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زهرة خياش



لسنة17ددعالقانونمبقتضىابملكاسبالشرفعلىالتصريحمبدأإقرار
الشرفعلىابلتصريحاملتعلق1987أفريل10يفاملؤرخ1987

التصاريحبتلّقياحملاسباتدائرةوتكليف.ابملكاسب

اإلطار القانوين
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القانوين مبدأ التصريح ابملمتلكات بني هشاشة النص
وغياب إرادة التفعيل
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قراطية العريقة هي وإن كانت الغاية من التصريح ابملمتلكات يف التقاليد الدمي
ة لتفعيل هذا إثبات النزاهة والشفافية، فإنّه لوحظ غياب اإلرادة السياسي
:د إىلالقانون وترسيخ مبدأ احملاسبة واملساءلة ألسباب متعددة تعو 

متيازات يف طبيعة النظام السياسي الذي يعتمد على نظام املكافآت واال➢
.التعامل مع النخب

واملصاهرات الوالءاتطبيعة الثقافة السياسية املبنية يف جوهرها على ➢
العائلية واحملسوبية

افتقاد النخبة السياسية لسلوك املساءلة واحملاسبة➢



على دور نقائص نظام التصريح ابملكاسب وأثره
دائرة احملاسبات

:من حيث جمال التطبيق
شخصيات استثناء بعض ال)ال يشمل كاّفة الواجب إخضاعهم للتصريح -

....(رئيس اجلمهورية وأفراد عائلته، املنتخبون:السياسية 
:ومن جهة أخرى يشمل الكثري من املعنيني

ول خيضع ابإلضافة إىل الوظائف احملددة ابلفقرة الثانية من الفصل األ
للوظائف املنظرةالشاغلونللتصريح األشخاص 

:وقد ترتب عن ذلك ارتفاع عدد املطالبني ابلتصريح
2010تصرحيا خالل سنة 8626على سبيل املثال تلّقت الّدائرة 



:هبامن حيث املمتلكات الواجب التصريح 
مل يشمل كّل املمتلكات واملوارد-
مل يشمل التصريح ابملصاحل وتضارب املهامّ -



ابلتصريحالقيامآجالقصر:
حيث حدد هباعدم كفاية املدة الزمنية قصد مجع املعلومات واإلدالء 
نقضاء مدة أجل التصريح بشهر من اتريخ التعيني ابلوظيفة أو ا

بلدان اخلمس سنوات احملددة للتجديد أو انتهاء املهام، بعض ال
حددت هذا األجل بشهرين أو حّّت ثالثة أشهر



من خاللغياب منظومة متّكن من إسناد القائم ابلتصريح:
التذكري بواجب التصريح--
املساعدة على تعمري املطبوعة--
(جتارب مقارنة) إمكانية التصريح اإللكرتوين --



لتزاماالمدىمبتابعةاملكلفةاجلهةحيددملالقانون
ثحياجملاليفعقوابتإقراريتمّ وملابلتصريح

علىوالسهرحالتصاريإيداعمتابعةخيصهفيماكلالوزراءيتوىل➢
ابنتظامالتصريحواجبأداء
وظائفلاملباشريناألشخاصيفامسيةقائمةوزيركليضبط➢

لدائرةاألولسالرئيإىلدورايتبلغابملكاسبالتصريحتستوجب
احملاسبات

غياب املتابعة



صاريحالتملتابعةداخليةمنظومةبوضعالّدائرةابدرت
التصريححمتوىإدراجدونابلتصريحللقائمالتعريفيةالبطاقةإدراجيتمّ ➢
ناإلابّ يفإحصائيةمعطياتعلىاحلصولمناملنظومةمتّكن➢
كاّفةمبراسلة2010و2009سنيتخاللالّدائرةرائسةابدرتكما➢

الّدائرةلّقتتوقدابلتصريحللقياممنظوريهمحثّ إىلودعوهتمالوزراء
2010سنةخاللتصرحيا8626

املتابعة



إحصائيّات حول التصاريح اليت تلّقتها الّدائرة
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 مهّمة رى وال إىل أّي جهة أخالقانون مل يسند لدائرة احملاسبات
:مراقبة حمتوى التصاريح

:حالتنيلىعالتصاريحهبذهالواردةاملعطياتاستغالليقتصر➢
لنظرابلهالراجعنيلألعوانابلنسبةبطلبهاالوزيرقيام➢
دعاوىطارإيفالتصاريحهذهعلىاإلطالعالعديلالقضاءطلب➢

1993سنةقبلكانتوحيدةحالة:جلزائية

مراقبة التصاريح



زائنهاخيفالتصاريححفظمهّمةالّدائرةدوريتجاوزالحاليا
يتمّ اليتاتاملعطيصحةيفللتدقيقصالحياتأيّ لديهاوليست
.هبااإلدالء



رمزيةإداريةعقوابت

إداريةعقوابتهيالتصريحعدمحالةيفالعقوابت
أوللتصريحاملوجبةالوظيفةمناإلقالة➢
تهاءانعنديصرحملالذيالشخصتصرفعلىوجوبيةرقابةإجراء➢

.املهام
وقد تبنّي عدم جدواها ومل يتّم تفعيلها

جزائيةأوماليةعقوابتغياب-

عقوابت إدارية رمزية



شفافيةالمنهجواعتمادالشخصيةاملعطياتمحايةبنيجدليةعالقة➢
منضتندرجابألمالكاملتعلقةاملعطياتابعتبارو الفسادمنوالتوّقي

التصاريحتوىحمنشرميكنالفإنهمحايتهاجيباليتالشخصيةاملعطيات
قائمةنشر2017سنةمنانطالقاتّ احملاسباتدائرةمنومببادرة➢

قامواالذينائمةوقمهاّمهمتولّيهمعندابلتصريحقامواالذيناحلكومةأعضاء
.تكليفهمانتهاءعندتصاريحإبيداع

نشر التصاريح



التصاريح ضرورة تدعيم دور اجلهاز املكلف بتلقي
:  ومراقبتها

افحةمكوخاّصةابملكاسبالتصريحمناملرجّوةاألهدافبلوغ
:خاّصةيستوجباملشروعغرياإلثراء

:شأهنايفاإلعرتاضاتوتلّقي)ومراقبتهاالتصاريحبتلّقياملكّلفةاجلهاتدعم-
ضروريةالالبشريةابإلمكاانت(احلايلالقانونمشروعيفاحملاسباتدائرة

املهّمةهبذهلالضطالع
إعتمادالوملهاومراقبتالتصاريحإيداعيفللتصّرفمعلوماتيةمنظومةإعتماد-

اإللكرتوينالتصريح
اجلهةتضعالو ابلتصريحالقائمكاهلتثقلالمعقولةللتصريحدوريةإقرار-

الّرقابةصعوبةأماماملتلّقية



اريح وإقرار تدعيم دور اجلهاز املكلف بتلقي التص
:  مبدأ مراقبتها

آلّيا؟راقبتهامضرورةحولالتساؤلجيوزالتصاريحعددالرتفاعونظرا
الأنعلىصاحلر معانتقائيةراقبةإجراءخاللمنعّينةعلىاالقتصارميكن
سبيلعلى:ةمسبقبصفةالعّينةاختيارشروطضبطجيبلذا.موّجهةتكون
املثال

إثر تلقّي شكاوى أو وشاايت ➢
عند انتهاء املهاّم أو املّدة االنتخابية➢
عند إيداع تصريح اثن➢



يف األخري 
افحة الفساد السحري ملكاحللّ التصريح ابملكاسب لن يكون لوحده 

متاكملةوالتوّقي منه بل جيب اعتباره ضمن منظومة 
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