسيير 
 المخزونات

 تعيين مباشر
 355 4 355.55 4         بمساعدة أحد األقارب
       يوجد منصب شاغر

3 25.55 3 25.55 3 355 
 355 4   25.55 3     25.55 3 تعيين بمسابقة

 القسم التجاري
 تعيين مباشر

 355 8 25.55 4 32.55 3 33.25 3   33.25 3 بمساعدة أحد األقارب

 - -           يوجد منصب شاغر 

 
     تعيين بمسابقة

3 355.55 
    

3 355 
 011 231 42.13 000 2.12 02 09.13 41 1.29 01 21.21 49 المجموع
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السكن واألصل االجتماعي أي  ( طريقة التوظيف ـ التعيني ـ وعالقتها مبكان 24يوضح اجلدول رقم )
تعيني على أساس السكن قرب املؤسسة  %46,81كيفية التوظيف يف املؤسسة العمومية وتعكس أعلى نسبة 

توظيف أو  %355تعيني مباشر مبساعدة أحد األقارب و %355ومن أصل قبائلي ويتضمن هذا األساس نسبة 
تعيني  %18,38مبساعدة املسؤول األول وتوظيف   %81,11تعيني بسبب السكن قرب املؤسسة، مقابل 

تعيني مباشر بوجود منصب شاغر من أصل شاوي  يف سكن بعيد عن  %38,24بطرق غري قانونية مقابل 
تعيني  %33,43تعيني مباشر بوجود منصب شاغر شاوي سكن قرب املؤسسة و %34,38املؤسسة ونسبة 

تعيني مبسابقة من أصل  %28,57ابل نسبة مبسابقة من أصل شاوي سكن قرب املؤسسة من أصل شاوي مق
عريب سكن قرب املؤسسة، وتتوزع النسب على بقية األقسام األخرى حيث تتوزع النسب باألشكال املذكورة يف 

تعيني ذوي األصل "عريب" السكن قرب   %35,64طرق التوظيف واألصل اجلغرايف ومكان السكن مقابل نسبة 
تعيني ذوي األصل  %34,81كن بعيد عن املؤسسة، تليها نسبة األصل "عريب" الس %54,24املؤسسة 

 تعيني ذوي األصل "شاوي" السكن بعيد عن املؤسسة. %52,56"شاوي" السكن قرب املؤسسة و

من خالل الدراسة امليدانية واإلحصاءات احملصل عليها تعتمد املؤسسة للتوظيف أو منح الوظيفة على 
السكن، فيما يتعلق باألصل االجتماعي فإن نسبة كبرية من أصل "قبائلي" وال أساس االصل االجتماعي ومكان 

يقبل إال يف حاالت نادرة توظيف من ذوي األصول األخرى، حيث يوظف من األصول االجتماعية األخرى 
"عريب، شاوي، أو أصول أخرى" يف حالة قرابة أو معرفة بأحد املسؤولني أو مستخدمي املؤسسة، وعن األساس 

آلخر الذي يتم اعتماده كشرط أساسي للتوظيف السكن قرب املؤسسة حيث يعترب ساكين منطقة تواجد ا
املؤسسة أن املؤسسة ملكية خاصة هلم وأهنم أحق باحلصول على وظائف هبا ومن هنا جند أن املؤسسة تعرف 

، وطبقة املنتمني للنقابة طبقات اجتماعية منها طبقة الساكنني قرب املؤسسة وطبقة املؤسسة األصل االجتماعي
والتابعني للمسري األول وقد ظهر األصل االجتماعي كأحد شروط التوظيف باإلضافة إىل مكان تواجد املؤسسة، 
حبيث يعترب األصل االجتماعي للمسري األول أو املسريين اآلخرين مع امتالك السلطة والنفوذ احملصل عليها 

عىن أن املسؤول االول واملسؤولني التابعني له يف اهليكل التنظيمي هلم سلطة باجلانب أو باجلانب الغري قانوين، مب
مبوجب الوظيفة اليت حيتلوهنا هذا املقصود باجلانب القانوين أما اجلانب غري القانوين فاملقصود به امتالك العمال أو 

 لفئات األخرى.النقابة للسلطة والنفوذ بالضغط والتهديد سواء للعمال أي الفئات العمالية أو ا
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 العالقة بين الوظيفة وطرق التوظيف( 21جدول رقم )

 اجملموع
 –واقع املؤسسة–الشروط املطبقة يف التوظيف 

 التوظيف باختالس أموال املؤسسة التوظيف وفق الشروط القانونية القسم شروط التوظيف القانونية
خاصة توظيف بشرط املؤسسة ملكية 

 لسكان منطقة تواجد املؤسسة
أو النقابة  PDGالتوظيف من طرف 

 التوظيف وفق الشروط القانونية رشوة(-جهوية-شروط من طرفهم )معرفة

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 حمسوبية 35 14,41 35 38,86 8 32,54 4 31,3 8 32,54 21 355

افية
ك

 

 الصيانة

 رشوة 3 66,66 /   3 11,11 /   /   1 355
 معا /   3 35 /   3 45 3 45 2 355
 حمسوبية 38 48,64 8 33,63 35 34,53 /   3 3,4 14 355

افية
ري ك

غ
 

 رشوة 6 46,32 3 32,18 3 4,64 1 31,54 3 4,64 31 355
 معا 3 38,24 3 38,24 3 34,38 3 34,38 3 34,38 4 355
 حمسوبية 6 32 31 24,36 3 8,11 3 4,36 3 8,11 34 355

افية
ك

 

 احملجر

 رشوة /   3 11,11 /   3 66,66 /   1 355
 معا 3 32 /   /   1 42 /   4 355
 حمسوبية 2 43,66 4 11,11 3 36,66 /   3 8,11 33 355

افية
ري ك

غ
 

 رشوة /   3 25 /   3 25 /   3 355
 معا /   /   3 25 /   3 25 3 355
 حمسوبية 38 25 31 16,33 4 33,33 /   3 3,44 16 355

افية
ك

 

 اإلنتاج

 رشوة /   /   3 355 /   /   3 355
 معا 3 35 /   3 45 3 45 /   2 355
 حمسوبية 8 13 33 44 2 35 /   3 4 32 355

افية
ري ك

غ
 

 رشوة /   /   3 25 3 25 /   3 355
 معا /   /   3 25 /   3 25 3 355
 حمسوبية 8 43,3 4 16,84 1 32,48 /   3 2,36 34 355

افية
ك

 

 املوارد البشرية

 رشوة /   /   /   3 355 /   3 355
 معا /   3 355 /   /   /   3 355
 حمسوبية 3 33,2 2 63 3 33,2 /   3 33,2 8 355

افية
ري ك

غ
 

 رشوة /   /   3 25 3 25 /   3 355
 معا 3 11,11 /   3 11,11 3 11,11 /   1 355
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 حمسوبية 4 85 /   /   3 35 /   2 355

افية
ك

 

 املاليةو  احملاسبة

 رشوة /   /   3 25 3 25 /   3 355
 معا 3 25 /   /   / 32 3 25 3 355
 حمسوبية 3 25 3 32 /   /   3 32 4 355

غري  
افية
ك

 

 رشوة /   /   /   3 36,66 /   3 355
 معا 3 25 /   /   3 25 /   3 355
 حمسوبية 1 25 3 36,66 3 36,66 /   3 36,66 6 355

افية
ك

تسيري  
 املخزونات

 رشوة /   /   /   3 25 3 25 3 355
 معا /   3 25 /   3 25 /   3 355
 حمسوبية /   /   3 25 /   3 25 3 355

افية
ري ك

غ
 

 رشوة 3 32 3 32 3   /   / 25 4 355
 معا /   /   3 25 3 25 /   3 355
 حمسوبية 3 11,11 3 11,11 3 14,11 /   /   1 355

افية
ك

 

 القسم التجاري

 رشوة /   /   3 25 /   3 25 3 355
 معا /   /   /   3 355 /   3 355
 حمسوبية 3 11,11 3 11,11 /   /   3 11,11 1 355

افية
ري ك

غ
 

 رشوة /   /   3 25 3 25 /   3 355
 معا /   /   /   3 25 3 25 3 355

 اجملموع 333 14,4 82 36,43 22 34,34 14 33,61 15 4,41 138 355
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حبيث يعكس اجلدول أحد أشكال التجديد ( العالقة بني الوظيفة وطرق التوظيف، 28ميثل اجلدول رقم )
االقتصادي واملتمثل يف توظيف فاعلني جدد يف املؤسسة هذا األخري الذي ينتج عنه صراع اجتماعي، وتعكس 

تعيني بعد عمل   %34,44سنوات مث ترسيم تليها نسبة  1تعيني مبلف بعد عقد  %38,44أعلى نسبة 
تعيني من طرف النقابة، تعيني من طرف املدير مث  %35,34، %35,86، %33,24مومسي تليها نسبة 

تعيني بسبب السكن قرب املؤسسة والعمل  %8,11ونسبة  %4,48تعيني باحملسوبية ـ باملعارف ـ تليها نسبة 
عوض الوالد أي مبساعدة أحد األقارب وتظهر أعلى النسب فيما يتعلق بالتوظيف وطرقه بني أقسام اإلنتاج 

بني الوظائف العليا والوظائف  %355فيذ اإلنتاج، الصيانة واحملجر، حيث يصل إىل نسبة الثالثة أي أقسام التن
الدنيا أي إطارات وعمال بسطاء مبختلف فئاهتم املهنية، غري أن أعلى النسب تظهر يف املصاحل واألقسام اليت يقل 

   %355إىل  %66,66، %25، %11,11فيها املستوى املهين ـ مستويات مهنية دنيا ـ، حيث تصل نسبتها 
 كما أن نسب التالعب يف التوظيف ختتلف من قسم آلخر.

من خالل النسب االحصائية يتضح أن التوظيف يف املؤسسة العمومية اجلزائرية يتعارض مع قانون العمل  
الذي يقرتح مناذج وشروط يف قوانينه واضحة للتوظيف، حيث يفرض قانون العمل أن يتم التوظيف وفق مسابقة 

من املرسوم  33لى أساس الشهادة، كما ميكن إدماج العاملني الذين عينوا كمرتبصني حيث وحسب املادة ع
أن املرتبصني يرمسون بعد  3558والذي جاءت فروعه بعد  2/35/3484املؤرخ يف  334-84التنفيذي رقم 

ية للرتبص لظرف ال يتجاوز ستة حيث حددت املدة القانون 1أستكمال الفرتة التجريبية وفق املرسوم السابق الذكر 
( أشهر كما ميكن أن ترفع هذه املدة إىل اثين عشر شهرا ملناصب العمل ذات التأهيل العايل، هذا وتوضح 56)

أن العامل يتمتع خالل املدة التجريبية بنفس احلقوق اليت يتمتع املوظفني الذين يشغلون مناصب عمل  34املادة 
وتؤخذ هذه املدة التجريبية بعني االعتبار يف حساب األقدمية لدى اهليئة املستخدمة مماثلة وخيضع لنفس الواجبات 

كما يتم حسب االتفاقية اجلماعية اليت ختضع هلا املؤسسة ،  2عندما يثبت يف منصبه إثر انتهاء الفرتة التجريبية 
تسمح مبعرفة القدرات  بإجراء فحوص طبية 8اخلضوع إلجراءات أخرى قبل توظيف الفاعلني حيث تلزم املادة 

وقد أشارت االتفاقية  3البدنية املتوفرة لديه لشغل املنصب، باإلضافة إىل إجراء اختبارات حول كفاءاته املهنية
كفرتة التجربة واالختبار بأن كل مرتشح قبله املستخدم   35اجلماعية إىل الفرتة التجريبية حيث حددهتا املادة 

( أشهر 56بالنسبة ملوظفي التنفيذ وأربعة أشهر بالنسبة ملوظفي املهارة وستة )( 53خيضع الختبار مدته شهرين )
 .4لإلطارات، ومتدد فرتة التجربة مرة واحدة وملدة ال تزيد على الفرتة احملددة 

                                                           
 .354، ص3531، الطبعة السابقة، اجلزائر، قانون العمل في ضوء الممارسة القضائية، المنصوص الكاملة للقوانين وتعديالتهاريت ، ب1
 .32نفس املرجع، ص 2
 .6سنة نشر، ص، االتفاقية اجلماعية، دون ERCCمؤسسة اإلمسنت ومشتقاته للوسط  3
 ,4نفس املرجع، ص 4
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 (: يوضح الفساد في طريقة وكيفية التوظيف والمستوى االجتماعي29الجدول رقم )
 التجد االقتصادي في الفساد في أسس التوظيف ، طريقة، كيف تم التوظيف و المستوى االجتماعيالفساد 

 تعيني مباشر
 تعيني مبسابقة

 )ما هو شكل املسابقة(

 طرق أخرى
تعيني ملف بعقد  وجود منصب شاغر مبساعدة أحد األقارب القسم املصلحة الوظيفة

سنوات غري  1لـ 
 ترسم

توظيف باملعارف 
كان بعمل األن  

 مشغله يف املؤسسة

السكن قرب املؤسسة 
بالرغم من عدم وجود 

 منصب شاغر

 توظيف مباشر
احلصول على املنصب دون مسابقة بعد 

stage  او بدونstage apprcnti 

تعيني 
من 
 الوزارة

تعويض 
 عمل الوالد

تعيني من 
السكحرة  النقابة طرف املدير

 املؤسسة
توفر العمل يف 
 الثمانينيات

التعيني بعد 
 العمل النومسى

 سائق    1  3 3 3    3

 اجملعر 

 صيانة العتاد        3    

     3   4 3   
 graisشحام 
 chauحلام 

Mineur 

 ميكانيكي    3      3  
 تقين سامي يف الصيانة           3 
 تقين يف الكهرباء    3        
 رئيس قطاع الكهرباء         3   
 مسؤول ورشة      3   3   
         3   Pontonier 
 مراقب ورشة    3  3 3     3

 رئيس قطاع امليكانيك    3        
 مكلف بالدراسات يف احملاسبة      3      

 ريس فرغ احملاسبة        3     احملاسبة 
 رئيس قسم احملاسبة و املالية        3    
 حماسب رئيسي      3      
 حماسبة    3  3  3    
 االرسال quiantرئيس رصيف     3        

 االنتاج

 sachene armeur machinisteعمال      2  3     3

 تقين سامي يف امليكانيك     3       
 Chef chantier    3         الصيانة العامة

 رئيس مصلحة الصيانة       3     
 مراقب ورشة  3  1  3)إعالن أمام املصنع(    3 3 3 3

 التصنيع

 Opérateur pontonier/ مسري آلة  4  4  3)إعالن يف اجلريدة الرمسية(    1   3

   3     3    Condiction/Broyeur/+aide condic 

 3مهندس مستوى       3      
 Quait رئيس ربع      3مسابقة باإلعالن يف اجلريدة    3   
 مسؤول ورشة    3        3

 املخرب خمربي    صديق، نقايب 3     نقايب 3   

      
مسابقة بدون إعالن يف اجلرائد لألقارب 

 Contrôle مكلف بالعناية      فقط
qualité 
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 التجد االقتصادي في الفساد الفساد في أسس التوظيف ، طريقة، كيف تم التوظيف و المستوى االجتماعي
 تعيني مباشر

 تعيني مبسابقة
 )ما هو شكل املسابقة(

 طرق أخرى

تعيني ملف بعقد  وجود منصب شاغر مبساعدة أحد األقارب القسم املصلحة الوظيفة
سنوات غري  1لـ 

 ترسم

توظيف باملعارف 
األن كان بعمل 
 مشغله يف املؤسسة

السكن قرب املؤسسة 
بالرغم من عدم وجود 

 منصب شاغر

تعيني  توظيف مباشر
من 
 الوزارة

تعويض 
 عمل الوالد

تعيني من 
السكحرة  النقابة طرف املدير

 املؤسسة
توفر العمل يف 
 الثمانينيات

التعيني بعد 
 العمل النومسى

احلصول على املنصب دون مسابقة بعد 
stage  او بدونstage apprcnti 

 املخرب Contrénaitre/  مراقب خمرب   3         
Contrôle 
qualité 

 مهندس مراقب نوعية     3        االنتاج

 كيميائي  3   صديقه 3       

      1      
 Visiteur  /Visiteur/  مراقب كهرباء

 /preparateur  /كشاف حمضر 
BTC 

 الصيانة

 عون تقين      3   3   

 تقين يف اإللكرتونيك      ن إعالن عن مسابقة للمعاردو  4      

 Automatisation/  مهندس يف اآللية      إعالن عنه يف اجلريدة مع 3      

 رئيس فرقة الكهرباء      اعالن فقط للساكنني أمام املؤسسة 3      
مصلحة 
 حلام +كهربائي  3  1  مسابقة فقط لسكان رايس محيدو 3   1    الكهرباء

 تقين يف الكهرباء      الن يف جريدةاع 3      

 مسؤول ورشة        3    

 رئيس فريق امليكانيك  3 3    3     

 zone /sceرئيس   3 3 3  اعالن يف اجلريدة 3       امليكانيك

 Contré/ مراقب عمال الصيانة         3   

     3   3 4 3  
Tourneur  /Graisseur /ميكلنيكي 

/Soudeur /Chaudrau 

 املستخدمني حماسب أجرة/  عون إداري   3 3    3    

املوارد 
 البشرية

 مكلف بالدراسة/  مكلف بالتكوين        3    

    3    4  1  

 Polynale/  مساعد مطبخ/  عون تنظيف
رئيس موقف /  Plombier/  سائق

 السيارات
 الوسائل العامة

 رئيس مصلحة الوسائل العامة  3          

 تقين يف عالج +نغاين    3        

 رئيس مرضي   3         

 Reption de/  خمزن  3    مسابقة دون االعالن 3  3    
 

تسيري 
 رئيس مصلحة املخزن    3         املخزونات

        
معارف مع  3

 التجاري  عون جتاري/  رئيس فرع جتاري   3 املدير السابق
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إن اإلطالع على املواد القانونية احملددة لطرق التوظيف وواقع املؤسسة إمنا يعكس منط خمالف ملا هو حمدد 
قانونيا حيث تعرف مؤسسة اإلمسنت "رايس محيدو" كنموذج للمؤسسات العمومية اجلزائرية أشكاال غري قانونية 

( الذي يعكس طرق التوظيف حسب الوظائف أو املستويات املهنية 24ما يوضحه اجلدول رقم )للتوظيف وهذا 
السائدة يف املؤسسة، فاملؤسسة تعتمد يف التوظيف على عرف فرضه األفراد باعتبارهم فاعلني فيها كبناء كلي هذا 

لعمومية والذي وضعته اهليئة العرف الذي إذا ما قورن بالقانون الذي ينظم العمليات األساسية يف املؤسسات ا
املكلفة بوضع القوانني أي الوظيف العمومي يعترب أشكاال غري قانونية فاملؤسسة تعتمد على أسلوب التوظيف أو 
التعيني املباشر الذي حيتوي هو اآلخر على تعيني يف الوظيفة بدل الوالد أو تعيني من طرف املسؤول األول 

PDG يوالون  أو املسؤولني السامني الذينPDG  أو بتدخل النقابة، كما يتم التوظيف بأشكال أخرى تدخل
يف إطار التوظيف املباشر بطريقة وجود منصب شاغر هذه الطريقة اليت حتتوي طريقة السكن قرب املؤسسة، توفر 

يف  العمل يف الثمانينات والتعيني بعمل مومسي، لنجد كذلك العمل بعد إجراء مسابقة، هذا ويعتمد الفاعلون
( سنوات، العمل باإللزام على أساس 51املؤسسة طرق أخرى للتوظيف منها التوظيف مبلف بعد عقد بـ ثالثة )

أن املؤسسة ملكية خاصة لساكين املنطقة اليت تقع فيها املؤسسة، والتوظيف املباشر دون مسابقة أو غريها 
 ارات.باإلضافة إىل بعض التعيينات من طرف مؤسسات عليا تتمثل يف الوز 

إن طرق التوظيف اليت تعتمدها املؤسسة تعترب من أشكال الفساد الذي تعرفه املؤسسات العمومية  
اجلزائرية، حيث تعتمد املؤسسة يف البداية على التجديد االقتصادي الذي يتمثل يف التوظيف غري أن هذا التجديد 

احملددة يف اجلدول واملتمثلة يف العمال البسطاء،  خلق صراعات اجتماعية هذه االخرية اليت تتم بني الفئات املهنية
واملسؤولني اآلخرين من نواب ورؤساء أقسام ومؤسسات خارجية تتمثل يف  PDGالنقابة، املسؤول األول 

الوظيف العمومي وبعض الوزارات، حيث تتصارع هذه الفئات املهنية يف سبيل احلصول على وظائف يف 
رب من أشكال الصراع املهين والذي ميكن اعتباره حالة مرضية نتج عن اختالل املؤسسات، هذا الصراع الذي يعت

حيث تنتج هذه احلالة املرضية عن التعارض يف القيم املهنية  1التوازن بني األدوار املهنية والتنظيمات داخل اجملتمع
ذية بني العناصر املهنية يف داخل التنظيم اهلرمي للبناء املهين " وتتجسد مظاهر الصراع يف صراع السلطة التنفي

حيث تعرف املؤسسات العمومية اجلزائرية فسادا 2تسلسل السلم الوظيفي للمستويات العليا والوسطى والدنيا"
مهنيا سببته الصراعات االجتماعية بني الفئات املهنية اليت تلجأ إىل حتويل الوظائف اليت تتضمنها املؤسسة 

للوظائف، ألن احلديث عن املؤسسة عمومية إمنا يعين أهنا تسري من طرف  العمومية إىل ملكية خاصة أي ملكية
الدولة اجلزائرية غري أن الوظائف من حق كل مواطن جزائري، ويالحظ كذلك داخل هذه املؤسسات اليت يسميها 

                                                           
 .321، ص3553، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األوىل القاهرة، العمل وعلم االجتماع المهنيالزيات كمال عبد احلميد،  1

2G Cing, ritzer: Man and work, Conflict and change. ApplectoncenturyCrofts, N.Y. 1972. 
P6. 



على المستوى البشري في  اإلدارية العمليات في التجديد بين التنظيمي الفساد واقع:السادس الفصل
 التنظيمي  الصراعو  عمليات التوظيف، التكوين والترقية 

359 

يطرحه مسرييها أهنا ملكية "البايلك" أي ملك للعامة، أي هم املسريين هلا وهلم احلق أن يتحكموا فيها كما 
القانون ومبخالفة القانون وأهنم بالسلطة اليت حصلوا عليها بشكل قانوين أو غري قانوين ميلكون احلقوق القانونية 
بالرغم من أهنا حقوق غري قانونية يف توظيف الفاعلني الذين خيدمون مصاحلهم اخلاصة، وهذا ما يوضحه اجلدول 

شر مبساعدة أحد األقارب أن املؤسسة ملزمة باالستمرارية يف رقم )( حيث يفرض الشكل األول يف التعيني املبا
تطبيق هذا العرف والذي مفاده أن "املوظف الذي يتقاعد من املؤسسة من حق ابنه أو أخوه أو أحد أقاربه أن 

حيث يتم توارث الوظائف مع العلم أن قانون التوارث ينطبق على  1حيصل على وظيفة داخل هذا املنصب "
خلاصة ال امللكيات العمومية حيث يشري املبحوثون الذين استفادوا من وظائف بدل الوالد أن الوظيفة امللكيات ا

اليت حصلوا عليها ورثوها بعد خروج الوالد أو األخ وهذا حق لن مينعه عنهم ال القانون وال غري القانون، باإلضافة 
أو  PDGيف من طرف الرئيس املدير العام إىل هذا الشكل تعرف املؤسسة شكل آخر للتوظيف يتمثل يف التوظ

أحد أتباعه كتائبه أو رؤساء أقسامه حيث يعني هذا األخري وأتباعه أفراد خلدمة مصاحلهم اخلاصة كتوظيف إبن 
أحد مدراء املؤسسات األخرى يف إطار تبادل اخلدمات أو توظيف ابن اجلار أو فاعلني آخرين يف إطار تبادل 

ية ـ كما تعترب النقابة أحد أشكال ـ املافيا ـ يف املؤسسة وسنحدد يف اجلداول التالية سبب املصاحل اخلاصة ـ الشخص
اعتبار النقابة وحىت املسؤولني اآلخرين والفئات املهنية البسيطة ـ مافيا ـ فالنقابة هي األخرى تتدخل يف التوظيف 

ر ورفض تعيني آخر وفقا لشروطها اخلاصة، وتفرض أو تلزم ال أن تقرتح تعيينات، أي تلزم تعيني فاعل دون اآلخ
وتعتمد املؤسسة العمومية اجلزائرية طرقا أخرى للتوظيف تتمثل يف التوظيف بعقد ملدة ثالث سنوات والتوظيف أو 
إلزامية التوظيف للساكنني يف حميط املؤسسة حيث تعتمد إيديولوجيا حولتها إىل قانون فرضه احمليط اخلارجي أي 

وتعتمد هذه اإليديولوجيا على فكرة أن املؤسسة عبارة عن ملكية خاصة لسكان املنطقة اليت تقع  ساكنني املنطقة
فيها املؤسسة ـ مؤسسة رايس محيدو ـ وال حيق ألي فرد ال يقطن يف منطقة املؤسسة العمل فها، كما يلجأ الفاعلني 

حيتاج إليها، هذا ويتدخل بعض فاعلي  يف هذه املؤسسة إىل التوظيف خبلق وظائف املؤسسة أو البناء الكلي ال
البيئة اخلارجية وعلى وجه اخلصوص املؤسسات اخلارجية  كالوزارات إىل التدخل يف عملية التوظيف والذي يدخل 

 يف إطار تبادل اخلدمات بني املؤسسة املاحنة للوظيفة والوزارات الطالبة للحصول على الوظيفة.

ذي نتج عن التجديد االقتصادي وأدى إىل الصراع إمنا يؤكد أن إن احلدث عن الفساد يف التوظيف ال 
الفساد التنظيمي ال حيدث تلقائيا كعملية وإمنا يتم بفئات مهنية جتسد هذا الشكل من أشكال الفساد والذي 
يتمثل يف الفساد يف اجلانب البشري، حيث عرفت املؤسسة فئات فساد مهنية هذه األخرية هلا سلطة قانونية أو 

  قانونية.غري

                                                           
1 
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إن ما جعلنا ال نشري إىل التوظيف بالشكل القانوين أي التعيني أو التوظيف باملسابقة سببه أنه حىت 
اجلانب القانوين يطبق بشكل غري قانوين أو غري رمسي حيث أن طريقة التوظيف باملسابقة تستوجب حسب ما 

علني باعتماد التوظيف اخلارجي أو الداخلي بوضع حددته املواد القانونية اخلاصة بالتوظيف أن يتم استقطاب الفا
إعالن يليه اختيارات غري أن املؤسسة العمومية اجلزائرية بشكل عام ومؤسسة ـ اإلمسنت رايس محيدو ـ اليت توظف 
مبسابقات تعمل على قبول ملفات معارفها من ذوي املصاحل اخلاصة أو أهنا تفتح مسابقة لصاحل فاعلني دون 

ى امللفات املتبقية حبذف أحد الوثائق من املرتشحني الذين ميلكون مؤهالت أعلى من الفاعلني الذين اآلخرين لتلغ
فتحت هلم تلك الوظائف وكما سبق اإلشارة فإن الفساد الذي تعرفه عملية التوظيف يف املؤسسة يتم بفئات 

ضح اجلدول أن التوظيف تتدخل فاسدة واجلدول التايل يوضح هذه الفئات والوظائف اليت تعرف الفساد حيث يو 
 فيه أطراف داخلية وخارجية.

  



على المستوى البشري في  اإلدارية العمليات في التجديد بين التنظيمي الفساد واقع:السادس الفصل
 التنظيمي  الصراعو  عمليات التوظيف، التكوين والترقية 

361 

 (: يوضح فئات ووظائف الفساد.21الجدول رقم )

مصادر السلطة ملمارسة  وظائف الفساد الفئات املهنية الفاسدة
 الفساد

فئات 
 الداخلية

 الوظائف العليا - وأتباعه PDGاملسؤول 
 إطارات عليا  -
 إطارات -
عمال وعمال  -

 بسطاء
ختطيط وظائف  -

 ووظائف تنفيذ
 

 مصادر قانونية: -
 من مناصب عليا مسؤول

 تستعمل يف إطار قانوين 
 مصادر غري قانونية: -

خلق سلطة ـ عرف ـ بني 
املسؤولني والعمال والنقابة 
 باستعمال القوة والتهديد 

 

 النقابة
 العمال البسطاء )تكتالت العمال(

PDG  النقابة أو العمال والنقابة أو+PDG  والعمال أو
PDG  عمال + نقابة + 

 توارث العاملني السابقني، مكان األب، األخ... إخل

فئات 
 مؤسسات خارجية

 الوظيف العمومي
 وزارات

مؤسسات عمومية أخرى صناعية، خدماتية، 
 أمن.

 
 أفراد

   مسؤولني وعمال بسطاء من مؤسسات أخرى.
سكان املنطقة أو أفراد تابعني ملنطقة سكن  

PDG 
توقع  أن إن عدم دقة األدوار املعطاة لألفراد وتداخل الصالحيات واملسؤوليات احملددة هلم من شأهنا

األفراد يف حرية وجتعلهم غري قادرين على التصرف ويثريون تناقضات مع الفاعلني من خمتلف الطبقات املهنية بدال 
التسلط والسيطرة على يف حيصل مثل هذا الصراع عندما يكون لدى الرؤساء واملسؤولني رغبة و من التعاون، 

غالبا ما يقابل هذا النوع من الصراع مبحاوالت و املرؤوسني وعندما ال ميارسون األساليب الدميقراطية يف اإلدارة، 
واعتماد منح الرشوة أو القيام  ضعيفة للضغط على سلوكات الفاعلني باالبتزاز والتهديد، كما سبق اإلشارة

عات، باإلضافة إىل الصراعات بني الفاعلني داخل نفس القسم باإلضافة إىل اباختالس املال العام، وتنشأ صر 
اعات بني األقسام حول استغالل النفوذ بني رئيس ومرؤوس أي حسب الدرجة املهنية، حبيث تظهر شبكة من ر ص

تتوزع السلطة من طبقة عمالية متكتلة كجماعة ضاغطة على الفئات ث و ة حيالعالقات بني خمتلف الطبقات املهني
والعمال ومل يبقى النفوذ  PDGالنقابة والعمال بتكتالهتم، ، PDGو املهنية األخرى املتمثلة يف النقابة،النقابة

تتوزع عند كل  يتوزع بشكله التقليدي أين كان يرتكز عند الفاعلني األعلى درجة مهنية عكس الشكل احلديث أين
الفئات حيث تعتمد أساليب منها التهديد، استغالل بدل النفوذ استغالل موقع تواجد املؤسسة لفرض السيطرة 
حيث تكتسب تكتالت العمال نفوذ سكنهم أي قرب مكان تواجد املؤسسة وفرضوا أعراف تتمثل يف أن 

دموها للمسؤولني ليقوموا باستفزازهم هبا بعد املؤسسة ملكية هلم، وتكتسب فئة أخرى نفوذها من اخلدمات اليت ق
ذلك واكتسبوا هبا نفوذا، وهبذا خيلق الصراع باعتباره أحد األفعال املنتجة للفساد مبختلف أشكاله داخل النسق 
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الذي جتسدت مؤشراته يف اإلحنرافات التنظيمية السابقة الذكر اليت قد تبقى إحنرافات أو تتحول إىل جرمية منظمة 
عليها القانون، ويعتربه املختصون يف العلوم االجتماعية إال أنه استخدام السلطة أو النفوذ العام لتحقيق يعاقب 
حيث يقوم فاعلون بتخصيص ، 2وأنه استخدام للمنصب لتحقيق مكاسب خاصة كالرشوة واالبتزاز 1األرباح، 

الصفقات والعقود اليت يكون رأمساهلا املال  األموال العامة لالستخدام اخلاص وكذا اإلختالس وتلقي الرشاوي وإبرام
العامل، باإلضافة إىل قيام فئات أخرى من صغار العاملني بقبول الوساطة أو طلب الرشوة أو االبتزاز لتسهيل إبرام 
العقود وحتقيق األرباح املخالفة لألنظمة والقوانني، هذا ويعد القطاع العمومي باملؤسسات العمومية مصدرا مناسبا 

 حنرافات املالية إذ يتم استغالل الفرص لتحقيق األغراض واملصاحل اخلاصة واليت ال عالقة هلا بأهداف املؤسسة.لإل
 التغيرات الالنظامية في الوظائف: -ثانيا 

 التغيرات في الوظيفة: -0
تعرف األبنية املؤسساتية بشكل عام ومؤسسة اإلمسنت ـ رايس محيدو ـ بشكل خاص عملية تنظيمية 
تتمثل يف تغيري الوظائف للفاعلني وهذا التغيري حيتمل عدة أشكال إما تغيري من وظيفة لوظيفة يف نفس املستوى أو 

يري لوظيفة أد  أو أعلى أو يف نفس تغيري من وظيفة لوظيفة يف مستوى أعلى أي ترقية أو دون ترقية وكذا تغ
املستوى حسب السلم أو الدرجات املهنية اليت حددها قانون الوظيف العمومي، وتعرف كل وظيفة ظروف 
تنظيمية عن الوظيفة الثانية ومن أشكال الفروق التيتعرفها الوظائف يف مؤسسة ـ رايس محيدو ـ فروق يف األجر، 

أو بني الوظيفة احلالية والقدمية وهذه االختالفات ليست ذاهتا بل هي متباينة فرق يف القسم داخل نفس الوظيفة 
بني أقسام املؤسسة، قسم الصيانة، احملجر، اإلنتاج، املوارد البشرية، احملاسبة املالية، وتسري املخزونات والقسم 

حه اجلدول السابق التجار، حيث يلجأ الفاعلون املسريون للمؤسسة إىل خلق بدائل لصاحل فاعلني كما وض
والنقابة وتغيري أو  PDGواملتضمن لطرق وأسس التوظيف وهذا إمنا خيلق مؤسسة أو بناء غري رمسي واملتمثل يف 

خلق وظائف داخل مؤسسة رمسية، حيث يتم التوظيف مث يصل إىل مرحلة أخرى تنحرف فيها أهداف املؤسسة 
ؤسسة هتدف إىل حتقيق املصاحل الشخصية أي هدف غري باحنراف فاعليها، ذلك أن التغريات اليت حصلت يف امل

رمسي دون مراعاة اهلدف الرمسي املتمثل يف حتقيق فعالية األنساق اليت تتألف منها املؤسسة حيث حتدث تغريات 
يف الوظائف اليت ال تتطلب تغيريا لغرض عكسته املؤسسة يتمثل يف عقاب بعض الفاعلني بتغيري وظائفهم إىل 

 ختصصهم أو أقل يف الدرجة. وظائف خارج

                                                           
، كلية 33، دراسة تطبيقية يف جامعة صالح الدين، جملة حبوث مستقبلية، عقياس وتحليل وتكلفة الفساد اإلداري والماليحممود غازي عثمان،  -1

 .24، ص3558احلدباء اجلامعة، العراق، 
 .54كوفمانوشيول، نفس املرجع السابق، ص2
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 (: يوضح الفروق التنظيمية في الوظيفة القديمة والحالية 20الجدول رقم )

 القسم

 الوظيفة القديمة
 فرق في التسيير فرق في القسم فرق في طريقة العمل فرق في األجر

 آخر تنفيذ ختطيط آخر تنفيذ ختطيط آخر تنفيذ ختطيط آخر تنفيذ ختطيط
 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 2,46 6   3,88 1 3,43 3   4,64 8 4,64 8   4,8 2 3,43 3 8,62 4 8,62 9 الصيانة
 4,63 2 المحجر

      
1 2,46 

        
3 1,84 

    
 3,43 3   32,43 38   3,82 3 4,34 2     2,43 4     4,34 2 اإلنتاج

   1,61 3 1,61 3 35 33     34,23 8 1,61 3     3,83 3 3,83 0 الموارد البشرية
                 6,32 3       المحاسبة والمالية
 4.34 3   4.34 3       34,38 3   34,32 3   34,38 3 4,34 0 تسيير المخزونات
     32.18 3     4,64 3     32,18 3     15,46 4 القسم التجاري

 المجموع
22 4,41 33 1,43 3 5,63 34 4,11 2 3,24 38 2,24 34 4,11 53 5.63 31 54.53 38 58.66 53 5.63 58 3.44 

33.54% 33.42% 58.44% 33.46%  
  

 القسم

 الوظيفة الحالية
 فرق في التسيير فرق في القسم فرق في طريقة العمل فرق في األجر

 المجموع آخر تنفيذ تخطيط آخر تنفيذ تخطيط آخر تنفيذ تخطيط آخر تنفيذ تخطيط
 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 8,62 4 الصيانة
  

4 8,62 4 6,41 
  

8 4,64 8 4,64 
  

3 3,43 1 3,88 
  

6 2,46 354 355 
 355 23 34,31 35   4,63 2     34,1 4   2,46 1 31,46 4 2,46 1   4,63 2 المحجر
 355 45 3,43 3   32,43 38   3,38 3 4,34 2     2,43 4     4,34 2 اإلنتاج

 355 22 35 33 1,61 3 1,61 3       34,24 8 1,61 3     3,83 3 3,83 3 الموارد البشرية
       المحاسبة والمالية

4 41,42 
          

8 25 
    

36 355 

 355 34 4,34 3   4,34 3               34,38 3 4,34 3 تسيير المخزونات

 355 31                     15,46 4   القسم التجاري
 355 131 8,44 34 5,63 3 33,42 14 5,63 3 5,63 3 6,83 33 4,42 36 3,24 2 4,41 32 1,43 33 3,36 4 6,2 33 المجموع

33.18 % 34.34% 58.54  % 33.52 % 
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فروق  %22,43( الفروق التنظيمية يف الوظيفة القدمية واحلالية وتعكس أعلى نسبة 63يوضح اجلدول )
فروق تنظيمية يف الوظيفة القدمية، وتتوزع نسب  %44,32تنظيمية يف الوظيفة اليت يشغلها الفاعلني مقابل نسبة 

وظيفة أخرى  %8,44وظيفة ختطيط  %33,42فروق يف التسيري بنسبة  %33,52أعلى الفروق بني 
اسبة يليها قسم اإلنتاج وظيفة تنفيذ وتظهر أكرب نسبة يف وظائف التخطيط على مستوى قسم احمل 5,63%

فروق يف القسم أما الفروق يف الوظيفة القدمية نسبة  %8,54فروق يف طريقة العمل  %34,34مقابل نسبة 
على التوايل فرق يف التسيري، فرق يف طريقة  %8,44و %33,42و %33,46فرق يف األجر  % 33,54

 أن الفروق تتوزع بني كل األقسام. العمل مث فرق يف القسم باإلضافة إىل النسب اإلحصائية جند

إن التغيري الذي تعرفه وظائف املؤسسة يعترب أحد مناذج التجديد االقتصادي حيث تلجأ املؤسسة 
واملؤسسات الوصية التابعة هلا املؤسسات العمومية إىل إحداث تغريات يف األجر، طريقة العمل التغيري يف القسم 

ري أن التجديد والتغيري الذي ال خيضع لضوابط قانونية يتجه حنو خلق صراعات وكذا التغيري على مستوى التسيري غ
مصاحل هذه الصراعات اليت يعترب الفساد التنظيمي نتيجتها احلتمية وحىت وإن خضعت لضوابط قانونية فإن 

 التنظيمي. الثغرات القانونية تسمح كذلك بالتحول إىل الصراع هذا األخري كما سبق اإلشارة يتحول إىل الفساد

إن الفساد الذي نقصده يتعلق باجلوانب األربعة املذكورة يف اجلدول أي فساد على مستوى األجر، فساد 
على مستوى طريقة العمل، فساد يف القسم وفساد يف التسيري، أما الفساد على مستوى األجر فله امتداد داخلي 

احلاصلة يف األجر ـ األجر القاعدي ـ تأيت من طرف  وخارجي وأصله األول خارجي وذلك أن الزيادة أو التغريات
الدولة اجلزائرية هذه الزيادة اليت تعترب نتيجة حتمية الرتفاع أسعار السلع يف السوق العاملية هذا االرتفاع الذي 
يصحبه ارتفاع السلع على املستوى الوطين والذي تتدخل الدولة فيه عن طريق دعم بعض السلع وبالتايل خلق 

يف ميزانية الدولة بدعم أسعار السلع ورفع أجور املوظفني يف كل املؤسسات هذا الدعم الذي حول الفرد خلل 
اجلزائري إىل فرد مستهلك ألن احلالة الطبيعية تستدعي أن يغطي كل فرد حاجياته ال أن تغطيها الدولة من امليزانية 

ن اهلدف منه خلق االستقرار يف البلد عن طريق العامة وهذا الدعم يدخل يف إطار التسيري اخلارجي الفاسد أل
اسكات األفراد، هذا بالتأكيد ال يعين أن الفرد الذي يتم اسكانه ليس فاسدا بل يعترب العنصر األول الفاسد ألنه 
يعتمد على االتكالية يف قضاء حاجياته، أما إذا أشرنا إىل األجر احلقيقي فإن االختالسات احلاصلة فيها تكون 

أعلى من االختالسات ذات املصدر اخلارجي، حيث تعمل املؤسسة على منح األجر احلقيقي بالتالعب بنسب 
بالساعات اإلضافة ذلك أن األفراد العاملني يف املؤسسة ال يقومون بالعمل خالل الساعات اإلضافية ويسجلون 

صاحل يف املؤسسة بتسجيل على أهنم عملوا ساعات إضافية حبجم مبالغ فيه حيث يعمل مسئولو األقسام وامل
ساعات إضافية مل يعملوها وحيصلون على مقابل مايل دون العمل فيها هذا ما يتعلق باألجر، أما الفروق يف 
طريقة العمل فإن ما مييز املؤسسات العمومية اجلزائرية أنه ينعدم فيها االتقان واإلبداع ذلك أن املسريين يف 
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واألقسام بأرقام أكثر مما حيتاجه القسم واملصلحة وتكمن الفروق املشار إليها  املؤسسات يوظفون أعداد يف املصاحل
يف طريقة العمل بأهنا فروق تتمثل يف اشرتاك جمموعة عاملني يف أداء عمل يتطلب موظف أو عامل واحد وتتمثل 

لعاملني يف هذه الفروق يف أن املوظف أو الفاعل يعمل يف يوم وال يعمل يف اليوم الذي يليه حسب عدد ا
املصلحة، أما الفروق يف طريقة العمل يف حمتوى الوظيفة فتتمثل يف العمل الذي تظهر نتيجته يف التأخر عن أداء 
املهام لعدم التحكم يف املهام املوكلة لكل فاعل أو تعكس الفروق يف القسم التغيري احلاصل حيث أن املناصب تتم 

ات العلمية وال املهنية، ذلك أن األفراد ينتقلون من مناصب ووظائف بطريقة غري تنظيمية حيث ال تراعي التخصص
يف ختصصاهتم وخارج ختصصاهتم حيث يتم نقل امليكانيكي للعمل من قسم الصيانة إىل قسم اإلنتاج للعمل يف 

هم إىل نقل األكياس أو أداء أدوار أخرى، باإلضافة  كما سبق اإلشارة يتم معاقبة بعض األفراد أي الفاعلني بنقل
مناصب أد  وهو ما يتجسد يف املؤسسة ميدان الدراسة وذلك أن هذا الفاعل رغم إجيابياته يعترب خلال أو عرقلة 
لصاحل فاعلني آخرين من هم أعلى منه سلطة، وهبذا يتم عقابه والتخلص من أفعاله اإلجيابية اليت تعترب سلبية 

حيث مت  1ئيس قسم اإلنتاج الذي حسب إشارة أحد الفاعلنيبالنسبة هلم بتغري منصبه إىل آخر مثلما حصل مع ر 
"نفيه" باملصطلح املتداول إىل احملجر وعزله من منصبه ـ عزل داخلي ـ بالرغم من أنه يتوفر على كفاءات ومؤهالت 

فاعلني متطورة جدا ناجتة عن ختصصه وخربته املهنية يف جمال امليكانيك، وذلك ألنه يعترب أحد املعيقات الوظيفية لل
 الالوظيفيني يف املؤسسة ميدان الدراسة مبختلف أقسامها.

أما التغريات احلاصلة يف التسيري أو فروق التسيري، فتعترب املصدر الرئيسي للصراعات والفساد حيث تعرف 
التقين املؤسسة العمومية أشكاال تسيريية فاسدة ذات الصلة بالتوظيف، التكوين والرتقية، اجلانب املايل واجلانب 

فالتسيري الذي يعتمد على توظيف أعداد أكثر مما يتطلبه العمل بالزيادة أو النقصان يعترب تسيريا فاسدا ويتجلى 
 فساده يف خلق مناصب ألجل توظيف أفراد خلدمة مصاحل خاصة.

 و هذه األشكال املتنوعة واليت اصطلح عليها بالفساد تعترب أحد أشكال االحنرافات واليت تطورت إىل
جرمية منظمة حيث حسب إشارة املبحوث السابق أي رئيس مصلحة الصيانة أنه حصل هتديد من طرف فاعلي 
النقابة للفاعل الذي مت نفيه وخلق رقابة خارجية عليه بتكليف أحد فاعلي الشبكة السلبية مبراقبة خارج عمله أي 

أين جلأ هذا الفاعل إىل تقدمي شكوى  كذلك،  خارج حميط بيئة العمل والتعرض له ووضعه حتت رقابة داخلية 
ألن الشكوى كانت ضده وضد فاعلي  PDGجلهة أمنية ـ الشرطة ـ واليت تدخلت لدى الرئيس مدير العام 

النقابة حيث حضرت الشرطة ووقع تعهدا بعدم التعرض من جديد هلذا األخري، إن شكل االحنراف الذي مت 
نظيمية اليت تطورت إىل جرمية منظمة متثلت يف التهديد واالبتزاز واليت عرضه إمنا يعكس أحد حاالت االحنرافات الت

 يعاقب عليها القانون اجلزائري.

                                                           
 ، مؤسسة رايس محيدو ـ امسنت ـ اجلزائر.3558، 31.55مقابلة  أجريت مع رئيس مصلحة الصيانة، باحملجر، الساعة 1
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العالقة بين امكانية العمل في وظيفة أخرى والتغيرات الحاصلة فيها(:22جدول )  
 الفساد في سبب التغيير

 التجديد اإلقتصادي
لم تغير الوظيفة  وسبب التغييرتغييرة الوظيفة 

وسبب عدم 
 التغيير

فرق في طريقة  فرق في األجر المجموع
 العمل

 فرق في القسم
 فرق في التسيير

رىإمكانية العمل في وظيفة أخ المصلحة القسم  
 منخفض مرتفع منخفض مرتفع القسم الحالي القسم السابق الحالي السابق

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

  التجاري

إمكانية العمل 
 في وظيفة أخرى

 355 3 33,33 3     33,33 3 33,33 3       44,44 4 تخطيط
 355 4           355 4       تنفيذ

 355 1           11,11 3     66,66 3 سبب مهني
 355 35 38,38 3     4,54 3 38,38 3 34,34 1     38,38 3 أسباب أخرى

 355 3   355 3               ال يمكن العمل

  المحجر

إمكانية العمل 
 في وظيفة أخرى

 355 13 1,33 3 13,32 35   38,33 4 33,84 4       32,63 2 تخطيط
 355 2           35 2       تنفيذ

 355 3           25 3     25 3 سبب مهني 

 355 8           25 4     25 4 أسباب أخرى 
 355 35 35 3           85 8     ال يمكن العمل

المحاسبة 
 والمالية

المحاسبة 
 والمالية

إمكانية العمل 
 في وظيفة أخرى

 355 32 45 6 21,11 8     6,66 3         تخطيط
                     أسباب أخرى                     سبب مهني                     تنفيذ

 355 3         355 3         ال يمكن العمل

 االنتاج

مراقبة 
 النوعية

إمكانية العمل 
 في وظيفة أخرى

 355 31 33,41 2 41,24 35   33,42 2     4,14 3   8,64 3 تخطيط
 355 32 65 4     31,11 3   36,66 4       تنفيذ

 355 3             355 3     سبب مهني
 355 4           44,44 4     22,22 2 أسباب أخرى

 355 4         355 4         ال يمكن العمل

 االرسال
إمكانية العمل 
 في وظيفة أخرى

 355 4   25 3       32 3     32 3 تخطيط
 355 1   355 1               تنفيذ

                     سبب مهني
 355 4   43,43 2       34,38 3     34,38 3 أسباب أخرى

                     عدم امكانية العمل

 التصنيع
إمكانية العمل 
 في وظيفة أخرى

 355 6   25 1       36,66 3     11,11 3 تخطيط
 355 3   25 3       25 3       تنفيذ

                     سبب مهني
 355 8   25 4       32 3     32 3 أسباب أخرى

 355 3   355 3               ال يمكن العمل
 المجموعلم تغير الوظيفة  تغييرة الوظيفة وسبب التغيير الفساد في سبب التغيير
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فرق في طريقة  فرق في األجر التجديد اإلقتصادي
 العمل

 فرق في القسم
 منخفض مرتفع منخفض مرتفع القسم الحالي القسم السابق الحالي السابق فرق في التسيير

 

وسبب عدم 
 التغيير

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

 الصيانة

 الكهرباء
إمكانية العمل 
 في وظيفة أخرى

 355 31 4,64 3       18,46 2 4,64 3     15,46 4 تخطيط
 355 1           355 1       تنفيذ

 355 1         11,11 3 11,11 3     11,11 3 سبب مهني
 355 31 4,64 3     32,18 3 15,46 4 31,54 1     31,4 1 أسباب أخرى

 355 4           355 4       ال يمكن العمل

BTC 
إمكانية العمل 
 في وظيفة أخرى

 355 6           81,11 2     36,66 3 تخطيط
 355 4                 355 4 تنفيذ

 355 3           25 3     25 3 سبب مهني
 355 8           25 4     25 3 أسباب أخرى

 355 1         355 1         ال يمكن العمل

 اآللية
إمكانية العمل 
 في وظيفة أخرى

 355 34 34,43 2     31,23 4   33,46 3     12,34 6 تخطيط
 355 4           355 4       تنفيذ

 355 1 11,11 3         11,11 3     11,11 3 سبب مهني
 355 38 33,33 4     33,33 4   34,44 2     34,44 2 أسباب أخرى

 355 2       355 2           ال يمكن العمل

 الميكانيك
إمكانية العمل 
 في وظيفة أخرى

 355 4   43,82*1 1   38,24 3   34,38 3     34,38 3 تخطيط
 355 8           25 4     25 4 تنفيذ

 355 31   31,54*1 1       18,46 2     18,46 2 أسباب أخرى                     سبب مهني
 355 2         355 2         ال يمكن العمل

الموارد 
 البشرية

المستخدم
 ين

إمكانية العمل 
 في وظيفة أخرى

 355 3           25 3     25 3 تخطيط
 355 6 66,66 4 11,11*3 3               تنفيذ

 355 3 355 3                 سبب مهني
 355 4 43,82 1 38,24 3       34,38 3     34,38 3 أسباب أخرى

 355 4   66,66 6     11,11 1         ال يمكن العمل

الوسائل 
 العامة

إمكانية العمل 
 في وظيفة أخرى

 355 3   355 3               تخطيط
 355 3           25 3     25 3 تنفيذ

 355 4   25 3       32 3     32 3 أسباب أخرى                     سبب مهني
 355 3         355 3         ال يمكن العمل

 تسيير المخزونات
إمكانية العمل 
 في وظيفة أخرى

 355 8 33,2 3 33,2 3     32 3 33,2 3     14,2 1 تخطيط
 355 3           355 3       تنفيذ

 355 6           25 1     25 1 أسباب أخرى                     سبب مهني
 355 3         355 3         ال يمكن العمل

 100 375 12,8 48 18,4 69   9,86 37 11,73 44 22,93 86 2,66 10   21,61 81 المجموع المجموع المجموع المجموع
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( العالقة بني امكانية العمل يف وظيفة أخرى والتغريات احلاصلة فيها تعكس 63يوضح اجلدول رقم )
أجر مرتفع  %3,66أجر حايل منخفض و %33,41فروق يف األجر وفيها نسبة  %44,34أعلى نسبة 

 % 33.41،و %33,85فرق يف التسيري  %38,45أجر سابق مرتفع تليه نسبة  %33,65مقابل 
على التوايل مل تتغري الوظيفة فرق يف طريقة العمل وفرق يف القسم السابق، هذا وتعكس أعلى نسبة  %54,86و

فرق يف األجر احلايل مع أجر  %355ال ميكن العمل يف وظيفة أخرى والفرق يكمن يف التسيري  355%
على التوايل يف كل من فرق األجر احلايل %355منخفض مع إمكانية العمل يف وظيفة أخرى باإلضافة إىل 

فرق يف طريقة العمل مع  %355املنخفض مع إمكانية العمل يف وظيفة أخرى قسم احملجر والقسم التجاري، 
 رق التسيري، ومن خالل النسب املوضحة يف اجلدول.إمكانية العمل يف وظيفة أخرى قسم احملاسبة وف

يتضح مما سبق أن هناك فروق يف األجر، فرق يف طريقة العمل، فرق يف التسيري مع إمكانية العمل يف 
 وظائف أخرى من عدم إمكانية ذلك بني كل قسم من األقسام اليت تتضمنها املؤسسة.

ق يف األجر، التسيري وطريقة العمل والقسم مع امكانية إن الفروق املختلفة اليت يعكسها اجلدول بني فر 
العمل يف وظيفة من عدم امكانية القيام بذلك إمنا يعكس أحد أشكال الفساد البشري يف جانب التوظيف 
والوظائف حيث حتصل تغريات على مستوى الوظائف يف األجر فنجد تغيريا من وظيفة إىل أخرى على أساس 

على غري أن أجر الوظيفة ذات الدرجة املهنية األعلى أقل من أجر الوظيفة ذات الدرجة وظيفة ذات درجة مهنية أ
املهنية األد ، وامكانية العمل يف وظيفة أخرى ال يؤخذ فيه بعني االعتبار مؤهالت أو كفاءة املوظف كما حتصل 

كال تسيري غري قانونية تغريات على مستوى التسيري حيث تعرف املؤسسة باعتبارها مؤسسة عمومية صناعية أش
تسري من طرف املسؤول االول، النقابة، تكتالت العمال وفاعلني من البيئة اخلارجية من مؤسسات رمسية، وزارات 
مؤسسات عمومية أخرى، مؤسسات خاصة، أفراد من مؤسسات أمنية خاصة فيما يتعلق بالتدخل يف التسيري 

 مبنح الوظائف.

فروق على مستوى األقسام حبيث يظهر الفساد يف هذا اجلانب بتغيري هذا ويظهر يف املؤسسة ال      
الفاعلني بني األقسام املختلفة من قسم الصيانة إىل قسم اإلنتاج من قسم اإلنتاج إىل تسيري املخزونات أو احملجر 

لى إىل ال بغرض دوران العمل وإمنا كأسلوب عقايب يتم اعتماده يف املؤسسة لتحويل الفاعلني من وظائف أع
وظائف أقل درجة مهنية باإلضافة إىل عدم مراعاة التخصصات املهنية عند التحويل من وظيفة داخل قسم إىل 
وظائف أخرى يف قسم آخر، هذا ويعترب قسم احملجر كما يعتربه مستخدمي املؤسسة حسب تصرحيات أحد 
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الصيانة ورئيس قسم اإلنتاج إىل احملجر  املبحوثني "منفى املعاقبني" حبيث يتم نقل بعض الفئات املهنية كمهندس
إىل مكتب يف احملجر دون قيام هؤالء بأي مهام إللزامهم باالستقالة نتيجة الضغوط املهنية املمارسة عليهم من 
طرف مافيا مهنية داخلية تتمثل يف النقابة والرئيس املدير العام ـ أي املسؤول األول باملؤسسة باإلضافة إىل بعض 

 ملهنية وأفراد من البيئة اخلارجية.التكتالت ا
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يوضح قانونية التغيير في الوظيفة مع عدم قانونيته (:23جدول)  

 القسم

 تغيير بطريقة غير قانونية تغيير بطريقة قانونية
 النقابة العمال من طرف المسؤول النقابة العمال من طرف المسؤول المجموع

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
 355 24 13,3 34 35,11 33 15,2 38 1,18 3 2,58 1 8,44 2 الصيانة
 355 43 24,46 31 4,46 3 36,34 33 3,18 3 4,34 1 4,46 3 المحجر
 355 22 65 11 4,54 2 38,38 35 1,61 3 2,42 1 1,61 3 اإلنتاج

 355 33 44,63 35 31,8 2 34,38 1 4,46 3 4,46 3 4,46 3 الموارد البشرية
 355 36 33,2 3 33,2 3 63,2 35         33,2 3 المحاسبة والمالية
 355 4 22,22 2 44,44 4                 تسيير المخزونات
 355 35 45 4     15 1         15 1 القسم التجاري

 355 333 44,11 44 34,32 15 32,44 22     4,43 35 4,54 32 المجموع
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 %84,41( قانونية التغيري يف الوظيفة مع عدم قانونيته وتعكس أعلى نسبة 61يوضح اجلدول رقم )
على التوايل تغري من طرف  %34,32، %32,44،%44,11تغري يف العمل بطريقة غري قانونية بنسب 

تغري بطريقة قانونية بنسب  %34,63غيري من طرف املسؤول مقابل نسبة النقابة، تغيري من طرف العمال وت
تغري من طرف املسؤول، تغيري من طرف العمال وتغيري من طرف  %53,81و 54,43%، % 54,54

 النقابة، وتتوزع نسب التغيري بطرق قانونية أو غري قانونية بني األقسام بنسب متفاوتة.

ويتضح من خالل النسب اإلحصائية أن الوظائف يتم تغيريها من طرف فئات مهنية أو طبقات مهنية 
عديدة ويتم ذلك بطرق قانونية وطرق غري قانونية وما تؤكده نسب اجلدول أن طرق التغيري الغري قانونية أكثر 

لفئات املهنية يف احلالة القانونية أي من تداوال يف املؤسسة العمومية الصناعية اجلزائرية حيث يتم التغيري من نفس ا
طرف املسؤول، العمال والنقابة ويكمن االختالف يف أن التغيري الذي يتم بطرق غري قانونية يلجأ فيها املسؤول 
األول واملسؤولني اآلخرين حيث يتم إلغاء القوانني يف النقل من وظيفة األخرى باإلضافة إىل تدخل النقابة بالرغم 

و كذا تدخل العمال يف هذه ، متها ال تكمن يف التدخل يف التوظيف أو النقل من وظيفة ألخرى من أن مه
املهمة ويكمن جانب الفساد البشري كما سبق اإلشارة يف الفساد يف التوظيف واالنتقال بني الوظائف حيث 

والنقل الوظيفي كالنقابة يتجسد الفساد بالدرجة األوىل أي الفساد البشري يف تدخل طبقات مهنية يف التوظيف 
والعمال حيث أن التنقل من وظيفة ألخرى من املهام املوكلة لفئة دون األخرى كاملسؤول االول أو رؤساء األقسام 
أي يف إطار املهام القانونية املدرجة ضمن الوظيفة غري أن ما يظهر يف املؤسسة العمومية اجلزائرية أن التوظيف 

عمل السلطة والنفوذ غري القانونيني إما بالتهديد أو استعمال السلطة "إعارة أموال والنقل تتدخل فيه فئات تست
للمحتاجني بعد نفاذ األجرة الشهرية" من طرف النقابة وبعض فئات العمال البسطاء الذين يعملون كوسطاء مع 

التايل السيطرة عليهم إما العمال اآلخرين للتجسس على احلالة املالية للعمال وتقدمي منح هلم من باب اإلعانة وب
 من طرف فئة النقابة أو تكتالت العمال أو املسؤول األول واملسؤولني التابعني له.

 التغيرات في محتوى الوظيفة: -2
كما سبق اإلشارة يعرف التغيري يف الوظائف تغيري يف الوظيفة من وظيفة إىل وظيفة أعلى درجة أو أقل 

ؤسسة جانبا آخر للتغيري يف الوظائف يتمثل يف التغيري يف حمتوى الوظائف درجة أو يف نفس الدرجة  كما عرفت امل
ومن التغريات اليت جسدها ميدان الدراسة تغريات على نفس املستوى أو مستوى آخر يف كون الوظيفة وظيفة 

يت تضع ختطيط أو وظيفة تنفيذ أو ختطيط وتنفيذ معا، واملقصود بذلك أن وظيفة التخطيط تتمثل يف الوظائف ال
السياسات املختلفة للعمليات اإلدارية أو يف اجلانب التقين واملايل أو املنتوج أما وظائف التنفيذ فتتمثل يف 
الوظائف اليت تتدخل يف العمليات اإلنتاجية كصيانة التقنيات إنتاج وحتويل املواد األولية حىت الوصول إىل املنتوج 

إىل مدير  PDGوقد مت تقسيم هذه الوظائف كما يلي فيما يتعلق بوظائف التخطيط من ، النهائي أي اإلمسنت
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الوحدة نواب مدراء، نائب مدير املوارد البشرية، ونائب مدير الصيانة واإلنتاج، رؤساء األقسام، رئيس قسم 
ة واحملجر، باإلضافة إىل رؤساء اإلنتاج، الصيانة، املوارد البشرية، تسيري املخزونات، القسم التجاري، احملاسبة املالي

املصاحل إىل غاية هذه الوظائف أي إىل وظيفة رؤساء املصاحل اعتربت وظائف ختطيط وهذا حدد انطالقا من 
مهامها اإلدارية اليت سطرها القانون أما وظائف التنفيذ فتتمثل يف الوظائف التالية رؤساء الربع، رؤساء الرصيف، 

إىل غاية أعوان األمن كلها تندرج ضمن وظائف  OP1,OP2, OP3سطاء رؤساء الورشات، العمال الب
التنفيذ واجلدول التايل يوضح جانب من التجديد الذي خيلق فساد تنظيمي تعتربر مؤشراته احنرافات تنظيمية على 

 مستوى الوظيفة من حيث احملتوى.
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 فاعلين موظفين  وعمال خالل المسار المهنيالخبرة التي اكتسبها ال (:24جدول رقم )
 الفساد                                                   

 

 التجديد االقتصادي

 المجموع الوظائف التي عمل بها خارج المؤسسة نفس الوظيفة منذ الدخول للمؤسسة

 نفس الوظيفة
   ليست نفس الوظيفة

 الوظائف األخرى التي عمل بها
 أخرى معا تنفيذ تخطيط

لم يعمل سابقا خارج 
 المؤسسة

  
   معا تنفيذ تخطيط معا تنفيذ تخطيط األقدمية الوظيفة المصلحة القسم

  التجاري

 100*3 11,11*3    11,11*3  11,11*3    11,11*3 [2-35[ تخطيط
 100*2 25*3       25*3   25*3 [2-35[ تنفيذ
 100*1    355*3        [2-35[ معا

  المحجر

 تخطيط

[2-35[ 8*65   3*36,66   3*8,11  3*8,11  8*66,66 12*100 
[35-35[  1*65    3*35  3*35   1*65 5*100 
[35-15[ 4*85 3*35         2*355 5*100 
[15-45[      3*355      1*100 

 تنفيذ

[2-35[ 3*25   3*32    3*32   3*25 4*100 
[35-35[  4*355         4*355 4*100 
[35-15[ 3*25   3*25       3*355 2*100 
[15-45[      3*355      2*100 

 معا

[2-35[ 3*11,11   3*11,11     3*11,11  3*11,11 3*100 
[35-35[  3*45   3*35 3*35 3*35    3*45 5*100 
[35-15[ 3*25    3*25      3*25 2*100 
[15-45[ 3*11,11     3*66,66     3*11,11 3*100 

 تخطيط  المحاسبة

[2-35[ 4*24,34   1*43,82       4*24,34 7*100 
[35-35[             
[35-15[ 3*25     3*25     3*25 4*100 
[15-45[ 3*66,66  3*11,11        1*355 3*100 

 مراقبة النوعية االنتاج

 100*7 355*4        34,38*3 34,38*3 44,43*2 ]32-2] تخطيط
[32-32[             

             ]32-2] تنفيذ
[32-32[       3*355     1*100 

             ]32-2] معا
[32-32[             

 تخطيط اإلرسال اإلنتاج
 100*7 43,43*2     38,24*3   38,42*3  43,82*1 ]35-]شهر

[35-35[ 
 

3*11,11 
  

3*66,66 
     

3*11,11 3*100 
[35-15[             
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 اإلنتاج

 اإلرسال

 تنفيذ
 100*2           355*3 ]35-]شهر

[35-35[             
[35-15[             

 معا
 100*1 355*3          355*3 ]35-]شهر

[35-35[     3*25 3*25      2*100 
[35-15[        3*355    2*100 

 التصنيع

 تخطيط
 100*4 25*3     25*3     25*3 ]35-]شهر

[35-35[  3*66,66   3*11,11      3*66,66 3*100 
[35-15[ 2*22,22 1*11,11    3*33,33     8*88,88 9*100 

 تنفيذ
 100*2 355*3          355*3 ]35-]شهر

[35-35[     3*11,11       1*100 
[35-15[         3*355   2*100 

 معا
 100*3 11,11*3     11,11*3 11,11*3     ]35-]شهر

[35-35[  3*355         3*355 1*100 
[35-15[ 3*25    3*25      3*25 4*100 

 الصيانة

 كهرباء

 100*11 43,43*8      34,34*1    43,43*8 ]32-]شهر تخطيط
[32-32[  3*355         3*355 1*100 

             ]32-]شهر 
             ]32-32] تنفيذ
 100*1 355*3         355*3  ]32-]شهر معا

[32-32[             

BTC 

 100*2 25*3      2*3    25*3 ]32-]شهر تخطيط
[32-32[             

             ]32-]شهر تنفيذ
[32-32[      3*355      2*100 

             ]32-]شهر معا
[32-32[             

 اآللية
 100*1 355*3          355*3 ]35-]شهر تخطيط
             ]35-]شهر تنفيذ
             ]35-]شهر معا

 تخطيط الميكانيك

 100*1 355*3          355*3 ]35-]شهر
[35-35[  1*65    3*45     1*65 5*100 
[35-15[      3*25  3*25    4*100 
[15-45[ 4*355          4*355 4*100 
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 الميكانيك الصيانة

 تنفيذ

 100*1       355*3     ]35-]شهر
[35-35[  3*25    3*25     3*25 2*100 
[35-15[     3*11,11 4*66,66      6*100 
[15-45[ 3*66,66    3*11,11       3*100 

 معا

 100*2       355*3     ]35-]شهر
[35-35[  3*25    3*25     3*25 4*100 
[35-15[     3*32 6*42      8*100 
[15-45[ 4*355          4*355 4*100 

الموارد 
 البشرية

 تخطيط المستخدمين

 100*8 14,2*1     32*3 33,2*3 32*3   14,2*1 ]35-]شهر
[35-35[  3*355         3*355 2*100 
[35-15[             
[15-45[ 1*42   3*32       1*42 4*100 

 الوسائل العامة

 تخطيط
 100*5 35*3     45*3 455*3    35*3 ]35-]شهر

[35-35[             
[35-15[             

 تنفيذ
             ]35-]شهر

[35-35[             
[35-15[             

تسيير 
 المخزونات

تسيير 
 المخزونات

 تخطيط
 100*4 25*3       25*3   25*3 ]35-]شهر

[35-35[ 6*355          6*355 6*100 
[35-15[  1*42   3*32      1*42 4*100 

 100*1 355*3          355*3 ]35-]شهر تنفيذ
 100*212 100*121  1,88*4 3,30*7 1,88*4 14,45*37 12,73*27 6,60*14 0,94*2 13,67*29 41,50*88 المجموع
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املهين أي العالقة ( اخلربة اليت اكتسبها الفاعلني موظفني  وعمال خالل املسار 64يوضح اجلدول رقم ) 
بني الوظيفة السابقة إن وجدت والوظيفة احلالية، وكما سبق اإلشارة نقصد بالعالقة اخلربة املكتسبة من الوظائف 

أن الوظيفة وظيفة ختطيط وهي نفسها منذ بداية التعيني يف املؤسسة  %44,25السابقة وتعكس أعلى نسبة 
 %33,41، %34,42يط وتنفيذ مقابل نسبة وظيفة ختط %5,44وظيفة تنفيذ و %31,64ونسبة 

ليست نفس الوظيفة اليت عمل هبا منذ التحاقه باملؤسسة بوظائف ختطيط وتنفيذ معا، وظيفة تنفيذ  %6,65و
ووظيفة ختطيط على التوايل، باإلضافة إىل نسب تعكس الوظائف األخرى اليت عمل هبا خارج املؤسسة ومتثل 

 ختطيط ومعا على التوايل.، تنفيذ %3,88و 3,88، 51,15%

ما تتضح من خالل االحصائيات الواردة يف اجلدول رقم أعاله أن االنتقال من وظيفة إىل أخرى إمنا  
يعكس اعتماد املؤسسة على التجديد والتغيري االقتصادي يف جانبه البشري غري أنه يربز خلال وظيفيا يتمثل يف 

يط إىل تنفيذ ذلك أن هذا اخللل يتمثل يف أنه غري مدروس وال يعتمد االنتقال من وظيفة تنفيذ إىل ختطيط أو ختط
على أساس تنظيمي وقانوين وانطالقا من اجلدول السابق  الذي يؤكد أن النقل بني الوظائف يتم على أساس ال 
خيدم أهداف املؤسسة فإنه يتم حتويل الفاعلني من وظائف إىل ختصصات غري ختصصاهتم، هذا فيما يتعلق 

نتقال من وظيفة ألخرى لنصل إىل عنصر اخلربة كما سبق أن أشرنا فحسب إجابات نسبة كبرية من املبحوثني باال
أنه مل يتم اكتساب خربة نتيجة االنتقال من وظيفة تنفيذ إىل وظيفة ختطيط والعكس أي من  %45واملقدرة بـ

بني املناصب على أسس غري قانونية تتمثل  وظيفة تنفيذ إىل وظيفة ختطيط، كما سبق اإلشارة يتم التحويل والنقل
يف عقاب الفاعلني الذين ال خيدمون مصاحل الطبقات املهنية اليت متتلك القوة والنفوذ واليت حصلت عليه من الرتبة 
الوظيفة باإلضافة إىل حصوهلا عليه من الطبقات املهنية غري الرمسية واليت نتج عنه فساد تنظيمي خلق شكات 

مها االحنرافات التنظيمية خلدمة األهداف اخلاصة باستعمال وسائل سواء كانت رمسية أم غري رمسية إحنرافية حتك
 حسب املوقف الذي يتطلبها.

 :األهداف الكامنة وراء التغيرات الحاصلة في الوظيفة  -3

انطالقا من التغريات اليت يعرفها الفاعلون بني خمتلف األنساق وحسب معطيات امليدان اتضح أن    
األهداف املسطرة لتحويل الفاعلني بني الوظائف يأخذ أهدافا سلبية وأخرى إجيابية، أما اإلجيابية فتتمثل يف نقل 
ذوي املصاحل اخلاصة واملشرتكة إىل وظائف أعلى درجة أي ترقية بزيادة أجر أو دون زيادة يف األجر وإىل وظائف 
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ف تنظيمي أي القانوين هو التنقل وفق الشروط أقل ضررا حسب منظورهم وهذا جانب قانوين يطبق باحنرا
القانونية أما االحنراف التنظيمي فهو النقل لتحقيق أهداف خاصة أو جتاوز التهديد الناتج عن القيام بأفعال 
احنرافية من أحد األطراف هذا عن اجلانب اإلجيايب أما اجلانب السليب فيتمثل يف النقل هلدف العقاب حيث كما 

إليه يف حالة تواجد أحد الفاعلني الذي ال خيدم أهداف الشبكات املنحرفة من ذوي القوة والنفوذ  سبق اإلشارة 
كعائق أو خلل وظيفي ملا هو غري وظيفي أو غري رمسي يتم عقابه أي مواجهته بالالضبط بنقله إىل وظيفة أخرى 

ظيفة أد  أو االبقاء عليه يف نفس و التغيري يكون يف و ، مع فرض رقابة عليه رقابة دائمة داخل النسق وخارجه
 الوظيفة دون ممارسة مهامها، وم تعرف املؤسسة ميدان الدراسة نقل إىل وظيفة أعلى يف حالة العقاب.
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 يوظح العالقة بين الوظيفة والفروق المهنية بينها في حالة تغييرها :(22جدول )

 نفس الوظيفة من عدمها القسم

 أحسن وظيفة ولماذا األفضل ؟
 القديمة أفضل الحالية أفضل المجموع

 أسباب أخرى سبب مهني أسباب أخرى سبب مهني
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 الصيانة

 355 35 1 4 35 3 42 4 35 3 نفس الوظيفة

ليست 
نفس 
 الوظيفة

داخل 
 املؤسسة

 355 4 44,44 4     22,22 2 ختطيط
 355 32 45 6 36,66 4 11,11 2   تنفيذ

خارج 
 ملؤسسةا

 355 4 44,44 4 11,11 1   33,33 3 ختطيط
 355 3   355 3     تنفيذ

 355 2 65 1   45 3   أخرى

 المحجر

 355 34 16,84 4 35,23 3 13,24 6 33,52 4 نفس الوظيفة

ليست 
نفس 
 الوظيفة

داخل 
 املؤسسة

 355 6 25 1   25 1   ختطيط
 355 3       355 3 تنفيذ

خارج 
 ملؤسسةا

 355 3 355 3       ختطيط
 355          تنفيذ

 355 32 46,66 4 31,11 3 36,66 4 31,11 3 أخرى

 اإلنتاج

 355 31 15,46 4   64,31 4   نفس الوظيفة

ليست 
نفس 
 الوظيفة

داخل 
 املؤسسة

 355 31 63,21 8   18,46 2   ختطيط
 355 4     42 1 32 3 تنفيذ

خارج 
 ملؤسسةا

 355 4   355 4     ختطيط
 355 33 61,61 4   16,16 4   تنفيذ

 355 33 38,38 3 38,38 3 16,16 4 34,34 1 أخرى

الموارد 
 البشرية

 355 1   11,11 3 66,66 3   نفس الوظيفة

ليست 
نفس 
 الوظيفة

داخل 
 املؤسسة

 355          ختطيط
 355          تنفيذ

خارج 
 ملؤسسةا

 355 36 13,32 2   41,42 4 32 4 ختطيط
 355  25 3       تنفيذ

 355 3 66,66 35   25 3   أخرى

المحاسبة 
 والمالية

 355 32       11,11 2 نفس الوظيفة

ليست 
نفس 
 الوظيفة

داخل 
 املؤسسة

 355          ختطيط
 355          تنفيذ

خارج 
 ملؤسسةا

 355 3     355 3   ختطيط
 355          تنفيذ

 355 4 25 3        أخرى

تسيير 
 وناتالمخز 

 355 3     25 3   نفس الوظيفة

ليست 
نفس 
 الوظيفة

داخل 
 املؤسسة

 355    355 3     ختطيط
 355 3         تنفيذ

خارج 
 ملؤسسةا

 355 3 355 3   355 3   ختطيط
 355 3         تنفيذ

 355 4   355 3     أخرى

القسم 
 التجاري

 355      42 1 32 3 نفس الوظيفة

ليست 
نفس 
 الوظيفة

داخل 
 املؤسسة

 355 2         ختطيط
 355  355 2       تنفيذ

خارج 
 ملؤسسةا

 355          ختطيط
 355          تنفيذ

 355 3 355 3       أخرى
 011 202 41,93 11 00,02 24 33,41 12 04,40 30 المجموع
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( العالقة بني الوظيفة تغريها من عدم تغريها داخل املؤسسة نفسها أو خارجها 62يوضح اجلدول رقم ) 
الوظيفة القدمية أفضل ألسباب أخرى مقابل  %45,41والفروق املهنية يف حالة تغيريها، وتعكس أعلى نسبة 

الوظيفة احلالية أفضل ألسباب أخرى  %11,48القدمية أفضل ألسباب مهنية تليها نسبة  %33,36نسبة 
وظيفة قدمية ألسباب أخرى  %355الوظيفة احلالية أفضل ألسباب مهنية، أما النسبة  %34,43ونسبة 

 %355ة ختطيط وتنفيذ معا بالقسم التجاري تليها نسبة وظيف %355وليست نفس الوظيفة تنفيذ ونسبة 
وظيفة  %25وظائف أخرى ونسبة  %64,66وظيفة ختطيط خارج املؤسسة وليست نفس الوظيفة مقابل 

نفس الوظيفة بقسم احملجر، كما تعرف األقسام  %25ختطيط داخل املؤسسة وليست نفس الوظيفة ونسبة 
 وارد البشرية واحملاسبة واملالية نسب متقاربة من النسب املذكورة.األخرى أي قسم الصيانة، اإلنتاج، امل

يتضح من خالل نسب اجلدول أن الوظائف سواء تغريت أم ال أو كان التغيري داخل املؤسسة وخارجها  
أي الوظائف السابقة داخل املؤسسة أو خارجها إمنا يعكس تغريات على مستوى الوظيفة ذاهتا يربز تغريات سببها 

ين أو أسباب أخرى، فيما يتعلق باألسباب املهنية فاملقصود هبا أن الوظيفة تغريت أم مل تتغري لسبب مهين أي مه
سبب تنظيمي واملقصود بذلك تغيري يف إطار الرتقية أي االنتقال من وظيفة ألخرى بطرق قانونية تنظيمية، غري أن 

أساليب غري قانونية حيث يتم نقل عامل من وظيفة تنفيذ هذه الطرق القانونية التنظيمية عند تطبيقها تتم بطرق و 
إىل وظيفة ختطيط أي ترقية بالرغم من عدم امتالكه كفاءة مهنية تؤهله لتلك الوظيفة، وجند حالة أخرى يتم فيها 
نقل عامل من منصب آلخر دائما لرتقيته خبلق منصب لصاحله ال تؤدي إضافته أي الوظيفة/ املنصب دورا يف 

التنظيمي وال يساهم يف حتقيق أهداف املؤسسة كبناء كلي، كما يتم نقل عامل من منصب/ وظيفة ختطيط اهليكل 
إىل وظيفة تنفيذ حيث يتم منح عقوبة بتغيري وظيفة العامل إىل وظيفة أخرى أقل يف الرتتيب اهلرمي، وما جيدر 

اإلمسنت ـ رايس محيدو ـ تلجأ إىل األسلوب اإلشارة إليه أن املؤسسة العمومية اجلزائر وعلى وجه التحديد مؤسسة 
الذي مت ذكره بتقليص الرتتيب اهلرمي للفاعلني أي املوظفني والعاملني األكفاء ألن الطبقة املسرية يف هذه املؤسسة 
ال متلك مؤهالت وكفاءات وغري متمكنة من أداء مهامها فهي تعتمد على الرشوة واالختالس، فقد جلأ املسؤول 

سسة مبعية النقابة املعتمدة يف املؤسسة إىل عزل رئيس قسم الصيانة السابق ومهندس من وظيفتها األول للمؤ 
بسبب كفاءهتا وتعويضها برئيس قسم على أساس احملسوبية باعتباره أحد أقرباء مدير الوحدة الذي يعترب املسؤول 

 الثاين يف املؤسسة.

غري القانونية حيث حصلت تغريات بشكل غري  أما األسباب األخرى فتعكس األسباب غري املهنية أي
قانوين متثلت يف تغريات بني الوظائف والعزل لبعض الفاعلني من طرف النقابة اليت تعتمد أسلوب االبتزاز للعمال 
وتقدمي رشاوي حيث تلجأ إىل إلزامهم أي املوظفني والعمال بتجديد عهدهتا ويف حالة عدم املوافقة يتم عزهلم من 

 ىل وظائف أقل هرمية.وظائفهم إ
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 المستوى التعليمي لكل فئة مهنيةو  األقدميةيوضح توزيع الوظيفة حسب ( 22جدول رقم )

 الوظيفة القسم

 المجموع آخر جامعي ثانوي متوسط إبتدائي أمي آخر جامعي ثانوي متوسط إبتدائي أمي آخر جامعي ثانوي متوسط إبتدائي أمي آخر جامعي ثانوي متوسط إبتدائي أمي   فما فوق 41-31 31-21 سنة] 21 -سنوات 01] سنوات]01 -شهرة    المستوى التعليميو  األقدمية

 المجموع                        
 % ت % *ت % *ت % *ت % *ت % *ت % *ت % *ت % *ت % *ت % *ت % *ت % *ت % *ت % *ت % *ت %*ت % *ت % *ت % *ت % *ت % *ت % *ت % *ت % *ت

يانة
لص

ا
 

chaudronnerie 3*
34,38            

3*
34,38    

3*
38,24   

3*
34,38    

3*
38,24 4 011 

 011 3                       355*3  رئيس قطاع

*3 رئيس مصلحة
11,11            

3*
11,11        

3*
11,11    1 011 

 011 3                       355*3  رئيس فريق

        مراقب عمال الصيانة
3*

66,66    
3*

11,11             1 011 

مسير مخرطة 
(tourneur)    

1*
14,25               

3*
33,25   

3*
33,32  

1*
14,25 8 011 

 3*25 3*25                   3 011     (soudeurلحام )
 3*25     3*25         3 011           (Graisserشحام )

 011 3       25*3     25*3             قطاع الميكانيك
 011 4    32*3   32*3            32*3 32*3     ميكانيكي صيانة

 OP3      3*355                   3 011ميكانيكي 
 011 4        32*3   32*3    25*3          مساعد ميكانيك

 Zone   3*35    3*35    3*35       3*45       2 011رئيس منطقة 

               كهربائي
3*

11,11 
3*

11,11    
3*

11,11     1 011 

   رئيس ورشة
3*

11,11    
3*

11,11    
3*

11,11              1 011 

 011 4             25*3    32*3    32*3    آلية إلكترونيك
 011 2       35*3 35*3      45*3      35*3     مهندس في اآللية

 Electroniques 011 4     32*3    32*3    32*3           32*3 تقني في اإللكترونيك
كشاف محضر 

Visiteur 3*32      3*32          3*32    3*32    4 011 

  عون تقني
3*

11,11     
3*

11,11         
3*

11,11         1 011 

جر
مح

ال
 

*3 لحام
11,11     

3*
11,11               

3*
11,11    1 011 

  مراقب ورشة
3*

11,11   
3*

11,11           
3*

11,11         1 011 
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مكلف بالتفجير  
Mineur 

3*
11,11      

3*
11,11         

3*
11,11         1 011 

 011 2 45*3    35*3   35*3               35*3  سائق شاحنة
(pontonier) 1*

33,33      
1*

33,33                 
1*

33,33 
1 011 

 52*1 رئيس قطاع الميكانيك
       

1*52 
   

1*52 
    

1*52 
      

4 011 
 52*1 مكلف بصيانة العتاد

      
5*02 

     
1*52 

   
1*52 

      
2 011 

 شحام
 

1*
33,33         

1*
33,33       

1*
33,33       

1 011 
 122*1 ميكانيكي

                       
3 011 

 كهربائي
 

5*
33,33          

5*
33,33   

1*
11,11       

1*
11,11   

6 011 
 رئيس قطاع الكهرباء

          
1*22 

  
1*22 

          
3 011 

 رئيس ورشة
   

1*
33,33      

1*
33,33    

1*
33,33           

1 011 
Chaudronnier 5*22 

       
1*52 

         
1*52 

     
4 011 

تاج
اإلن

 

 52*1 كيميائي
       

1*52 
    

1*52 
      

1*52 
   

4 011 
 مراقب ورشة

         
1*

33,33      
1*

33,33       
1*

33,33  
1 011 

 0مهندس مستوى 
    

1*
122                    

3 011 
 52*1 مسؤول ورشة

    
1*52 

       
1*52 

    
1*52 

     
4 011 

مسير آلة 
opérateur  

1*52 
       

1*52 
     

1*52 
    

1*52 
   

4 011 

 سائق شاحنة
 

1*52 
   

1*52 
   

1*52 
   

1*52 
    

1*52 
     

2 011 
 22*1 حمال

         
1*22 

             
3 011 

Aravieur 1*22 
         

1*22 
             

3 011 
 ميكانيكي

 
1*

33,33        
1*

33,33         
1*

33,33      
1 011 

تاج
اإلن

 

رئيس ميدان 
(Chantier)  

1*22 
        

1*22 
             

3 011 

 رئيس قطاع
     

1*
33,33             

1*
33,33     

1*
33,33 

1 011 
Pontonier 1*52 

    
5*22 

    
1*52 

             
4 011 

 رئيس ربع
     

1*22 
            

1*22 
     

3 011 
مساعد سائق 
hoyeur 

5*
11,11                  

1*
33,33      

1 011 

 مخبري
   

1*
33,33  

1*
33,33                

1*
33,33   

1 011 
 معاين

   
1*

33,33       
1*

33,33           
1*

33,33   
1 011 

 مراقب مخبر
   

1*
33,33       

1*
33,33           

1*
33,33   

1 011 
 مهندس نراقب النوعية

    
1*22 

             
1*22 

     
3 011 

 رئيس رصيف
   

1*22 
      

1*22 
             

3 011 
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شرية
 الب

وارد
الم

 

 122*5 عون نظافة
                       

3 011 
Polyval 5*122 

                       
3 011 

 22*1 سائق
                 

1*22 
     

3 011 
رئيس مصلحة الوسائل 

    العامة
5*

11,11               
1*

33,33      
1 011 

 تقني في العالج )نقابي(
  

1*22 
     

1*
22                

3 011 

 رئيس مركز الطب
  

1*
122                      

3 011 

 رئيس موقف السيارات
                   

1*
122     

3 011 
 لحام

  
1*22 

        
1*22 

            
3 011 

 عون إداري
    

1*22 
                

1*22 
  

3 011 
 محاسب

    
1*22 

               
1*22 

   
3 011 

 مساعد طباخ
                       

1*
122 

3 011 
مكلف بالدراسة مستوى 

0     
1*

122                    
3 011 

الية
والم

سبة 
محا

ال
 

 محاسب
   3*12                  5*02   

2 011 
رئيس مصلحة 

                       الماليةو  المحاسبة
1*

122  
3 011 

 محاسب رئيسي
    1*22             1*22       

3 011 
 رئيس فرع المحاسبة

    
1*52 

            
5*22 

   
1*52 

  
4 011 

 مكلف بالدراسات
    

1*
33,33             

1*
33,33    

1*
33,33   

1 011 

 ةالماليو  في المحاسبة
    

1*
122                    

3 011 

ير 
تسي

زونا
مخ

ال
 ت

 مكلف بالتخزين
   

5*52 5*52 
           

5*52 
1*

15,2    
1*

15,2   
8 011 

 رئيس مصلحة التخزين
                     

1*
122   

3 011 

سم 
الق

ري
تجا

ال
 

 رئيس الفرع التجاري
   

5*
122                     

3 011 
 عون تجاري

  5*52              1*52        
8 011 

 المجموع
 المجموع

24 
10,61 

13 
5,75 

7 
3,09 

18 
7,96 

15 
6,63 

11 
4,86 

6 
2,65 

5 
2,21 

5 
2,21 

7 
3,09 

15 
6,63 

5 
2,21 

4 
1,76 

8 
3,53 

1 
0,42 

8 
3,53 

12 
5,30 

16 
7,07 

11 
4,86 

5 
2,21 

8 
3,53 

10 
4,42 

2 
2,21 

10 
4,42 

226 100 
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 %18,41أعاله األقدمية واملستوى التعليمي لكل فئة مهنية وتعكس أعلى نسبة  (66)يوضح اجلدول 
مستوى أمي  %35,63سنوات[ تتوزع بني  35فئات مهنية خمتلفة بأقدمية مقدرة بفرتة من ]شهر إىل 

، على التوايل مستوى جامعي، ابتدائي %1,54و %4,86، %52,42، %6,61مستوى ثانوي  4,46%
] تتوزع بني املستويات التعليمية ونسبة 15-35فئة األقدمية من ] %33,68مستوى آخر، متوسط، تليها نسبة 

فئة  34,53%سنة فما فوق تتوزع كذلك بني املستويات التعليمية ونسبة  15فئة أقدمية من ] 35,12%
سنة] هذا فيما يتعلق مبجاميع النسب، أما إذا انتقلنا إىل النسب حسب الوظائف  35سنوات إىل  35اقدمية ]

جند أن من بني الوظائف اليت تتوفر عليها املؤسسة من إطارات، عمال وعمال بسطاء تنتمي إىل فئات األقدمية 
ة تعادل أقدمية املوظف أو العامل البسيط، إن األربعة مبعىن جند من وظائف املسؤولني رئيس قسم لديه أقدمي

سنة  35املعادلة اليت ميكن طرحها من خالل هذا اجلدول تتمثل يف أنه موظفني أو عاملني حيث ألحد ا أقدمية 
وآخر من نفس املستوى املهين األول متت ترقيته أو نقله إىل منصب أو وظيفة أعلى وآخر لديه نفس سنوات 

يفة ومل يتم ترقيته هنا من خالل الدراسة امليدانية اتضح أن هناك تالعب يف عملية التوظيف األقدمية ونفس الوظ
وكذا تغيري املناصب سواء النقل أو الرتقية، حيث يتم اعتماد احملسوبية واجلهوية يف تغيري الوظائف فنجد كذلك من 

 من لديهم أقدمية أكثر ال تتم ترقيتهم.هم يف فرتة أقدمية أقل يتم نقلهم إىل وظائف أعلى أو ترقيتهم يف حني 

يوضح اجلدول أعاله التغيري يف حمتوى الوظيفة من عدمه وعالقته باملستوى التعليمي والتكوين احملصل 
على %4,82و 33,64%، %31,63، %33,33و %33,33، %33,24عليه وتعكس أعلى النسب 

 ائي وآخر.التوايل مستوى أمي، مستوى ثانوي، مستوى جامعي، مستوى ابتد
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 يوضح التخصص وتقسيم العمل في الوظيفة (:67جدول )

 القسم

 تقسيم العملو  التخصص الوظيفي
 المجموع

 
 في المؤسسة ككل داخل القسم

يوجد تخصص 
 وتقسيم العمل

 يوجد تخصص تقسيم العملو  ال يوجد تخصص
 تقسيم العملو 

 العملتقسيم و  ال يوجد تخصص

      
 النسبة التكرار % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت النسبة لتكرارا

 355 338 33,53 31 4,13 33 38,64 33 33,53 31 33,53 31 4,13 33 38,64 33 33,53 31 الصيانة
 355 84 31,8 35 1,24 1 31,54 33 4,23 8 31,8 35 1,24 1 31,54 33 4,23 8 لمحجرا
 355 335 35 33 1,61 4 32,42 34 35,4 33 35 33 1,61 4 32,42 34 35,4 33 النتاجا

 355 43 36,34 33 4,34 1 4,23 4 4,34 1 36,34 33 4,34 1 4,23 4 4,34 1 لموارد البشريةا

 لمحاسبةا
 الماليةو 

3 6,32 3 6,32 3 1,33 33 14,14 3 6,32 3 6,32 3 1,33 33 14,14 13 355 

سيير ت
 المخزونات

3 2,22 3 33,33 3 2,22 2 34,44 3 2,22 3 33,33 3 2,22 2 34,44 38 355 

 355 35 32 2 32 1 2 3 2 3 32 2 32 1 2 3 2 3 لقسم التجاريا
 355 434 35,23 84 6,31 36 31,43 24 4,41 45 35,23 84 6,31 36 31,43 24 4,41 45 لمجموعا

   343      /40,56   343      /40,56   
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عدم وجود ختصص وتقسيم  %45,26يوضح اجلدول أعاله التخصص وتقسيم العمل يف الوظيفة وتعكس أعلى نسبة  
وجود ختصص داخل القسم واملؤسسة ككل، حيث تعكس  %4,41للعمل داخل القسم أو يف املؤسسة ككل مقابل نسبة 

 %31,43عدم وجود ختصص وتقسيم عمل بسب أطراف أخرى أو حمسوبية ونسبة  %35,23نسب  %45,26نسبة 
تشري إىل وجود ختصص وتقسيم  %4,41فرض ذلك مقابل نسبة بسبب االتفاق بني العمال واعتبار أن القانون ي 56,31%

 العمل، هذا وتتوزع النسب بني كل أقسام املؤسسة.

غياب التخصص وتقسيم  SCALإن ما تعكسه املؤسسة العمومية اجلزائرية مؤسسة إمسنت اجلزائر  
مهامه وتقسيم الوظيفة غري أن العمل حيث من الناحية القانونية عندما يلتحق املستخدم أو املوظف بوظيفته حتدد 

ما تربزه الدراسة امليدانية أن املستخدم ال يتخصص يف مهمة معينة فكل مستخدم يؤدي كل املهام ولكن ليس يف 
إطار دوران العمل فالعمل يؤدي بطريقة عشوائية ومن أهم أشكال الطريقة العشوائية واليت جتسد أحد أمناط 

ملتقاعدون والذي ينتج عنه وفاة املستخدمني ذلك ما حصل مع أحد املبحوثني الفساد التنظيمي، فالعمل يؤديه ا
الذي حصل على تقاعده وحضوره املؤسسة كان يف إطار زيارة لزمالئه حيث كلف هذا األخري بنقل أحد 
 الشاحنات يف احملجر مما أدى إىل انقالب الشاحنة ووفاته، وبعد التسيب الذي تتميز به املؤسسات اجلزائرية
العمومية خاصية لصيقة يف جوانب التوظيف، التخصص وتقسيم العمل فاملوظف الذي يعمل يف امليكانيك يوجه 

 للعمل يف النظافة وأمثلة ذلك كثرية والقانون يغيب يف هذه اجلوانب.
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 التخصص وتقسيم العمل –يوضح العالقة بين الوظيفة ومتطلباتها  (:68جدول )

 الوظيفة القسم

 تقسيم العملو  متطلبات الوظيفة، التخصص

 المجموع
خبرة في العمل ناتجة عن تكوين خارج 

تحتاج فقط إلى التكوين في المركز التابع  األقدمية في العمل المؤسسة )مراكز التكوين المهني(
 تحتاج إلى شروط أخرى تحتاج إلى الكل (CFICإلى المؤسسة )

 يوجد تخصص
 تقسيم للعملو 

 ال يوجد تخصص
 تقسيم للعملو 

 يوجد تخصص
 تقسيم للعملو 

 ال يوجد تخصص
 تقسيم للعملو 

 يوجد تخصص
 تقسيم للعملو 

 ال يوجد تخصص
 تقسيم للعملو 

 يوجد تخصص
 تقسيم للعملو 

 ال يوجد تخصص
 تقسيم للعملو 

 يوجد تخصص
 تقسيم للعملو 

 ال يوجد تخصص
 تقسيم للعملو 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 الصيانة

chaudronnerie 3 35   3 45   3 35       3 35   2 355 
 355 3 25 3               25 3   رئيس قطاع

 355 4   32 3   32 3   32 3   32 3     رئيس مصلحة
 355 3         25 3   25 3       رئيس فريق

 355 3     25 3     25 3         مراقب عمال الصيانة
مسير مخرطة 

(tourneur)   3 36,66   3 36,66     3 11,11   3 11,11   6 355 

 3 355   3 355                 (soudeurلحام )
 3 25     3 25             3 355 (Graisserشحام )

 355 3       355 3             قطاع الميكانيك
 355 1   66,66 3 11,11 3               ميكانيكي صيانة

 OP3               3 355     3 355ميكانيكي 
 355 4 25 3     32 3     32 3       مساعد ميكانيك

 Zone           3 35   3 65     2 355رئيس منطقة 
 355 1   11,11 3   11,11 3     35 3     11,11 3 كهربائي

 355 1 11,11 3         11,11 3 11,11 3       رئيس ورشة
 100 3     33,33 1   33,33 1         33,33 1 آلية إلكترونيك

 100 3 33,33 1       66,66 2       33,33 1   مهندس في اآللية
 100 4     33,33 1               تقني في اإللكترونيك
Electroniques 1 25     2 50           2 50 4 100 

كشاف محضر 
Visiteur 1 25     1 25       1 33,33     3 100 

 100 2     50 1       66,66 2       عون تقني
 100 3   33,33 1             50 1   لحام

 100 3         33,33 1   66,66 2       مراقب ورشة المحجر
 100 4   50 2           66,66 2    مكلف بالتفجير  
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Mineur 
 100 3   100 3           50 2     سائق شاحنة

(pontonier)         2 50       2 50   4 100 
 100 4   25 1 25 1 25 1   25 1         رئيس قطاع الميكانيك
 100 3 33,33 1         66,66 2         مكلف بصيانة العتاد

 100 1 100 1                 33,33 2 شحام
 100 6 33,33 2   33,33 2         50 1     ميكانيكي
 100 2           50 1 33,33 1     33,33 1 كهربائي

 100 3   33,33 1       25 1         رئيس قطاع الكهرباء
 100 4 25 1   50 2     25 1         رئيس ورشة

Chaudronnier               2 50   1 25 4 100 
 100 3 33,33 1 33,33 1 33,33 1               كيميائي

 اإلنتاج

 100 1   33,33 1         25 1   25 1   مراقب ورشة
 100 4         50 2           0مهندس مستوى 
 100 4   50 2     50 2   33,33 2   16,66 1   مسؤول ورشة

 opérateur           1 16,66     1 16,66 1 16,66 6 100مسير آلة 
 100 2   50 1     50 1   50 1       سائق شاحنة

 100 2 50 1           33,33 1       حمال
Aravieur   1 50       1 33,33       1 33,33 3 100 

 100 2   50 1                 ميكانيكي
رئيس ميدان 

(Chantier) 1 25 1 25       2 66,66       1 33,33 3 100 

 اإلنتاج

 100 4 50 2                   رئيس قطاع
Pontonier                 1 50 1 50 2 100 

 100 3 33,33 1       66,66 2       33,33 1   رئيس ربع
 hoyeur       1 33,33   1 33,33         3 100مساعد سائق 

 100 3 33,33 1 33,33 1     33,33 1           مخبري
 100 3   33,33 1         66,66 2     50 1 معاين

 100 2             50 1     50 1 مراقب مخبر
 100 2             50 1       مهندس نراقب النوعية

 100 2         100 2           رئيس رصيف
 100 2   100 2                 عون نظافة
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الموارد 
 البشرية

Polyval                   2 100 2 100 
 100 3 33,33 1       33,33 1   33,33 1       سائق

رئيس مصلحة الوسائل 
 100 2         50 1   50 1       العامة

 100 1 100 1                   تقني في العالج )نقابي(
 100 1                     رئيس مركز الطب

 100 1 100 1                   رئيس موقف السيارات
 100 2 50 1   50 1               لحام

 100 2 100 2                   عون إداري
 100 2 100 2                   محاسب

 100 7     14,28 1         85,71 6     مساعد طباخ
 100 1     100 1               0مكلف بالدراسة مستوى 

 100 5 20 1   20 1   60 3           محاسب

المحاسبة 
 والمالية

 رئيس مصلحة المحاسبة
 100 1                   100 1 الماليةو 

 100 2 50 1 25 1 50 1               محاسب رئيسي
 100 4 25 1   50 2               رئيس فرع المحاسبة
 100 3 33,33 1   33,33 1             33,33 1 مكلف بالدراسات

 100 1                   100 1 الماليوو  في المحاسبة
تسيير 

 المخزونات
 100 8                     رئيس مصلحة التخزين
 100 1                     رئيس الفرع التجاري

القسم 
 التجاري

 100 2 50 1   50 1               عون تجاري

 1 12,5 1 12,5   1 12,5       2 25   3 37,5 8 100 
 100 212 19,33 41 14,62 31 13,2 28 3,3 7 12,26 26 5,66 12 12,73 27 6,6 14 0,47 10 7,54 16  المجموع
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يوضح اجلدول أعاله الوظيفة ومتطلباهتا وعالقتها بالتخصص وتقسيم العمل وتعكس أعلى نسبة  
 %34,11وجود ختصص وتقسيم العمل ونسبة %34,63احتياج الوظيفة لشروط أخرى بنسبة  11,46%

تشري إىل  %33,41الوظيفة تتطلب أقدمية يف العمل بنسبة  %34,11عدم وجود ختصص وتقسيم تليها نسبة 
احتياج  %34,43وجود ختصص وتقسيم للعمل ونسبة  %56,65عدم وجود ختصص وتقسيم للعمل ونسبة 

عدم وجود ختصص وتقسيم  %33,36ـ بنسبة  CFICالوظيفة إىل تكوين يف مركز التكوين التابع للمؤسسة ـ 
عدم وجود ختصص وتقسيم %36,25وجود ختصص وتقسيم للعمل تليها نسبة  %52,66للعمل ونسبة 

حتتاج إىل كل الشروط  احتياج الوظيفة للخربة يف العمل، األقدمية والتكوين أي %36,25للعمل تليها نسبة 
وجود ختصص وتقسيم للعمل  %1,15عدم وجود ختصص وتقسيم للعمل ونسبة  %31,35جمتمعة بنسبة 
مراكز التكوين ، احتياج الوظيفة إىل خربة يف العمل ناجتة عن تكوين خارج املؤسسة %33,36وأخريا نسبة 
 وجود ختصص وتقسيم للعمل.عدم  %5,44وجود ختصص وتقسيم للعمل ونسبة  %4,24املهين بنسبة 

إن اإلشارة إىل شروط أخرى وتتوفر على احملسوبية، الرشوة، تسهيل االختالس من األموال العمومية من  
طرف وسطاء داخليني وخارجيني، كما أن الشروط األخرى أي اخلربة، األقدمية، التكوين تعترب شروط قانونية لكن 

أن اخلربة والتكوين تتم خارج التخصصات املطلوبة حبيث يتم تكوين  يف واقعها تطبق بطريقة غري قانونية ذلك
املستفيدين من التكوين يف تكوينات ال تتطلبها الوظيفة مع عدم التكوين يف التخصصات اليت تطلبها الوظيفة،  

يكون إما ذلك أن التكوين احملصل عليه ، كما أن اخلربة املكتسبة من التكوين اخلارجي خربة ال تتطلبها الوظيفة
بتطبيق يف املبادئ أولية وهذا النوع من التكوين حسب املبحوثني ال يستفيد منه احلاصلون عليه يف أداء وظائفهم،  
كما أن التكوينات األخرى املتعمقة ال تتوافق مع ما تتوفر عليه املؤسسة من وظائف فالعمل يف املؤسسة بسيط ال 

 يتطلب تكوينات متعمقة دقيقة.
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 (: يوضح التجديد االقتصادي في متطلبات الوظيفة ودورها في الفساد الناتج عن عدم وجود التخصص69جدول رقم )

 الفساد في عدم توفير المتطلبات
 بعدم تقسيم العمل والتخصص

 التجديد االقتصادي في الموارد البشرية

 تقسيم وظيفيو  وجود  تخصص
 المجموع

 ال يوجد تقسيم وظيفي ال يوجد تخصص وظيفي يوجد تقسيم وظيفي يوجد تخصص وظيفي
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار المتطلبات الالزمة للوظيفة المصلحة القسم

 التجاري

 100 1 11,11 3   11,11 3 11 3 خربة ناجتة عن تكوين خارجي )مركز تكوين(
 355 3 األقدمية يف العمل

      
3 100 

 CFIC 3 32 3 32 3 25   4 100التكوين يف 
 355 3 حتتاج إىل الكل

      
3 100 

 100 4     38,24 3 43,43 2 شروط أخرى

 المحجر

 100 4   25 3 25 3   خربة ناجتة عن تكوين خارجي مركز
 األقدمية يف العمل

  
3 25 

  
3 25 3 100 

 CFIC 1 32,48 4 44,16 2 36,13 3 3,23 34 100التكوين يف 
 100 1     11,11 3 66,66 3 حتتاج إىل الكل
 100 34 34,38 3 12,43 2 33,43 1 38,24 4 شروط أخرى

 المحاسبة

 خربة ناجتة عن تكوين خارجي مركز
  

3 11,11 3 11,11 3 11,11 1 100 
 100 3     355 3   األقدمية يف العمل

 CFIC 3 36,66 3 36,66 1 25 3 36,66 6 100التكوين يف 
 100 4     32 3 42 1 حتتاج إىل الكل
 100 3       355 3 شروط أخرى

 اإلنتاج

 مراقبة النوعية

 خربة ناجتة عن تكوين خارجي مركز
  

3 355 
    

3 100 
           األقدمية يف العمل

 CFIC 3 32 1 14,2 3 33,2 3 32 8 100التكوين يف 
 100 3     355 3   حتتاج إىل الكل
 100 2       355 2 شروط أخرى

 اإلرسال

 خربة ناجتة عن تكوين خارجي )مركز تكوين(
  

3 355 
    

3 100 
 األقدمية يف العمل

          
 CFIC 1 34,34 6 24,24 3 38,38   33 100التكوين يف 

 100 3     355 3   إىل الكل حتتاج
 100 2     35 3 85 4 شروط أخرى

 التصنيع

 100 3     355 3   خربة ناجتة عن تكوين خارجي مركز
           األقدمية يف العمل

 CFIC 4 61,61 4 16,16     33 100التكوين يف 
 حتتاج إىل الكل

          
 100 8     32 3 42 6 شروط أخرى

 الصيانة

 الكهرباء

           خربة ناجتة عن تكوين خارجي مركز
           األقدمية يف العمل

 CFIC 2 25 3 35 1 15 3 35 35 100التكوين يف 
           حتتاج إىل الكل
           شروط أخرى

BTC 

 100 3 25 3   25 3   خربة ناجتة عن تكوين خارجي مركز
           األقدمية يف العمل

 CFIC 4 31,23 3 33,46 4 43,34 3 33,46 32 100التكوين يف 
           حتتاج إىل الكل
 100 3   25 3   25 3 شروط أخرى
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 الفساد في عدم توفير المتطلبات
 بعدم تقسيم العمل والتخصص

 التجديد االقتصادي في الموارد البشرية

 تقسيم وظيفيو  وجود  تخصص
 المجموع

 ال يوجد تقسيم وظيفي ال يوجد تخصص وظيفي يوجد تقسيم وظيفي يوجد تخصص وظيفي
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار المتطلبات الالزمة للوظيفة المصلحة القسم

 

 اآللية

           تكوين(خربة ناجتة عن تكوين خارجي )مركز 
           األقدمية يف العمل

 CFIC 1 11,11 3 33,33 4 44,44 3 33,33 4 100التكوين يف 
 حتتاج إىل الكل

          
 100 2 35 3 35 3 45 3 35 3 شروط أخرى

 الميكانيك

           خربة ناجتة عن تكوين خارجي مركز
           األقدمية يف العمل

 CFIC 2 42,42 1 34,34 3 38,38 3 4,54 33 100التكوين يف 
           حتتاج إىل الكل
 100 2 45 3 45 3   35 3 شروط أخرى

الموارد 
 البشرية

 المستخدمين

           خربة ناجتة عن تكوين خارجي مركز
           األقدمية يف العمل

 CFIC 2 25 1 15 3 35التكوين يف 
  

35 100 
           حتتاج إىل الكل
 100 1     11,11 3 66,66 3 شروط أخرى

الوسائل 
 العامة

           خربة ناجتة عن تكوين خارجي مركز
           األقدمية يف العمل

 CFIC 1 65 3 35 3 35   2 100التكوين يف 
           حتتاج إىل الكل
 11,11 3 66,66 3 شروط أخرى

    
1 100 

تسيير 
المخزونا

  ت

 خربة ناجتة عن تكوين خارجي مركز
          

           األقدمية يف العمل
 CFIC 4 25 3 32 3 33,2 3 33,2 3 100التكوين يف 

           حتتاج إىل الكل
 100 3       355 3 شروط أخرى

 100 218 9,17 20 20,64 45 29,81 65 40,36 88 المجموع
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يوضح اجلدول أعاله التجديد االقتصادي الذي يعكس جتديد يف متطلبات الوظيفة ودورها يف الفساد  
وجود ختصص غري قانوين للعمل  %45,16الناتج عن عدم وجود ختصص وتقسيم عمل وتعكس أعلى نسبة 

 %4,34عدم وجود ختصص وظيفي ونسبة  %35,64وجود تقسيم غري قانوين ونسبة  %34,83تليها نسبة 
اليت تشري إىل وجود ختصص غري قانوين للعمل نسب  %45,16عدم وجود ختصص للعمل، وتعكس نسبة 

تتطلب االقدمية يف العمل ونسب  %355وجود ختصص غري قانوين وضرورة توفر شروط أخرى ونسبة  355%
التوايل تتطلب اخلربة ناجتة عن تكوين خارجي، مركز تكوين خارجي والتكوين يف على  %32و 11,11%
CFIC  وجود تقسيم غري قانوين للعمل وتتطلب شروط أخرى %32، %38,24، %11,11مقابل نسبة ،

على مستوى القسم التجاري تليها نسبة CFICخربة ناجتة عن تكوين يف مركز تكوين خارجي والتكوين يف مركز 
تتطلب األقدمية يف العمل وجود تقسيم غري قانوين للعمل على مستوى قسم اإلنتاج وبقية األقسام  355%

 األخرى.

إن ما يربزه اجلدول من خالل النسب اإلحصائية يتمثل يف توزع النسب على مستوى كل األقسام يف 
 ختصص وتقسيم للعمل.حالة وجود ختصص غري قانوين وتقسيم غري قانوين للعمل وحىت يف حالة عدم وجود 

ما يتضح من خالل اجلدول أن التجديد االقتصادي يف متطلبات الوظيفة خيلق فساد ناتج عن التخصص 
وتقسيم العمل سواء وجوده أو عدم وجوده، ذلك أن ما يربز يتجسد يف طغيان اجلانب الغري قانوين يف املؤسسة 

ين تكون مطلب أساسي األمر ذاته ينطبق على شروط حيث توفر اخلربة يف الوظائف اليت ال تشرتطها وتلغى أ
 التكوين واألقدمية.
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 (: يوضح العالقة بين القيام بأداء المهام داخل نفس القسم واألقسام األخرى وقانونية األداء من عدمه70جدول رقم )

سم
الق

 

 كيفية أداء المهام

 داخل نفس القسم وعلى مستوى األقسام األخرىقانونية طريقة العمل ومكان السكن 

 المجموع
 العمل بطريقة غير قانونية العمل بطريقة قانونية

 أخرى PDGالسكن في منطقة سكن  السكن قرب المؤسسة أخرى PDGالسكن في منطقة سكن  السكن قرب المؤسسة
 قبائلي شاوي عربي قبائلي شاوي عربي قبائلي شاوي عربي قبائلي شاوي عربي قبائلي شاوي عربي قبائلي شاوي عربي

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

يانة
لص

ا
 

 6,43 2 3,26 3 3,38 3 35,32 8 1,84 1 3,26 3 3,38 3 6,43 2 3,26 3 34,3 33 3,26 3 2,33 4 33,83 35 1,84 1 6,43 2 داخل القسم
  

4 33,21 2 6,43 48 355 

 4,81 1 34,23 4 1,33 3 1,33 3 مع االقسام االخرى
  

8 33,4 4 6,42 1 4,81 3 1,33 3 3,63 4 
33,3

4 
2 8,56 3 1,33 4 6,42 3 1,33 3 3,63 3 3,63 6 4,64 63 355 

جر
مح

ال
 

 355 41 2,14 2 2,14 2 3,54 3 33,4 33 2,14 2 3,54 3 2,14 2 3,32 3 2,14 2 33,4 33 4,1 4 3,54 3 35,42 35 1,33 1 3,32 3 35,42 35 8,6 8 3,32 3 داخل القسم

 3,54 3 36,33 32 3,32 3 3,54 3 33,4 33 33,83 33 3,54 3 مع االقسام االخرى
  

3 3,32 3 3,54 4 4,1 35 35,42 3 3,32 8 8,6 33 33,4 
  

6 6,42 2 2,14 41 355 

تاج
اإلن

 

 355 332 8,63 35 3,28 1 5,86 3 8,63 35 6,51 4 5,86 3 33,56 34 8,63 35 3,28 1 33,3 31 4,42 4 5,34 3 31,44 36 1,44 4 5,34 3 33,56 34 4,13 2 5,86 3 داخل القسم

 8 8 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 34 34 6 6 4 4 33 33 8 8 3 3 33 33 6 6 1 1 مع االقسام االخرى
  

6 6 4 4 355 355 

شرية
 الب

وارد
الم

 

 35,81 2 36,66 4 4,36 3 43,66 35 33,2 1 4,36 3 داخل القسم
                        

34 355 

 12 4 35 3 32 1 2 3 32 2 35 3 مع االقسام االخرى
                        

35 355 

سبة
محا

ال
 

و 
الية

الم
 

 63,2 35 32 4 33,2 3 داخل القسم
                              

36 355 

 63,2 35 32 4 33,2 3 مع االقسام االخرى
                              

36 355 

ير 
تسي

ات
زون

مخ
ال

 

 22,22 2 33,33 3 33,33 3 داخل القسم
                              

4 355 

 22,22 2 33,33 3 33,33 3 مع االقسام االخرى
                              

4 355 

ري
تجا

م ال
قس

ال
 

 45 4 25 2 35 3 داخل القسم
                              

35 355 

 45 4 25 2 35 3 مع االقسام االخرى
                              

35 355 

 355 662 2,43 18 4,23 15 5,42 1 4,16 44 4,66 13 3,12 4 6,46 41 4,56 34 3,3 34 4,56 44 4,56 34 3,3 34 33,48 81 1,42 32 3,22 34 34,44 336 4,13 62 4,56 34 المجموع
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يوضح اجلدول أعاله العالقة بني القيام بأداء املهام داخل نفس القسم واألقسام األخرى وقانونية األداء  
 العمل بطريقة غري قانونية. %16,64العمل بطريقة قانونية ونسبة  %61,15من عدمه وتعكس أعلى نسبة 

يتضح من هذه النسب أن نسبة العمل بطريقة قانونية أعلى من نسبة العمل بطريقة غري قانونية، لكن ما 
مييز ما هو قانوين يف املؤسسة العمومية اجلزائرية أن ما هو قانوين يعترب غري قانوين فطريقة القيام باملهام داخل 

ككل نفس الطريقة املتبعة يف التوظيف، الرتقية والتكوين فطريقة العمل تتم بني   القسم أو خارجه أو يف املؤسسة
وطبقة ثالثة تتمثل  PDGافراد املنظمة الواحدة باعتبارها فئة أوىل أو طبقة أوىل وفئة الساكنني قرب منطقة سكن 
ألصل االجتماعي يف العمل يف العمال والنقابة... إىل غريها من الطبقات غري الواضحة، باإلضافة إىل اعتماد ا

حيث تلجأ كل جمموعة إىل العمل مع الفئة اليت تنتمي إىل أصوهلا "عريب، شاوي، قبائلي" فكل فئة من أصل 
اجتماعي واحد ال تتعامل مع الفئة األخرى، وهذا يؤكد أن ما يتم بني هذه الفئات غري قانوين ذلك أن العمل 

خمتلف الوظائف يتم دون مراعاة األصل االجتماعي وال مكان السكن. وتوزيع املهام واألدوار يف املؤسسة عرب
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 (: يوضح الفئات المهنية وكيفية العمل مع الرؤساء المباشرين والغير مباشرين 71جدول رقم )

 القسم

 الوظيفة داخل 
 وخارج 
 القسم

 
 إطارات متنوعة

 كيفية العمل مع الرؤساء كيفية العمل مع الرؤساء

 مع رؤساء أألقسام األخرى )مسؤولو( رؤساء نفس القسم )مسؤولو(مع  المجموع
 إلغاء القوانين وفرض عرف الخضوع للقوانين إلغاء القوانين وفرض عرف الخضوع للقوانين

 اختالس جهوية PDG االتفاقية القانون الداخلي اختالس جهوية PDG االتفاقية القانون الداخلي
 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

 الصيانة
 355 45 34,38 35 34,38 35 34,38 35 2,43 4 8,24 6 33,43 8 4,34 2 33,82 4 4,38 1 4,34 2 إطارات عالية

 8,11 4 35,81 35 36,66 8 35,43 2 8,11 4 4,36 3 إطارات
  

4 8,11 3 4,36 4 38,42 48 355 

 المحجر
 36,44 35 8,44 2 33,86 4 35,36 6 6,44 4 33,51 31 6,44 4 1,18 3 إطارات عالية

  
8 31,22 24 355 

 33 1 إطارات
  

3 8 4 38 3 4 1 33 3 8 2 35 
  

3 8 32 355 

 اإلنتاج
 6,24 2 34,44 33 6,24 2 34,3 31 3,61 3 1,44 1 إطارات عالية

  
35 31,32 33 32,48 32 34,41 46 355 

         إطارات
33 45 

      
2 36,66 31 41,11 15 355 

الموارد 
 البشرية

 355 34         22,22 32       34,83 4 34,63 8 إطارات عالية
 355 32         45 6       11,11 2 36,66 4 إطارات

المحاسبة 
 والمالية

 355 6         25 1         25 1 إطارات عالية
 355 34       4,34 3 43,82 6       4,34 3 43,82 6 إطارات

تسيير 
 المخزونات

 355 4         25 3         25 3 إطارات عالية
 355 34         25 4         25 4 إطارات

القسم 
 التجاري

 355 3         25 3         25 3 إطارات عالية
 355 38       2,22 3 44,44 8       33,33 3 18,88 4 إطارات

 المجموع
 

21 33,44 32 6,33 43 35,34 34 4,3 48 33,46 41 34,84 31 1,38 14 4,22 34 4,3 24 31,44 458 355 
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يوضح اجلدول أعاله الفئات املهنية وكيفية العمل مع رؤساء املباشرين وغري املباشرين أي طريقة العمل مع  
بإلغاء العمل مع الرؤساء املباشرين وغري املباشرين  %15,61اإلطارات واإلطارات السامية وتعكس أعلى نسبة 

العمل مع رؤساء  %34,36العمل باخلضوع للقوانني تليها نسبة  %33,54القوانني وفرض عرف مقابل نسبة 
العمل مع الرؤساء املباشرين  %34,33نفس القسم بإلغاء القوانني وفرض عرف خاص غري القانون ونسبة 

الرؤساء املباشرين وغري املباشرين بنسبة باخلضوع للقوانني هذا وتعكس نسبة العمل بإلغاء القوانني وفرض عرف مع 
 العمل باخلضوع للقوانني. % 45.38مقابل نسبة  % 24.44

يتضح من خالل اجلدول أن التالعب واإلهتمام يتمركز يف أقسام التنفيذ أي قسم الصيانة، احملجر 
هنية والتعليمية املتنوعة يف هذه واإلنتاج، إن تركيز االهتمام على األقسام الثالثة املذكورة يعود إىل املستويات امل

 األقسام وسهولة حتقيق األهداف الكامنة هبا وبطرق غري قانونية.
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 (: يوضح طريقة التوظيف وعالقتها بإمكانية العمل في وظيفة أخرى72جدول رقم )

 القسم
تغيير طرق التوظيف من 

 عدمه

 أداء مهام الوظيفة بطريقة جيدة من عدمه أسبابو  إمكانية العمل في منصب آخر

 المجموع

 عدم إمكانية العمل في منصب آخر وجود إمكانية العمل في منصب آخر
 في النوعين معا في وظائف تنفيذ في وظائف تخطيط

 
 تتخطيط وتنفيذ معا في وظائف تنفيذ في وظائف تخطيط

 الترقية
تحسن 
 األجر

التفاهم 
مع 

الزمالء 
في 
 العمل

عوامل 
 الترقية أخرى

تحسن 
 األجر

التفاهم 
مع 

الزمالء 
في 
 العمل

عوامل 
 الترقية أخرى

تحسن 
 األجر

التفاهم 
مع 

الزمالء 
في 
 العمل

عوامل 
 الترقية أخرى

تحسن 
 األجر

التفاهم 
مع 

الزمالء 
في 
 العمل

عوامل 
 الترقية أخرى

تحسن 
 األجر

التفاهم 
مع 

الزمالء 
في 
 العمل

عوامل 
 الترقية أخرى

تحسن 
 األجر

التفاهم 
مع 

الزمالء 
في 
 العمل

عوامل 
 الترقية أخرى

تحسن 
 األجر

التفاه
م مع 
الزمال
ء في 
 العمل

عوامل 
 أخرى

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

الصيانة
 

 2,2 3 0,3 2 2,2 9 1,2 02 03 01 04 21 2,9 4 4,3 2 3,2 2 00 02 2,2 3 2,9 4 0,4 2 1,2 01 1,7 1 1,1 2 2,2 3 3,2 2 توظيف بشكل قانوني
    

4 2,9 2 4,3 
    

2 3,2 
      

039 011 
 03 01 1,1 0 22 31 1,3 01 2,0 1 1 00 00 02 4,4 2 0,2 2 2,1 1 4,4 2 0,2 2 3,6 5 3,2 3 2,2 9 2,9 4 توظيف بالجهوية

                        
031 011 

 9 01 1,0 9 توظيف بالسكن قرب المؤسسة
    

22 21 21 01 
            

21 01 
    

31 21 
                        

000 011 
 9,1 29 01 31 التوظيف بمنح رشوة

    
21 2,1 09 2,4 

    
2 01 41 02 

    
31 01 31 01 

  
41 04 

                        
292 011 

المحجر
 

 توظيف بشكل قانوني
                                

01 04 02 01 01 04 
  

01 04 02 22 
    

2 2,9 9 03 
  

0 0,44 29 011 
 توظيف بالجهوية

                                
2 04 2 01 

    
1 23 00 30 

    
3 1,2 

    
2 2,10 32 011 

 توظيف بالسكن قرب المؤسسة
                                        

3 09 1 44 
    

4 22 2 03 
    

02 011 
 التوظيف بمنح رشوة

                                            
3 31 1 11 

        
01 011 

اإلنتاج
 

 توظيف بشكل قانوني
                                

0 20 2 21 
  

2 00 
                

01 011 
 توظيف بالجهوية

        
01 02 02 21 9 02 3 4,9 

        
3 4,9 2 3,3 2 1,2 4 2,2 4 2,2 2 9,2 

  
4 2,2 

                
20 011 

 توظيف بالسكن قرب المؤسسة
        

9 01 02 23 01 09 4 1,1 
        

3 2,1 4 1,1 1 03 3 2,1 
                        

22 011 
 0,3 0 2,2 2 التوظيف بمنح رشوة

    
9 02 01 03 9 02 1 01 

        
01 03 2 2,2 3 3,9 0 0,3 1 01 2 2,2 

  
2 1,1 

                
11 011 

الموارد البشرية
 33 3 44 4 19 1 توظيف بشكل قانوني 

                          
2 21 3 33 

                    
24 011 

 توظيف بالجهوية
                                                         

011 
 توظيف بالسكن قرب المؤسسة

                                                         
011 

 التوظيف بمنح رشوة
                                                         

011 

المحاسبة
و  

المالية
 44 7 56 9 توظيف بشكل قانوني 

                                                    
02 011 

 توظيف بالجهوية
                                                         

011 
 توظيف بالسكن قرب المؤسسة

                                                         
011 

 التوظيف بمنح رشوة
                                                         

011 



 التنظيمي  الصراعو  على المستوى البشري في عمليات التوظيف، التكوين والترقية  اإلدارية العمليات في التجديد بين التنظيمي الفساد واقع:السادس الفصل

398 

تغيير طرق التوظيف من  القسم
 عدمه

 أسباب أداء مهام الوظيفة بطريقة جيدة من عدمهو  إمكانية العمل في منصب آخر

 المجموع

 عدم إمكانية العمل في منصب آخر وجود إمكانية العمل في منصب آخر
 في النوعين معا في وظائف تنفيذ في وظائف تخطيط

 
 تتخطيط وتنفيذ معا في وظائف تنفيذ تخطيطفي وظائف 

تحسن  الترقية
 األجر

التفاهم 
مع 

الزمالء 
في 
 العمل

عوامل 
تحسن  الترقية أخرى

 األجر

التفاهم 
مع 

الزمالء 
في 
 العمل

عوامل 
تحسن  الترقية أخرى

 األجر

التفاهم 
مع 

الزمالء 
في 
 العمل

عوامل 
تحسن  الترقية أخرى

 األجر

التفاهم 
مع 

الزمالء 
في 
 العمل

عوامل 
تحسن  الترقية أخرى

 األجر

التفاهم 
مع 

الزمالء 
في 
 العمل

عوامل 
تحسن  الترقية أخرى

 األجر

التفاهم 
مع 

الزمالء 
في 
 العمل

عوامل 
تحسن  الترقية أخرى

 األجر

التفاه
م مع 
الزمال
ء في 
 العمل

عوامل 
 أخرى

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

تسيير المخزونات
 44 4 22 2 توظيف بشكل قانوني 

                                                    
9 011 

 توظيف بالجهوية
                                                         

011 
 توظيف بالسكن قرب المؤسسة

                                                         
011 

 التوظيف بمنح رشوة
                                                         

011 

القسم التجاري
 توظيف بشكل قانوني 

  
01 011 

                                                    
01 011 

 توظيف بالجهوية
                                                         

011 
 توظيف بالسكن قرب المؤسسة

                                                         
011 

 011                                                          التوظيف بمنح رشوة

المجموع
 

 2,1 21 1,2 19 9,2 92 0,0 00 0,2 01 2,2 21 2,1 10 0,9 21 3,1 41 7,7 81 1,1 12 1,2 2 1,2 2 1,4 11 4 42 المجموع
01
2 00 24 4,4 31 3,2 01 0 02 0,0 22 2,4 39 3,1 3 1,3 1 1,1 04 0,3 00 0,0   3 1,21 0142 011 
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يوضح اجلدول أعاله طريقة التوظيف وعالقتها بإمكانية العمل يف وظيفة أخرى وتعكس أعلى نسبة  
على التوايل  %33,43، %32,46، %33,15، %15,45العمل يف وظيفة أخرى بنسب  85,33%

العمل يف وظائف من نوع آخر  %3,64و %8,25، %4,34 %35,51وظائف من نوع آخر بنسب 
وجود امكانية العمل يف  %33,13بسبب عوامل أخرى، الرتقية، حتسني األجر والتفاهم مع الزمالء تليها نسبة 

على التوايل العمل يف وظيفة تنفيذ لسبب  %1.91و %1,83، %4,44، %4,81وظيفة تنفيذ بنسب 
امكانية العمل يف  % 32.46ولسبب عوامل أخرى، تليها نسب الرتقية، حتسني األجر، التفاهم مع الزمالء 

، وجود إمكانية العمل يف النوعني معا %3,52، %3,63، %6,25، %6,48وظيفة تنفيذ وختطيط بنسب 
العمل يف وظائف  %33,43ألسباب الرتقية، حتسني األجر، التفاهم مع الزمالء وعوامل أخرى تليها نسبة 

على التوايل العمل يف وظائف ختطيط ألسباب  %5,44و %5,24، %4,53 %4,16ختطيط بنسب 
عدم العمل يف وظائف أخرى  %34,88حتسني األجر، الرتقية، عوامل أخرى التفاهم مع الزمالء مقابل نسبة 

وظائف ختطيط وتنفيذ  % 3,64وظائف تنفيذ و %4,54يف وظائف ختطيط،  %35,31بنسب على التوايل 
، على التوايل عدم امكانية %5,42، و%3,34، %1,61، %4,14بنسب  %35,31وتعكس نسبة 

عدم %4,54العمل يف وظائف ختطيط لسبب الرتقية، لتحسني األجر، عوامل أخرى والتفاهم مع الزمالء ونسبة 
على التوايل لسبب  %5,38، %5,66، %3,14، و%1,43امكانية العمل يف وظائف التنفيذ بنسب 

عدم امكانية العمل يف  %3,64حتسني األجرة، الرتقية، العوامل األخرى، ولسبب التفاهم مع الزمالء، ونسبة 
لسبب الرتقية، لسبب حتسني األجر  %5,38، %3,52، %3,11وظائف أخرى تنفيذ وختطيط معا بنسب 

 ولعوامل أخرى.

أخرى ال تراعي نوعية الوظيفة ختطيط أو تنفيذ يتضح من خالل نسب اجلدول أن العمل يف وظائف 
حيث يتم حتويل الفاعلني دون مراعاة مؤهالهتم وكفاءهتم املهنية حيث كما وضحه اجلدول يتم نقل الفاعلني 
مبختلف املستويات املهنية وفق سبب اجلهوية، تكتالت العمال، النقابة فكل طبقة مهنية تشكل مجاعة ضاغطة 

 و الدوران من وظيفة ألخرى، كما تلغى القوانني اليت حتكم االنتقال من وظيفة ألخرى.تتحكم يف االنتقال أ
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 (: يوضح العالقة بين الوظيفة وطريقة تسييرها73الجدول رقم )

 الوظائف األساسي في القسم القسم

 الشكل الواقعي الذي يشير به وظائف المؤسسة -طريقى التسيير 
 تسيير من الخارج تسيير من الداخل المجموع

 تسيير بشكل غير قانوني تسيير بشكل قانوني تسيير بشكل غير قانوني تسيير بشكل قانوني
 % ت % ت % ت % ت % ت

 الصيانة

chaudronnerie 1 20 2 40 1 20 1 20 5 100 
 100 2 50 1   50 1   رئيس قطاع

 100 4 25 1 50 2   25 1 رئيس مصلحة
 100 2 50 1   50 1   رئيس فريق

 100 2   50 1 50 1   مراقب عمال الصيانة
 1 16,66 3 50   2 33,33 6 100 (tourneurمسير مخرطة )

 1 100       1 100 (soudeurلحام )
 1 50   1 50 2 100   (Graisserشحام )

 100 1       100 1 قطاع الميكانيك
 100 3 33,33 1     66,66 2 صيانة ميكانيكي
 OP3       1 100 1 100ميكانيكي 

 100 4 50 2   25 1 25 1 مساعد ميكانيك
 Zone 2 40 1 20   2 40 5 100رئيس منطقة 

 100 3 33,33 1   33,33 1 33,33 1 كهربائي
 100 3 33,33 1 33,33 1   33,33 1 رئيس ورشة

 100 3 33,33 1   66,66 2   آلية إلكترونيك
 100 3     66,66 2 33,33 1 مهندس في اآللية

 100 4   25 1 25 1 50 2 تقني في اإللكترونيك
Electroniques   1 25   3 75 4 100 

 Visiteur   1 33,33   2 66,66 3 100كشاف محضر 

 
 

 100 2 50 1   50 1   عون تقني
 66,66 2 لحام

  
1 33,33 

  
3 100 

   مراقب ورشة
3 100 

    
3 100 

   Mineurمكلف بالتفجير  
4 100 

    
4 100 

 66,66 2 سائق شاحنة
  

1 33,33 
  

3 100 
(pontonier)       

4 100 4 100 
       رئيس قطاع الميكانيك

4 100 4 100 
       مكلف بصيانة العتاد

3 100 3 100 
     شحام

1 100 
  

1 100 
 50 3 16,66 1 ميكانيكي

  
2 33,33 6 100 

   كهربائي
1 50 

  
1 50 2 100 

 66,66 2 33,33 1 رئيس قطاع الكهرباء
    

3 100 
 100 4 25 1   50 2 25 1 رئيس ورشة

Chaudronnier   1 25 1 25 2 50 4 100 

 

 100 3 33,33 1     66,66 2 كيميائي
 100 1       10 1 مراقب ورشة

 100 4 50 2   25 1 25 1 0مهندس مستوى 
 100 4 25 1   25 1 50 2 مسؤول ورشة

 opérateur 2 40 1 20   2 40 5 100مسير آلة 
 100 2       100 2 سائق شاحنة
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 الوظائف األساسي في القسم القسم

 الشكل الواقعي الذي يشير به وظائف المؤسسة -طريقى التسيير 
 تسيير من الخارج الداخل تسيير من المجموع

 تسيير بشكل غير قانوني تسيير بشكل قانوني تسيير بشكل غير قانوني تسيير بشكل قانوني
 % ت % ت % ت % ت % ت

 

 100 2 100 2       حمال
Aravieur   

3 100 
    

3 100 
   ميكانيكي

2 100 
    

2 100 
 1 33,33 2 66,66 (Chantierرئيس ميدان )

    
3 100 

 75 3 25 1 رئيس قطاع
    

4 100 
Pontonier 1 50 1 50 

    
2 100 

         رئيس ربع
3 100 

   hoyeurمساعد سائق 
2 66,66 

  
3 100 3 100 

   مخبري
2 66,66 

  
1 33,33 3 100 

   معاين
3 100 

  
1 33,33 3 100 

   مراقب مخبر
2 100 

    
2 100 

   النوعيةمهندس نراقب 
2 100 

    
2 100 

 100 2     100 2   رئيس رصيف

 

 100 2     100 2   عون نظافة
Polyval 2 100       2 100 

 100 2 50 1   50 1   سائق
 100 3 33,33 1   33,33 1 33,33 1 رئيس مصلحة الوسائل العامة

 100 2 50 1     50 1 تقني في العالج )نقابي(
 100 1       100 1 مركز الطبرئيس 

 100 1     100 1   رئيس موقف السيارات
 100 2     100 2   لحام

 100 2     100 2   عون إداري
 100 2     100 2   محاسب

 100 1     100 1   مساعد طباخ
 100 1       100 1 0مكلف بالدراسة مستوى 

 

 100 5 40 2   60 3   محاسب
 100 1       100 1 الماليةو  مصلحة المحاسبةرئيس 

 100 2     100 2   محاسب رئيسي
 100 4   25 1 50 2 25 1 رئيس فرع المحاسبة
 100 3 66,66 2     33,33 1 مكلف بالدراسات

 100 1     100 1   الماليوو  في المحاسبة

 تسيري املخزونات
 100 8 37,5 3   50 4 12,5 1 مكلف بالتخزين

 100 1       100 1 رئيس مصلحة التخزين

 القسم التجاري
 100 2     50 1 50 1 رئيس الفرع التجاري

 100 8 37,5 3 12,5 1 37,5 3 12,5 1 عون تجاري
 100 216 30,09 65 5,55 12 42,12 91 22,22 48 المجموع
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، %15,54، %43,33بني الوظيفة وطريقة تسيريها وتعكس أعلى نسبة يوضح اجلدول أعاله العالقة  
، على التوايل تسيري من الداخل بشكل غري قانوين، تسيري من اخلارج بشكل غري قانوين، 2,22%، 33,33%

تسيري من الداخل بشكل قانوين وتسيري من اخلارج بشكل قانوين هذا وتعكس نسبة التسيري من الداخل 
، اما التسيري بشكل غري قانوين من الداخل %12,64الداخل ونسبة التسيري من اخلارج تسري من 64,14%
 .%34,44التسيري بشكل قانوين يعكس نسبة  %43,33واخلارج 

جتماعية السلبية اليت خلفتها تعتمد املؤسسة على التوظيف عن طريق "اإلرث يف العمل" تلك املواريث اإل
واليت تبين وسائل خمالفة للبيئة التنظيمية من حمسوبية ورشوة باإلضافة إىل انعدام  1الثقافة التنظيمية االستعمارية 

تطبيق التشريع التنظيمي فاملؤسسة العمومية اجلزائرية تفتقد إىل وجود سياسة رشيدة للتوظيف باإلضافة إىل غياب 
اباة يف رابة واحملسوبية واحملذلك أن املؤسسات يف العصر احلايل تعتمد على الق 2نسجام يف اإلدارة العامةاإل

التوظيف أين جند يف املؤسسة ميدان الدراسة هذا املبدأ حتول إىل قانون داخلي والذي خلق معه تضخم يف 
إطارات املؤسسة على الرغم من أن املؤسسة ذات طابع صناعي أي حتتاج إىل تنفيذ أكثر من اإلطارات لكن واقع 

أي "  املافيا الصناعية"وشكلت فيها الفئات املتكتلة أشكاال صغرية من املؤسسة يشري إىل عكس ماهو مطلوب، 
متارس سلوكات غري مهنية تعتمد وسائل غري رمسية يف التسيري وقد اصطلح عليها باملافيا ، حتمل صفات املافيا

العامة، مع  اإلدارية واليت اعتمدت على استغالل النفوذ الذي مينحه املنصب ألغراض شخصية واملتاجرة بالوظيفة
بشكل  -رايس محيدو   -مسنت العاصمة إاإلشارة إىل أن النفوذ يف املؤسسات احلديثة بشكل عام ومؤسسة 

خاص مل يعد يتوزع فقط بني اإلطارات وإمنا حسب الفئات املتشكلة اليت سبق ذكرها حيث متتلك كل فئة نفوذ 
غريها، مبنح الوظائف بطرق غري شرعية إن الوظيفة مصدره العمل املافيوزي من إختالس، هتديد وإبتزاز، رشوة و 

العمومية خبلق مواقف معقدة يف إطار العمل فضرورة وطبيعة اخلدمات تتطلب بعض التنازالت ذلك لعدم تطابق 
غري أن عدم التطابق ليس ميرر للقيام باألفعال اإلحنرافية أو  3أخالقيات اإلدارة مع أخالقيات املوظف العام 

 املؤسسة، وغريها أنه ما مت مالحظته يف املؤسسة ميدان الدراسة أن التوظيف فيها يفتقر إىل اعتماد اإلجرامية يف

                                                           
 .384-388، ص3552، القاهرة، منشورات املنطقة العربية للتنمية اإلدارية، 3، طأخالقيات اإلدارة في علم متغيرجنم عبود جنم،  - 1
 .318-316، صالتنمية اإلدارية معضلة الفساد اإلداري: دراسة حالة الجزائربوقنور امساعيل،  -2

3- Jean pierre Pidier, L’Ethique du fonctionnaire ciril: Son controledans les jurisprudences 
administratives et constitutionnelle Paris: Libraireie generale de droit et de jurisprudence, E:J:A, 
1999 P71/ 
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الشروط اليت جسدها الوظيف العمومي كهيئة مكلفة بوضع الشروط القانونية للتوظيف، باإلضافة إىل جانب آخر 
يف ذلك ألن احلالة املعيارية اليت تقوم ساعد على انتشار األفعال غري السوية يتمثل يف عدم وضوح أهداف التوظ

فيها عملية التوظيف تتجسد يف تزويد املؤسسة باليد العاملة لتحقيق أهدافها عن طريق حتقيق التكيف واإلندماج 
بني إحتياجات املؤسسة واحتياجات الفاعلني، أي أن اهلدف األساسي من عملية التوظيف تؤكد يف احلالة 

اإلستفادة من الفاعلني الذين مت توظيفهم بطريقة ال حتتمل فيها املؤسسة تكاليف إضافية  املعيارية يتمثل يف مبدأ
حيث أن املؤسسة ال تعتمد على استئجار خدمات فاعلني إال إذا كان هلا دور فعال يغطي النفقات اليت سيحصل 

إىل حتقيق األهداف عليها غري أن ما يتجسد يف املؤسسة والذي خيلق مشكالت وظيفية ويؤول دون الوصول 
مما يؤدي إىل  1الفردية واملؤسسة يتمثل يف سوء التعريف باملنصب وكذا خطأ يف طريقة احلصول على تلك الوظيفة 

فشل عملية التوظيف يف حد ذاهتا وكذا الفشل يف حتقيق األهداف إن سطرت كفاية من التوظيف وباإلضافة إىل 
الت وطرق التوظيف والقائمني بالتوظيف وأسسه عرفت املؤسسة عوامل ما مت توضيحه يف اجلداول امليدانية عن حا

أخرى تتوفر يف الفاعلني وتتعلق بعملية التوظيف تتمثل يف أن العوامل الفردية الشخصية للموظف العام يف إطار 
و 2مشروعية الوظيفة العمومية متنح املوظف الديناميكية اليت حتركه يف بيئة عمله كموظف باعتباره حمرك وجمسد لل

من هنا يتضح أن األفعال اليت ميارسها الفاعلون يف املؤسسة واليت أشرنا إليها بأهنا إحنرافية يف جزء منها تنتج من 
شخصيته وختلق قواعد جيسدها أثناء ممارسته املهنة، كما أن ما يساعد على ذلك يتمثل يف إ ال عناصر أساسية 

أ من حتليل الوظائف مث البحث والتنقيب عن مصادر األفراد، مث ترغيب يف التوظيف باعتباره عملية جيب أن تبد
حيث يلتحق املوظف باملؤسسة بطرق غري  3العناصر املتميزة واستقطاهبا لإللتحاق باملؤسسة مث ترغيبها للعمل فيها

ن األساس األول رمسية عن طريق تعويض الوالد أو باحملسوبية واإلنتماء إىل أحد املسؤولني يف منطقة السكن أي أ
لإللتحاق باملنصب ال يتوافق مع املعايري القانونية وهذا يساهم يف جتسيد فكرة مبدئية لديه باعتماد الطرق 

 واألساليب غري الرمسية يف حتقيق األهداف انطالقا من طريقة احلصول على الوظيفة والوسائل املعتمدة لذلك.

  

                                                           
1- J:M Pertti, Gestion des ressources humaines , Edition Vuilbert, 1998, P198: 
2- Jean François Chaude, L’Ethique au service du management 2e éd, Paris: Edition 
Liaisons, 2002, P30-35: 
3- Jean Guyot, le recrutement methodique du personnel, Paris: Entreprise morderne, 
1979, P27: 
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II-   التكوين والثغرات المؤدية إلى االنحرافات التنظيمية:التحليل التنظيمي في تطبيق قوانين 
 :أوال: عملية التكوين كنسق في العمليات اإلدارية

 قوانين االتفاقية الجماعية والقانون الداخلي: -0
ختضع عملية التكوين يف املؤسسات لضوابط قانونيةتتضمنها االتفاقية اجلامعية والقانون الداخلي حيث تتعدد 

التكوين اليت تتبعها املؤسسة فنجد تكوين داخلي يتم يف املؤسسة يف مكان العمل وتكوين  من خالهلا أشكال
ـ أو تكون  CFFCخارجي يتم يف مراكز تكوين مهين أو مركز التكوين التابع ملؤسسات االمسنت اجلزائرية ـ 
وااللتحاق مبكونني على خارج الوطن ويكون يف اجتاهني تكويين يكون باجتاه فاعلي املؤسسة إىل خارج اجلزائر 

مستوى مؤسسات أو تكوين يف مراكز متخصصة وقد يكون تكوين من طرف مكونني أجانب يلتحقون باملؤسسة 
ـ وتتضمن قوانني التكوين شروط وخطط التكوين  CFICـ مؤسسة االمسنت رايس محيدو ـ أو مركز التكوين ـ 

القوانني فئات التكوين من مكونني ومتكونني  باإلضافة إىل عقد التكوين على حسب املؤسسة وتضبط هذه
باإلضافة إىل املكان الذي سيتم فيه التكوين والنفقات املطلوبة من طرف املؤسسات املكونة ويتم التكوين وفق 

 الشروط والقوانني التالية: 

 الفصل االول: شروط خطط التكوين وتنفيذه 

سني مردود العمال وترقيتهم الداخلية، أن يقوم مبا يتعني على املستخدم، من اجل ضمان حت : 331املادة 
 يأيت: 

  وضع خطط لتكوين العمال وحتسني تأهيلهم وجتديده لتحقيق التحسن املستمر مكافئتهم، وذلك تبعا
 ملتطلبات املؤسسة.

 .)القيام خبطوات لضمان تكيف العمال احلديثي التوظيفي، )حتقيق...... املهنية 

 : 334املادة 
 التكوين املهين وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية املعمول هبا، تنظم خطط  

 : 332املادة 
 يتعني على املستخدم أن ينجز خطط تكوينه وتأهيله للعمال حسب برنامج يستشري نشأته جلنة املسا ة. 
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 :336املادة 
مستوى التأهيل اليت يتعني على كل عامل أن يتابع الدروس، أو دورات، أو خطوات التكوين، أم حتسني  

ينظمها املستخدم قصد حتديث معارفه العامة، واملهنية والتكنولوجية، أو تعميقها، أو رفع مستواها، وذلك يف إطار 
 حتسني سري املؤسسة أو زيادة فعاليتها،

 :334املادة 
خطط  ميكن املستخدم أن يطالب العمال الذين تتوفر هلم..... والكفاءات، باملسا ة النشيطة يف 

 *التكوين وحتسني مستوى التأهيل اليت ينظمها مقابل مكافأة حتدد عن طريق التنظيم.

 : 338املادة 
ميكن العامل الذي يسجل امسه ملتابعة دروس تكوين أو حتسني ملستوى التأهيل املهين أن يستفيد تكييفا  

 ألوقات عمله او.... مع مراعاة موافقة املستخدم على ذلك.

 : 334املادة 
 يتعني على املستخدم أن خيصص ميزانية للتكوين وفقا لألحكام التنظيمية املعمول هبا. 

 عقد التكوين:

 : 315املادة 
يربم عقد بني املستخدم وكل عامل يقبل يف دورة التكوين الذي تنظمه املؤسسة حيدد عقد التكوين ما  

 يأيت على اخلصوص:

 اهلدف من التكوين  -
 مكان التكوين  -
 وين مدة التك -
 أجر العامل طوال مدة التكوين  -
 منصب العمل الذي سيشغله عقب التكوين -

                                                           
 .3558االتفاقية اجلماعية، الباب الثامن، التكوين املهين، مؤسسة االمسنت رايس محيدو اجلزائر العاصمة،  *
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 كيفيات مراقبة التكوين، وسريه، واملواظبة على حضوره، واالنضباط فيه  -
 حالة فسخ العقد -
 مدة االلتزام التعاقدي -

 : 313املادة 
ل من سنتني فيما خيص ( مدة التكوين، وال جيوز أن تكون أق53تساوي مدة االلتزام التعاقدي ضعفي ) 

 ( أشهر.51أي تكوين تفوق مدته ثالثة )

 : 313املادة 
تكون الفرتة الفاصلة بني تكوين وتكوين آخر، متساوية لفرتة االلتزام التعاقدي، وال جيوز أن يكون اقل  

 (.53من سنتني )

إن اخللل التنظيمي الذي تتضمنه القوانني السابقة واملتعلقة بالتكوين يتمحور حول طريقة تطبيقها حيث          
أن تطبيقها انطالقا من الثغرات اليت تتضمنها خبلق احنرافات تنظيمية ذلك أن املنطلق الذي تتبعه املؤسسة يف 

املخططني يدرجون التكوين على أساس أن املؤسسة تصرف التكوين يشكل احنرافا يف حد ذاته فاملؤسسة بفاعليها 
هلا ميزانية تكوين ويف حالة مل تنفق يف جماهلا يفرض على املؤسسة دفع ضريبة وعلى هذا األساس فإن األساس 

وهذا ما يشكل  1الذي تعتمده املؤسسة للتكوين هو برجمة التكوين غري هادف لتجنب دفع ضريبة عدم إجرائه 
ان التكوين يتم بوضع  332، 331ميا للخروج عن القوانني املذكورة سابقا واليت حيدد يف مادهتا احنرافا تنظي

خطط، كما ان التكوين ال يكون للفئات اليت حتتاج إليه وهذا ما ستوضحه يف اجلداول الالحقة حيث يتم اختيار 
للنقابة... اضف إىل أن التكوين يتم  فاعلني وفقا ملصاحل خاصة حتكمها عالقات مجاعة الرفاق أو عالقة االنتماء

يف ختصصات ال تتوافق مع التخصص الذي يتطلبه العمل فاعلية املستفيدين من التكوين يتم تكوينهم يف 
ـ الذي تعترب ختصصاته مواكبة للتطور يف جمال االمسنت واليت تتوفر عليها  CFICاإلسعافات األولية او يف مركز ـ 

ضف إىل فرتة التكوين حسب ذات املبحوث ال تكفي الكتساب مؤهالت مهنية ذلك املؤسسة ميدان الدراسة، ا
يوما على األغلب ملعظم املتكونني واجلداول الالحقة سنوضح أكثر اخللل التنظيمي أما  32أن مدهتا تدوم 

                                                           
 ، اجلزائر العاصمة.31، مع املكلف بالتكوين، مؤسسة االمسنت رايس محيدو، الساعة، ص 3554مقابلة أجريت بتاريخ اكتوبر  1
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يته الذي سنوضح وضع CFICاالحنرافات اليت تنتج عنه فتتمثل يف اختالس املال العام حيث يوجه إىل مركز 
 وكيف يتم اختالس الحقا.

 التكوين الخارجي التابع للمؤسسة: -ثانيا 
 :CFICالتكوين في مراكز التكوين المهني ومراكز أخرى والتكوين في مركز  -0

تتبع املؤسسة ميدان الدراسة تكوينا ملستخدميها وفقا للقوانني املذكورة وسابقا بتطبيق الثغرات القانونية ال  
اإلشارة إن هذه األخرية تنتج عنها احنرافات تنظيمية وقيل إىل اإلشارة إىل هذه االحنرافات القانون وكما سبق 

بالتفصيل ستحاول حتديد مكان إجراء التكوين الذي تتبعه املؤسسة غري أن ما جيدر اإلشارة إليه أن احلديث عن 
مريتون" أنه توجد بعض الظروف اليت اخللل واالحنرافات ال يعين بالضرورة أهنما عاملني سلبيني حيث كما يشري "

ويغري مرتون هذا الفعل  1اليتاح فيها لكل أعضاء النسق االجتماعي فرصا متساوية الستخدام الوسائل التنظيمية
احنرافا عن املعايري غري أنه يؤدي إىل ردود افعال ختلق حالة من التوافق والقبول إلعادة حتقيق التوازن للنسق، غري 

شارة إليه أن هذا االحنراف ناتج عن تعدد األهداف فاملؤسسة كبناء كلي مبختلف أنساقه الفرعية أن ما جيرر اإل
فهي تتضمن اهلدف األساسي للمنظمة وهدف فاعلي املنظمة أو لصاحل فاعليها الذين لديهم أهداف مزدوجة بني 

ث إىل اجلانب السليب واإلجيايب اهداف املنظمة واألهداف الفردية يف احمليط أو البيئة اخلارجية وبعد احلدي
 لالحنرافات سنوضح مكان إجراء التكوين من خالل اجلداول التالية: 

 

 

 

                                                           
 ة حممد سعيد فرج.جوناثان برتيز: بناء نظرية علم االجتماع، ترمج 1
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 ( يوضح مكان اجراء التكوين74جدول رقم )

 القسم

 (داخل الوطن/خارج الوطن) :داخل املؤسسة، خارج املؤسسة–مكان إجراء التكوين 

 المجموع

 خارج المؤسسة L’SCALداخل املؤسسة 

تكوين يف ميدان املؤسسة 
أثناء ممارسة العمل يف 

التشحيم عند بداية استالم 
 الوظيفة

تكوين من 
طرف مختصين 

 من عنابة

 خارج الوطن داخل الوطن
 CFICمركز التكوين 

 مخبر بومرداس مركب زهانة
وحدة قصر 

 البخاري
 بني عمران الحجار عنابة

مؤسسة 
EMAZA 

مؤسسان 
ببلدان أجنبية 

 أخرى
رسكلة كهرباء 

 عامة
مبادئ أولية 
 إعالم آلي

 مسير آلة إسعافات أولية

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار
 5,48 3 8,83 4 8,83 4 6,86 4 2,88 6 6,86 4 34,4 32 33,44 31 4,8 35 32,68 36 5,48 3 4,84 8 الصيانة

  
353 355 

 355 63 4,81 1 4,64 6 6,42 4 4,64 6 4,81 1 1,33 3 4,81 1 36,33 35 6,64 6 6,42 4 6,42 4 3,63 3 36,33 35 احملجر
 4,58 3 36,33 8 االنتاج

  
3 4,58 4 34,38 33 34,48 3 3,54 33 34,48 

  
3 3,54 

  
4 8,36 

  
44 355 

 2,22 3 36,66 1 36,13 33 املوارد البشرية
    

3 2,22 
    

3 2,22 
  

3 2,22 
    

38 355 

 63,13 6 املاليةو  احملاسبة
    

3 2 
      

3 35 3 35 4 35 2 32 
    

35 355 

 63,33 3 تسيري املخزونات
  

3 36,66 
          

3 11,11 
    

3 36,66 
  

6 355 

 15 1 القسم التجاري
  

3 36,66 
    

3 8,11 
  

3 36,66 3 8,11 3 36,66 
  

3 8,11 
  

33 355 
 355 364 3,33 1 4,81 31 4,56 34 8,34 33 2,44 36 8,43 34 4,58 33 34,44 14 4,66 4,66 6,13 34 8,43 34 3,6 4 11,11 48 اجملموع
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يوضح اجلدول مكان اجراء التكوين حيث يتم التكوين يف املؤسسة ميدان الدراسة مؤسسة االمسنت 
رايس محيدو داخل املؤسسة وخارجها وهذا داخل الوطن اي داخل اجلزائر، وكذا خارج اجلزائر حيث وزعت 

يدو أثناء ممارسة وفيها يتم تكوين يف ميدان املؤسسة أي مبؤسسة رايس مح L’SCALتكوينات داخل املؤسسة 
العمل من طرف املكلف بالتكوين أو احد الرؤساء املباشرين من فئة عمال التنفيذ أو التكوين من طرف خمتصني 
من والة عنابة شرق اجلزائر حيث يلتحقون باملؤسسة الجراء حصص تكوين للفاعلني هذا عن التكوين داخل 

ارج املؤسسة خارج الوطن، أما التكوينات اليت تتم خارج املؤسسة وتكوينات تتم خارج املؤسسة داخل الوطن وخ
ـ التابع ملؤسسة االمسنت اجلزائر اما باإلضافة اىل   CFICاملؤسسة داخل الوطن قسم يف مركز التكوين  ـ 

تكوينات مركب زهانة ـ وهران ـ غرب اجلزائر، خمرب بومرداس، وحدة قصر البخاري، احلجار عنابة، بين عمران، أما 
وين خارج املؤسسة خارج الوطن فيتم يف اسبانيا ومؤسسات بلدان أخرى وهي املؤسسات اليت تشرتي منها التك

مؤسسة االمسنت رايس محيدو وتقنيات االنتاج حيث تشرتط يف العقد اجراء تكوين من طرف الدولة اليت تشرتي 
تكوين يف جهات تكوين  %14,34، وتليها نسبة CFI تكوين مركز %41,18تقنياهتا وتعكس اعلى نسبة 

 %35,44خمرب بومرداس، وحدة قصر التجاري، احلجار عنابة وبين عمران، تليها نسبة ، أخرى مركب زهانة
تكوين خارج اجلزائر ويتضح من خالل النسب املتذبذبة أن التكوين  %2,44ونسبة  L’SCALتكون داخل 

إذا انتقلنا من معطيات اجلدول اليت توضح غري مدروس وغري خمطط حسب احتياجات املؤسسة وفاعليها خاصة 
أيام ومبادئ أولية يف اإلعالم اآليل باإلضافة إىل  35عامة ملدة  وينات فهي يف معظمها تكوينات إماحمتوى التك

أشهر هذا األخري الذي يتضمن تكوين يف أحدث  4يوم ومسري آلة تقنيات حديثة ملدة  32اسعافات أولية ملدة 
 لكها املؤسسة فكل تقنياهتا قدمية باستثناء الفرن واملربد.التقنيات واليت مت
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 (: مكان اجراء التكوين وحصول تغيير في الوظيفة بعد التكوين75الجدول )

 القسم

 مكان اجراء التكوين
 
 
 
 
 
 
 

 فئات تكوين لمن يكون

 داخل الوطن/خارج الوطن :داخل المؤسسة، خارج المؤسسة–مكان إجراء التكوين 

 المجموع

 خارج المؤسسة L’SCALداخل المؤسسة 

تكوين في ميدان 
المؤسسة أثناء ممارسة 
العمل في التشحيم عند 

 بداية استالم الوظيفة

تكوين داخل 
المؤسسة 
L’SCAL  من

طرف مختصين 
 من عنابة

 خارج الوطن داخل الوطن
 CFICمركز التكوين 

 مركب زهانة
وحدة قصر  مخبر بومرداس -وهران-

 البخاري

 الحجار عنابة
سكك -

 -حديدية
 بني عمران

مؤسسة 
EMAZA 

 -إسبانيا-

مؤسسان ببلدان 
 أجنبية أخرى

بلدان شراء -
تقنيات 

L’SCAL 

رسكلة كهرباء 
 عامة

 أيام 01

مبادئ أولية 
 إعالم آلي

 إسعافات أولية
 يوما 02
 

 مسير آلي
 تقنيات حديثة

 أشهر 1

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

 الصيانة
 355 34   2,88 3 2,88 3   2,88 3   2,88 3 31,23 4 33,46 3 33,46 3 31,23 4 2,88 3   لكل الفئات
 355 82     4,43 8 35,28 4 4,52 6 4,52 6 4,52 6 33,44 33 33,44 33 4,43 8 34,33 33   4,43 8 لفئة دون أخرى

 احملجر
 355 35   15 1 4,64  35 3       15 1         35 3 لكل الفئات
 355 23 2,46 1 2,46 1  4 4,64 4 2,46 1 1,84 3 2,36 1 31,46 4 33,21 6 4,64 4 4,64 4 3,43 3 32,18 8 لفئة دون أخرى

 االنتاج
 355 8           33,2 3   14,2 1 32 3       32 3 لكل الفئات
 4,84 3 34,61 6 لفئة دون أخرى

  
3 4,84 2 33,34 4 33,42 3 3,41 33 36,83 

  
3 3,41 

  
4 4,42 

  
43 355 

املوارد 
 البشرية

 355 31   8,64 3   34,14 4   34,14 4 34,14 4   4,14 3 8,64 3     36,58 6 لكل الفئات
 8,11 3 32 1 43,66 2 لفئة دون أخرى

    
3 8,11 

    
3 8,11 

  
3 8,11 

    
33 355 

 احملاسبة
 املاليةو 

 355 36     32 4 38,42 1 33,2 3 6,32 3   6,32 3         13,32 2 لكل الفئات
 355 2     35 3 35 3   35 3       35 3     35 3 لفئة دون أخرى

تسيري 
 املخزونات

 355 6       25 1   36,66 3   36,66 3         36,66 3 لكل الفئات
 355 2   35 3     45 3           35 3   35 3 لفئة دون أخرى

القسم 
 التجاري

 355 8   33,2 3   33,2 3   32 3   33,2 3     32 3   33,2 3 لكل الفئات
 355 4       32 3 32 3               25 3 لفئة دون أخرى

 355 343 3,53 1 2,31 32 6,2 34 4,41 34 2,44 36 4,41 34 2,31 32 34,54 43 4,34 34 6,2 34 8,33 34 3,14 4 36,41 48 اجملموع اجملموع
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من خالل نسب اجلدول يتضح أن التكوين املتبع ال حيققتغيري يف حمتوى الوظيفة حيث حسب إشارة 
احلاصل فتتم على مستوى املبحوثني أن التكوين مل يضف أي جديد للوظيفة من حيث تطوير حمتواها، أما التغيري 

الوظيفة ذاهتا أي تغيري أو حتويل من وظيفة ألخرى وليس تطوير يف املؤهالت، فالتكوين الذي خططت له 
املؤسسة غري هادف لن الوظائف اليت تتضمنها املؤسسة حسب ماهو موضح يف جداول التوظيف والنسبة 

هربائية وااللكرتونية أي اآللية، باإلضافة إىل تكوينات التنظيمية هلا واليت تتضمن وظائف متخصصة يف الصيانة الك
 حول صيانة تقنيات االنتاج تتضمن تكوينات حول تركيب تقنيات االنتاج.
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 (: يوضح سبب التكوين لفئة دون أخرى76جدول رقم )

 

 القسم

 اجملموع فئات التكوين ـ التكوين لكل الفئات أم لبعضها وأسبابه
 التكوين لفئة دون أخرى 

 
 التكوين لكل العمال

تكوين لتجنب 
 ضريبة عدم التكوين

تكوين كسياسة 
 للرتقية

تكوين بسبب 
 دوافع أخرى "اجلهوية واحملسوبية"

 % ت % ت % ت % ت % ت النسبة التكرار 
 355 24 32,43 32 36,44 10 8,47 05 20,33 12 28,81 17 الصيانة
 355 43 36,66 54 38,24 12 9,52 04 21,42 09 23,80 10 احملجر

 355 22 38,38 35 14,24 19 5,45 03 27,27 15 14,54 08 االنتاج

 355 33   34,38 03   42,85 09 42,85 09 املوارد البشرية
 355 36       31,25 05 68,75 11 احملاسبة واملالية
 355 54   33,33 02   33,33 03 44,44 04 تسيري املخزونات
 355 35   45,55 04     60,00 06 القسم التجاري

 355 333 32,54 13 23,58 50 5,66 12 25,00 53 25,94 55 اجملموع
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 فئات التكوين:  -2

يعترب التكوين أحد العمليات اإلدارية اليت تستخدمها املؤسسة، هذا األخري الذي يتم لفئة دون األخرى            
تشري أن التكوين يكون لكل العمال، أما النسبة اليت تشري إىل أن التكوين يكون نسبة  %32,44مقابل نسبة 
تكوين على  %31,28سة للرتقية ونسبة تكوين كسيا %2,66لتجنب ضريبة عدم التكوين ونسبة  32,55%

 تكوين لدوافع أخرى. %32,54أساس اجلهوية واحملسوبية ونسبة 

من خالل النسب السابقة ونسب اجلداول السابقة اليت تعرب عن مكان إجراء التكوين ويتضح أن  
ون أخرى وأن نفس املؤسسة ال تعتمد خطة واضحة للتكوين ذلك أن املبحوثنب يؤكدون أن التكوين يكون لفئة د

الفاعلني يستفيدون من التكوين يف كل دوراته وهذا ما أكدته الدراسة السابقة ـ مستوى املاجستري ـ أما الدوافع 
الذي يعترب مشروع أنشأه املدراء السابقني خلدمة  CFICاألخرى فتتمثل يف توجيه نفقات التكوين ملركز 
إذا مل تستمر نفقات مؤسسات االمسنت ـ وهبذا وضعت  قوانني  مصاحلهم اخلاصة حيث أن هذا املركز سيتم غلقه

يف املقابلة  PDGإلزامية لتخصص كل مؤسسة امسنت من ميزانيتها للتكوين كشرط أساسي يف املركز كما أشار 
اليت اجريت معه يف فرتات سابقة وبالتايل يعترب هذا املركز مصدر الختالس أموال املؤسسة لصاحل فاعلني آخرين، 

 هي سياسة يعتمدها أصحاب النفوذ يف املؤسسات لتحقيق الثراء من األموال العمومية قبل اخلروج من املؤسسةو 
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يوضح اجلدول مكان اجراء التكوين داخل وخارج املؤسسة واستفادة الفئات منه وتعكس النسب تذبذب 
يف التكوين داخل املؤسسة وخارجها والتكوين يكون كما سبق اإلشارة حسب موقع اجرائه لفئة دون االخرى أي 

ة للتكوين حسب منطه فالتكوين خارج اجلزائر يتم التوجيه له ال يكون لكل الفئات ويتم اختيار الفئة املوجه
حسب الرتبة املهنية، اي إطارات باإلضافة إىل فئات مهنية بسيطة تربطها عالقة مع أحد املسؤولني املسريين حبيث 

على حتدث صراعات حول أشكال التكوين املختلفة باإلضافة إىل الفئات املستفيدة من التكوين، يؤكد املبحوثون 
حمتوى التكوين حيث أشار احد املبحوثني على أهنا تكوينات بسيطة يف شكل مبادئ أولية أما عن االحنرافات 
اليت تعرفها عملية التكوين فتتمثل يف وضع قوائم بأمساء املتكونني دون استفادة فعلية لرفع ميزانية التكوين وخيتلف 

ملؤسسة متيل إىل منح التكوين للقسم الذي لديه نفوذ حمصل التكوين أو االستفادة منه من قسم اآلخر فسياسة ا
 عليه من الوظائف التابع للرئيس املدير العام، باإلضافة إىل نفوذ ناتج عن عالقات مع فاعلني من خارج املؤسسة.
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 باألقدمية في العمل والمستوى التعليمي(:يوضح الفئات المستفيدة من التكوين حسب الوظيفة وعالقتها 77الجدول رقم )

 القسم

التكويناألقدمية يف   
 

 االستفادة من 
 التكوين من عدمه

 املستوى التعليميو  األقدمية

 سنة فما فوق 15] سنة]15-سنة  35] سنة]35-35] ]35-شهر اجملموع

مي
أ

ائي 
بتد
ا

سط 
متو

 

وي
ثان

عي 
جام

 

خر
آ

مي 
أ

ائي 
بتد
ا

سط 
متو

 

وي
ثان

عي 
جام

 

خر
آ

مي 
أ

ائي 
بتد
ا

سط 
متو

 

وي
ثان

عي 
جام

 

خر
آ

مي 
أ

ائي 
بتد
ا

سط 
متو

 

وي
ثان

عي 
جام

 

خر
آ

 

 الصيانة
 لكل الفئات

 38 3  3 3 3 3 3     3 3    3  3    1 3 تكرار
 355 2,22  2,22 2,22 2,22 2,22 33,33     33,33 2,22    33,33  2,22    36,66 33,33 النسبة

لفئة دون 
 أخرى

 23 1   3 3  4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3  3 1 4 3 3 3 تكرار
 355 2,88   1,43 1,43  4,84 4,84 4,84 3,46 3,46 3,46 4,84 4,84 1,43 3,46 3,46  1,43 2,88 4,84 1,43 3,46 3,46 النسبة

 احملجر
 لكل الفئات

 35    3     3         4 3 3   3 3 تكرار
 355    35     35         4,84 35 35   35 35 النسبة

لفئة دون 
 أخرى

 12 1 3  3 3 3 3 3   4 3  4 3 3 3 3   3  1 6 تكرار
 355 8,24 3,82  3,82 3,82 3,82 2,43 3,82   33,43 3,82  33,43 3,82 2,43 2,43 35   3,82  8,24 34,34 النسبة

 االنتاج
 لكل الفئات

 8  3  3     3  3    3 3  3  3    3 تكرار
 355  33,2  33,2     33,2  33,2    33,2 33,2  3,82  33,2    33,2 النسبة

لفئة دون 
 أخرى

 44 3  1 3  4   3  3   4 1    4 3 4  4 6 تكرار
 355 3,33  6,18 3,33  34,84   3,33  4,32   34,84 6,18    34,84 3,33 8,23  8,23 33,46 النسبة

املوارد 
 البشرية

 لكل الفئات
 4      3               3 4  2 تكرار
 355      33,33               33,33 36,66  22,22 النسبة

لفئة دون 
 أخرى

 32 3  3 3 3        3   3 3   4     تكرار
 355 6,66  6,66 6,66 6,66        6,66   6,66 6,66   6,66     النسبة

 احملاسبة
 املاليةو 

 لكل الفئات
 35  3 3    1             3 1    تكرار
 355  36,66 35    15             35 15    النسبة

لفئة دون 
 أخرى

 6   3    3             3     تكرار
 355   11,11    36,66             11,11     النسبة

تسيري 
 املخزونات

 لكل الفئات
 4                    3 3    تكرار
 355                    25 25    النسبة

لفئة دون 
 أخرى

 2   3    3 3                 تكرار
 355   35    45 45                 النسبة
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 القسم

التكويناألقدمية يف   
 

 االستفادة من 
 التكوين من عدمه

 املستوى التعليميو  األقدمية

 سنة فما فوق 15] سنة]15-سنة  35] سنة]35-35] ]35-شهر اجملموع

مي
أ

ائي 
بتد
ا

سط 
متو

 

وي
ثان

عي 
جام

 

خر
آ

مي 
أ

ائي 
بتد
ا

سط 
متو

 

وي
ثان

عي 
جام

 

خر
آ

مي 
أ

ائي 
بتد
ا

سط 
متو

 

وي
ثان

عي 
جام

 

خر
آ

مي 
أ

ائي 
بتد
ا

سط 
متو

 

وي
ثان

عي 
جام

 

خر
آ

 

القسم 
 التجاري

 لكل الفئات
 4                     3 3   تكرار
 النسبة

  
25 25 

                    
355 

لفئة دون 
 أخرى

 تكرار
        

3 
       

3 
    

3 
  

6 
 النسبة

        
11,11 

       
11,11 

    
11,11 

  
355 

 اجملموع
 338 4 1 33 8 2 33 34 4 8 3 8 4 6 32 4 4 6 6 33 36 38 8 31 31 تكرار
 355 1,44 3,13 2,36 1,2 3,34 4,83 6,34 1,44 1,2 5,41 1,2 3,42 3,61 6,24 1,54 1,54 3,61 3,61 4,83 4,53 4,84 1,2 2,4 35,58 النسبة
 21,02 19,26 20,06 39 النسبة
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(: توزيع التكوين حسب االقدمية يف العمل واملستوى التعليمي وتعكس أعلى 77يوضح اجلدول رقم ) 
 %35,56ونسبة % 33,53سنوات ] تليها نسبة  35تكوين لفئات أقدميتها ] شهر غلى  %14نسبة 
سنة ] هذا حسب  15سنة ـ  35ا فئة ] سنة ] وأخري  35سنوات ـ  35على التوايل فئة ]  %34,36ونسبة 

فئات التكوين مع األقدمية باإلضافة إىل األقدمية يتضح أن التكوين ال خيتلف حسب املستوى التعليمي فالنسب 
 أو أقل. %35إىل  %2متقاربة ين 

كد ما يتضح من خالل اجلدول أن التخطيط ال يتحكم فيه ال املستوى التعليمي وال االقدمية وهذا ما يؤ  
مضمون اجلداول السابقة ألنه حسب القانون املتعلق بالتكوين يفرتض أن يكون التكوين للفئات األد  حسب 
األقدمية أي عندما يتوظف أحد الفاعلني يستفيد من تكوين مبختلف أشكاله سواء داخل الفئات اليت حتتاج فعال 

يمي أد  حيتاج إىل تكوين متخصص وتكوين غري إىل تكوين، فاملؤسسة تتضمن فاعلني الفاعل الذي مستواه التعل
متخصص وهذا ال يتم حيث ال يراعي املكلفون بالتخطيط للتكوين أن الفئة األد  واليت مستواها أقل حيتاج إىل 
تكوين داخلي ملعرفة أساسيات الوظيفة وهو التكوين الغري متخصص وكذا إىل تكوين حول مضمون الوظيفة وهو 

 التكوين املتخصص.

من خالل اجلدول الذي يوضح الفئات املستفيدة من التكوين حسب الوظيفة وعالقتها باألقدمية يف 
العمل واملستوى التعليمي من استفادة الفاعلني من التكوين من عدمه اي هل التكوين لكل الفئات أم للبعض، 

ة التوظيف اليت بالرغم من حيث كما سبق اإلشارة ال تلعب األسس املهنية أو التنظيمية دورا يف ضبط عملي
استحداث برامج تكوينية تتناسب مع التقنيات احلديثة لإلنتاج إال أن اخللل الذي عرفته املؤسسة أهنا ال تتضمن 
على تقنيات حديثة تتوافق مع التكوين املربمج يف املراكز اليت يتم فيها، فهي تتربمج تكوينات حديثة من حيث 

ف منها فالعامل البسيط يكون يف مبادئ أولية يف الربامج احلديثة والفاعلني املضمون لكن ال يتم حتقيق هد
اآلخرين من فئة اإلطارات يتكونون يف تكوين معمق حول التقنيات احلديثة لكنه ال خيدم الوظائف الفعلية فهي 

التكوين يف ـوهبذا جند أن  L’SCALتكوينات ال تتوافق من متطلبات الوظائف اليت تتضمنها مؤسسة امسنت ـ 
هذه األخرية ال تعتمد ال على الوظيفة أو رتبتها املهنية وال على األقدمية وال على املستوى التعليمي عكس 

ضعف التأهيل الناتج عن  القوانني اخلاصة بالتكوين اليت تؤكد على ضرورة مراعاة احتياجات الفاعلني من التكوين
 .وكذا من فئة دون األخرىضعف املستوى التعليمي، قلة سنوات اخلربة، 

  



الفصل السادس: واقع الفساد التنظيمي بين التجديد في العمليات اإلدارية على مستوى التوظيف، التكوين 
 والترقية والصراع اإلجتماعي

 

418 
 

 الخلل الوظيفي الناتج عن فعالية أو عدم فعالية التكوين: -3
 يوضح نوع التكوين المتبع في المؤسسة  :(78جدول رقم )

 القسم
تكوين يف ختصص 
 "ميكانيك، إلكرتونيك"

تكوين خارج التخصص 
"اسعافات أولية، تكنولوجيا 

 متطورة"
 اجملموع

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار
 100 59 84,74 50 15,25 09 الصيانة
 100 42 73,80 31 26,19 11 احملجر
 100 55 81,81 45 18,18 10 االنتاج
املوارد 
 البشرية

14 66,66 7 33,33 21 100 

احملاسبة 
 واملالية

06 37,50 10 62,50 16 100 

تسيري 
 املخزونات 

02 22,22 07 77,77 09 100 

القسم 
 100 10 70,00 07 30,00 03 التجاري

 100 212 74,05 157 25,94 55 اجملموع 
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III- انحراف تنظيمي أو جريمة فساد منظمة في عملية الترقية: 
 حصول الموارد البشرية على ترقية من عدمه على مستوى األقسام(: يوضح 79الجدول رقم )

 القسم
 اجملموع عدم احلصول على الرتقية حصول املوارد البشرية على الرتقية

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
 100 59 50,84 30 49,15 34 الصيانة
 100 42 2857 12 71,42 15 احملجر
 100 55 56,36 31 43,63 34 االنتاج

 100 21 42,85 09 57,14 33 املوارد البشرية
 100 16 100 16  - احملاسبة واملالية
 100 09 88,88 08 11,11 53 تسيري املخزونات
 100 10 100 10  - القسم التجاري

 100 212 54,71 116 45.28 46 اجملموع
 

ال حيصلون   %24,43يوضح اجلدول حصول الرتقية من عدمه يف املؤسسة ككل وتعكس أعلى نسبة  
 %26,16، %88,88على التوايل قسم احملاسبة واملالية والقسم التجاري و %355على ترقية وتتضمن 

على التوايل قسم تسيري املخزونات، قسم اإلنتاج، قسم الصيانة وقسم املوارد البشرية  %38,24و 43,82%
، %41,61، %44,32، %24,34، %43,43حيصلون على ترقية تتضمن   %42,61واحملجر مقابل 

 احملجر قسم املوارد البشرية، قسم اإلنتاج وقسم تسيري املخزونات.على التوايل  33,33%

من خالل النسب املوضحة أعاله يتضح أن النسب تتقارب بني حصول الرتقية من عدمه وهذا يربز  
للوهلة األوىل من خالل النسب، حيث أن الرتقية تتم بطريقة طبيعية داخل النسق وأنساقه الفرعية غري أن الواقع 

خيالف احلقيقة التنظيمية اليت يفرتض أن يعرفها النسق بأن تتم الرتقية على أساس سنوات اخلربة وعلى  الفعلي
أساس املستوى التعليمي باإلضافة إىل اعتبارات معيارية أو قانونية أخرى، فالرتقية كعملية إدارية داخل النسق 

ل وظيفي سواء تعلق األمر بالنسبة اليت تشري وباعتبارها مؤشر التجديد االقتصادي يف اجلانب البشري تعرف خل
إىل وجود ترقية أو النسبة اليت تشري إىل عدم وجودها حيث تتم الرتقية يف احلالة األوىل لفاعلني على أسس غري 
معيارية وهم شبكات غري رمسية تشكلت بناءا على مصاحل وأهداف خاصة بني الفئات املهنية اليت يعرفها النسق، 

علق بعدم حصول ترقية فإن الفاعلني الذين حيصلون على ترقية يعتربون حسب الفئات املهنية املسيطرة أما فيما يت
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على املؤسسة فئات منحرفة عنهم، وهبذا مينعون من اإلستفادة من ترقيات رغم امتالكهم خلربة وأقدمية وكذا 
لية الرتقية يتمثل يف التجاوزات مستوى تعليمي يؤهلهم لذلك، إن شكل اإلحنراف التنظيمي الذي يربز يف عم

القانونية اليت حددت أسس وشروط احلصول على الرتقية، هذه األخرية اليت جتاوزهتا الفئات املنحرفة حيث خلقت 
 أشكاال غري قانونية تتم وفقها الرتقية واعتمدها كقانون بدل القوانني الرمسية.
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 الترقية على مستوى الفرد، القسم والمؤسسة من عدمه وأسباب الترقيةحصول (: 80جدول رقم )

 القسم

 المؤسسةو  حصول الترقية على مستوى افرد، القسم

 المجموع
 الترقية على مستوى الموارد البشرية داخل القسم

 الترقية على مستوى المؤسسة الترقية على مستوى األقسام
 ترقيةتوجد  ال يوجد ترقية توجد ترقية

 ال توجد ترقية
 ال يوجد ترقية توجد ترقية

أسباب 
 قانونية

 محسوبية جهوية
أسباب 
 أخرى

أسباب 
 قانونية

 محسوبية جهوية
من وظيفة 

تخطيط إلى 
 تنفيذ

من وظيفة 
تنفيذ إلى 
 تخطيط

 ت % ت %-ت %-ت %-ت %-ت %-ت %-ت %-ت %-ت ت /% % ت % ت
 010 02,21 31 9/4,91 21/00,14 01/9,94 9/4,91 3/0,22 / 04/1,1 02/1,13 3/0,22 02,21 31 02,12 29 الصيانة
 022 9,22 02 2/0,21 21/22,22 00/1,13 0/1,19 / / 20/02,2 9/1,04 / 9,22 02 23,1 31 المحجر
 020 1,43 9 21/02,22 4/3,31 20/01,32 01/1,22 / / 01/04,1 1/2,11 / 1,43 9 09,13 24 االنتاج

الموارد 
 23 04,21 9 3/4,12 9/04,21 1/02,29 0/0,21 / / 9/04,2 3/4,12 / 04,21 9 09,14 02 البشرية

 المحاسبة
 41 33,33 02 / / 04/29,02 2/4,02 / / / / / 33,33 02 / / الماليةو 

تسيير 
 21 29,22 1 / 0/3,11 1/22,92 0/3,11 / / 0/3,1 / / 29,22 1 3,1 0 المخزونات
القسم 
 sept-30 / / 01 33,33 31 0/3,33 /   / / / 33,33 01 / / التجاري
 292 02,11 94 34/2,11 22/01,41 11/04,12 22/4,09 3/0,22 / 22/01,4 32/2,11 3/0,22 02,11 94 02,0 92 المجموع
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( حصول الرتقية على مستوى الفرد، القسم واملؤسسة من عدمه وأسباب الرتقية 80يوضح اجلدول رقم ) 
بني وظيفة ختطيط أو تنفيذ، وتعكس أعلى النسب أو تظهر على التوايل عدم وجود ترقية سواء على مستوى 

، %32,44مستوى األقسام أو على مستوى املؤسسة ككل  على التوايل املوارد البشرية أي األفراد ككل أو على 
على التوايل حصول ترقية على مستوى املوارد البشرية داخل القسم حصول الرتقية على  36,35%، 36,44%

 مستوى األقسام والرتقية على مستوى املؤسسة.

هذه األخرية اليت مت استبداهلا يتضح من خالل نسب اجلدول أن الرتقية تتم وفق أسباب غري قانونية  
داخل النسق الفرعي باعتباره ميثل كل قسم من أقسام املؤسسة وكذا على مستوى النسق الكلي وبني الفاعلني، 
وتتمثل تلك األسباب يف األسباب القانونية اليت يتم تطبيقها بطريقة غري قانونية أي يتم منحها بطريقة قانونية 

نح لفاعلني دون الفاعلني املؤهلني على أساس الطبقات املهنية املتشكلة داخل املؤسسة، لفاعلني غري مؤهلني أي مت
باإلضافة إىل سبب آخر يتمثل يف اجلهوية اليت تعكس االنتماء إىل نفس األصل االجتماعي أو االنتماء إىل نفس 

قة تواجد املؤسسة أي ـ رايس منطقة السكن التابعة للمسؤولني أو التكتالت املسيطرة أو االنتماء إىل نفس منط
محيدو ـ وكذا سبب آخر يتجسد يف احملسوبية اليت تشري إىل ذلك، باإلضافة إىل األشكال األخرى يعرف نسق 
املؤسسة ترقية يف املستوى األخري غري أن الفرق بني أسس الرتقية املعتمد على مستوى الفاعلني ومستوى كل قسم 

 األساس الذي مت اعتماده يف احلصول ومنح الرتقية يتمثل يف مستوى ومستوى املؤسسة ككل يكمن الفرق يف
الرتقية أي من وظيفة ختطيط إىل وظيفة تنفيذ والعكس حيث تتم يف هذه احلالة إما على شكل عقوبات أو 
ن إجازات أما احلالة األوىل فتعكس الرتقية من وظيفة ختطيط إىل وظيفة تنفيذ والعكس حيث يعاقب الفاعلون الذي

يعيقون حركية النسق يف حتقيق أهدافه بنقلهم إىل وظائف أعلى من حيث الرتتيب اهلرمي وأد  من حيث األجر 
باإلضافة إىل ترقية من تنفيذ إىل ختطيط يف إطار العقاب لنفس الفئة من الفاعلني لتحقيق عجزهم وحتويلهم إىل 

هنية وهذا ينتج بالضرورة عقاب قانوين وتتمثل فئات تنسب يف احنراف أهداف النسق نتيجة لنقص املؤهالت امل
احلالة الثانية يف تطبيق عملية الرتقية يف االجتاهني هبدف اإلجازة وهذا اجلانب يندرج يف جانب غري قانوين كما 

 سبق اإلشارة يتمثل منح إجازات لفاعلني غري مؤهلني بأسباب أو وفق طرق غري قانونية.

 



 الفصل السادس: واقع الفساد التنظيمي بين التجديد في العمليات اإلدارية على مستوى التوظيف، التكوين والترقية والصراع اإلجتماعي
 

423 
 

 (: يوضح حصول الترقية من عدمه على أساس المستوى التعليمي والقائمين بالترقية10الجدول رقم )

 حصول الترقية من عدمه القسم

 القائمين بالترقية و المستوى التعليمي
 متوسط إبتدائي أمي

PDG تكتالت  نقابة
أطراف  الكل عمال

تكتالت  نقابة PDG خارجية
أطراف  الكل عمال

تكتالت  نقابة PDG خارجية
أطراف  الكل عمال

 خارجية
 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 الصيانة

حصول 
 ترقية

                               أخرى                 34,38 3         34,43 1   احملسوبية   36,66 3   44,66 2   8,11 3             36,66 3     اجلهوية                             42 1 أسباب قانونية
عدم 

حصول 
 ةترقي

                               أخرى                 38,42 1         33,2 3   احملسوبية                 43,82 1         38,24 3   اجلهوية                               أسباب قانونية

 المحجر

حصول 
 قيةتر 

                               أخرى     36,66 2         35 6   31,11 4       31,11 4   احملسوبية                         25 3     اجلهوية                               أسباب قانونية
عدم 

حصول 
 ترقية

                               أخرى                 32 3         42 6   احملسوبية                               اجلهوية                               أسباب قانونية

 اإلنتاج

حصول 
 ترقية

                               أخرى                           4,54 3 4,54 3 وبيةاحملس                               يةاجلهو                                أسباب قانونية
عدم 

ول حص
 ترقية

                               أخرى         8,11 3       36,66 4 33,2 1       33,2 1 33,2 1 وبيةاحملس                               اجلهوية                             355 4 أسباب قانونية

 الموارد
 البشرية

حصول 
 ترقية

         34 3         8,11 3       36,66 3 32 1 وبيةاحملس                               يةاجلهو                                أسباب قانونية
                               أخرى
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 الموارد
 البشرية

عدم 
حصول 

 ترقية

                               أخرى           11,11 1   33,33 3               احملسوبية                               اجلهوية                               أسباب قانونية

المحاسبة 
 و المالية

حصول 
 ترقية

                               أخرى                               احملسوبية                               اجلهوية                               أسباب قانونية
عدم 

حصول 
 ةترقي

                               أخرى                               احملسوبية                               اجلهوية                               أسباب قانونية

تسيير 
 تالمخزونا

حصول 
 ترقية

                               أخرى                               احملسوبية                               اجلهوية                               أسباب قانونية
عدم 

حصول 
 ترقية

                               أخرى                               احملسوبية                               اجلهوية                               أسباب قانونية

القسم 
 التجاري

حصول 
 ترقية

                               أخرى                               احملسوبية                               اجلهوية                               أسباب قانونية
عدم 

حصول 
 ةترقي

   01 2 01 2 41 2 4,24 9 1,41 0 1,94 2 2,13 2 2,2 04 3,11 1     0,11 4 00,32 24 1,11 02 المجموع                               أخرى         11,11 3                     احملسوبية                               اجلهوية                               أسباب قانونية
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 القسم
حصول 

الترقية من 
 عدمه

 التعليميالقائمين بالترقية و المستوى 

 مستوى آخر جامعي ثانوي المجموع

PDG تكتالت  نقابة
أطراف  الكل عمال

أطراف  الكل تكتالت عمال نقابة PDG خارجية
تكتالت  نقابة PDG خارجية

أطراف  الكل عمال
 خارجية

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت ت

 الصيانة

حصول 
 ترقية

 011 4                     32 3         أسباب قانونية
 011 33                       36,66 3       الجهوية

 011 34       34,38 3 34,38 3         34,38 3       33,43 1   المحسوبية
 011 1                     355 1         أخرى

عدم 
حصول 

 ترقية

 011 1                   355 1           أسباب قانونية
  4                              3 الجهوية

 011 36   6,32 3   13,32 2       38,42 1   33,2 3           المحسوبية
                                 أخرى

 المحجر

حصول 
 ترقية

 011 4                             25 3 أسباب قانونية
 011 15       35 1 1,11 3       31,11 4 35,11 1           الجهوية

                                 أخرى                                 المحسوبية
عدم 
 حصول
 ترقية

 011 3                           355 3   الجهوية                                 أسباب قانونية
 011 33         33,43 2       33,43 2 4,54 3      3 31,61 1 4,54 3 المحسوبية

                                 أخرى

 اإلنتاج

حصول 
 ترقية

                                 أخرى                                 المحسوبية                                 الجهوية                                 أسباب قانونية
عدم 
 حصول
 ترقية

 011 4                               أسباب قانونية
 011 1         355 1                     الجهوية

 011 34                 8,11 3       33,2 3 8,11 3 33,2 1 المحسوبية
                                 أخرى

الموارد 
 البشرية

حصول 
 ترقية

                                 أسباب قانونية
                                 الجهوية

 011 33                 8,11 3 36,66 3         8,11 3 المحسوبية
                                 أخرى
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الموارد 
 البشرية

عدم 
حصول 

 ترقية

 011 4       33,33 3                     33,33 3 لمحسوبيةا                                 الجهوية                                 أسباب قانونية
                                 خرىأ

المحاس
بة و 
 المالية

حصول 
 ترقية

                                 أخرى                                 المحسوبية                                 الجهوية                                 أسباب قانونية
عدم 
 حصول
 ترقية

 011 3                             355 3 الجهوية                                 أسباب قانونية
 011 34                 33,43 1 38,24 4       33,43 1 38,2 4 المحسوبية

                                 أخرى

تسيير 
المخزونا

 ت

حصول 
 ترقية

 011 3                           355 3   المحسوبية                                 الجهوية                                 أسباب قانونية
                                 أخرى

عدم 
 حصول
 ترقية

 011 8       32 3         25 4         32 3   المحسوبية                                 الجهوية                                 أسباب قانونية
                                 أخرى

القسم 
 التجاري

حصول 
 ترقية

                                 أخرى                                 المحسوبية                                 الجهوية                                 أسباب قانونية
عدم 
 حصول
 ترقية

 011 4                 355 4             الجهوية                                 أسباب قانونية
 011 6                   11,11 3         11,11 3 المحسوبية

 011 202 1,41 0     2,2 04 2,01 00     0,40 3 10,48 23 9,43 21 0,11 4 1,94 2 0,40 3 1,24 02 9,43 21 المجموع                                 أخرى
 

 

 



الفصل السادس: واقع الفساد التنظيمي بين التجديد في العمليات اإلدارية على مستوى التوظيف، التكوين 
 والترقية والصراع اإلجتماعي

 

427 
 

حصول الرتقية من عدمه على أساس املستوى التعليمي والقائمني بالرتقية ويتضح يوضح اجلدول السابق 
من خالل اجلدول وانطالقا من اجلداول السابقة اليت حتدد وجود الرتقية من عدمه وأسس الرتقية أن عملية الرتقية 

ها مبا هو موجود قانونيا تعترب طرق غري جتاوزت الطرق القانونية بشكل مطلق وتثبت طرق حديثة إذا ما قارنا
قانونية حيث تفرضها فئات مهنية أعادت تشكيل نفسها يف شيكات غري رمسية وتتدخل فيها كما أن املستوى 
التعليمي ألغي كمؤشر أو شرط أساسي لعملية الرتقية وهذا ما يؤكده اجلدول أن الرتقية تتم يف كل املستويات 

حصول الرتقية من عدمه من طرف الفئات أو الشبكات املتنوعة ال يتم باعتماد املستوى التعليمية، ويربز اجلدول 
التعليمي بل يلغى هو اآلخر لتربز معايري أخرى تتمثل يف اجلهوية، احملسوبية وطرق أخرى تتمثل يف منح رشوة 

ة تتمثل يف اعتماد احملسوبية، وهبذا يظهر أن عملية الرتقية تتم بوسائل ختلق احنرافات تنظيمي 1للحصول على ترقية 
اجلهوية، باإلضافة إىل منح رشوة واليت عرفت تسليط عقوبات على بعض الفاعلني وهبذا أصبحت جرمية عاقب 

 عليها القانون بسجن فاعلني من داخل املؤسسة.

حسب ما تشري إليه األعمال احلديثة "لبيرت سوندرز" يف نظريته الشمولية لليمني اجلديد يف علم  
االجتماع، فإن أكثر أمناط اجملتمع كفاءة وعدال هو الذي ينهض على السوق احلرة وتكافؤ الفرص، وعلى الرغم 
من التزامه تكافؤ الفرص فإنه يؤكد على الالمساواة الطبيعية أو البيولوجية، مبعىن أن األفراد موهوبون بقدرات عقلية 

 يربز نظام التدرج الطبقي... جتسيد عادل لالمساواة الطبيعية وغريها من القدرات بطريقة خمتلفة ومتفاوتة، ومن مث
إن ما ختتلف فيه أفكار هذا األخري عن منظري النظريات البنائية ميدان الدراسة جند أنه ينطلق أو  2،بني األفراد

قية اليت تتم يهتم بالبناء بتوجيه سلوكات فاعليه حيث جيسد الفكرة الالمساواة الطبيعية الذي يربز من خالل الرت 
بطريقة متفاوتة بني خمتلف الفئات أو الطبقات املهنية للفاعلني داخل البناء وأنساقه الفرعية إذ يفرتض أن اجلزء 
األغلب هو البناء واألنساق اليت هلا حاجات ولزوميات يتعني تلبيتها واشباعها لضمان البقاء واالستمرار للنسق 

الرتقية اليت ختلق يف حالة عدم جتسيدها يف بناء متوازن ووفق نظام مهين، غري بتلبية متطلبات الفاعلني من عمليات 
أنه ما حصل يف البناء ميدان الدراسة يتمثل يف االحتفاظ بالبناء حسب ما مت ختطيطه لكن مع تغيري ما هو رمسي 

 رمسية أي أن الرتقية بغري الرمسي وذلك عن طريق خلق أنساق غري رمسية يسريها فاعلون ساميون مكلفون مبهام غري
حسب النظام العام لبناء املؤسسة جتسده هيئات تتمثل يف مديرية املوارد البشرية على خالف ما حيصل يف مؤسسة 
ـ رايس محيدو ـ لإلمسنت حيث تتم الرتقية كعملية من طرف النقابة أو بعض اجلماعات الضاغطة من تكتالت 

سؤويل مؤسسات عمومية أخرى نظرا للمصاحل املشرتكة بني خمتلف العمال، كما يتدخل فيها أطراف خارجية كم

                                                           
 .3554، مؤسسة امسنت العاصمة ـ رايس محيدو ـ 4:55معطيات من مقابلة مع رئيس مصلحة امليكانيك، الساعة  1

2Davis, K. DW. Moore." Someprinciples of stratification". American SociologicalReview, 
10 (02), 1945,PP 242-249. 



الفصل السادس: واقع الفساد التنظيمي بين التجديد في العمليات اإلدارية على مستوى التوظيف، التكوين 
 والترقية والصراع اإلجتماعي

 

428 
 

الفاعلني املتدخلني يف عملية الرتقية كما أن هذه األخرية حسب ما توضحه اجلداول اليت تعكس عملية الرتقية 
، أي مت والقائمني هبا تتم بوسائل غري رمسية تتمثل يف تقدمي رشوة للحصول على ترقية أو اعتماد االبتزاز والتهديد

خلق أشكاال احنرافية يف إطار احلصول على الرتقية هذه األشكال اليت تعترب احنرافات تنظيمية تطور يف أجزائها إىل 
جرمية منظمة حسب املنظور القانوين، حبيث مت ابتزاز عمال بسطاء وهتديدهم يف حالة اعرتاضهم عند عدم 

ة شكلت حلقة متداخلة تؤسسها معادلة صراع تنظيمي ينتج استفادهتم من الرتقية، مما أدى خلق صراعات تنظيمي
احنرافات تنظيمية تتم بوسائل متنوعة كالرشوة، االبتزاز والتهديد وغريها من الوسائل اليت توضحها اجلداول 
السابقة، تتطور بعضها إىل جرائم منظمة، ينظمها فاعلون سواء بشكل فردي أو مجاعي من تكتالت شبكات 

غري رمسية غري أن ما جيدر اإلشارة إليه أنه حسب ميدان الدراسة وحسب ما تشري إليه النظريات مهنية رمسية و 
السوسيولوجية اليت جتسد هندسة اجملتمع مبؤسساته وعلى وجه اخلصوص النظرية البنائية الوظيفية أن املؤسسة كبناء 

مها، قسم املوارد البشرية، قسم الصيانة، أو نسق تتكون من أجزاء هذه األجزاء يف املؤسسة تتمثل يف خمتلف أقسا
قسم اإلنتاج، قسم احملاسبة واملالية، القسم التجاري واحملجر، تتبادل التأثري فيما بينها وترتبط فيما بينها بتحقيق 
لزوميات ومتطلبات البناء الكلي ـ املؤسسة ـ للمحافظة على بقائها يف حالة طبيعية أو حالة التوازن، واحلديث يف 

إن ما تعتربه النظرية البنائية الوظيفية خلال ، ؤسسات املعاصرة وبصفة عامة واملؤسسة ميدان الدراسة بصفة خاصةامل
وظيفيا كاالحنرافات التنظيمية سواء تطورت إىل جرمية تنظيمية أم ال والناجتة عن الصراعات اليت خلفت فسادا 

ل الفاعلون داخل النسق بالرتاضي أو اإللزام تلك تنظيميا حتولت إىل أهم عناصر حتقيق التوازن حيث يتقب
االحنرافات التنظيمية مبؤشرات ال يفقد فيها البناء بأنساقه اجلزئية توازنه فاملؤسسة العمومية اجلزائرية حتقق أهدافها  

 حتقيق كبناء كلي، كما أن الفاعلني داخل األنساق بالرغم من أن اهلدف األول يف انتمائهم للبناء الكلي يتمثل يف
املنفعة حسب ما أكدت عليه النظريات السابقة اليت تشري إىل النزعة النفعية أو النزعة الوضعية إال أن الواقع 
احلديث للمؤسسة كبناء فرض على الفاعلني ال إراديا جتاوز النظرة النفعية حيث حيتفظ الفاعلني داخل األنساق 

املهنية إال أهنم يواصلون أداء مهامهم الستمرار توازن األنساق  بوظائفهم رغم عدم حصوهلم على أهدافهم كالرتقية
هذا التوازن الذي يتم بالالتوازن  فقد معيار حتقيق األنساق ألهدافها، ويعترب التساؤل الذي طرحة "بارسونز" عند 

احلالية بناءه النظرية واملتمثل يف هل يسلك الناس دائما سلوكا عقليا ؟ وهنا ينطبق تساءل على الوضعية 
للمؤسسات حيث عرفت سلوكات غري عقالنية وبالرغم من ذلك تتحقق أهدافها وهذا إمنا يتجسد كما سبق 
اإلشارة إىل استحداث األنساق لوسائل لتحقيق أهدافها حىت وإن تعارضت تلك الوسائل مع ما هو رمسي أو 

غري منضبط؟ وهنا عرض أن هناك وظائف  قانوين، باإلضافة إىل تساؤله كيف يتحقق النظام ويصبح ممكنا يف عامل
غري رمسية يف املؤسسة تعرف بالوظائف الرمزية املعقدة للعقل البشري تفرز سلوكات ترتجم كيفية حتقيق التوازن يف 

 البناء الكلي مبختلف أنساقه.
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واحتياج إن عملية التوظيف يف املؤسسة العمومية اجلزائرية عرفت جتاوزات خطرية سواء يف نوعية املناصب 
املؤسسة هلا أو يف طريقة التوظيف وكل اجلوانب املتعلقة هبذه العملية، فقد ألغيت القوانني بشكل مطلق وحلت 
حملها أعراف وسلوكات غري رمسية جتسدت يف إحنرافات وجرائم تنظيمية حتولت إىل قانون تسري به هذه العملية 

سطرة واليت حتولت إىل أهداف خاصة ال ختدم املؤسسة يف على مستوى املؤسسة وأقسامها وصوال إىل األهداف امل
 أي هدف من أهدافها.

تعترب الرشوة اليت يعتمدها الفاعلون يف املؤسسة ميدان الدراسة باإلضافة إىل االختالس أو سرقة أحد و 
أشكال الفساد املايل وهي جرائم تنظيمية ومنظمة يعاقب عليها القانون باإلضافة إىل تقدمي اخلدمات أو تأمني 

الغ مالية أو تقدمي خدمات أخرى يف إطار خدمات غري شرعية مثل تأمني رخص اإلمسنت اليت يتم بيعها مقابل مب
التبادل غري املشروع، باإلضافة إىل أسلوب منح قروض للعمال ذوي الدخل الضعيف البتزازهم هبا يف حالة عدم 
تقدمي خدمات إنتخاب النقابة أو تركيزها أو عدم املساعدة أو الصمت يف حالة رؤية أفعال غري مشروعة، وإذا 

السابقة للجرمية املنظمة واإلحنراف تربز التعريفات السوسيولوجية أن هذه األفعال عبارة عن  انطلقنا من التعريفات
بأهنا كل فعل ينايف القانون وإصدار القضاء حكما بإدانته،  1جرائم منظمة ألنه حسب ما عرفها سندرالند 

وجمرم ليس فقط ما يدخل يف باإلضافة إىل ذلك يؤكد علما اإلجرام أن ذلك الشرط غري كاف وأنه تعترب جرمية 
إطار احملاكمة والعقوبة، بل يدرج ضمنهم من ارتكبوا اجلرمية ومن هم يف طور التحقيق أي مبجرد خمالفة القانون 
يشري املختصون يف علم اإلجرام إىل أن عملية السلوك اإلجرامي تتم من خالل االتصال اإلجتماعي أو بالتداخل 

رين، وهذا يتيح التوصل إىل نتيجة مؤداها االتصاالت غري الشخصية واليت تؤدي والتفاعل بني الفرد وأشخاص آخ
ويؤكد كذلك املختصون أن السلوكات املنحرفة أي اإلحنرافات التنظيمية إذا تكررت  2إىل تكوين السلوك اإلجرامي

الة مالزمته بشكل تتحول بالضرورة إىل سلوكات إجرامية أي جرائم منظمة، أي التكرار يف اإلحنراف يدفع يف ح
دائم واالستمرار فيه إىل طريق اجلرمية دون جدل مبعىن كلما طالت مدته كلما تدعم بذلك حنو اإلحنراف وهذا 

ذلك أن كل من اإلحنراف واجلرمية عبارة عن أفعال ال تنفصل عن أدوار  3األخري خبلق ال حمالة جرمية منظمة 
الفاعلني وهي مرتبطة مع بعضها يف أنساق خمتلفة، هذه األنساق اليت تتشكل من جمموعة وحدات تتضمن أفعال 

ليت أو البيئة اخلارجية تلك الوحدات ا PDGأولئك الفاعلني مبختلف تشكيالهتم وتكتالهتم من عمال ونقابة و
تقوم على التبادل والتفاعل فيما بينها مما ينتج عنه السلوكات اإلحنرافية اليت تنطلق من العمليات اليت تتضمنها 
املؤسسة كبناء كلي واملتمثلة يف التوظيف، التكوين والرتقية وهي العمليات اليت تشكل أو ختلق عند حدوثها 

                                                           
 .34، ص3486، دار املعرفة، القاهرة، اإلجراممبادئ علم خلف حممد،  - 1
، 3، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، طعلم اإلجرام والعقاب، دراسة تحليلية لظاهرة اإلجرام والسياسة العقابيةجعفر علي،   -2
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 .43خلف حممد، نفس املرجع السابق، ص  -3
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يدفعها إىل خلق وسائل متنوعة منها املؤشرات السابقة الذكر صراعات نتيجة تضارب املصاحل بني الفاعلني هذا ما 
االختالس، الرشوة، االبتزاز والتهديد للتحكم يف العمليات السابقة الذكر واجلداول املوضحة سابقا تعكس الطرق 

ك العمليات اليت يتم هبا التوظيف والقائمني به وكذا التكوين ألي فئة وما أهدافه والرتقية من يستفيد منها، وكل تل
وهي عبارة عن أبنية تعكس األفعال اهلادفة والغري هادفة ذلك أهنا تتضمن أكثر سلوك أي السلوك املنظم معياريا 
أين يتم إصدار القرارات الفردية سعيا وراء األهداف، غري أن األشكال احلديثة حلدوث تلك األفعال والوصول إىل 

عية اكتسبت الصفة الرمسية ألن األبنية تسري بوجودها وحتقق أهدافها األهداف تتم كما سبق الذكر بأفعال غري شر 
وال تكون تلك األفعال غري الشرعية خلال وظيفيا ألداء النسق وظائفه، وهذا ما تؤكده النظريات السوسيولوجية 
 حيث تشري إىل افرتاض نسق جديد يدخل يف تكوين الفعل وهو نسق الشخصية أي النسق الذي خيدم املصاحل
الشخصية وخيلق أفعاال غري رمسية والذي يتضمن العالقات املتداخلة املنظمة بني احلاجات وقدرات الفاعلني، ذلك 
النسق الذي يرتبط مع خمتلف األنساق اإلجتماعية سواء كانت مؤسسات أو غريها، لتتداخل فيما بينها لتحديد 

على وظائف رمسية وهي الوظائف أو ما اصطلحنا  املطالب الوظيفية لكل نسق ذلك أن األنساق املؤسسية تعتمد
عليه يف دراستنا العمليات اإلدارية كما تعتقد وظائف غري رمسية، وهي الوظائف اليت عرفتها مؤسسة إمسنت 

وظائف تعترب مبثابة وسائل غري رمسية حتقق هبا أهدافها واليت تتمثل يف املشكالت   -رايس محيدو   -العاصمة 
كل من الفعل والنسق وأصبحت مطلبا ضروريا لبقاء املؤسسات كأبنية كربى أو كلية، ليتحقق   الداخلية لعناصر

بذلك التكامل بني النسق الرمسي والنسق غري الرمسي وكذا التكامل بني الفعل الرمسي والفعل غري الرمسي، حيث 
واملتناقضة حيث أدوا أدوارهم حتققت درجة من اإلتساق واإلنسجام بني الفاعلني واملكونني لألفعال املختلقة 

حسب مطالب النسق أي أن األنساق املتجسدة يف املؤسسة كبناء كلي وأقسامه، قسم اإلنتاج، قسم الصيانة، 
قسم تسيري املخزونات، قسم املوارد البشرية، القسم التجاري واحملجر تتضمن فاعلني يقومون بأفعال رمسية أي 

دود القانونية وتتضمن فاعلون يقومون بأفعال غري رمسية يف إطار األفعال يؤدون وظائفهم مبهامها يف إطار احل
االبتزاز والتهديد وغريها من األفعال ، الرمسية أي يف إطار الوظائف الرمسية يقومون بأفعال اإلختالس وتقدمي الرشوة

سيري العمليات اإلدارية، اليت مارسها فاعلو املؤسسة سواء كان إطارات أو أعمال بسطاء أو يف إطار التكتالت لت
وقد حصل تكامل واندماج بني الفعلني املتناقضني وخلق جتانس سواء باإللزام أو القبول، وإذا كانت النظريات قد 
أشارت إىل أن األنساق االجتماعية ملزمة أن تتجنب االلتزام باألمناط اليت تفشل يف حتديد احلد األد  للنظام أو 

حنراف والصراع فإن األبنية احلديثة حولت اإلحنراف والصراع إىل وسيلة حيقق هبا النظام تفرض مطالب مما يولد اإل
مبعناه احلديث أي أن احلد األد  للنظام متوفر بتوفر وسائل كانت تعترب بالوسائل حيث تشري وتؤكد على فكرة 

سويا يف خمتلف املراكز، هذه  تكوين النظام والذي بدوره يشري إىل أمناط مستقرة نسبيا نتيجة تفاعل الفاعلني
األمناط اليت ختضع للمعايري السائدة مهما كانت صفتها واليت يواجه فيها بعض الفاعلني الذين لديهم توجيهات 

 .خمتلفة مواقف يتفاعلون داخلها حيث يكيف الفاعلون فيها توجهاهتم فيما بينهم عن طريق املعايري
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يتعلق بالتكوين كأحد العمليات اإلدارية واليت جتسد عند تطبيقها مؤشرات الفساد التنظيمي أما يف ما 
من احنرافات تنظيمية أو جرائم منظمة نتيجة الصراع التنظيمي لعدم اإلستفادة من التكوين أو اإلستفادة منه، فإن 

دقيقة غري أن الواقع عكس ذلك  من مييز القوانني املوضحة سابقا حول التكوين فأول ما تظهر أهنا قوانني
واجلداول اخلاصة بالتكوين تؤكد األشكال الواقعية للتكوين واالحنرافات التنظيمية أو اجلرائم التنظيمية احلاصلة فيه، 
وبالرغم من النصوص التنظيمية املنظمة لتلك العملية دقيقة وواضحة إال أن اخللل الوظيفي يكمن يف تطبيقها وهذا 

شار فئات املهنيني اخلارجني عن القانون بسببه عدم احرتام التشريعات واستبداهلا باحملسوبية وتوزيع يعود إىل انت
النفوذ بني خمتلف فئات املؤسسة، وحسب إشارة بعض املبحوثني فإن التكوين كعملية ال يستفيد منها من حيتاجها 

تكوين يعترب حتفيز وحمرك يدفع الفاعل إىل وإمنا حتكمها هي األخرى األسس غري القانونية على الرغم من أن ال
حبيث يعترب التكوين  1حتقيق متطلباته الوظيفية ورغباته للتمكن من املنصب أو الوظيفة اليت جيسدها يف املؤسسة 

أحد احملفزات املادية غري املباشرة غري أن البناء التنظيمي وفاعليه ال يعتمدون معايري التوزيع العادل لعمليات 
ة فقد أوضحت دراسة جزائرية أن هناك مجاعات خفية..... الصراع وثبت األفعال اإلحنرافية األمر الذي املؤسس

نتج عنه تلك الفئات املهنية والذي نتج عنه انقسامات بني تلك الفئات بالرغم من انتمائها لنفس النسق، 
هذه األخرية أخطر أشكال املافيا  باإلضافة إىل النقابة اليت تعترب عنصر فعال يف تلك اإلنقسامات، وتعترب

الصناعية حبيث ختلت عنها مهامها املهنية بعدم اإللتزام الوظيفي وحتكمت يف كل العمليات املؤسساتية التوظيف، 
 2.التكوين والرتقية

                                                           
1- Jean – Hène Edighoffer, précis de gestion d’entreprise, Edition Nathan, Paris, 2001, P104 
2- Ali el kenz, an fil de la Grise, entreprise national de livre aller- 1993: 
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IV- لمحة عن الجريمة المنظمة وعالقتها بالمؤسسة العمومية الجزائرية: 

، هذه األخرية اليت اختذت  31اجلرمية املنظمة مع نشأة املافيا اإليطالية الصقلية يف أواخر القرن نشأت  
كستار للمنظمات اإلجرامية وذلك يف إطار السرقة، الكسب املادي وغريها من األعمال املشروعة وتعرف املافيا 

الية أمورنا اخلاصة وهي تزداد قوة كلما هو ما عني باللغة اإليطو  "cosanostraيف صقلية باسم "كوز أنوسرتا" "
ضعفت سلطة احلكومة، وازداد نفوذ هذه املنظمات اإلجرامية مع ظاهرة اهلجرة الداخلية واخلارجية، حيث رحلت 
اليد العاملة من " صقلية وكاتانيا ونابويل " إىل املناطق الصناعية مث إىل " الواليات املتحدة االمريكية وأملانيا " منذ 

، ومن هنا كان ظهور املافيا األمريكية عند حظر بيع وصناعة املشروبات الكحولية وزادت العالقة 3845عام 
الوثيقة بني أجنحة املافيا يف و.م.أ وإيطاليا، لتتطور هذه اهليئات اإلجرامية بشكل سريع عند افتتاح األسواق 

حبرية مرور البضائع واألشخاص بني دول  الذي مسح 3443ومرحلة اقتصاد السوق ونشوء اإلحتاد األورويب سنة 
اإلحتاد أضف إىل ذلك ضعف سلطة حكومات الدول وبروز مشاكل التنمية يف الكثري من دول العامل الثالث 
أتاحت للجرمية املنظمة توسيع أنشطتها ونطاق عملياهتا، لتربز بعدها عصابات إجرامية جديدة منها ظهور ما 

عن طريق عدد من الرهبان البوذيني وهي مجاعة سرية جعلوا  34منتصف القرن يسمى "باملثلثات العينية" يف 
شعارها مثلثا متساوي األضالع يرمز إىل السماء واألرض واإلنسان، لتنحرف بعدما كان هدفها دينيا وتتجه إىل 

عيات هتتم ما يسمى بالياكوزا اليابانية واليت تأسست عرب مج 34اجلرمية املنظمة، كما ظهر يف أواخر القرن 
باأللعاب الرياضية القتالية )الساموراي( ومع الوقت صار التنظيم أكثر دقة وهرمية وحتولت الياكوزا اليابانية عن 
مسارها لرتكز نشاطها يف جمال البغاء، هتريب املخدرات واألسلحة واإلحتيال وغسل األموال يف جنوب شرق آسيا  

املنظمات اإلجرامية الروسية وتتألف هذه اجملموعات من حتالفات  كما ظهر أثر التفكك اإلحتاد السوفيايت يف
غريبة جملرمني حمرتفني وأعضاء سابقني يف احلزب الشيوعي وأجهزة األمن وتضم يف صفوفها إختصاصيني على درجة 
عالية من التدريب كخرباء اإلحصاء وغسل األموال ويندرج حتت لفظ املافيا الروسية عدة منظمات، غري أن 

لتطرق إىل هذه املنظمات اإلجرامية ال هندف من وراءه عرضها جملرد العرض ولكن لتوضيح هل ما حيدث يف ا
املؤسسة العمومية اجلزائرية الصناعية إحنرافات تنظيمية أو جرائم منظمة وإذا انطلقنا من التعريف الذي حددته 

  1بأهنا  32/33/3555اجلمعية العامة هلا بتاريخ  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة واعتمد من طرف
أفعال ترتكبها مجاعة إجرامية منظمة ذات هيكل تنظيمي موجود لفرتة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة هبدف 
ارتكاب واحدة أو أكثر من اجلرائم اخلطرة واألفعال اجملرمة من أجل احلصول بشكل مباشر أو غري مباشر على 

طالقا من هذا التعريف تتحدد أهم خصائص اجلرمية املنظمة يف التنظيم اجلماعي والبناء اهلرمي أي منفعة مادية وان
العتبار أي نشاط جرمية منظمة جيب أن تكون مجاعة هلا هيكل تنظيمي وهذا ما يتوفر يف اجلماعات املتشكلة يف 

                                                           
 .2، اجلمهورية اللبنانية، صالنيابة العامة التمييزية، نشأة الجريمة المنظمة غير الوطنية وطرق مكافحتهاوزارة العدل،  -1
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ؤسسة ملمارسة نشاطها اإلحنرافية املؤسسة العمومية الصناعية وهي تعتمد على اهليكل التنظيمي الرمسي للم
واإلجرامية يف عمليات التوظيف الرتقية والتكوين وذلك مبنح رشوة، هتديد، ابتزاز وغريها، ختضع هذه اجلماعة 
لقاعدة هرمية، ويشار أن ما تتميز به اجملموعات اإلجرامية أهنا متارس أنشطة مشروعة كوظائف ظاهرة ختتفي 

وعة، تتم بطريقة اإللزام حتت طائلة إنزال أشد العقوبات حبق املخالفني واليت قد وراءها وظائف كامنة غري مشر 
تصل إىل املوت، إن اإلشارة إىل عنصر اجلرمية املنظمة يف مؤسسة عمومية جزائرية يبدو غريبا من حيث التسلسل 

جي أو الداخلي ما هي إال ولكن هذا صحيح فاملافيا اليت أشرنا إليها واإلرهاب املزعوم سواء على املستوى اخلار 
سياسات فرضتها جهات معنية من أجل زيادة نفوذها وسلطتها وكيف ذلك بامتالك أموال طائلة، أين حيدث 
ذلك؟ يف مؤسسات تدار أموال طائلة منها املؤسسات الصناعية خاصة اإلنتاجية منها فعلى سبيل املثال يشار إىل 

ية يف نظام معني بل هي أساس وجود األنظمة الفاسدة وغايتها أو الرشوة بأهنا ليست ظاهرة منفردة وغري عاد
حيث تؤكد األفكار أن الفساد اجلزائري يظهر يف اختالل سري املؤسسات باإلضافة  1إحدى غاياهتا ملمارسة احلكم

بوجنيه" الذي "وليم أدريان  2إىل أفكار متذبذبة يربزها رواد النظريات اإلجرامية والذين من بينهم العامل اهلولندي 
اجته إىل تفسري الظاهرة اإلجرامية على أهنا ظاهرة اجتماعية، ترتبط بعوامل اقتصادية... وأن النظام الرأمسايل هو 
العامل املسبب للسلوك اإلجرامي وتعتمد على فكرة قوامها اجلماعة الواحدة، ذات إيديولوجية تتصف بالتنظيم 

أو جرمية تنظيمية، وأدرج ضمنها تقدمي رشاوي، استقطاب ومشاركة واالستمرارية، يطلق عليها جرمية منظمة 
موظفني عموميني ملمارسة األفعال اإلجرامية، ذلك أنه انطالقا من تعريف اجلرمية املنظمة بالتسميات املماثلة هلا  

تطلق على قائمة  كاجلرمية التنظيمية واجلرمية العابرة للحدود فإنه تعترب جرمية منظمة كل املصطلحات الوصفية اليت
من اجلرائم والسلوكات اإلحنرافية، ذلك أن اجلرائم اليت يرتكز األفراد واجلماعات واليت تتم يف إطار مؤسسيت منظم 

باإلضافة إىل أهنا عبارة عن مجاعة مستمرة من األشخاص الذين يستخدمون اإلجرام والعنف واإلدارة  3مستمر 
إن املتتبع للمفاهيم اجلرمية املنظمة والفساد بأشكاله  4حتفاظ بالسيطرة لإلفساد واحلصول على منافع مادية واال

والذي يعترب مصدر اجلرمية إمنا يكشف التداخل بني املؤشرين ذلك أن احنراف املوظف عن حتقيق األهداف اليت 
ه ملهام وظيفته رمستها له القوانني واألنظمة واليت بدورها تتلخص يف الوصول إىل أهداف املؤسسة وعدم استغالل

ملصلحته الشخصية أو مصلحة فاعلني آخرين وهو اهلدف الذي عمل فاعلو اجلرمية املنظمة على نشره داخل 
املؤسسات ذلك عن طريق اخرتاق املؤسسات مهما كان طابعها واخرتاق إدارهتا عن طريق إفساد املوظفني بتقدمي 

                                                           
 .http://www:algeriachannel:net ،3554عن املوقع اإلكرتوين  44إىل  14، ص واقع سنوات الدمالعقيد حممد مسراوي،  - 1
 .43، ص3448، دار املسرية، عمان 3، طعلم اإلجرام والعقابحممد شالل العاين،  - 2
 .43، صالمرجعنفس حممد شالل العاين،  3

4 - Contining collectivity of person who utilize criminality, violence and a willingness to 
corrupt to gain profit and maintain power Albanese, G organized crime in America: cinnati: 
amderson, 1985, P19:   
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رائم املنظمة للمؤسسات وبيئتها الداخلية فاملوظف رشاوي وجتسيدهم خلدمتهم إمنا خيلق معه تصدير تلك اجل
الذي تقدم له رشوة لصاحل تقدمي خدمة سيطلب رشوة لتقدمي خدمة وهنا إمنا تصدير منط ثقايف إجرامي جتسد معه 
بناء نسق خاص باجلرمية املنظمة املتطورة من اإلحنرافات التنظيمية وذلك ما أشار إليه األمني العام السابق لألمم 

يف مقال له يف جريدة األهرام املصرية أن اجلرمية املنظمة تسمم مناخ العمل يف جمال رأس  1ملتحدة "بطرس غايل" ا
املال... يرشون املسؤولني واخرتاقهم يف األجهزة العمومية للدولة، إمنا ما توضحه األفكار السابقة هو التداخل بني 

مهما كان نشاطها وذلك بتصدير النشاط اإلجرامي إليها بوسائل املنظمات اإلجرامية واملؤسسات التابعة للدولة 
متنوعة رمسية وغري رمسية وبوظائف كامنة وظاهرة، وهذا ما يؤكد أن املؤسسات اجلزائرية عرفت تأسيس أنساق 

 للجرمية املنظمة.
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V- االستنتاجات 
  :استنتاج الفرضية األولى

من خالل جداول الفرضية األوىل واليت تشري إىل أن الفساد التنظيمي يف املؤسسات العمومية الصناعية 
تشكل احنرافات تنظيمية تتطور يف أحد أشكاهلا األخرى احنرافات تنظيمية أظهرت اجلداول واملعطيات اجلزائرية 

اليت مت التحصل عليها املعطيات امليدانية اليت مت بنائها يف جداول أو معطيات نتجت عن حتليل حمتوى مقابالت 
رجم إىل شكلني يف ميدان الدراسة البناء وحاالت شهدهتا املؤسسة ميدان الدراسة أن الفساد التنظيمي عرف أو ت

الكلي املتمثل يف مؤسسة اإلمسنت رايس محيدو الشكل األول احنرافات تنظيمية ختللت كل العمليات اإلدارية 
لألنساق الفرعية أي األقسام، املصاحل واألنساق الفرعية األخرى هذه االحنرافات اعتربت الوسيلة األساسية يف بناء 

ه بدقة، بناء له قوانينه اليت هي األعراف الرمسية والغري رمسية، فاعلية الفئات املهنية اليت شكلت هيكل مت تأسيس
طبقات متفاوتة، هيكلة املؤسسة بأقسامها ومصاحلها كذا احمليط اخلارجي املتمثل يف السوق والسوق السوداء 

الفساد يف شكله كاحنرافات لبقاء األفعال  باإلضافة إىل فاعلي السوق الوداء وفاعلي البنية اخلارجية، وقد جتسد
اليت ميارسها الفاعلني خروج عن املعايري والقواعد القانونية هذا مينحها صفة االحنراف التنظيمي ألي لوكاته ال 
ختضع للعقاب حسب منظور القانونيون الذين يعتربون اجلرائم التنظيمية هي احنرافات يف حالة عدم توفر العقاب 

االحنرافات هي مثرة طبيعية داخل بناء أنساقه املختلفة يسريها فاعلني يسعون خلدمة مصاحلهم  ذلك ان هذه
اخلاصة وسلوكات سلبية كما ان غياب العقاب يعود إىل الالمباالة واخفاء هذه السلوكات ألن املصاحل متداخلة 

تمدون على أسلو التهديد واالبتزاز بني الفئات أو الطبقات املهنية اليت ترتب فيها أولئك الفاعلون والذين يع
إلسكات اآلخرين وهذا نتيجة غياب املساءلة القانونية مع وجود الثغرات يف خمتلف القواعد والتشريعات باإلضافة 
إىل تبين األعراف غري الرمسية وعدم استنكارها والذي يعود إىل أسباب ذاتية تتعلق بشخصية العناصر الفاعلة يف 

.... والفوضى واستجابة دائما .لرقابة الداخلية بل وانعدامها متاما يف ميدان الدراسة وانتشاراالحنرافات وقلة ا
للمصلحة اخلاصة والربح السريع حبيث يتم انتهاك قواعد السلوك االجتماعي فيما يتعلق باملصلحة العامة مما أدى 

للفاعلني وخلق بدوره سلوكات منحرفة إىل حدوث خلل يف النظام الداخلي والذي سببه اخللل يف النظام القيمي 
.... واخلاطئ للوظيفة اليت ميارسها  .تصل إىل االعتداء من طرف املوظف العام على املصلحة العامة واالستغالل

كواجب تنظيمي، وهذا عن الشكل األول أما الشكل الثاين فيتمثل يف أن االحنرافات التنظيمية تتطور من 
مة ميارسها فئات منحرفة مثل احلالة اليت سبق اإلشارة إليها يف الدراسة واليت وصلت احنرافات لتصل إىل جرائم منظ

إىل التهديد واالبتزاز مما أدى إىل مؤسسات أمنية كالشرطة لكتابة تعهدات من طرف املسؤول األول يف املؤسسة 
حة العالج التابعة للمؤسسة بعدم التعرض ألحد املستخدمني يف املؤسسة باإلضافة إىل احلالة اليت توفيت يف مصل

والذي كان متقاعدا يف زيارة لزمالئه يف املؤسسة وبعد حادث كما سبق اإلشارة يف املؤسسة تقل إىل املؤسسة 
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االستشفائية ليتم تدخل النقابة واخراجه ليبيت يف مصلحة العالج يف املؤسسة لينقل إىل منزله وهي حالة وفاة 
بة كفئة فاعلة يف املؤسسة باإلضافة إىل احنرافات تنظيمية أخرى أدت إىل تدخل سجلت وتعترب جرمية نظمتها النقا

القضاء واملؤسسات األمنية كالشرطة والدرك الوطين للبث فيها وهبذا الشكل من خالل الدراسة امليدانية ملؤسسة 
واجلرائم املنظمة حيث اإلمسنت رايس محيدو، أصبحت املؤسسة العمومية اجلزائرية ميدانا لالحنرافات التنظيمية 

توصلت إىل درجة املشاركة يف القتل والتهديد واالبتزاز وغريها من أشكال االحنرافات اليت حتولت إىل جرائم منظمة 
وبالتايل أصبحت املؤسسة العمومية اجلزائر  مركز جلرائم واحنرافات يسريها فاعلون ميارسون أنشطة أقرب إىل أنشطة 

 مية.املافيا العاملية اإلجرا

 استنتاج الفرضية الثانية: 

انطالقا من الفرضية اليت تبحث يف كيف تنتج االحنرافات التنظيمية يف حالة تطورها إىل جرائم أو عدم 
تطورها من التجديد يف العمليات اإلدارية ومن خالل نتائج الفرضية األوىل اليت توصلت إىل أن بعض االحنرافات 

مة توصلت الفرضية الثانية أن االحنرافات التنظيمية سواء يف حالة حتوهلا إىل جرمية التنظيمية تتحول إىل جرائم منظ
منظمة أم ثبوهتا كاحنراف تنظيمي هي نتيجة من ممارسة العمليات اإلدارية واليت تتمثل يف اجلانب البشري واجلانب 

 حالة شراء وصيانة تقنيات االنتاج املايل والتقين يف عمليات التوظيف الرتقية والتكوين كمؤشر للجانب البشري ويف
وتوزيع امليزانية يف كل العمليات حيث تتم عملية التوظيف على أساس احملسوبية القائمة على اجلهوية أي األصل 

أو السكن قرب املؤسسة فالتوظيف تتحكم فيه كل فئات املؤسسة لتضارب  PDGاالجتماعي أو االنتماء إىل 
فاعلني ويف حالة عدم قبول توظيف أحد األقارب يتم استعمال التهديد بفضح املصاحل الشخصية فيما بني ال

يتم هتديد من عامل بسيط استعان به يف  PDGالتجاوزات اليت يعرفها فاعل ضد اآلخر حىت وإن كان الفاعل 
ى مستوى أحد أعماله املنحرفة، ومتنح رشاوي كذلك باإلضافة إىل احملسوبية يف سبيل احلصول على وظيفة، أما عل
 CFICالتكوين فتظهر جرمية منظمة تتمثل يف اختال س املال العام حيث توجه نفقات التكوين إىل مؤسسة 

اليت تعترب البذرة اليت صنفت من طرف املسؤولني من خمتلف مؤسسات امسنت اجلزائر، شرق، غرب، مشال وجنوب 
موال املوجهة للتكوين وتضخيمها حيث يتم خللق وظائف لصاحلهم وصاحل ذويهم باإلضافة إىل تزوير قيمة األ

وضع قوائم بأمساء مستخدمني دون أن حيصلوا على التكوين حيث سجل عدد كبري من املستخدمني على أساس 
اهنم استفادوا من تكوين ويف الواقع هي قوائم لتوزيع نفقات تعرب عن اختالس للمال العام والذي يتوجه إىل 

ـ واخللل األساسي هو اعتماد املصاحل األعلى التابعة للدولة اجلزائرية حيث  CFICأرصدة مؤسسي املركز أي ـ 
ـ دون معرفة أهدافه ومدخالته، وهي الشكل تعترب مسا ة يف الفساد  CFICمتنح اعتماد ملركز كمركز ـ 

ن التنظيمي الذي حيدث داخل املؤسسات من جهة ألهنا متنح صالحيات لفاعلني غري متمكنني كمسؤولني وم
جهة أخرى مينحون اعتماد ملشاريع يرمسها هؤالء املسؤولون الفاسدون التحقيق يف اهلدف الذي يسعون إليه هل 



الفصل السادس: واقع الفساد التنظيمي بين التجديد في العمليات اإلدارية على مستوى التوظيف، التكوين 
 والترقية والصراع اإلجتماعي

 

437 

خيدم املصلحة العامة للمؤسسة والدولة كذلك باإلضافة إىل التكوين جند الرتقية كعملية ختضع هي األخرى 
من اجل احلصول عليها مقابل الرشوة كذلك  تقدمي رشوةو  لالحنرافات التنظيمية حيث تتم على أساس احملسوبية

احلصول على خدمات يف مؤسسات أخرى على عالقته مع املؤسسة ميدان الدراسة، فالرتقية متنح على أسس 
خمالفة متاما للقواعد القانونية حيث ال تعتمد ال على اخلربة وال على األقدمية وال على التأهيل املكتسب بل يف 

ني من ميلكون األقدمية والتأهيل يتم حماربتهم من طرف الفاعلني النفوذ والسلطة ينفيهم بعض احلاالت من الفاعل
إىل احملجر وهي الطريقة العقابية اليت يتبعها الفاعلون املنحرفون أو حتويلهم إىل وظائف أد ، هذا عن اجلانب 

مية تتطور إىل اجلرائم املنظمة، أما البشري أما اجلانب التقين فتظهر فيه حسب الدراسة امليدانية احنرافات تنظي
.... .االحنرافات التنظيمية فتتمثل أوال يف جانب شراء تقنيات ـ تقنيات االنتاج ـ مواد من داخل الوطن أو من دول

... طحن القمح ـ لطحن احلجارة ويتم شراء تقنيات التصلح .حيث يتم شراء تقنيات منتوج آخر ـ منتوجات
تقنيات أسعارها مباليني اآلالف تعطلت فور  1وع األول الستخدامها وهو حال لالنتاج تتعطل من األسب

استعماهلا يف االنتاج، أم جانب اجلرمية فيها فهو االختالسات الفخمة اليت حصلت فيها حيث وضعت الفاتورة 
أضعاف التقنية  بنفقات التقنية األصلية أي نفقات على أساس أنه مت شراء تقنية طحن احلجارة واليت يعادل سعرها

املسخرة لطحن القمح، وهنا يدخل التزوير إىل جانب اختالس املال العام حيث تزور وثائق ونفقات لشراء 
التقنيات لتوجه إىل أرصدة املسؤول األول وأتباعه، باإلضافة إىل مشاريع شراء التقنيات من الدول األجنبية فقد 

اج بأسعار وشروط مبالغ فيها ومت قبوهلا، هذا من حيث شراء اختربت مؤسسات تنتج تقنيات أقل جودة يف االنت
التقنيات لتصل إىل صيانة تقنيات املؤسسة حيث تتضمن املؤسسة قسم كامل للصيانة حيتوي كل التخصصات 
ميكانيك، إلكرتونيك، كهرباء، آلية، من رتبة مهندس إىل عامل بسيط يف اجملال حسب إشارة املبحوثني، أن 

فاعلني اكفاء يف التخصص، رغم هذا يلجأ الفاعلون املسؤولون من قسم الصيانة مبوافقة املسؤول املؤسسة وظفت 
األول إىل نقل تقنيات املؤسسة إىل ميكانيكي خاص له حمل أمام املؤسسة لصيانتها بأعلى األسعار بأضعاف 

إىل شراء تقنيات ال تستعملها  مضاعفة لتقاسم النفقات اخلارجية أي دائما جرمية اختالس املال العام باإلضافة
املؤسسة هنائيا، وغريها من اشكال االختالس اليت يتداخل معها اجلانب املايل، هو من اشكال االحنرافات 

... مجيع الفاعلني سواء .التنظيمية يف اجلانب املايل اليت تتجسد يف اختالس املال العام وهذا يعود إىل التواطؤ
 هليئات الكربى كالوزارات وغريها من مؤسسات الدولة صاحبة القرار. مسؤويل املؤسسة أو مسؤويل ا
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 استنتاج الفرضية الثالثة: 

بعد التطرق لنتائج الفرضيتني األوىل والثانية نصل إىل الفرضية الثالثة واليت مفادها أن الطبقات املهنية أو 
فاعلي العمليات اإلدارية يسا ون يف خلق احنرافات تنظيمية متطورة إىل جرائم تنظيمية، وبعد التطرق إىل الدراسة 

ؤسسة ميدان الدراسة عرفت تكل فئات طبقات مهنية غري رمسية امليدانية هلذه الفرضية توصلت الدراسة إىل أن امل
والنقابة والعمال،  PDGوالنقابة، تكتل  PDGتكتل أو شبكة ، PDGتتمثل يف تكتالت مهنية منها تكتل 

تكتل العمال على أساس اجلهوية )األصل االجتماعي(، أو  PDGو تكتل العمال، تكتل النقابة والعمال
، تكتل العمال القاطنني قرب موقع املؤسسة والذين يعتربون املؤسسة ملكية PDGكن االنتماء إىل منظمة س

خاصة هبم، كل هذه الفئات املهنية الغري رمسية تعترب الفاعل الرئيسي واألساسي الذي اسس لنسق الفساد 
خلقوا هيكل تنظيمي  التنظيمي بأنساقه الفرعية االحنرافات التنظيمية واجلرمية املنظمة حيث بتأسيسهم هلذا النسق

لظاهرة فساد تنظيمي مسؤولوه الطبقات املهنية اليت سبق اإلشارة إليها يف نفس الرتتيب اهلرمي، كلها طبقات هلا 
سلطة ونفوذ ميارس االبتزاز والتهديد، جتاوزت القواعد القانونية واعتمدت قواعد غري قانونية استعملتها كاحنراف 

هلا وافعاهلا املنحرفة واإلجرامية يف بعض اجلوانب... أن هذه الطبقات املهنية تتالعب تنظيمية منحرفة تسري هبا أعما
وختتلس املال العام بالسيطرة وبسط النفوذ على بعض الفئات الغري فاعلة يف املؤسسة حيث تتحكم ببيع نصيب 

واليت صنعوا نسخ عنها  املستخدمني من االمسنت يف السوق السوداء والتالعب باستخدام بطاقات هوية الفاعلني
يف فرتة إعادة االنتخاب لتجديد النقابة واستعماهلا للحصول على حق املستخدمني يف االنتاج مقابل ذلك كما 
سبق اإلشارة مينحون قروض املستخدمني لذوي املستوى املعيي املتدين ليبقى هذا الدين وسيلة ضغط على املدينني 

يد هلم يف حالة عدم اخلضوع وااللتزام واملسا ة يف ذلك االحنرافات واجلرائم لتستخدم فيها بعد االبتزاز  والتهد
وعدم االعرتاض يف حالة عدم املسا ة، وهي هبذا الشكل أحد  أشكال اجلماعات الضاغطة املمارسة لالحنرافات 

ز مث جرمية ضرب أو وهبذا تشكل مافيا فرعية أو مافيا مصغرة ألن أفعاهلا تتحول من احنرافات إىل هتديد وابتزا
مشاركة يف قتل عمدي إن هذه الفئات تزداد سلطتها ونفوذها يسبب دعم داخلي أو تواطؤ داخلي وتواطؤ 
خارجي من بعض الفاعلني املنتمني للمؤسسات األمنية اليت تسهل مهامهم وهذا ما أشار إليه أحد الفاعلني أن 

حرفة مقابل تسهيل احلصول على االمسنت أو مقابل هناك مستخدمني من مؤسسات أمنية يدعمون الفئات املن
مادي، أضف إىل ذلك أن انعدام الرقابة والعقبات القانوين جيع هذه الفئات وزاد من قوهتا على تطوير أفعاهلا 

أهنم شكلوا و  االحنرافية  فمن املقبول أن تسلم بأن اجلهات األمنية ليست على علم بأفعال هؤالء الفاعلني خاصة
رجيا متثل يف السوق السوداء لبيع منتوج االمسنت وهنا يطرح تساؤل ملاذا ال يتم متابعتهم على احنرافاهتم نسقا خا

 أضف إىل املمارسات املشبوهة للمستخدمني يف املؤسسات العمومية اجلزائرية.
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 االستنتاج العام:

جتسد الفرضيات السابقة واملتمثلة بعد التطرق إىل الفرضيات الثالثة واإلجابة عليها نصل إىل الفرضية اليت 
يف أن واقع الفساد التنظيمي يف املؤسسة العمومية يتجسد بني التجديد يف العمليات اإلدارية واليت تعترب مؤشر 
للتجديد االقتصادي والصراع االجتماعي نتوصل إىل أن املؤسسة العمومية الصناعية اجلزائرية يف عصر العوملة 

اقتصاد السوق وناهتا شأن املؤسسات العاملية يف اجلانب السليب كي ال حنلل على أساس واملعلوماتية يف إطار 
خاطئ تعتمد أساليب تسري وبناء هدامني من أجل البناء السليب الذي بالرغم من ذلك يصل إىل حتقيق أهدافه 

لتقين واملايل، هذه ا، املؤسسة اجلزائرية استحدثت شكلها بالتجديد االقتصادي يف عملياته أو جانبه البشري
اجلوانب اليت حيكمها ويؤسسها العنصر البشري هذا األخري الذي سيطرت عليه املصلحة اخلاصة وحولته إىل آلة 
منتجة للربح السريع باي وسيلة والذي خيلق صراعات بني آالت العديد من الفاعلني عند تصادم املصاحل وعند 

ويتداخالن النشاء نسق فاسد يسمح كل طرف فيه باحنراف الثاين الوعي باحنراف أحدهم يصبح الثاين مبتز له 
بالرتاضي لتداخل االحنرافات و....، فالصراعات حتولت إىل احنرافات واالحنرافات تطورت لتشكل جرمية واجلرمية 

عاقبة ساهم فيها فاعلون منن مؤسسات خمتلفة مبا فيها فاعلني من املؤسسات اليت يتمثل دورها يف حتقيق األمن وم
اجملرمني وهبذا أصبحت املؤسسة العمومية اجلزائرية ميدانا مسهال حلدوث فساد تنظيمي بشكليه احنراف أو جرمية 

...... .النعدام الرقابة فيه والتسبب الذي متارسه املؤسسات العقابية أي املؤسسات األمنية واجلهات املختصة اليت
األفعال االحنرافية وتشكل فئات مهنية حتت إطار قانوين بصفة سا ت يف احنرافات وجرائم شجعت على ممارسة 

جمموعات إجرامية وهنا قد يشري املختص السوسيولوجي إىل أن االحنراف ليس جرمية وهنا نطرح تساؤل هل علم 
االجتماع يدرس الظواهر مبعزل عن الواقع وبقطيعة عن العلوم األخرى صحيح أن لكل ختصص مصطلحاته لكن 

 الذي حتدث عن اجلرمية واجملرمني.ميل دوركايم " ترب االحنراف جرمية فهذا يعين أن تلغي أعمال "إذا مل نع

وهنا نصل إىل أن املؤسسة اجلزائرية العمومية الصناعية هي مؤسسة يف دولة حيكمها القانون، أصبحت 
مؤسسة تنتج جمرمني مهنيني أكثر تنظيما من املافيا اإلجرامية ألن اجلرائم اليت حتدث يف املؤسسة أخطر من اجلرائم 

ولة كاجلزائر حيقق الفساد التنظيمي يف تطورها االقتصادي تراجعا نتيجة اليت حتدث على مستوى العامل فد
االختالس، استغالل النفوذ، االبتزاز والتهديد، والقتل وهذا يدفعنا إىل التساؤل كيف حتدث ، الختالس والرشوة

الفاعلون دون  ظواهر وافعال كهذه فهي مؤسسة تابعة لدولة حيكمها قانون وفيها مسؤول يتحمل املسؤولية، ويبقى
عقاب؟ من املستفيد ولصاحل من يعمل؟ وأين املؤسسات املكلفة بالتحقيقات؟ وماهو العقاب؟ عقاب حالة دون 
أخرى، يعاقب اخلليفة فمن وراء اخلليفة؟ ملاذا توقفت القضية عند اخلليفة دون حل؟ وقضية سوناطراك ؟ من 

تاج إىل اجابات ولكن النتيجة حتدث دون عقاب؟ املتسبب؟ وأين اجملرم؟ وكيف مل يكتشف؟ كلها اسئلة حت
وتستمر؟.
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 الخاتمة
عرفت الدولة اجلزائرية باعتبارها بناءا كليا يتضمن عدة أنساق فرعية متثلت يف املؤسسات مبختلف  

للمراحل االقتصادية كاقتصاد السوق، العوملة واملعلوماتية، نشاطاهتا انزالقات خطرية توافقت مع التسميات الو ية 
هذه االنزالقات اليت عكستها الدراسة احلالية يف مؤسسة صناعة متثلت يف احنرافات تنظيمية حتولت إىل احنرافات 
غري تنظيمية سا ت فيها مؤسسات خارجية لتطور إىل جرائم منظمة، خلقت فئات هنية قائمة على عالقات 

ة نتجت عنها مافيا صناعية أو عصابات مهنية متارس عمل ما فيوزي على مستوى املؤسسات بشكل عام صراعي
واملؤسسات الصناعية بشكل خاص باعتبارها مؤسسات عمومية، حيث حتولت املؤسسة العمومية الصناعية 

 تعتمد على وسائل غري قانونية  اجلزائرية إىل منوذج للقرية املصغرة اليت استوردت جمموعات اجرامية يف اجملال املهين
كاالبتزاز، التهديد، االختالس، تقدمي الرشوة أو اإلستفادة منها، استغالل النفوذ حىت بلغت درجة جد متطورة 
وصلت إىل املسا ة يف القتل العمدي، إن اخللل الذي سبق اإلشارة إليه يعود إىل تواطء العديد من الفاعلني 

خاصة منها فاعلي املؤسسات األمنية من شرطة ودرك، باإلضافة إىل فاعلني من واملؤسسات مبختلف أشكاهلا 
هيئات عليا كوزراء يف إطار حتقيق املصاحل اخلاصة ومنوذج حالة امسنت العاصمة أكدته حاالت أخرى متثلت كما 

طاقة، باإلضافة سبق اإلشارة يف تورط هيئات رمسية وشخصيات سامية مثل قضية سوناطراك اليت أدرج فيها وزير ال
إىل قضية اخلليفة اليت من اإلشارة فيها إىل شخصيات سامية يف الدولة اجلزائرية، وانطالقا من هذه املعطيات 
انتشرت هذه الظواهر اإلجرامية عرب كل املؤسسات وإن حتدثنا عن جرمية منظمة عرب الدول حتققها فئات أو 

من العصابات، فإن هذه الدراسة أوضحت بل وأكدت انتقال تلك  عصابات اجرامية منها املافيا، الياكوذا وغريها
اجلرائم املنظمة إىل مؤسسات الدولة اجلزائرية، كما أن تاريخ الدولة اجلزائرية احلديث وما عرفه من مشكالت 
اجتماعية يؤكد ذلك حيث إذا كانت العصابات اإلجرامية تسري دول وتتحكم يف اقتصاد العامل بسيطرهتا على 

لف املؤسسات باسم منظمات حقوقية تدعي الدفاع عن حقوق اإلنسان وتسمح إلسرائيل النكرة باستعمال خمت
سالح ممنوع وحيضر استخدامه ضد أفراد يف دولة فلسطني أي احلرب والفساد باستعمال لغة السلم والسالح، 

... من أطراف خارجية .لة اجلزائريةباإلضافة إىل الثروات الغربية السالح املستحدث ضد الدول العربية، فإن الدو 
وداخلية خلفت ضدها أسلحة متنوعة منها سالح اإلرهاب وسالح اإلفساد واإلجرام يف املؤسسات لضرب 
اقتصادها وهذا ما جتسد فعال حيث أصبح الفساد ظاهرة إجيابية بناءة حتولت إىل قانون رمسي غري مسج فقط، إن 

الة دولة بكاملها دولة أصبح اجلاهل واملثقف، الطبقة البسيطة والنخبة احلديث جرائم منظمة يف مؤسسة تعكس ح
فاسدين بامتياز وجمرمني باخلفاء ألن القانون مل حيكم عليهم بذلك بعد، ذلك أن اجلامعة اليت تنتج فئة النخبة 

وكذا منح عرفت هي األخرى أخطر اجلرائم واليت من أ ها بيع الشهادات دون مقابل عن طريق منح العالقات 
الشهادات العليا لغري املؤهلني، غن احلديث عن فساد يف الدولة اجلزائرية من طرف الفئات الشعبية يؤكد أن 
أصحاب السلطة هم اجملرمون هذه األخرية تؤكد العكس غري أن الواقع يشري إىل أن املسؤولني األعلى يف الدولة 
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وأفراد الشعب الفاسدين ألن صاحب السلطة خيتلس مليارات فاسدين ألهنم يف الواقع أفراد من الفئات الشعبية 
والبسيط خيتلس أوراق، فكل فاعل خيتلس حسب ما هو متوفر، دولة جزائرية شعبها فاسد وحكومتها فاسدة 
سياستها فاسدة، مثقفوها جمرمون، مافيا أخطر من املافيا العاملية يبيعون نقاط ويتلقون رشوة تتمثل يف اإلجتار 

اجلنس ـ أو أموال أو مناصب، مؤسسات جامعية يتوارث أساتذهتا ويتصارعون على املناصب واملنح  باجلسد ـ
للخارج إلجراء حبوث علمية يف أسواق الدول اخلارجية إن الدولة اجلزائرية اليت فسد حىت افراد مؤسساهتا األمنية 

ؤسسات العسكرية مل يلغي هذه تتطلب أن تكون دولة عسكرية حبكم عسكري ألن فساد بعض الفاعلني من امل
املؤسسات ومسح هلا باالستمرار دولة أصبح كل فاعليها مسؤولني ال حيكمهم قانون وال تسيطر عليهم حدود، 
تتطلب نظام عسكري يتحكم يف كل مؤسساهتا الصناعية، اخلدماتية، دولة ال حتتاج إىل الالدميقراطية ألن 

ن يف استغالل وتبادل الرشوة، وابتزاز واجتار باجلنس، دولة تتطلب تقييد الدميقراطية استعملها اجملرمون الفاسدو 
احلريات اليت منحت دولة أصبح الصحفي حرا يكذب بلغته واألستاذ يسرق بطريقته والوزير خيتلس حبريته دون 

 عقاب.

عامل بسيط إذا الدولة اجلزائرية أصبحت البناء الذي يتضمن وزيرا فاسدا جمرما، أستاذا فاسدا جمرما،  
سارق لص، طالب منحرف، دولة خلقت أشكاال لالحنرافات واإلدمان فأصبح اإلدمان ال يتم باملخدرات وغنما 

 بتم بالسرقة، اجلنس )الدعارة(.
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