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ظيمي :
اإلطار التشريعي و التنظ

القانون رقم  01-06المتعلق ببالوقاية من الفساد ومكاافحته
)المواد  6 ،5 ،4و (36



صريح
 41المحدد لنموذج التص
المرسوم الرئاسي رقم 14-06
م
بالممتلكاات،



صريح
المرسوم الرئاسي رقم 06ـ 415المحدد لكيفيات التص
م
بالممتلكاات الخاص باألعوان العمموميين،



عوان
 ،2007يحدد قائمة األع
قرار مؤؤرخ في  02أبريل 7
العمومييين الملزمين بالتصريح بالممتلكات.



 13/0الصادرة في  15ماي
تعليمة ووزارة الداخلية رقم 002
.2013



لماذا التصرييح بالممتلكات؟



اإلجراءات المتعلقة بالتصريح بالممتلكات:

نصت الما ّدة  4من القانون 06ـ 01المتعللق بالوقاية من الفساد
ومكافحته على السبب الذي حدا بالمشرع إلى تأسيس فكرة التصريح
بالممتلكات بالعبارة التاليية :

والنصوص المطبّقة له اآللية الممنظمة لمختلف
ص
يحدّد اللقانون 06ـ01
مراحل التصريح بالممتلكات ،وطريقة االكتتاب واإليدداع والمعالجة
والحفظ
ظ لتلك التصريحات

شئون العمومية ،وحماية
"قصد ضمان الشفافية في الحياة السياسية والش
صون نزاھة األشخاص اللمكلفين بخدمة عمومية،
الممتلكات العمومية ،وص
يلزم الموظف العمومي بالتصريح بممتلكاته«

بالتصريح بممتلكاتھم أن يكتتبوا خالل اآلجال
ح
فيجب على الملزمين
المحددةة في القانون



من ھم المععنيون بالتصريح بالممتلككات ؟

األشخاص المعنيين بالتصريح
ص
حدّدت المادة  6من القانون 06ـ01
حددت الجھة التي ترسل إإليھا ھذه التصريحات
ت
بممتلكاتھم ،كما
والطريقة المعتمدة لنشررھا.
وت ّم ضبط المناصب ووالوظائف المعنية بھذا اللتصريح بد ّقة في إطار
نشرت الحقا .والخاضعون
ت
وص المطبقة له والتي
ھذا القانون والنص ص
ھم :
للتصريح بالممتلكات م
أـ رئيس الجمھورية ؛ ب ـ أعضاء غرفتي البررلمان )المجلس الشعبي
المجلس الدستوري وأعضائه؛
س
األمة( ؛ ج ـ رئيس
الوطني  -مجلس ة
د ـ الوزير األول وأع
عضاء الحكومة؛ ھـ ـ ررئيس مجلس المحاسبة
والوالة؛
والقناصلة
والسفراء
الجزائر
لج
بنك
ومحافظ
و -القضاة ؛
ز ـ رؤساء وأعضاء الممجالس الشعبية المحليّة )المجالس الشعبية البلدية
والوالئية(؛ ح  -األعووان العموميون الذين يشغغلون وظائف ومناصب
عليا ؛ ط  -األعوان الععموميون الذين حدد قائمتھھم القرار المؤرخ في 2
ظيفة العمومية.
أفريل  2007الصادر عن المديرية العامة للوظ



العقوبــــات:

نصت المادة  36من الققانون  01-06على عقوبة بالحبس من ستة )(6
من  50.000دج إلى
أشھر إلى خمس ) (5سنوات وبغرامة ن
موظف عمومي خاضع ققانونا لواجب التصريح
 500.000دج كل مو
شھرين ) (2من تذكيره
بذلك عمدا ،بعد مضي ش
بممتلكاته ولم يقدم لك
بالطرق القانونية ،أو م
قام بتصريح غير كامل أو غير صحيح أو خاطئ،
ت
أو أدلى عمدا
بمالحظات خاطئة أو خرق عمدا اااللتزامات التي يفرضھا
عليه القانون.

بالممتلكات لدى مؤسستين:
ت
ع التصريحات
يتم إيداع


المحكمة العليا؛



للوقاية من الفساد ومكافحته ؛
ة
الھيئة الوطنية

في النقاط :أ ،ب،
خاضعين المشار إليھم ي
تودع اللتصريحات الخاصة بالخ
ج ،د ،ھھـ ،و ،لدى الرئيس ل
األول للمحكمة العليا
عوان العموميين
وتودع التصريحات المتعلقة باللمنتخبين المحليين واألع
طنية للوقاية من
المشار إليھم في النقاط  :ز ،ح ،ط لدى الھيئة الوط
الفساد وومكافحته
صرِّ ح ضبط تصريحه وتتعديله في حالة
تفرض المادة ذاتھا على المص
في الذمة المالية
حدوث تغيير في ممتلكاته وفوور كل زيادة معتبرة ي
ف العمومي بنفس الكيفية التي تم بھا التصريح األوول.
للموظف



مضمون التصريح ببالممتلكات:

بالممتلكات جـردا لجميع األمـالك الـعــقــاريـة
ت
ل الـتـصريـح
يـشـمل
والمـنـقـولـة الــتي يملكھا و
الموظف العـمومي وأوالده الــقــصّـر في
االجزائئر و/أو في الخارج.
 الھويية؛غير المبنية؛
الك العقارية المبنية و ر
 األمالالك المنقولة؛
 األمال السيوولة النقدية واالستثمارات؛الك األخرى؛
 األمال تصرريحات أخرى.سويداني بوجمعة المرادية – الجزائر
عنوان الھيئة 14 :شارع س
www.onplc.org.dz

