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  لوال نلمئحه  إر مدااه لمم اه هذا العمل،

اقدم أ فم بلز ل الشكر  االمتيمن إلى األسماذة أعفمء  ن 
 للية  الميمقشة  لكل األسماذة المحكمين،

 من قر ب، ا الشكر إلى  ل من سمعدنبلز ل مم أاووه  
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 :توطئة
   تعد الصفقات العمكمية مف أىـ العقكد اإلدارية التي تخضع لطرؽ خاصة عند إبراميا كتنفيذىا، إذ تعتبر 
عصب تسيير األمكاؿ العمكمية خاصة إنيا تعد اإلطار الذم يتـ مف خبللو صرؼ الماؿ العاـ، كلحماية ىذا 

األخير كجب التأطير الدقيؽ لمصفقات العمكمية سكاءا في مرحمة إعداد الطمبات العمكمية، أك في مرحمة 
الدعكة لمتعاقد، أك في مرحمة التعاقد كتنفيذ الصفقة العمكمية، اإلطار القانكني الذم يحكـ كيفية إنفاؽ 

الميزانية المخصصة لمتجييز، كبما أف المنظمات العالمية تقيـ إقتصاديات الدكؿ عمى مدل الشفافية كالمساكاة 
في الكصكؿ السمس إلى الطمبات العمكمية، فقد سايرت الجزائر ىذا التكجو العاـ كالشبو محتـك لتطكر تشريع 
الصفقات العمكمية ،حيث أخضعيا المشرع الجزائرم لتنظيـ متميز كمستقؿ كىك تنظيـ الصفقات العمكمية، 
ىذا األخير الذم عرؼ عدة تطكرات نتيجة عدة تغيرات كاف أبرزىا التحكؿ اإلقتصادم الذم عرفتو الجزائر 
بداية التسعينات بتخمييا عف نظاـ اإلقتصاد المكجو كتبنييا لنظاـ إقتصاد السكؽ، فأصدرت في البداية قانكف 

 10/236 كالذم ألغى المرسـك الرئاسي رقـ 15/247 كصكال لممرسـك الرئاسي 1967الصفقات لسنة 
المعدؿ كالمتمـ كالذم كشؼ عف الكثير مف التغيرات كاإلختبلالت التي كانت تعتريو، كما أف المرسـك الجديد 

 حمؿ معو الجديد ألكؿ مرة، كيتعمؽ األمر بعقكد تفكيضات المرفؽ العاـ الذم جاء متصبل 15/247
بالصفقات العمكمية، إذ يعد الحؿ األمثؿ كاألنجع في ظؿ األزمة الراىنة نتيجة تقمبات أسعار البتركؿ 

نخفاضيا كسعيا لتدارؾ نقائص المرسكـ الممغى كمكاكبة المستجدات الراىنة لبلقتصاد الكطني  كاف مف  كا 
الضركرم إعادة النظر في بعض األحكاـ التي تخضع ليا الصفقات العمكمية مف خبلؿ إقتراح تدابير جديدة 

 المتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية 16/09/2015 المؤرخ في 247/ 15جاء بيا المرسـك الرئاسي رقـ 
كتفكيضات المرفؽ العاـ حيث شممت عدة جكانب تخص الصفقات العمكمية كتحديد مستكياتيا ككيفيات 

جراءات إبراميا ككذا إخضاعيا لرقابة متنكعة كصارمة حفاظا لمماؿ العاـ  .كا 
 : مف خبلؿ ما سبؽ يجعمنا نطرح اإلشكالية التالية كالتي مفادىا:إشكالية البحث 

جراءات الرقابة عمى الصفقات العمكمية المتبعة لمحد مف أشكاؿ الفساد في الجزائر؟  ما ىي آليات كا 
 :كيندرج ضمف ىذه اإلشكالية أسئمة فرعية نذكرىا كاألتي

 ماىي مختمؼ األجيزة المسؤكلة عمى الرقابة عمى الصفقات العمكمية في الجزائر؟ 
  ككيؼ يتـ إبراـ الصفقة العمكمية؟ 
  المتعمؽ بتنظيـ الصفقات 15/247كما ىي أىـ المبادئ كاإلجراءات التي جاء بيا المرسـك الجديد 

 العمكمية كتفكيضات المرفؽ العاـ؟
 لمحاكلة إعطاء إجابة أكلية عمى اإلشكالية المطركحة كالتساؤالت الفرعية المذككرة أعبله :فرضيات البحث

 :نضع الفرضيات التالية
 تتعدد األجيزة الرقابية عمى الصفقات العمكمية كتختمؼ أنكاعيا في التشريع :الفرضية األولى 

 .الجزائرم مف رقابة داخمية كرقابة خارجية
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 تبـر كتنفذ الصفقات العمكمية عمى مستكل إدارة المصمحة المتعاقدة كفؽ اإلجراءات :الفرضية الثانية 
 .المنصكص عمييا في القانكف المنظـ لمصفقات العمكمية

 ىك حرية الكصكؿ 15/247 مف أىـ المبادئ التي تطرؽ إلييا المرسـك الجديد رقـ :الفرضية الثالثة 
 .لمطمبات العمكمية، كالمساكاة في معاممة المترشحيف كشفافية اإلجراءات المعمكؿ بيا قانكنا

 : تبرز أىمية معالجة ىذا المكضكع في:أىمية البحث
تزايد حجـ الصفقات ككسيمة أساسية إلنجاز كتسيير المرافؽ العامة نتيجة ارتفاع النفقات العامة  -

 . المعتمدة بمكجب قكانيف المالية
ضركرة كضع حد لئلنتشار الرىيب لظاىرة الفساد، حيث عرفت معظـ قطاعات الدكلة إف لـ نقؿ  -

جميا تفشي ظاىرة الرشكة كتبديد الماؿ العاـ، كجرائـ المحاباة ككذا إبراـ الصفقات المشبكىة كالتي 
عرفت في السنكات األخيرة إذ مست أكبر المؤسسات العمكمية ذات االرتباط بأكبر مصدر لمعائدات 

 . المالية لمدكلة
تميزه بالطابع البحثي المتجدد، مما يتكجب استمرار مناقشتو في ظؿ النصكص القانكنية السارية  -

 . المفعكؿ
 : تتجمى في:أىداف البحث -
 .تحديد كتكضيح مفيـك الرقابة عمى الصفقات العمكمية كدكر األجيزة الرقابية في حماية الماؿ العاـ -
 .تكضيح اإلجراءات العممية في إبراـ الصفقات العمكمية كآلية الرقابة عمييا -
العمؿ عمى تطبيؽ التنظيـ الجديد المنظـ لمصفقات العمكمية كاستخدامو كأداة لمحفاظ عمى الماؿ  -

 .لمدكلة
 :دوافع إختيار الموضوع

أىمية الصفقات العمكمية كالتشريعات المتبلحقة في السنكات األخيرة التي عممت عمى إرساء الشفافية  -
 .كترشيد األمكاؿ العامة لمدكلة

 .إبراز البعد اإلقتصادم لممكضكع باعتبار أف أغمب الدراسات السابقة تطرقت لمبعد القانكني فقط -
 .الميكؿ الشخصي لدراسة ىذا المكضكع، ككذاإثراء المكتبة بمراجع حكؿ ىذا المجاؿ -

  :حدود الدراسة
 إلى غاية 24/03/2019   إف اإلطار الزماني الذم يحدد دراستنا ىذه كذلؾ في الفترة الممتدة مف 

 .، أما اإلطار المكاني لمدراسة كذلؾ بالمراقبة المالية لكالية أدرار04/04/2019
   :منيج البحث

   لئلجابة عمى اإلشكالية المطركحة كالكصكؿ إلى النتائج إعتمدنا في بحثنا ىذا عمى المنيج الكصفي، نظرا 
لطبيعة مكضكعنّا، الذم يقكـ أساسا عمى البدء بالمفاىيـ األساسية لمصفقات كطرؽ إجراءات إبراميا ككيفية 
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الرقابة عمييا، كما قمنا مف خبلؿ دراسة الحالة باإلحتكاؾ بالميداف مف أجؿ إثراء مكضكع بحثنا كذلؾ 
 .باستخداـ أداة المقابمة في عممية جمع المعمكمات، ككذا الكثائؽ المقدمة مف طرؼ المؤسسة

  :صعوبات الدراسة
   ال يخمك أم مكضكع بحث مف الصعكبات كالمشاكؿ التي تعترض طريؽ إعداده، كمف الصعكبات كالعكائؽ 

 :التي إعترضتنا نذكر منيا ما يمي
 أف أغمب المراجع التي كجدناىا كالمتعمقة بمكضكع الصفقات العمكمية تتحدث عف المفاىيـ العامة -

 لمصفقات كفؽ مراسيـ ممغاة، 
 .نقص اإلحصائيات كالدراسات التي تربط بيف الصفقات العمكمية كرقابتيا- 
الحصكؿ عمى بعض المداخبلت التي عالجت المرسـك الجديد لكف بنكع مف السطحية كعدـ التعمؽ - 

 .فييا
متناعيـ في بعض األحياف عف منحنا بالمعمكمات المتعمقة بيذا المكضكع كذلؾ -  تحفظ بعض اإلطارات كا 

 .تخكفا مف طبيعة الدراسة الميدانية التي نحف بصدد دراستيا
لمكصكؿ إلى اإلجابة عمى اإلشكالية المطركحة قسمنا مكضكع دراستنا إلى فصميف ككانت خطة :تقسيم العمل
 :بحثنا كاآلتي

  خصصنا الفصؿ األكؿ لئلطار المفاىيمي لمرقابة المالية كالصفقات العمكمية كبو مبحثيف المبحث األكؿ 
تناكؿ ماىية الرقابة المالية كالصفقات العمكمية أما المبحث الثاني تناكؿ مجمكعة مف الدراسات السابقة كالتي 
ليا عبلقة بالمكضكع، أما الفصؿ الثاني فتناكؿ الدراسة الميدانية كقسـ بدكره إلى مبحثيف المبحث األكؿ تناكؿ 
التعريؼ العاـ حكؿ المؤسسة محؿ التربص أما المبحث الثاني فتضمف آليات الرقابة عمى الصفقات العمكمية 

 .(نفقات التجييز)ككذا إجراءات تنفيذ نفقاتيا
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصـــــــــــل األول

       اإلطار المفاهيمي للرقابة المالية والصفقات العمومية
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 :مقدمة الفصل

    تعتبر الصفقات العمكمية المجاؿ الخصب لصرؼ اإلعتمادات المالية الضخمة عمى المشاريع كالخطط 
االستثمارية التي تسعى الدكلة إلى تحقيقيا، األمر الذم يجعميا عرضة لكلكج الفساد بكؿ أنكاعو، لذلؾ 
أحيطت الصفقة العمكمية بمجمكعة مف آليات الرقابة الصارمة خاصة قبؿ تنفيذىا بسبب إرتفاع األرقاـ 

القياسية كالخيالية لمنفقات المتعمقة بالصفقات العمكمية كما تمثمو مف ثقؿ إقتصادم كبير عمى عاتؽ الدكلة 
 .كخزينتيا العمكمية

  حيث تتميز ىذه الرقابة بأنيا ال تنصب فقط عمى مشركعية العمؿ بؿ تمتد إلى مبلئمة ظركؼ المكاف 
كالزماف، كلتفادم الكقكع في االختبلس كضماف عدـ التبلعب في الميزانيات جعؿ المشرع الجزائرم يحدث 
عدة ىيئات لرقابتيا، كتككف تدخبلتيا أثناء إعداد الصفقة كقبؿ كبعد تنفيذىا كاليدؼ مف كؿ ىذا ىك حماية 

 .لؤلمكاؿ العمكمية كالحفاظ عمييا كالرقابة المالية عمى سبيؿ المثاؿ

 :  كمف خبلؿ ما تقدـ قسمنا ىذا الفصؿ إلى مبحثيف كما يمي

 ماىية الرقابة المالية كالصفقات العمكمية :         المبحث األكؿ

عرض لبعض الدراسات السابقة التي تناكلت نفس مكضكع البحث،  مع اإلضافة التي :        المبحث الثاني
 .جاء بيا بحثنا ىذا
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 .ماىية الرقابة المالية والصفقات العمومية: المبحث األول 
 .مدخل عام لمرقابة المالية : المطمب األول

 .سنحاكؿ مف خبلؿ ىذا المطمب التطرؽ لتعريؼ الرقابة المالية، ككذا خصائصيا كأساليبيا
 .تعريف الرقابة المالية: الفرع األول

لمرقابة المالية مدلكؿ كاسع، فقد يقصد بيا تطبيؽ المعمكمات المحاسبية بغرض التنظيـ، كاختيار كمقاربة 
كعرض المعمكمات اإلحصائية الرقمية كالمحاسبة المستقاة مف جميع السجبلت ذات العبلقة لمساعدة المديريف 

جراء العمؿ  .المسؤكليف في الرقابة، كاتخاذ القرارات اليكمية البلزمة لعممية التنفيذ كا 
كما تعرؼ عمى أنيا أداة لمعمؿ كتنفيذ البرامج كفقا لؤلىداؼ كالقكاعد كاإلجراءات كاألكامر التي تصدر مف 

 1.قبؿ المستكيات المختمفة في التنظيـ لتنفيذ ما يقدـ
كما تعتبر أداة يمكف بكاسطتيا التحقؽ مف أف األىداؼ كالبرامج قد نفذت في الكقت المحدد، كىناؾ تعاريؼ 

أخرل مف طرؼ عمماء المالية، عمى أساس أنيا ترشيد عممي لمقرارات التي يتخذىا المسؤكلكف في دكرة العمؿ 
 فيتضح مما 2.الكاممة التي تبدأ بالتخطيط كالتنظيـ كالتنسيؽ، ثـ تستمر مع التنفيذ، كتكتمؿ بالمتابعة كالتقكيـ

سبؽ أف مفيـك الرقابة المالية قد يتحدد عمى أساس ما تسعى إلى تحقيقو مف أىداؼ أك عمى أساس األجيزة 
 3:التي تتكلى الرقابة أك مف منطمؽ ككنيا إجراء، كعميو فقد تميز مفيـك الرقابة المالية بثبلث اتجاىات

 ييتـ بالجانب الكظيفي لمرقابة، كيرتكز عمى األىداؼ التي تسعى لتحقيقيا فيك ييتـ :اإلتجاه األول 
بكجكد عمميات معينة يمـز تكافرىا إلمكاف تحقيؽ الرقابة، كيتضمف تحديد األىداؼ المطمكب الكصكؿ 

 الرقابة بأنيا التحقؽ مف أف التنفيذ يتـ طبقا لمخطة المقررة كالتعميمات Henri Fayolإلييا، كقد بيف 
الصادرة باإلضافة لممبادئ المعتمدة، فيي عممية اكتشاؼ ما إذا كاف كؿ شيء يسير حسب الخطط 

 .المكضكعة كذلؾ بغرض الكشؼ عمى ما يكجد مف نقاط الضعؼ كاألخطاء لعبلجيا
 ييتـ بالرقابة مف حيث ككنيا إجراء، كيرتكز عمى الخطكط التي يتعيف إجرائيا لمقياـ :اإلتجاه الثاني 

بعممية الرقابة، فبلتماـ عممية الرقابة يتطمب األمر كجكد بيانات عمى أكجو النشاط المختمفة كشرط 
أساسي لمقياـ بعممية الرقابة عمى أف تعد بشكؿ يمكف االستفادة منيا، باإلضافة لمراجعة األعماؿ 

 .كفحصيا
 كىك ييتـ باألجيزة التي تتكلى الرقابة، كيتكلى المراجعة كالفحص كالمتابعة كجمع :اإلتجاه الثالث 

المعمكمات كتحميؿ النتائج، فالرقابة تعني ىنا أجيزة معينة تقكـ بمجمكعة مف العمميات، لمتأكد مف 
 .تحقيؽ الكحدات ألىدافيا بكفاية مع إعطاء ىذه األجيزة سمطة التكصية باتخاذ القرارات المناسبة

                                                           
. 87، ص1978 فيصؿ فخرم مراد، الرقابة المالية العميا نحك أسمكب التطكر، الطبعة األكلى، بدكف مكاف النشر، مصر، 1
. 161، دار النيضة العربية، ص1967، مصر، 1 عبد العزيز حجازم، الرقابة المالية، مجمة العمـك اإلدارية، العدد 2
. 274 محمد عكؼ الكفراكم، الرقابة المالية النظرية كالتطبيؽ، مؤسسة شباب الجامعة، االسكندرية، ص3
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كمما سبؽ نخمص إلى أف الرقابة ىي اإلشراؼ كالفحص كالمراجعة مف جانب سمطة أعمى ليا ىذا الحؽ، 
لمتعرؼ عمى كيفية سير العمؿ داخؿ الكحدة كلمتأكد مف حسف استخداـ األمكاؿ العمكمية في األغراض 
المخصصة ليا، كمف أف المكارد تحصؿ طبقا لمقكانيف كالمكائح كالتعميمات المعمكؿ بيا، مع الكشؼ عف 

 .المخالفات كاالنحرافات كبعث األسباب التي أدت إلى حدكثيا كاقتراح كسائؿ عبلجيا لتفادم تكرارىا مستقببل
 .خصائص الرقابة المالية: الفرع الثاني

تتميز الرقابة المالية بمجمكعة مف الخصائص التي تساىـ في تفعيؿ الدكر الرقابي المالي، كيمكف إبراز أىـ 
 1:الخصائص لمرقابة المالية فيما يمي

 بمعنى أف تككف جميع العمميات المالية التي تضمنتيا الخطة التنظيمية كاضحة كدقيقة :الوضوح والدقة- 1
ليسيؿ فيميا، كيتسنى تفسيرىا كتطبيقيا، ىذا األمر يمكف مف معرفة سمطات كحقكؽ ككذا مسكليات كؿ عكف 

 .مكمؼ بالرقابة المالية
 فالبساطة تعني أف تككف الخطة التنظيمية لمعمميات المالية مبسطة كغير معقدة :البساطة والموضوعية- 2

تبيف تكزيع الصبلحيات عمى مختمؼ المستكيات اإلدارية،  كتقتضي المكضكعية أفراد أكفاء، ال يعتمدكف في 
نما يقكمكف بكصؼ النتائج كما ىي مكجكدة عمى أرض  التقييـ عمى االعتبارات كالعبلقات الشخصية، كا 

 .الكاقع، بغية تحقيؽ أىداؼ المكضكعية
 بمعنى أف تككف المعايير المستخدمة في الرقابة المالية مرنة، بما يمكنيا مف مكاجية :المرونة والفعالية- 3

 .التغيرات المفاجئة التي قد تحدث، كالقدرة عمى التكيؼ معيا حتى تككف مفيدة كفعالة في مجاؿ الرقابة
أما فيما يخص الفعالية فيي تكمف في قياس مدل تحقيؽ البرامج لؤلىداؼ المطمكبة كذلؾ بمقارنة ما تـ 

 .تحقيقو فعبل بما كاف مستيدفا
 أم ضركرة تكفر المعمكمات كالبيانات، فكمما تـ اكتشاؼ االنحرافات المالية في كقت أبكر، كمما :السرعة- 4

 .أمكف مف اإلسراع في إتخاذ اإلجراءات التصحيحية لمعالجة الخمؿ
 بمعنى أف تككف التكاليؼ المرصكدة لعممية الرقابة المالية معقكلة نسبيا مع الفكائد :التكمفة واالقتصاد- 5

 .المترتبة عنيا، كاالقتصاد يتحقؽ بالشراء بأقؿ األثماف كفي الكقت المناسب كبالكمية كالنكعية المبلئمة
 . بمعنى أف يتبلءـ النظاـ الرقابي مع حجـ كطبيعة الييئة الخاضعة لمرقابة:المالئمة والتنبؤ المستقبمي- 6

أما التنبؤ المستقبمي فيك يعتمد عمى عنصر الخبرة مف أجؿ التدابير البلزمة لتجنب األخطاء كاالنحرافات قبؿ 
 .كقكعيا

إف ميمة النظاـ الرقابي ال تنحصر في كشؼ األخطاء فحسب، بؿ يجب أف يتعدل ذلؾ إلى : التحميل- 7
معرفة أسباب االنحرافات كاألخطاء كالظركؼ التي أدت إلى حدكثيا مف أجؿ إيجاد الحمكؿ ليا، مع تجنب 

 .الكقكع فيو مرة أخرل
                                                           

، الدار الجامعية لمطبع كالنشر كالتكزيع، اإلسكندرية عبد الفتاح الصحف، الرقابة كالمراجعة عمى المستكل الكمي كالجزئي، 1
 .160، ص1999
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 .أساليب الرقابة المالية: الفرع الثالث
 1:يمكف تمخيص األساليب التي تتبعيا أجيزة الرقابة بصفة عامة فيما يمي

  األساليب القانونية واألساليب الفنية: أوال: 
تتمثؿ األساليب القانكنية في النظـ كالقكاعد المالية التي تحددىا القكانيف كالمكائح كالتعميمات المعتمدة، كىي 
مف أىـ األدكات التي تقكـ عمييا عممية الرقابة، كإلجراء ىذه األخيرة عمى أساس سميـ يتطمب األمر ترابط 

كتكامؿ كسائؿ كأساليب الرقابة المستخدمة في الكحدات المختمفة حسب طبيعتيا كطبقا لظركؼ نشاطيا، أما 
فيما يخص األساليب الفنية فتتمثؿ في تحديد المعايير أك المعدالت القياسية مسبقا، كأساس كاضح لمرقابة 

كتقييـ األداء كبياف قدرة الجياز الرقابي عمى إدارة الماؿ العمكمي، مع تقديـ المقترحات كالتكصيات المناسبة 
التي تتضمنيا التقارير الدكرية المعدة مف طرؼ أجيزة الرقابة، كتقارير المفتشية العامة لممالية لتصكيب مسار 

 .المؤسسات كىيئات المراقبة الذم مف شأنو تحسيف األداء العاـ كحماية الماؿ العمكمي
  األساليب االقتصادية المحاسبية واألساليب اإلدارية: ثانيا: 

يتجسد األسمكب االقتصادم مف خبلؿ المراجعة كالتفتيش الذم يتـ بكاسطة مدقؽ فرد أك جياز لـ يشترؾ في 
العمميات التنفيذية، كيتـ ذلؾ مف خبلؿ تدقيؽ الجكانب التفصيمية لممعامبلت المالية باعتبار مف أساليب 

 2.الرقابة المالية األسمكب المحاسبي
كيتجسد األسمكب اإلدارم مف خبلؿ أسمكب المبلحظة كالمشاىدة الذم يككف عف طريؽ مراقبة الكحدات أثناء 

قياميا بالعمؿ بغرض تصحيح األخطاء فكر كقكعيا، كرقابة الرئيس ألعماؿ مرؤكسيو، كىذه الرقابة دائمة 
 .كمستمرة متاحة لنظـ الرقابة الداخمية، كىي بطبيعة الحاؿ غير متاحة لؤلجيزة الخارجية المتخصصة

كما تجب اإلشارة إلى جانب ىذه األساليب يكجد أسمكب جامع لكؿ ما سبؽ اإلشارة إليو كتتمثؿ في األساليب 
المالية باعتبارىا منيج عممي شامؿ، يتطمب التكامؿ كاالندماج بيف المفاىيـ القانكنية، الفنية، اإلقتصادية 

 3.المحاسبية، ككذا اإلدارية
 
 
 
 
 
 

                                                           
. 26 محمد عكف الكفراكم، الرقابة المالية في اإلسبلـ، الطبعة األكلى، مكتبة كمطبعة االشيار، مصر، دكف تاريخ، ص1
 سميماف حمدم سحيماتالقبيبلت، الرقابة اإلدارية كالمالية عمى األجيزة الحككمية، الطبعة األكلى، عماف، مكتبة الثقافة لمنشر 2

. 151، ص1998كالتكزيع، 
. 76 محمد عكؼ الكفراكم، مرجع سبؽ ذكره، ص3
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 .مدخل عام لمصفقات العمومية: المطمب الثاني
 .التطور التاريخي لنظام الصفقات العمومية وتعريفيا: الفرع األول

 : التطور التاريخي لنظام الصفقات العمومية في الجزائر -1
 :1967 حتى جوان 1962نظام الصفقات العمومية خالل المرحمة االنتقالية من جويمية - أ

عندما حصمت الدكلة عمى إستقبلليا اضطرت كتحت دكافع كأسباب مكضكعية اإلحتفاظ بالتشريع 
كالتنظيـ الفرنسي المتعمؽ بالصفقات العمكمية، إذ مف غير الممكف عمى اإلطبلؽ أف يتـ اإلعبلف رسميا 
التخمي نيائيا عف التشريع الفرنسي، ألف ذلؾ ببساطة كاف يستكجب اإلعبلف أيضا عف التشريع الجديد 

 .1 (تشريع اإلدارة اإلستعمارية)الذم سيحؿ محؿ التشريع الممغى
  :90- 67نظام الصفقات العمومية في ظل األمر - ب

 المؤرخ في 90-67  لقد صدر أكؿ تشريع لمصفقات العمكمية في مرحمة اإلستقبلؿ بمكجب األمر رقـ 
 مادة احتكت عمى 167، كقد تضمف عمى (1967 لسنة 52رقـ . رس. الجريدة  ) 17/06/1967

 .تسعة أبكاب ، كجعؿ مف المناقصة أساس كؿ عممية تعاقدية مف أجؿ المحافظة عمى الشفافية
  :145- 82نظام الصفقات العمومية في ظل المرسوم - ج

 العدد 23/04/1982 كنشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 10/04/1982  لقد صدر ىذا المرسـك بتاريخ 
 مادة، كالمبلحظ أف النصكص المتعمقة بالصفقات العمكمية أقرت في 164، كتضمف خمسة أبكاب ك 15

 .ىذه المرحمة بمكجب نص تنظيمي صادر عف السمطة التنفيذية بمفردىا ممثمة في رئيس الجميكرية
 :434-91نظام الصفقات العمومية في ظل المرسوم التنفيذي - د

 90 ظيكر مجمكعة كبيرة مف القكانيف خاصة سنة 1989  لقد نتج عف المصادقة الشعبية عمى دستكر 
، كبالنظر ليذه السمطات الممنكحة لو صار بإمكانو في ظؿ النظاـ السياسي الجديد الذم حممو 91ك

 1989 مف دستكر115 أف يقرر القكاعد المتعمقة بالصفقات العمكمية، خاصة كأف المادة 1989دستكر
كالتي رسمت ميداف كمجاؿ التشريع لـ تشير بالذكر لمقكاعد المتعمقة بالصفقات العمكمية، بما يعني كطبقا 

 . مف نفس الدستكر أف يتكلى رئيس الحككمة إصدار تنظيـ بحكـ ىذه القكاعد116لممادة 
 : المعدل والمتمم 250-02نظام الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي - ه

، كقد تضمف 52العدد . رس.  كنشر في الجريدة24/07/2002  لقد صدرىذا المرسـك الرئاسي في 
 مادة، كظيرت ىذه القكاعد المنظمة لمصفقات العمكمية في مرحمة جديدة ميزىا دستكر جديد صدر 154
 .، كبمكجبو أحكامو عرفت مؤسسة رئاسة الجميكرية اتساعا مف حيث ممارسة صبلحياتيا1996في 
 
 

                                                           
 18، العدد ،الجزائرمجمة القتصاد الجديد- دكر الرقابة عمى الصفقات العمكمية في ترشيد النفقات العمكمية ،محمد براغ- 1

. 86 ،ص2018سنة 
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 : المعدل والمتمم 236-10نظام الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي - و
 معمنا عف التنظيـ العاـ الجديد لمصفقات العمكمية كحمؿ 07/10/2010  لقد صدر ىذا المرسـك بتاريخ 

، كلعؿ أىـ ما جاء بو ىذا المرسـك انو 2010 مف الجريدة الرسمية لسنة 58 مادة كنشر في العدد 181
حاكؿ بشكؿ أكسع كأعمؽ تكريس المبادئ العامة لمصفقات العمكمية، كىي مبدأ حرية الكصكؿ لمطمبات 

 .العمكمية، كمبدأ المساكاة في معاممة المترشحيف، كمبدأ شفافية الصفقة
 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 247-15نظام الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي - ي

 :وتفويضات المرفق العام 
،المتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفؽ 2015 سبتمبر16  لقد صدر ىذا المرسـك بتاريخ 

، كالذم جاء بعدة إجراءات كتنظيمات 20/09/2015 بتاريخ 50العاـ، الصادر في الجريدة الرسمية العدد 
 .جديدة مست عدة جكانب

 :تعريف الصفقات العمومية  -2
 :التعريف التشريعي - أ

 كالذم عرؼ الصفقات العمكمية عمى أنيا عقكد مكتكبة تبرميا الدكلة أك البمديات اك  :67/90األمر  -1
المؤسسات أك المكاتب العمكمية، قصد إنجاز أشغاؿ أك تكريدات أك خدمات ضمف الشركط المنصكص 

 .عمييا في ىذا القانكف
 كالذم عرؼ صفقات المتعامؿ العمكمي عمى انيا عقكد مكتكبة حسب  :82/145المرسوم رقم  -2

التشريع السارم عمى العقكد، كالمبرمة كفؽ الشركط الكاردة في ىذا المرسكـ قصد انجاز األشغاؿ كاقتناء 
 . المكاد كالخدمات

 اذ اعتبر اف صفقات المتعامؿ العمكمي عقكد مكتكبة حسب التشريع :91/434المرسوم التنفيذي رقم  -3
السارم عمى العقكد، كالمبرمة كفؽ الشركط الكاردة في ىذا المرسكـ قصد انجاز األشغاؿ كاقتناء المكاد 

 . كالخدمات لحساب المصمحة المتعاقدة
 الصفقات العمكمية عقكد مكتكبة في مفيكـ التشريع المعمكؿ بو، تبـر :02/250المرسوم الرئاسي رقم - 4

كفؽ الشركط الكاردة في ىذا المرسكـ قصد انجاز األشغاؿ كاقتناء المكاد كالخدمات كالدراسات لحساب 
 . المصمحة المتعاقدة

الصفقات العمكمية عقكد مكتكبة في مفيكـ التشريع المعمكؿ بو، تبـر : 10/236المرسوم الرئاسي رقم - 5
كفؽ الشركط الكاردة في ىذا المرسكـ قصد انجاز األشغاؿ كاقتناء المكاد كالخدمات كالدراسات لحساب 

 . المصمحة المتعاقدة
الصفقات العمكمية عقكد مكتكبة في مفيكـ التشريع المعمكؿ بو، تبـر : 15/247المرسوم الرئاسي رقم  -6

بمقابؿ مع متعامميف اقتصادييف، كفؽ الشركط المنصكص عمييا في المرسـك لتمبية حاجيات المصمحة 
 .   المتعاقدة في مجاؿ األشغاؿ كالمكاـز كالخدمات كالدراسات
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 إف كممة صفقة لغة ىي العقد أك البيعة كيقاؿ صفقة رابحة أك خاسرة، ككممة صفقة :التعريف المغوي- ب
تمامو، كما أف  بفتح فسككف مأخكذة مف صفؽ بمعنى ضرب اليد عمى اليد في البيع، كىي عبلمة إجرائو كا 

كممة صفقة تدؿ عمى نقؿ السمع أك الخدمات مف شخص آلخر، كيتضمف المفيـك صبغة تجارية بحتة 
 1.احتكرتيا المغة االقتصادية كتداكلتو كمصطمح خاص بعالـ الماؿ كاألعماؿ

ىي عقد إدارم باعتبارىا عمؿ قانكني صادر عف تكافؽ إرادتيف عمى إحداث أثار : التعريف اإلصطالحي- ج
قانكنية، كالعقد اإلدارم كما ىك معمـك شأنو شأف كافة العقكد، إال أنو يتميز عف ىذه األخيرة ككف اإلدارة طرفا 

 .جكىريا فيو
 الصفقات العمكمية ىي عقكد إدارية مكتكبة تبرميا أم إدارة عمكمية تعرؼ بالمصمحة :التعريف الشامل

المتعاقدة مع شخص آخر سكاء كاف طبيعي أك معنكم الذم تتكفر فيو الشركط المطمكبة كالمنصكص عمييا 
في دفتر الشركط كالذم يعرؼ بالمتعامؿ االقتصادم، كىذا بيدؼ إنجاز األشغاؿ أك إقتناء المكاـز أك 

الخدمات أك الدراسات لحساب المصمحة المتعاقدة مف أجؿ ضماف تسيير كخدمة المرافؽ العمكمية كتحقيؽ 
 .المصمحة العامة

 .معايير تحديد الصفقات العمومية وأنواعيا: الفرع الثاني
، يمكننا حصر المعايير التي عمى أساسيا 247-15 بالرجكع إلى المرسـك الرئاسي رقـ :المعايير- أ

  :يمكف تكييؼ عقد اإلدارة العامة عمى أنو صفقة عمكمية فيما يمي
 يتمثؿ في كجكب ككف أحد أطراؼ الصفقة العمكمية شخصا مف أشخاص القانكف :المعيار العضوي- 1

كحددىا عمى سبيؿ الحصر " المصمحة المتعاقدة" ، كقد أصطمح المشرع الجزائرم عميو مصطمح 2العاـ
 3:في

 .       الدكلة*
 .                  المؤسسات العمكمية ذات الطابع اإلدارم* 
 . الجماعات اإلقميمية* 
 .المؤسسات العمكمية الخاضعة لمتشريع الذم يحكـ النشاط التجارم* 

 يقصد بالمعيار المادم أك المكضكعي الرجكع إلى محؿ أك مكضكع العقد، كيقصد :المعيار الموضوعي- 2
 .بمحؿ الصفقة العمكمية مكضكع الخدمة التي يقدميا المتعاقد مع اإلدارة لياتو األخيرة المتعاقدة معو

                                                           
 جميمة حميدة، مفيـك الصفقات العمكمية بيف الطبيعة التعاقدية كالقيكد التشريعية، مداخمة مقدمة ضمف الممتقى الكطني حكؿ 1

 .03، ص2013 مام 20دكر قانكف الصفقات العمكمية في حماية الماؿ العاـ، جامعة يحي فارس، المدية، يـك 
 لمصفقات العمكمية في التشريع الجزائرم، مداخمة مقدمة ضمف أشغاؿ اليـك الدراسي حكؿ المفاىيمي لعكر بدرة، اإلطار 2

التنظيـ الجديد لمصفقات العمكمية كتفكيضات المرفؽ العاـ، المنظـ بكمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة محمد خيضر، 
 .05، ص2015 ديسمبر 17بسكرة، يـك 

. المتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفؽ العاـ،247-15المرسـك الرئاسي رقـ مف  06 المادة 3
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 المنظـ 247-15 يقصد بو العتبة المالية التي نص عمييا المرسـك الرئاسي رقـ :المعيار المالي- 3
لمصفقات العمكمية كتفكيضات المرفؽ العاـ ، كذلؾ لتكييؼ العقد الذم تبرمو المصمحة المتعاقدة عمى أنو 

 :صفقة عمكمية، إذ تمـز بإبراميا في الحاالت التالية
إذا تجاكز المبمغ التقديرم لحاجات المصمحة المتعاقدة اثني عشر مميكف : في مجاؿ األشغاؿ كالمزكـ -

 .( دج12.000.000 )دينار 
إذا تجاكز المبمغ التقديرم لحاجات المصمحة المتعاقدة ستة مبلييف : في مجاؿ الدراسات كالخدمات -

 .( دج6.000.000 )دينار 
 يتضح لنا ىذا المعيار جميا مف تأكيد المشرع عمى اعتبار الصفقات العمكمية عقكدا :المعيار الشكمي- 4

 . المذككر سابقا247-15 مف المرسـك الرئاسي رقـ 02كىذا ما نصت عميو المادة . مكتكبة
 :أنواع الصفقات العمومية - ب

 :ىناؾ أربعة أنكاع كىي
 تعرؼ عمى أنيا اتفاؽ بيف المصمحة المتعاقدة (:Marchés des travaux )صفقات إنجاز األشغال - 1

كالمتعامؿ المتعاقد، مكضكعيا يتعمؽ ببناء أك إعادة بناء أك ترميـ أك تييئة أك تيديـ منشأة أك جزء مف منشأة 
ما، كيدخؿ ضمف المكضكع كؿ األشغاؿ التمييدية كالحفر كالتسكية، كما تدخؿ كؿ األشغاؿ التكميمية 
 1.كالطبلء كالتزييف كأشغاؿ كضع كتنصيب المكاـز كالتجييزات المشتركة الضركرية الستغبلؿ المنشأت

 ىي إتفاؽ تبرمو المصمحة المتعاقدة مع (:Marchés de fourniture )صفقات اقتناء الموازم - 2
األثاث المكتبي : ، كذلؾ بقصد تمكينيا كتزكيدىا باحتياجاتيا مف المنقكالت مثؿ(المكرد )شخص آخر 

 .الخ......لئلدارة، األدكية بالنسبة لممستشفى، الكتب لممكتبة العمكمية، الخبز لممطعـ الجامعي
 ىي اتفاؽ بيف المصمحة المتعاقدة كشخص آخػػػػػر (:Marchés d’étude )صفقات إنجاز الدراسات - 3
، يمـز بمقتضاه المتعاقد بإنجاز دراسات محددة في العقد لقاء مقابؿ تمتـز المصمحة (طبيعي أك معنكم )

 تيدؼ إلى إنجاز خدمات فكرية أك إنجاز ميمات المراقبة التقنية أك 2.المتعاقدة بدفعو تحقيقا لممصمحة العامة
 .الجيك تقنية كاإلشراؼ عمى إنجاز األشغاؿ كمساعدة صاحب المشركع عند إبراـ صفقة أشغاؿ

 ىي كؿ صفقة تختمؼ عف صفقات األشغاؿ، (:Marchés de service )صفقات تقديم الخدمات  -4
، أك إنجاز الدراسات، كما تعرؼ عمى أنيا اتفاؽ بيف المصمحة المتعاقدة كالمتعامؿ المتعاقد مف  إقتناء المكاـز

 .أجؿ تمكينيا كتكريدىا باحتياجاتيا مف خدمات، يتطمبيا المرفؽ العاـ في إدارتو كتسييره
 

                                                           
، 2011 خرشي النكم، تسيير المشاريع في إطار تنظيـ الصفقات العمكمية، دار الخمدكنية لمنشر كالتكزيع، الجزائر، 1

. 124ص
شقطمي سياـ، النظاـ القانكني لمممحؽ في الصفقات العمكمية في الجزائر، مذكرة ماجستير، جامعة باجي مختار، عنابة، كمية 2

. 18، ص2011الحقكؽ، فرع قانكف عاـ، 
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جراءات إعدادىا: الفرع الثالث  .كيفية إبرام الصفقات العمومية وا 
 :كيفية إبرام الصفقات العمومية -1

 نجده قد حدد طرؽ إبراـ الصفقات العمكمية كرسميا في 247-15  رجكعا ألحكاـ المرسـك الرئاسي 
 1.طريقتيف ىما إجراء طمب العركض الذم يشكؿ القاعدة العامة، أك كفؽ إجراء التراضي

 .إجراء طمب العروض - أ
 ىك إجراء يستيدؼ الحصكؿ عمى عركض مف عدة متعاىديف متنافسيف مع تخصيص الصفقة :تعريفو

دكف مفاكضات، لممتعيد الذم يقدـ أحسف عرض مف حيث المزايا االقتصادية، استنادا إلى معايير 
 2.مكضكعية تعد قبؿ انطبلؽ اإلجراء

 : يأخذ طمب العركض عدة أشكاؿ كىي:أشكال إجراء طمب العروض
 3.مف خبللو يمكف ألم مترشح مؤىؿ أف يقدـ عرض: طمب العروض المفتوح -
 إجراء يسمح فيو لكؿ المترشحيف الذيف تتكفر فييـ ىو: طمب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا -

بعض الشركط الدنيا المؤىمة التي تحددىا المصمحة المتعاقدة مسبقا قبؿ إطبلؽ اإلجراء، بتقديـ تعيد كال 
يتـ إنتقاء قبمي لممترشحيف مف طرؼ المصمحة المتعاقدة تخص الشركط المؤىمة، القدرات التقنية كالمالية 

 4.كالمينية الضركرية لتنفيذ الصفقات العمكمية، كتككف متناسبة مع طبيعة كتعقيد كأىمية المشركع
 كىك إجراء يككف المرشحكف المرخص ليـ بتقديـ عرض فيو ىـ المدعككف :طمب العروض المحدود -

 5.خصيصا لمقياـ بذلؾ بعد انتقاء أكلي
 ىي إجراء يضع رجاؿ الفف في منافسة الختيار مخطط أك مشركع مصمـ لبرنامج أعده :المسابقة -

 6.صاحب المشركع، قصد إنجاز عممية تشتمؿ عمى جكانب تقنية أك اقتصادية أك جمالية أك فنية خاصة
 .التراضي - ب

 القصد مف إطبلؽ تسمية التراضي كطريقة مف طرؽ التعاقد في مجاؿ الصفقات العمكمية أف :تعريفو
المصمحة المتعاقدة بمكجبو تتحرر مف الخضكع لمقكاعد اإلجرائية، كيمكنيا مباشرة اختيار المتعاقد دكف التقيد 

                                                           
. ، مرجع سبؽ ذكره247-15 المرسـك الرئاسي  مف39 المادة 1
. ، نفس المرجع السابؽ 247-15المرسـك الرئاسي مف  40 المادة 2

تكسيع مجاؿ قانكف الصفقات ع كاعادة  ىيكمة كتنظيـ اجراءات ابراـ الصفقات العمكمية في ظؿ المرسـك " نادية، ضريفي3 
،المنظـ مف طرؼ جامعة محمد بكضياؼ بالتنسيؽ مع كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، المسيمة يـك 15/247الرئاسي 

. 09، ص23/02/2016
. بؽاساؿمرجع اؿ، 247-15المرسـك الرئاسي رقـ مف ، 44 المادة 4
، مداخمة مقدمة ضمف أشغاؿ اليـك 247-15 زكاكم عباس، طرؽ كأساليب إبراـ الصفقات العمكمية في ظؿ أحكاـ المرسـك 5

الدراسي حكؿ تنظيـ الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفؽ العاـ، المنظـ مف طرؼ كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة 
. 07، ص2015 ديسمبر 17محمد خيضر، بسكرة، يـك 

. ، نفس المرجع السابؽ 247-15المرسـك الرئاسي مف  47 المادة 6
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، فالتراضي ىك إجراء تخصيص صفقة 1بيذه اإلجراءات، فرضاىا بارز انطبلقا مف حريتيا في االختيار
 2.لمتعامؿ متعاقد كاحد دكف الدعكة الشكمية لممنافسة

 . يكتسي التراضي شكميف التراضي البسيط كالتراضي بعد اإلستشارة:أشكال التراضي
 تمجأ المصمحة المتعاقدة إلى التراضي البسيط في بعض الحاالت نذكر منيا:التراضي البسيط : 
حالة االستعجاؿ الممح المعمؿ بكجكد خطر ييدد استثمارا أك ممكا لممصمحة المتعاقدة أك األمف  -

 .العمكمي أك بخطر داىـ تعرض لو ممؾ أك استثمار قد تجسد في الميداف
 .حالة تمكيف مستعجؿ مخصص لضماف تكفير حاجات السكاف األساسية -
حالة مشركع ذم أكلكية كذم أىمية كطنية يكتسي طابعا استعجاليا، بشرط أف الظركؼ التي  -

 .استكجبت ىذا االستعجاؿ، لـ تكف متكقعة مف المصمحة المتعاقدة
  ة تمجأ المصمحة المتعاقدة الى التراضي بعد االستشارة في الحاالت التالي:التراضي بعد اإلستشارة:  
 عندما يعمف عدـ جدكل طمب العركض لممرة الثانية. 
  في حالة صفقات الدراسات كالمكاـز كالخدمات الخاصة التي ال تستمـز طبيعتيا المجكء الى طمب

 .عركض
 في حالة صفقات األشغاؿ التابعة مباشرة لممؤسسات العمكمية السيادية في الدكلة. 

 
 كيفية إبرام الصفقات العمومية  (01)  الشكل رقم 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .من إعداد الطالبين: المصدر
                                                           

. 113، ص2009الصفقات العمكمية في الجزائر، جسكر لمنشر كالتكزيع ، الجزائر، الطبعة الثانية،  عمار بكضياؼ، 1
. ،مرجع سبؽ ذكره247-15، المرسـك الرئاسي رقـ 41 المادة 2

المفتكح مع  المفتكح
 اشتراط

 قدرات دنيا

 الصفقات العمكمية

 طمب العركض التراضي

التراضي  المحدكد المسابقة
بعد 

 االستشارة

التراضي 
 البسيط
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 :إجراءات أعداد الصفقة -2
 : اإلجراءات التمييدية - أ

  27 عمى المؤسسة أف تحدد حاجياتيا بكؿ دقة كمكضكعية، حيث نصت المادة :تحديد الحاجيات 
 تحدد حاجيات المصمحة المتعاقدة الكاجب تمبيتيا مسبقا قبؿ 15/247مف المرسـك الرئاسي رقـ 

 1.الشركع في إجراء إبراـ الصفقة العمكمية
 كالتي تككف إما مف ميزانية الدكلة، أك مف ميزانية المصمحة المتعاقدة، أك :تحديد مصدر التمويل 

 .في شكؿ إعانات مف ميزانيات أخرل
  المشاركة في  كذلؾ بعد الحصكؿ عمى رخصة المشركع، تكضح فيو شركط :إعداد دفتر الشروط

العممية ككذا الحاجيات المطمكبة كاإلجراءات المتبعة في طمب العركض، كيعرض عمى لجنة 
 . الصفقات المختصة لمتأشير عميو

:  اإلجراءات التنفيذية  - ب
 بعد االنتياء مف إعداد دفتر الشركط كمنح التأشيرة تقـك المصمحة :مرحمة اإلعالن عن الصفقة 

ببلغيـ عف  المتعاقدة بعممية اإلعبلف عف الصفقة كذلؾ بإيصاؿ العمـ إلى جميع الراغبيف بالتعاقد كا 
كيفية الحصكؿ عمى شركط التعاقد، إذ يتـ اإلشيار كجكبا في الصحؼ الكطنية عبر جريدتيف، 

كاحدة بالمغة العربية كالثانية بالمغة األجنبية، كيتـ نشره كذلؾ غي الجريدة الرسمية لصفقات المتعامؿ 
العمكمي 

  ىي المرحمة التي تستقبؿ فييا المصمحة المتعاقدة العركض كالتعيدات مف :  العروضإيداعمرحمة
. المتنافسيف، كيعكد لممصمحة المتعاقدة تحديد مدة تحضير العركض

 يكافؽ تاريخ كآخر ساعة إيداع العركض ،تاريخ ساعة فتح : مرحمة فتح األظرفة وتقييم العروض
 المتعيديف المتعمقة بممؼ الترشح كالعركض التقنية كالمالية ،كفي حضكر أصحابيا ، حيث أظرفو

. تقـك بيذه العممية  لجنة فتح األظرفة كتقييـ العركض الخاصة بالمصمحة المتعاقدة
 كيقصد بو إعبلـ المتنافسيف الذيف شارككا في العممية بالنتائج األكلية :مرحمة المنح المؤقت لمصفقة 

المؤقتة،حيث تنشر في نفس الجرائد التي تـ نشر اإلعبلف فييا سابقا، كتبيف فيو مبمغ الحائز عمى 
 مف أياـ 10الصفقة كنقطتو التقنية كسبب اختياره، كما تحدد فيو فترة الطعكف كالتي غالبا ما تككف 

 يكـ نشر فيو اإلعبلف عف المنح المؤقت لمصفقة في النشرة الرسمية لصفقات المتعامؿ العمكمي أكؿ
. صحفيةؿأك في الجرائد ا

  تعتبر أىـ مرحمة في الصفقة، فالمنح المؤقت ال يككف :(المصادقة)مرحمة المنح النيائي لمصفقة
نيائيا إال بعد إنقضاء فترة الطعكف، كيتـ اعتماده مف طرؼ لجاف الصفقات العمكمية المختصة، 

                                                           

يحيكش حسيف، مداخمة مقدمة ضمف أشغاؿ اليـك الدراسي حكؿ الصفقات العمكمية  في الجزائر، المنظـ مف طرؼ  جامعة  1
.02،ص14/12/2015 عبدالحميد ميرم،يـك 2قسنطينة   
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 ىيئات الرقابة إلىحيث تقكـ ىذه األخيرة بالتأشير عمى مشركع الصفقة،  ثـ يحكؿ ممؼ الصفقة 
 كالقكانيف المعمكؿ اإلجراءات النظر فيو مف حيث إعادةالمالية كالممثمة في المراقب المالي مف أجؿ 
 المعمكؿ بيا، ثـ بعدىا يقكـ كؿ مف المصمحة اإلجراءاتبيا ثـ يقـك بالتأشير عميو في حالة صحة 

 إماالمتعاقدة كالمتعامؿ المتعاقد باإلمضاء عمى الصفقة بصفة نيائية كرسمية لتدخؿ حير التنفيذ، 
 النيائي لمصفقة مع تكضيح سبب أكإذا كانت مخالفة لمتنظيـ المعمكؿ بو فيقـك بالرفض المؤقت 

 . الرفض
. أىم الدراسات السابقة و اإلضافة التي جاءت بيا الدراسة الحالية: المبحث الثاني 
 : الدراسات السابقة أىم: المطمب االول 

عند انجازنا لبحثنا ىذا كقفنا عمى بعض الدراسات السابقة ذات الطابع األكاديمي، كالتي تناكلت مكضكع 
الصفقات العمكمية كالرقابة عمييا كذلؾ مف عدة زكايا، كالتي تبدك متشابية لمكضكعنا اال انيا تختمؼ عنو 
: في جكانب كثيرة خاصة كانيا تناكلت مكاضيعيا كفؽ قكانيف سابقة تـ إلغاؤىا كنذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ 

  01الدراسة رقم: 
، مذكرة ماجستير في العمـك اإلقتصادية "إبراـ الصفقات العمكمية كنظاـ مراقبتيا في الجزائر" كاممي مختار* 

 .2007-2006كعمـك التسيير، فرع نقكد كمالية، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 
  تناكلت ىذه الدراسة مكضكع إبراـ الصفقات ككيفية مراقبتيا في الجزائر حيث تناكلت عدة إشكاليات منيا 
لمف إشكالية صياغة عقد الصفقة؟ ك ماىي الصعكبات المصادفة لتسيير الصفقات العمكمية كخاصة في 

 المجاؿ المالي؟ ككذلؾ الصعكبات المرافقة لميمة المراقبة عمى الصفقات العمكمية؟
كما تـ استخبلصو ك استنتاجو مف خبلؿ ىاتو الدراسة أف مجاؿ البحث عف أحسف تسيير لمصفقات العمكمية 

يبقى مفتكح طالما تحدث تغيرات اقتصادية كمية كتغيرات متعمقة بالتمكيؿ، كما أف سكء استعماؿ المكارد 
المالية لمدكلة كعدـ تكجيو الصفقات نحك ما يسمى بالصفقات االستثمارية مف جية أخرل سيؤدم ذلؾ 

نعكاسو التدريجي عمى رفاىية المجتمع  .بالضركرة إلى إحداث ظاىرة الفقر المستمر كا 
  02الدراسة رقم: 

رسالة "نظاـ الرقابة عمى الصفقات العمكمية قبؿ تنفيذىا في الجزائر" بعنكاف " جبلب عبلكة " لمطالب * 
 حيث 2013/2014جامعة جيجؿ لسنة - ماجستير فرع القانكف تخصص الييئات العمكمية كالحككمة

ما مدل فعالية آليات الرقابة عمى الصفقات العمكمية قبؿ تنفيذىا في " عالجت الدراسة اإلشكالية التالية 
 .الجزائر؟

  كنستنتج مف خبلؿ معالجة ىذا المكضكع أف المشرع الجزائرم حاكؿ إيجاد اآلليات الرقابية اإلدارية 
كالقضائية الكفيمة بمكافحة الفساد في إطار الصفقات العمكمية إال أف ىذه اآلليات ال تزاؿ تشكبيا العديد مف 

 .اإلشكاليات القانكنية التي سبؽ التطرؽ ليا في المكضكع
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  03الدراسة رقم: 
 .2013/2014" طرؽ إبراـ الصفقات العمكمية"بعنكاف " ساىؿ ميمكد" مذكرة الماستر لمطالب * 

 :حيث تكصمت ىذه الدراسة إلى النتائج التالية
  عدـ اإللماـ بتفسير األحكاـ المتعمقة بقانكف الصفقات العمكمية نظرا لعدـ صدكر مدكنات محددة كمفسرة 
لخصائص كؿ قطاع، ككذلؾ تضارب األحكاـ التشريعية كالتنظيمية الصادرة، فمثبل في قطاع الصحة تمنح 
الكزارة مكافقتيا لمشركات ذات المسؤكلية المحدكدة الستيراد تجييزات طبية كىي مف الصبلحيات المخكلة ليا 

 .مف الناحية التشريعية
   أما مف الناحية التنظيمية فإنيا تصدر تعميمات لئلدارات التي تقع تحت كصايتيا في مضمكنيا إلزامية 
استشارتيا في التجييزات التي تريد اقتناؤىا بدال مف أف تحدد في كثيقة نكعية الشركط التي يجب احتراميا 

 .عند اقتناء أم تجييز طبي كاف
   كقد اقتصرت ىذه الدراسة عمى تكضيح طرؽ إبراـ كتنفيذ الصفقات العمكمية دكف ذكر الجانب الرقابي 

 .لمصفقات العمكمية كالتي تعد أحد الجكانب الغائبة في الدراسة
  04الدراسة رقم: 

مذكرة ماستر أكاديمي شعبة " آليات الرقابة عمى الصفقات العمكمية" الطالب األمير عبد القادر حفكظة * 
 .جامعة الكادم. 2014/2015عمـك إقتصادية 

   تطرقت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى اآلليات الخاصة بالرقابة عمى الصفقات العمكمية حيث تمثمت 
ما ىي اآلليات التي كضعيا المشرع الجزائرم اليادفة إلى تحسيف الرقابة : مشكمة الدراسة في اإلشكالية التالية

 عمى الصفقات العمكمية مف خبلؿ القكانيف التي تنظـ سير عمميات الصفقات العمكمية؟
  حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى إبراز أىـ المراحؿ التي تمر بيا الصفقة العمكمية مف بدايتيا إلى نيايتيا 

كذلؾ مف خبلؿ النصكص القانكنية التي تنظـ الصفقات العمكمية كمف أىـ النتائج المتكصؿ إلييا في ىاتو 
 :الدراسة نذكر ما يمي

نما تتطمب إدارة كفاءة كفعالة كجياز  -  الصفقات العمكمية ال تتطمب أمكاؿ ضخمة فقط لتحقيؽ أىدافيا كا 
 .مؤىؿ كمدرب، مساندة حككمية كشعبية كاعية كمختمفة

يعتبر قطاع الصفقات العمكمية في الجزائر مف أكثر القطاعات المتميزة بالفساد كتبديد األمكاؿ العامة،  - 
فقد أصبحت كسيمة لتجسيد المصالح كتحقيؽ المكاسب الذاتية قبؿ أف تككف كسيمة إلنجاز كتحقيؽ تنمية 

 .تخدـ المكاطف بالدرجة األكلى
إف مراجعة المشرع لتنظيـ الصفقات العمكمية مف فترة ألخرل قد يعبر عف محاكلة لسد الثغرات كالنقائص  - 

التي تصطدـ بيا المجاف الرقابية أثناء ممارستيا لعمميا الرقابي، كقد يككف ذلؾ إدراكا منو لتفادم استغبلؿ 
 .الكظيفة لمنفكذ كالتبلعب بالماؿ العاـ
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  05الدراسة رقم: 
" آليات حماية الماؿ العاـ في إطار الصفقات العمكمية" بعنكاف : أطركحة دكتكراه لمطالب خضرم حمزة* 

 سنة 01أطركحة لنيؿ شيادة دكتكراه في الحقكؽ تخصص قانكف عاـ كالتي نكقشت بجامعة الجزائر
2014/2015. 

ما مدل فعالية كؿ مف اآلليات القانكنية اإلدارية كالقضائية : كالتي بمكرة إشكاليتيا في التساؤؿ التالي
المنصكص عمييا في تنظيـ الصفقات العمكمية كالقكانيف ذات الصمة في حماية الماؿ العاـ عند إبراـ كتنفيذ 

 الصفقة؟
 :  إذ تكصمت إلى النتائج التالية

أف الرقابة عمى الصفقات العمكمية تبقى دائما صماـ األماف األساسي لضبط كحماية الماؿ العاـ مف    -  
الفساد اإلدارم الذم أضحى ينخر جسد المجتمعات المعاصرة مف أصغر قاعدة إدارية إلى أعمى ىيئة إدارية 

 .في الدكلة 
إف العمؿ الرقابي لمجاف الصفقات العمكمية المختصة يصطدـ بمجمكعة مف الصعكبات في الميداف     - 

كخػػػبلؿ ممارسة نشاطػػػػيا اليكمي بغياب النصػػػػػػػػػػكص التنظيمية كالتعميمات كالقرارات التي تنظػػػػػػػػػػـ العمؿ 
الرقابي كتفسير غمكض النصكص القانكنية الكاردة في تنظيـ الصفقات، كالذم يحدىا كيعينيا في إتخاذ القرار 

 .الصائب كيحد مف المبادرة كاإلجتياد في تفسير النص القانكني
. كيأخذ عمى ىذه الدراسة أنيا لـ تبرز الجانب التطبيقي لفعالية الرقابة عمى الصفقات العمكمية

  06الدراسة رقم  :
 أكاديمي ماستر مذكرة" مرحمة تنفيذ الصفقة العمكمية كاشكالياتيا"بعنكاف " أركاغ عبد الكىاب"لمطالب * 

2015-2016 .
:  مجمكعة مف النتائج نذكر منيا إلىتكصؿ الباحث في ىذه الدراسة 

مرحمة التنفيذ ىي مرحمة عممية كتطبيقية لما ىك متعاقد عميو ،فالرقابة المكضكعية ليذه المرحمة قانكنية - 
كقد تككف تعاقدية تستمد مف إرادة الطرفيف مثؿ رقابة مكاتب الدراسات كالمتابعة الخاصة باألشغاؿ العمكمية 

. فيي تتسـ ببعض الغمكض
 لـ تمنع مف كقكع إشكاليات، حتى كاف إالأنياأثناء مرحمة التنفيذ كرغـ كجكد آليات الرقابة عمى التنفيذ، - 

.  بسيطة ،كىذا ربما يعكد لقصكر التشريع المعمكؿ بو أك راجع لمعامؿ البشرماإلشكالياتكانت ىذه 
 . تكضيح كيفية معالجة ىاتو اإلشكاليات مف الناحية التطبيقيةإلى لـ تتطرؽ أنياكيأخذ عمى ىاتو الدراسة 

 .إضافة البحث: المطمب الثاني 
 المؤرخ في 15/247اإلضافة التي جاء بيا بحثنا ىذا كىي تكضيح كيفيات العمؿ بالمرسـك الرئاسي الجديد 

،المنظـ لمصفقات العمكمية كتفكيضات المرفؽ العاـ، كالذم جاء بعد إصبلحات كأحكاـ 16/09/2015
 :جديدة مست عدة جكانب ،كالتي نذكر منيا
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. (الصفقة الخاصة باإلشراؼ عمى اإلنجاز كمحتكاىا)تكسيع في مفيـك الصفقات العمكمية *
 حاالت 7استثناءات جديدة بالنسبة لمصفقات التي ال تخضع لقانكف الصفقات الجديد، حيث تـ النص عمى *

(.  كاحدة  (01)حالة )جديدة مقارنة بالمرسـك القديـ 
 دج لصفقات األشغاؿ أك 12.000.000 دج إلى 8.000.000رفع حدكد مستكيات إبراـ الصفقات، مف *

، كمف  .   دج لصفقات الدراسات كالخدمات6.000.000 دج إلى 4.000.000المكاـز
ض متعك)تغيير في تسمية بعض إجراءات إبراـ الصفقات كفي بعض العناكيف التي تضمنيا النص القديـ * 

. (المناقصة بطمب العركض، تعكيض التعامؿ الثانكم بالمناكلة
ض متخفيؼ الممؼ اإلدارم المطمكب مف المتعيديف الراغبيف في المشاركة في المنافسة، مف خبلؿ تعك  * 

بتصريح بالترشح، ككذا إعفائيـ مف تقديـ كثائؽ مصادؽ عمييا  (بعض الكثائؽ المطمكبة في القانكف القديـ
ف اقتضى األمر تطمبيا  طبؽ األصؿ، عندما يمكف لممصمحة المتعاقدة الحصكؿ عمييا بطريقة الكتركنية، كا 

فقط مف حائز الصفقة  
إضفاء شفافية أكثر في اختيار المتعامميف المكمفيف بتنفيذ مكضكع الصفقات، مف خبلؿ التأكيد عمى *

كالسماح لممشاركيف المحتجيف . المصمحة المتعاقدة بكجكب تحديد بدقة معايير االختيار في دفتر الشركط
عمى قرارات المصمحة المتعاقدة سكاء في عممية منح الصفقة أك إلغائيا ، باطبلعيـ عمى نتائج تقييميـ 

.  كتابيا، أك حتى إمكانية المشاركة في المنافسة بالطريقة االلكتركنية
إضافة بعض البنكد في بيانات الصفقات تتعمؽ باإلدماج المني لبعض الفئات المحركمة مف سكؽ الشغؿ * 

.  إضافة إلى التطرؽ لمضمكف عقد المناكلة. كالمعكقيف
النص عمى حاالت استثنائية يمكف فييا تحديد أسعار مؤقتة لمصفقات، كتحديد أكثر لمحاالت التي تمنع * 

.  فييا عممية تحيينيا، ككذلؾ بالنسبة لمحاالت التي يمنع فييا دفع التسبيقات
% اعتماد نسبتيف )لجميع أنكاع الصفقات، مقارنة بالقانكف القديـ  (%10)النص عمى حدكد إبراـ الممحؽ * 
% (.  20 ك10
: رفع حدكد الطمبات التي تعفى مف المجكء لبلستشارة، التي تقؿ مجمكع مبالغيا خبلؿ السنة المالية حدكد *

 500 . 000، ك ( دج في القانكف القديـ500.000بدال مف ) دج بالنسبة لؤلشغاؿ كالمكاـز 1.000.000
. . ( دج في القانكف القديـ200.000بدال مف )دج بالنسبة لمدراسات كالخدمات 

رات ككسائؿ دد أف يعتد بؽقؿ حرية مشاركة المتعامميف في الدعكة إلى المنافسة، حيث يمكف لممتعىيتس*
، كىذا تشجيعا لممؤسسات الصغيرة (ما لـ يكف مسمكحا في القانكف القديـ)مؤسسات أخرل كفؽ شركط محددة 

 .المنشأة حديثا

في إطار الرقابة الداخمية لمصفقات، تـ إدماج لجنتي فتح األظرفة كتقييـ العركض في لجنة كاحدة تقـك في *
آف كاحد بعممية فتح كتقييـ العركض، ما يقمص مف أجاؿ دراسة العركض، مع تحديد صفة المكمفيف بيا 

. كبالنسبة لمرقابة الخارجية، فقد تـ حذؼ المجاف الكطنية كاإلبقاء عمى المجاف القطاعية. (مكظفيف)
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 تـ النص عمى حالة جديدة التي بمكجبيا يتـ إقصاء المتعيديف مف المشاركة في الصفقات العمكمية ، *
.  تتمثؿ في حالة المتعامميف الذم يرفضكف استكماؿ عركضيـ قبؿ نفاذ أجاؿ صبلحية العركض

تـ التأكيد أيضا عمى التسكية الكدية لمنزاعات مف خبلؿ استحداث لجاف التسكية الكدية لمنزاعات عمى *
مستكل كؿ كزارة ككؿ كالية  

في إطار مكافحة الفساد، تـ النص عمى إنشاء سمطة ضبط الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفؽ العاـ * 
التي تعد مدكنة أخبلقيات المينة يمـز بيا األعكاف العمكميكف الذيف يتدخمكف  (لدل الكزير المكمؼ بالمالية)

براـ كتنفيذ الصفقات العمكمية  . في مراقبة كا 
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 :خالصة الفصل األول

حاكلنا مف خبلؿ ىذا الفصؿ التطرؽ إلى مجمكعة مف المفاىيـ العامة لكؿ مف الرقابة المالية كالصفقات 
العمكمية، حيث استنتجنا أف الرقابة المالية ىي عبارة عف عممية اإلشراؼ كالفحص كالمراجعة، كىذا مف 

طرؼ سمطة ليا الحؽ في الرقابة عمى كيفية استخداـ كاستعماؿ األمكاؿ العمكمية كحسف تسييرىا في الكجو 
الصحيح، ككذلؾ حؽ الحفاظ عمييا مف كؿ أنكاع الفساد ك اإلختبلسات ك التبلعبات، كلعؿ مف بيف أىـ 

األشياء التي تحتاج إلى رقابة مالية كبيرة نجد الصفقات العمكمية كالتي تعد مف أىـ العقكد اإلدارية المنظمة 
بنظاـ قانكني مميز، عمؿ المشرع الجزائرم عمى تطكيره كذلؾ بإدخاؿ تعديبلت كثيرة عميو، كما خصيا برقابة 

خاصة باعتبارىا كسيمة مف كسائؿ صرؼ الماؿ العاـ، كنظرا ألىميتيا فقد حرص المشرع الجزائرم عمى 
كضع جميع األحكاـ كاإلجراءات التي تنظميا، إذ كجب عمى المصمحة المتعاقدة التقيد باإلجراءات المنظمة 
ليا، كنظرا كذلؾ لؤلىمية البالغة التي اكتسبتيا الصفقات العمكمية مف حيث اإلعتمادات المالية المخصصة  
ليا، مما جعؿ المشرع الجزائرم يحدث عدة ىيئات لرقابتيا، كالتي بدكرىا تتدخؿ أثناء إعداد العقد كقبؿ كبعد 

تنفيذىا، كاليدؼ مف كؿ ىذه اإلجراءات الرقابية ما ىك إال حماية كحفاظا لؤلمكاؿ العمكمية مف الفساد 
 .بمختمؼ أشكالو

 



 

 

                       الفصــــــــــل الثاني 

         الدراسة الميدانية بالمراقبة المالية لوالية أدرار 
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 :مقدمة الفصل

إف الرقابة عمى الصفقات العمكمية ليست تمؾ الرقابة التي تفرضيا المصمحة المتعاقدة عمى المتعامؿ معيا   
نما ىي الرقابة التي تمارس مف طرؼ بعض الييئات ضمانا لحسف  في مرحمة تنفيذ الصفقة أك المشركع، كا 
إنجاز المشركع كحرصا عمى سبلمة الماؿ العاـ كصحتو ككذلؾ فحص السندات كالتقديرات المالية لمصفقة 

 مع طبيعة المشركع كالتي كضعت ثقتيا في المراقب المالي كأككمت لو ميمة كانسجاميالمتأكد مف صحتيا 
المراقبة عمى المستكل المحمي في كؿ كالية بالقياـ بالرقابة القبمية لئللتزاـ بالنفقات الخاصة بالمصالح غير 

المركزية لمدكلة أك الييئات العمكمية األخرل كالمؤسسات ذات الطابع اإلدارم كالمحمي، لذلؾ سكؼ نركز في 
جراءاتيا عمى المستكل المحمي لكالية  دراستنا في ىذا الفصؿ عمى آليات الرقابة عمى الصفقات العمكمية كا 

. أدرار، أال كىي المراقبة المالية لكالية أدرار

 يتناكؿ تعريؼ العاـ لممراقب المالي لكالية أدرار تطرقنا األكؿحيث قسمنا الفصؿ الثاني إلى مبحثيف المبحث  
فيو إلى نشأة المراقبة المالية لكالية أدرار، كىيكميا التنظيمي ككذلؾ إلى مياـ كمسؤكليات المراقب المالي 

جراءات مراقبة تنفيذ نفقات  بالكالية أما المبحث الثاني تطرقنا فيو إلى آليات الرقابة عمى الصفقات العمكمية كا 
 . (نفقات التجييز )الصفقات العمكمية 

. التعريؼ العاـ بالمراقب المالي لكالية أدرار: المبحث األكؿ

جراءات مراقبة تنفيذ نفقاتيا : المبحث الثاني . (نفقات التجييز )آليات الرقابة عمى الصفقات العمكمية كا 
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. دراسة تطبيقية لممراقبة المالية لوالية أدرار: الفصل الثاني
حرصا مف الدكلة عمى سبلمة مالو العاـ كصحتو، كنظرا لثقتيا عمى المراقب المالي المركزم أككمت ميمة    

زاـ بالصفقات تالمراقبة عمى المستكل المحمي إلى المراقب المالي في كؿ كالية بالقياـ بالرقابة القبمية لبلؿ
الخاصة بالمصالح غير الممركزة لمدكلة، أك الييئات العمكمية األخرل، كالمؤسسات العمكمية ذات الطابع 
اإلدارم كالمحمي، لذلؾ سكؼ نركز دراستنا في ىذا الفصؿ عمى آلية مف آليات الرقابة لمصفقات العمكمية 

. عمى المستكل المحمي لكالية أدرار، أال كىي المراقبة المالية لكالية أدرار
سنتطرؽ في ىذا الفصؿ إلى تعريؼ المراقبة المالية لكالية باإلضافة إلى ىيكميا التنظيـ كتحميمو مف خبلؿ   

إبراز المياـ التي تقـك بيا مكاتبيا المختمفة لممارسة الرقابة المالية السابقة عمى تنفيذ نفقات الصفقات 
. العمكمية

: التعريف بالمراقب المالي لوالية أدرار: المبحث األول
نظرا ألىمية النفقات العامة، فإف النظاـ المالي الجزائرم قد حرص عمى حمايتيا مف األخطاء ك التبلعبات 
التي يمكف أف تتسبب في ضياعيا دكف تحقيؽ األىداؼ المسطرة كالمشاريع المبرمجة لتطكير التنمية، كليذا 
فإف المشرع الجزائرم أقر رقابة مضاعفة عمى النفقات العامة، كيشكؿ المراقب المالي أحد أىـ أعكاف الرقابة 

كزارة المالية ػػػػػالسابقة عمى النفقات العامة، إذ تمارس كظيفة الرقابة المالية القبمية مف طرؼ مكظفيف تابعيف ؿ
يدعكف بالمراقبيف المالييف فعمى المستكل المحمي، فيناؾ مراقب مالي في كؿ كالية  (المديرية العامة لمميزانية)

مكمؼ بالمراقبة المالية لدل المصالح الغير ممركزة لمدكلة كالكالية كالبمدية إضافة إلى الييئات العمكمية 
 92/414.1 مكرر مف المرسـك التنفيذم 2 ك 2الخاضعة ألشكاؿ الرقابة المذككرة في المادة 

كلمعرفة دكر ىذا الجياز في ممارسة الرقابة سنركز دراستنا عمى مصمحة تابعة ليذا الجياز كىي إدارة 
. المراقبة المالية لكالية أدرار

. نشأة  وىيكمة المراقبة المالية بأدرار: المطمب األول
: نشأة المراقبة المالية لوالية أدرار: الفرع األول 

 ككانت مصمحة تابعة لمخزينة العمكمية لمكالية 1975لقد أنشئت مصمحة المراقبة المالية بأدرار منذ تاريخ 
حيث كانت كالية أدرار تابعة لكالية بشار بخصكص عمميات الرقابة المالية، كلكف لبعد المسافة كقمة 

 كباإلضافة إلى المشاكؿ التي كانت تعاني منيا اإلدارة نفسيا مثؿ كثرة آنذاؾ،المكاصبلت ككسائؿ االتصاؿ 
القضايا  المطركحة عمييا مما عرقؿ سير مياميا عمى الكجو األكمؿ، ليذا تـ فتح مكتب خاص بالمراقبة 

 في ىذا 1986المالية في مقر الخزينة ككاف يسيره أميف الخزينة بصفة مؤقتة إلى غاية شير جكيمية عاـ 

                                                           
 المعمؽ بالرقابة السابقة 92/414 المعدؿ كالمتمـ لممرسـك التنفيذم رقـ 09/347مف المرسـك التنفيذم رقـ   مكرر2 المادة 1

 .، الجريدة الرسميةلمنفقات
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التاريخ تـ تعييف أكؿ مراقب مالي كأصبح لممؤسسة مقر خاص ككاف يسيرىا مراقب مالي كرئيس مكتب، كبعد 
 1992.1إرتفاع عدد المديريات كالمؤسسات في الكالية تـ تعييف مراقب مالي مساعد في سنة 

كيمكف تعريؼ المراقبة المالية لكالية أدرار عمى أنيا ىيئة إدارية كمالية لمرقابة المسبقة، تعمؿ تحت كصاية 
بدكرىا تندرج ىرميا مباشرة تحت المديرية العامة لمميزانية، التي بدكره  المديرية الجيكية لمميزانية ببشار،التي
. تقع ىرميا تحت سمطة كزارة المالية

أسندت ليا الميمة تقديـ اإلستشارية لمييئات اإلدارية كالمحمية المتكاجدة عمى مستكل إقميـ الكالية، كما تسير 
عمى تطبيؽ التشريع كالتنظيـ المرتبط بالنفقات كالقكاعد التي تطبؽ عمييا، كالمتمثمة في الرقابة عمى ميزانية 

 السالؼ 414-92الكالية كالبمدية كالمؤسسات العمكمية ذات الطابع اإلدارم بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ
.  المتعمؽ بمصالح المراقبة المالية21/11/2011 المؤرخ في 11/381الذكر، كالمرسـك التنفيذم رقـ 

فالمراقبة المالية بأدرار تمارس مياميا الرقابية لدل المديريات غير ممركزة المكجكدة عمى مستكل الكالية مثبل 
جامعة أدرار، التككيف  )كالمؤسسات العمكمية ذات الطابع اإلدارم  (الخ.....مديرية التجارة، مديرية البيئة )

. ، إضافة إلى مراقبة ميزانية الجماعات المحمية المتمثمة في ميزانية الكالية(الخ....الميني
. الييكل التنظيمي لممراقبة المالية لوالية أدرار: الفرع الثاني

ذم ػػػػػػػػػػػػـك التنفيػػػػػػػقبؿ التطرؽ إلى الييكؿ التنظيمي لممراقبة المالية بأدرار، البد مف اإلشارة إلى أنو في المرس
 المذككر سابقا أشار في مكاده إلى تنظيـ مصالح المراقبة المالية حسب حجـ النشاط، حيث 11/381رقـ 

 مراقبيف مساعديف 05 مراقبيف مساعديف إلى 03تضـ ىذه المصالح المراقبة مراقب مالي كيساعده ما بيف 
 2. مكاتب كعند اإلقتضاء تقسـ إلى فركع05مكتبيف إلى  (02)يشرفكف عمى عدد مف المكاتب مف 

 :الييكؿ التنظيمي لممراقبة المالية لكالية أدرار
 مراقبيف مالييف مساعديف، 03كيتككف الييكؿ التنظيمي لممراقبة المالية لكالية أدرار، مف مراقب مالي ك 

دارييف كعماؿ مف مختمؼ الرتب43كرئيس مكتبيف، كرئيس فرعيف، باإلضافة   3. عكف ما بيف تقنييف كا 
 
 
 
 
 
 

                                                           
.  صباحا09:00 عمى الساعة 24/03/2019بتاريخ " بكراكم عبداهلل " لمراقب المالي لكالية أدرارالمساعد األكؿ ؿ مقابمة مع 1
 يتعمؽ بمصالح المراقبة 2011 نكفمبر سنة 21 مؤرخ في 381-11 مف المرسـك التنفيذم رقـ 9-8-7-6-5 المكاد 2

. المالية
.  صباحا09:00 عمى الساعة 25/03/2019بتاريخ " بكراكم عبداهلل " لمراقب المالي لكالية أدرارالمساعد األكؿ ؿ مقابمة مع 3
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الييكؿ التنظيمي لممراقبة المالية لكالية أدرار (02)الشكؿ رقـ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .وثائق مقدمة من طرف المراقبة المالية لوالية أدرار: المصدر 
 

: المراقب المالي
كىك عكف مف أعكاف الدكلة يعيف بقرار مف طرؼ كزير المالية يشغؿ منصب عالي في إطار المناصب العميا 

 المذككر أعبله 11/381: التابعة لؤلسبلؾ الخاصة بمستخدمي اإلدارة المكمفة بالميزانية، حسب المرسـك رقـ
الذم يتضمف القانكف الخاص لسمؾ مراقبي المالية، حيث يعيف مف بيف إطارات إدارة الميزانية الحائزيف عمى 
األقؿ لشيادة ليسانس في التعميـ العالي أك شيادة جامعية معادلة ليا، كيصنؼ المراقب المالي كيدفع راتبو 

 1.استنادا إلى الكظيفة العميا في الدكلة لمسؤكؿ المصالح الخارجية لمدكلة عمى مستكل الكالية
تسند لممراقب المالي عدة مياـ باعتباره المسؤكؿ عف سير المصالح المكضكعة تحت سمطتو، كمف ىذه 

 2:المياـ
دارتيا كتنشيطيا -  .تنظيـ مصمحة المراقبة المالية كا 

                                                           
. السابؽمرجع نفس اؿ، 381-11 مف المرسـك تنفيذم رقـ 12 ك 11 المادة 1
.  نفس المرجع381-11 مف المرسـك تنفيذم رقـ 10 المادة 2

 المديرية الجيكية لمميزانية ببشار

 المراقب المالي لكالية أدرار

 المراقب المالي المساعد المراقب المالي المساعد المراقب المالي المساعد

 مكتب عمميات التجييز كالصفقات العمكمية مكتب محاسبة االلتزامات كالتحميؿ كالتمخيص

 فرع محاسبة اإللتزامات لمنفقات كالتعداد الميزانتاتي فرع الرقابة السابقة كمحاسبة اإللتزامات لنفقات 
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 .تنفيذ األحكاـ القانكنية كالتنظيمية فيما يتعمؽ بمراقبة النفقات الممتـز بيا -
 .القياـ بمياـ أخرل مترتبة عف عمميات الميزانية -
تمثيؿ الكزير المكمؼ بالمالية لدل لجاف الصفقات العمكمية كلدل المجالس اإلدارية كمجالس تكجيو  -

 .المؤسسات العمكمية ذات الطابع االدارم كالمؤسسات األخرل
إعداد تقارير سنكية عف النشاطات كعركض األحكاؿ الدكرية الكافية التي تكجو الكزير المكمؼ  -

 .بالمالية
 .تنفيذ كؿ مياـ الفحص كالرقابة المتعمقة بجكانب تطبيؽ التشريع كالتنظيـ المتعمقيف بالمالية العمكمية -
 .إعداد تقييـ سنكم كدكرم حكؿ نشاط المراقبة المالية -
 .ممارسة السمطة السممية عمى المكظفيف المكضكعيف تحت تصرفو كتأطيرىـ -
 .المشاركة في تعميـ التشريع كالتنظيـ المرتبط بالنفقات العمكمية -
المشاركة في دارسة كتحميؿ النصكص التشريعية كالتنظيمية المبادر بيا مف المديرية العامة لمميزانية  -

 . عمى ميزانية الجماعات المحمية كالييئات العمكميةأككالتي ليا أثر عمى ميزانية الدكلة 
 .إعداد تقييـ سنكم كدكرم حكؿ نشاط المراقبة المالية -
 .تقديـ نصائح لآلمريف بالصرؼ عمى المستكل المالي قصد ضماف نجاعة النفقات العمكمية كفعاليتيا -
 كضماف متابعتيا كتقييميا ككذا اقتراح كؿ ،المساىمة في األعماؿ التحضيرية لمميزانية المعيكدة إليو -

 .تدبير ضركرم يسمح بتسيير ناجح كفعاؿ لمنفقات العامة
: المراقب المالي المساعد

المراقب المالي المساعد مسؤكؿ في حدكد االختصاصات التي يفكضيا إليو المراقب المالي عف األعماؿ التي 
يقـك بيا، كعف التأشيرات التي يسمميا، كىك بدكره يحرص عمى تطبيؽ التشريع كالتنظيـ المتعمقيف بالنفقات 

 1:العمكمية كيكمؼ زيادة عمى ذلؾ بما يمي
 .مساعدة المراقب المالي في ممارسة المياـ المنصكص عمييا سابقا في حدكد المياـ المسندة إليو -
 .إعداد تقرير لممراقب المالي عف نشاطاتو كظركؼ ممارسة الصبلحيات المسندة إليو -
 .إنابة المراقب المالي في حالة غيابو أك حصكؿ مانع لو -

 2: يكمؼ ىذا المكتب بما يمي:مكتب الصفقات العمكمية كعمميات التجييز
بدراسة مشاريع دفاتر شركط المناقصات أك التراضي التي يككف فييا المراقب المالي أك ممثمو أك  -

 .عضك في لجنة الصفقات

                                                           
. ، مرجع سابؽ381-11 مف المرسـك التنفيذم رقـ 13 المادة 1
 يحدد تنظيـ مصالح المراقبة المالية في مكاتب 2012 جكيمية سنة 09 مف القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في 5 المادة 2

. كفركع
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دراسة مشاريع الصفقات العمكمية كالمبلحؽ التي يككف فييا المراقب المالي أك ممثمو مقررا أك عضك  -
 .في لجنة الصفقات

 .إعداد التقارير التقدمية كالتحميمية المتعمقة بمشاريع العقكد التي تمت دراستيا -
 .التكفؿ برخص البرامج كالتعديبلت التي طرأت عمييا -
 .الرقابة السابقة لممشاريع اإللتزاـ بالنفقات التي يتكفؿ بيا المكتب -
 .إعداد مذكرات الرفض -
 .مسؾ سجبلت تدكيف التأشيرات كالرفض -
دراسة مشاريع دفاتر الشركط كالصفقات العمكمية كالمبلحؽ التي ال تدخؿ ضمف إختصاص لجاف  -

 .الصفقات
تحضير إشعارات المبينة لمنقائص المبلحظ في الصفقات كالمبلحؽ المؤشر عمييا مف طرؼ لجاف  -

 .الصفقات العمكمية المؤىمة
 .متابعة ممفات التي تككف مكضكع رفض التأشير أك التغاضي -
 . المذككر سابقا92/414إعداد التقارير المنصكص عمييا في المرسـك التنفيذم رقـ  -
 .إعداد التحاليؿ الدكرية المتعمقة بالصفقات العمكمية  -
 .تشكيؿ رصيد كثائقي المتعمؽ بالصفقات العمكمية كالنفقات العمكمية -
 .كضع تحت تصرؼ مكتب محاسبة اإللتزامات كالتحميؿ كالتمخيص عناصر المعمكمات المطمكبة -
 .إعداد الكضعيات اإلحصائية الدكرية المتعمقة باإللتزامات النفقات التي يتكفؿ بيا المكتب -

: كيضـ ىذا المكتب فركع عمى النحك
 :فرع الرقابة السابقة كمحاسبة اإللتزامات لنفقات عمميات التجييز -

 1: يكمؼ ىذا المكتب بما يمي:مكتب محاسبة اإللتزامات كالتحميؿ كالتمخيص
 .مسؾ محاسبة االلتزامات بالنفقات باستثناء عممية التجييز العمكمي -
 .مالميزانياتمسؾ محاسبة التعداد  -
 .مسؾ سجبلت تدكيف التأشيرات كالرفض -
 .تشكيؿ رصيد كثائقي المتعمؽ بالمالية العمكمية كالكظيفة العمكمية -
 .إعداد الكضعيات اإلحصائية الدكرية المتعمقة باإللتزامات النفقات كالتعداد الميزانياتي -
 مف المرسـك التنفيذم رقـ 25إعداد التقارير كالكضعيات المنصكص عمييا ال سيما في المادة  -

 . المذككر سابقا92/414
 .تشكيؿ قكاعد البيانات اإلحصائية -
 .تحميؿ كتمخيص الكضعيات اإلحصائية التي تقدميا المصمحة -

                                                           
. ، مرجع سابؽ2012 جكيمية سنة 09 مف القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في 5 المادة 1
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 .جمع التقارير التي تعدىا المكاتب األخرل لممصمحة -
المساىمة في تنفيذ المخطط التكجييي لبلعبلـ اآللي لممديرية العامة لمميزانية، عمى مستكل  -

 .المصمحة
 .حفظ كتسير أرشيؼ المصمحة -

: كيضـ ىذا المكتب فركع عمى النحك
 .فرع محاسبة اإللتزامات لمنفقات كالتعداد الميزانتاتي -

: ميام ومسؤولية المراقب المالي بالوالية: المطمب الثاني
: ميام المراقب المالي بالوالية: الفرع األول

 المتعمؽ بالمحاسبة العمكمية، فإف عممية المراقبة لمنفقات الممتـز بيا 21-90 مف القانكف 58حسب المادة 
تككف بيدؼ احتراـ التشريعات كالتنظيمات السارية المفعكؿ، كنفس المادة تعطي لممراقب المالي صفة 

المستشار لآلمر بالصرؼ في المجاؿ المالي، باإلضافة لياتيف الميمتيف تضاؼ ميمة ثالثة ككنو ممثؿ لكزارة 
:  كمف بيف مياـ المراقب المالي المنكط بو في الكالية ىي1المالية في بعض المجاالت،

بصفتو عكف يعمؿ تحت سمطة كزارة المالية، فإف المراقب المالي مكمؼ بتمثيؿ كزارة المالية لدل لجاف  -
الصفقات العمكمية كمجالس التكجيو لمييئات كالمؤسسات العمكمية ذات الطابع اإلدارم، كىك ممـز في 

 .ىذا الشأف بصياغة تقرير سنكم يكجو إلى كزارة المالية يتعمؽ بيذه العممية
كبصفتو مستشار لآلمر بالصرؼ فيك يعتبر طرؼ في التسيير المالي لمييئات كالمؤسسات العمكمية  -

ذات الطابع اإلدارم التي يتكلى مراقبتيا، فيك مكمؼ بالمشاركة كالتنسيؽ مع اآلمركف بالصرؼ 
كمصالح تقدير الميزانيات لدل كزارة المالية فيما يخص األعماؿ المتعمقة بتكزيع االعتمادات ككؿ 

المناقشات المتعمقة بالميزانيات كاألعماؿ التحضيرية ليا كذلؾ بتقديـ االقتراحات التي تسمح بتسيير 
 .فعاؿ كناجع لؤلمبلؾ العمكمية

أما بصفتو عكف مراقبة، فيك مكمؼ بمراقبة شرعية ممفات االلتزامات بالنفقات المحممة عمى ميزانيات  -
التسيير كالتجييز، كعمى الحسابات الخاصة لمخزينة، ككذلؾ عمى كؿ عمؿ إدارم يتضمف أثر مالي 
كيعطي بذلؾ تأشيرتو الخاصة، عمى ىذا األساس فيك ممـز بمسؾ محاسبة االلتزامات، ك الكضعية 

 .المالية كاإلثباتات المتعمقة بالتأشيرات الممنكحة أك المرفكضة
 يتجسد ىذا الدكر في مسؾ محاسبة االلتزاـ بالنفقات حيث يقع عميو عبء تسجيؿ العمميات :الدكر المحاسبي

الممتـز بيا كضبطيا في سجؿ معد خصيصا لذلؾ كمتضمنا كؿ البيانات المتعمقة بالعمميات المالية كنكعيا 
كالفكاتير المثبتة كمبمغيا كاآلمر بالصرؼ القائـ بيا كرقـ كتاريخ التأشيرة كبالتالي إببلغيا في حاؿ طمبيا إلى 

. المصالح المعنية بيا

                                                           
. 2009/2010 جامعة سعد دحمب البميدة، –دركس في المالية العامة -  منصكر زيف الديف1
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انطبلقا مف إرسالو في نياية كؿ سنة مالية إلى كزير المالية، تقريرا مفصبل عمى سبيؿ :الدكر اإلعبلمي
ظركؼ تنفيذ النفقات العمكمية، الصعكبات المحتممة التي كاجيتو في تطبيؽ التشريع : العرض يتضمف

كالتنظيـ، النقائص كالمبلحظة المسجمة في تسيير األمكاؿ العمكمية، كؿ االقتراحات التي مف شأنيا تحسيف 
 1.ظركؼ تنفيذ النفقات العمكمية

. مسؤوليات المراقب المالي: الفرع الثاني
إضافة إلى مسؤكليتيـ العامة عف سير مصالحيـ، فإف المراقبيف المالييف كمعاكنييـ عند اإلقتضاء يتحممكف 
مسؤكلية خاصة، ليس فقط عف التأشيرات التي يمنحكنيا، بؿ حتى عند الرفض التعسفي أك الغير مؤسس 

 حيث تعتبر مسؤكلية المراقب المالي ككذلؾ نكابو ىي مسؤكلية بدكف تحديد خاص، فالنصكص 2لمتأشيرات،
ال تعطي تحديد لمعقكبة المخصصة ليذه المسؤكلية، كلكف يمكف تحديد ىذه المسؤكلية انطبلقا مف العناصر 

: التالية
عقكبة مف طرؼ غرفة االنضباط بالميزانية كالمالية لممجمس األعمى لممحاسبة، فيي بإمكانيا فرض  -

غرامات مالية عمى المراقب المالي في حالة عدـ احترامو لمقكانيف المعمكؿ بيا في مجاؿ الميزانية كالمالية 
 المتعمقة بمجمس المحاسبة، حيث تعتبر ىذه المادة مخالفة لقكاعد االنضباط في 88كذلؾ تطبيقا لممادة 

كؿ رفض لمتأشيرة غير مؤسس، أك العراقيؿ الصريحة مف طرؼ ىيئات  )مجاؿ تسير المالية كالميزانية 
 .(الرقابة القبمية، أك حالة التأشيرة الممنكحة أعطيت خبلفا لمقكانيف

غير أف اعتبار المراقبيف المالييف مسؤكليف شخصيا عف منح التأشيرات أك رفضيا ال يمكف أف يؤدم إلى 
تممصيـ مف احتراـ كتطبيؽ أكامر كتكجييات مسؤكلييـ السممييف، كتبعا لذلؾ يمكنيـ التذرع أماـ مجمس 
المحاسبة باألكامر الكتابية الصادرة إلييـ مف ىؤالء المسؤكليف مف أجؿ إعفائيـ مف مسؤكلية المخالفات 

 3.المعايف ارتكابيا مف قبمو بسبب تطبيؽ ىذه األكامر حينيا تحؿ مسؤكلية رؤسائيـ
إال أف مسؤكلية كؿ مف المراقب المالي، كالمراقب المالي المساعد تسقط في حالة الرفض النيائي لبللتزامات 

جراءات الرقابة، كتنتقؿ بذلؾ المسؤكلية إلى اآلمر  بالنفقات السابؽ ذكرىا، كىذا بمناسبة تحديد شركط كا 
 4.(مقرر التغاضي )بالصرؼ، في حالة عدـ التزامو بمذكرة الرفض 

مسؤكليتو أماـ كزارة المالية، حيث أف مياـ كمسؤكليات المراقبيف المالييف تخضع لنظاـ مسؤكلية صاـر  -
مف قبؿ كزارة المالية، فالمراقبكف الماليكف ممزمكف بإرساؿ عند نياية كؿ سنة مالية حكصمة سنكية إلى 

 كالتي تقارف مع حسابات التسيير لممحاسب ،كزارة المالية تخص نشاطات كأعماؿ المراقبيف المالييف
العمكمي كمع الحساب اإلدارم لؤلمر بالصرؼ كعف طريؽ المقارنة كالمقاربة بينيـ، مف الممكف أف تككف 

                                                           
. ، مرجع سابؽ09/374 مف المرسـك التنفيذم رقـ 17 المادة 1
.  المرسـك نفسو09/374 التنفيذم رقـ  مف22 أنظر المادة 2
. ، مرجع سابؽ95/20 مف األمر رقـ 93 المادة 3
.  مرجع سابؽ92/414 مف األمر رقـ 18 المادة 4
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مسؤكلية المراقب المالي مكضكعة رىف االتياـ، حالة منح تأشيرات غير مسمكح بيا كمخالفة لمقكانيف أك 
 بالنفقاترفض البعض األخر كىي مؤىمة لمقبكؿ، فالمراقبكف الماليكف ممزمكف بمسؾ محاسبة لبللتزامات 

العمكمية كسجبلت منح التأشيرات كالرفض ككذلؾ متابعة األرصدة المالية لكؿ بند مف بنكد الميزانيات 
 .العمكمية المتابعة كالمراقبة
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جراءات تنفيذ نفقاتيا العامة : المبحث الثاني  (نفقات التجييز)آليات الرقابة عمى الصفقات وا 
. لممراقبة المالية لوالية أدرار

ر، حيث ػػػػػػػػػػػػػتقـك المراقبة المالية لكالية أدرار بدراسة كمراقبة العديد مف المؤسسات كالمديريات السالفة الذؾ  
نياتيا كنفقات التجييز العمكمي كالغير ممركزة، كسنركز في ىذا اتطبؽ عممية رقابة نفقات التسيير عمى ميز

 .المبحث عمى نفقات التجييز فقط ككف نفقات الصفقات العمكمية تدخؿ ضمف نفقات التجييز
: آليات الرقابة عمى الصفقات العمومية : المطمب األول 

أف الرقابة عمى الصفقات العمكمية ليست تمؾ الرقابة التي تفرضيا المصمحة المتعاقدة عمى المتعامؿ معيا   
في مرحمة تنفيذ ك انجاز المشركع ، ك إنما ىي الرقابة التي تمارس مف طرؼ بعض الييئات ضمانا لحسف 

انجاز المشركع ، ك ىي تتعمؽ بفحص السندات كتقدير الحسابات المالية لمصفقة لمتأكد مف صحتيا ك 
انسجاميا مع طبيعة المشركع ك ضخامتو ، ك ىي تؤكد عمى األىمية البالغة التي تكتسبيا الصفقات العمكمية 

 .1التسيير ك تطكير خدمات المرافؽ العامة 
. أف ىذه الرقابة متعددة في أشكاليا ، فيناؾ الرقابة الداخمية ك الرقابة الخارجية 

 :الرقابة الداخمية : الفرع األول 
 16 المؤرخ في 247 -15 مف المرسـك الرئاسي رقـ 162 إلى 156خصص المشرع الجزائرم المكاد 

 لتنظيـ الرقابة الداخمية عمى الصفقات العمكمية، ك لعؿ أىـ ما تميز بو القانكف الجديد ىك 2015سبتمبر 
إحداث لجنة فتح األظرفة ك تقييـ العركض بدؿ نظاـ المجنتيف الذم كاف معتمدا في كؿ قكانيف الصفقات 

، كما 2العمكمية السابقة التي كانت تنص عمى إحداث لجنتيف ىما لجنة فتح األظرفة ك لجنة تقييـ العركض 
أف المطمع عمى األحكاـ القانكنية الجديدة المخصصة لمرقابة عمى الصفقات العمكمية يسجؿ مجمكعة مف 

المبلحظات التي ينبغي التنبيو ليا عند الشركع في إبراـ الصفقات مف طرؼ المصالح المتعاقدة المعنية بو ك 
 3. مف قانكف الصفقات العمكمية06المنصكص عمييا في المادة 

  تتمثؿ في اعتماد نظاـ تعدد لجاف فتح األظرفة كتقييـ العركض ذلؾ أف المادة :المالحظة األولى 
 تنص عمى كجكب إحداث لجاف دائمة أك أكثر مكمفة بفتح األظرفة ك تقييـ العركض ك ىذا 160

مف أجؿ معالجة ظاىرة تراكـ الممفات عمى مستكل لجنة تقييـ العركض التي عرفتيا بعض المصالح 
المتعاقدة أثناء سرياف قانكف الصفقات العمكمية الممغي ك يتعمؽ األمر بالمصالح المتعاقدة المركزية 

                                                           
اب نادية ،أليات مكاجية الفساد في مجاؿ الصفقات العمكمية، أطركحة دكتكراه، تيزم كزك ، جامعة مكلكد معمرم ، مت 1

 .117، 116ص، ص 2013

 .393، ص 2004راغب ماجد الحمك، عمـ االدارة العامة كمبادئ الشريعة االسبلمية، منشأ المعارؼ، االسكندرية،  2

 فرقاف فاطمة الزىراء، رقابة الصفقات العمكمية الكطنية في الجزائر، رسالة ماجستير في القانكف، الجزائر ، جامعة الجزائر، 3
  .10، ص 2007
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التي تبـر مئات الصفقات العمكمية سنكيا ، ك مف ثـ يسمح التنظيـ الجديد بإحداث أكثر مف لجنة 
. عمى مستكل المصمحة المتعاقدة الكاحدة مف أجؿ ضماف السرعة ك الفعالية في عمؿ المجنة 

 جاء تنظيـ الصفقات العمكمية الجديد بأحكاـ جديدة تتعمؽ بالعضكية في الجنة  : المالحظة الثانية
فتح األظرفة كتقييـ العركض مف بينيا تعميؽ العضكية في المجنة عمى شرط تكافر الكفاءة ، ك ىذا 
عمى خبلؼ القانكف الممغي الذم كاف يشترط الكفاءة في عضكية لجنة تقييـ العركض دكف لجنة 
فتح األظرفة ، ك مف ثـ فإف المشرع أراد معالجة بعض الحاالت التي ثبت فييا تعييف أعكاف غير 

. مؤىميف لمقياـ بالصبلحيات المنكطة بمجنة فتح األظرفة ك تقييـ العركض 
 لـ يتناكؿ المشرع في التنظيـ الجديد لعمؿ ك سير لجنة فتح األظرفة ك تقييـ  : المالحظة الثالثة

كاكتفي بتكميؼ مسؤكؿ المصمحة المتعاقدة بتنظيميا بمكجب مقرر حسب ما نصت عميو ، العركض
يحدد مسؤكؿ المصمحة المتعاقدة بمكجب مقرر تشكيمة لجنة  ":ما يمي  التي جاء فييا162المادة 

فتح األظرفة ك تقييـ العركض ك قكاعد تنظيميا ك سيرىا ك نصابيا في إطار اإلجراءات القانكنية ك 
 ".التنظيمية المعمكؿ بيما

  تميز قانكف الصفقات العمكمية الجديد بالتنظيـ الدقيؽ لمعبلقة بيف لجنة فتح :المالحظة الرابعة 
األظرفة ك تقييـ العركض مع مسؤكؿ المصمحة المتعاقد ، حيث أعمف عمى أف ىذه المجنة ليست 
مكمفة عمى اإلطبلؽ بمنح الصفقات العمكمية ، بؿ تمارس عمبل إداريا ك تقنيا تقدمو لممصمحة 
المتعاقدة التي تبقى ليا الصبلحية الكاممة في منح الصفقة ، أك اإلعبلف عف عدـ الجدكل ، أك 

 .1إلغاء الصفقة العمكمية أك إلغاء المنح المؤقت 
،  (لجنة فتح األظرفة ك تقييـ العركض)كما يجب اإلشارة إلى أف صفقات التراضي ال تخضع لمرقابة الداخمية 

في ىذه الحالة تتفاكض اإلدارة مباشرة مع المؤسسة التي تراىا أىبل إلنجاز المشركع بسعر معقكؿ ، كتخضع 
ىذه الصفقات لؤلنكاع األخرل لمرقابة ، فالمصمحة المتعاقدة ممزمة أف تعمؿ سبب لجكءىا إلى إجراء التراضي 

أماـ ىيئات الرقابة الخارجية ، ككذا أماـ الكصاية ك يعتبر التراضي المجاؿ األنسب لممارسة مختمؼ 
. 2المخالفات ك أىميا الرشكة 

 
 
 
 

                                                           
صادر في الجريدة الرسمية ، اؿتنظيـ الصفقات العمكمية كتفكيض المرفؽ العاـ، المتضمف 247- 15المرسـك الرئاسي ، رقـ  1

. 39 ، ص 161 ، المادة 2015 سبتمبر 20 المكافؽ 1436 ذك الحجة عاـ 6 ، مؤرخة في 50عدد 
زكاكم عباس، اليات مكافحة الفساد اإلدارم في مجاؿ الصفقات العمكمية، أطركحة دكتكراه في العمـك القانكنية ، بسكرة، 2 

 .49, 6 ، ص 2013 / 2012جامعة محمد خيضر ،
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: الرقابة الخارجية:  الفرع الثاني 
تكمف أىمية الصفقات العمكمية التي تمكف الدكلة مف إنجاز المرافؽ العمكمية ك خدمة الصالح العاـ في دفع  

مبالغ كبيرة مف الماؿ ، لذلؾ تستكجب رقابة قبؿ ك بعد إبراميا، ك أبرز أكجو الرقابة المفركضة عمى 
. 1الصفقات العمكمية ىي الرقابة القبمية ككذا البعدية

الرقابة القبمية لمصفقات العمومية - أ
 تعمؿ عمى تقديـ المساعدة لممصمحة المتعاقدة في مجاؿ :رقابة لجان الصفقات العمومية - أوال 

تحضير الصفقات العمكمية غير أف ىذه المجاف تختمؼ مف كاحدة إلى أخرل ، كىذا مف حيث 
، 2المجاؿ المفسكح ليا لمرقابة فيو ، ك أيضا مف حيث اإلختصاصات الممنكحة ليا ألداء عمميا 

: كعمكما يمكف تقسيميا إلى 
:   تنقسـ لعدة لجاف نذكر منيا :رقابة لجان الصفقات العمومية لممصالح المتعاقدة - 1 

 تمارس إختصاصاتيا كفؽ األحكاـ المنصكص عمييا في قانكف الصفقات :المجنة الجيوية لمصفقات * 
عف  (02)الكزير المعني أك ممثمو رئيسا، ممثؿ المصمحة المتعاقدة ، ممثميف إثنيف  : 3العمكمية تتشكؿ مف

، ممثؿ عف الكزير المعني بالخدمة، حسب  (مصمحة الميزانية كمصمحة المحاسبة)الكزير المكمؼ بالمالية 
. عند االقتضاء ، ممثؿ عف الكزير المكمؼ بالتجارة  (مكضكع الصفقة بناء، أشغاؿ عمكمية، رم

تختص أساس بدراسة مشاريع دفاتر الشركط كالصفقات كالمبلحؽ الخاصة بالمصالح الخارجية الجيكية 
: لئلدارات المركزية ضمف حدكد المستكيات التالية

.  دج1.000.000.000دفتر شركط أك صفقػة أشغاؿ يفكؽ التقديػػر اإلدارم لمحاجات أك الصفقة مميار-
 300.000.000الصفقة ثبلثمائة مميكف  اإلدارم لمحاجات أك دفتر شركط أك صفقة لكاـز يفكؽ التقدير- 
.  دج 
 200.000.000الصفقة مائتي مميكف  اإلدارم لمحاجات أك دفتر شركط أك صفقة خدمات يفكؽ التقدير- 
.  دج
 100.000.000شركط أك صفقة دراسات يفكؽ التقدير اإلدارم لمحاجات أك الصفقة مائة مميكف  دفتر -
  .دج
تمارس إختصاصاتيا كفؽ األحكاـ المنصكص عمييا في  : لجنة الصفقات لممؤسسة العمومية الوطنية*

ممثؿ عف السمطة الكصية، رئيسا ، المدير العاـ أك مدير المؤسسة  : 4قانكف الصفقات العمكمية تتشكؿ مف
                                                           

، مداخمة بمناسبة تنظيـ يـك دراسي حكؿ قانكف "الرقابة عمى الصفقات العمكمية في ضكء القانكف الجديد" خضرم حمزة ،1
2 ص 2015.. الصفقات العمكمية، جامعة المسيمة، الجزائر

 .254، ص  2009،الصفقات العمكمية في الجزائر،جسكر لمنشر كالتكزيع، الجزائر، الطبعة الثانية،عمار بكضياؼ 2

  .40، ص15/247 المرسـك الرئاسي رقـ  مف171المادة 3

 . 40، ص 247-15 مف المرسـك الرئاسي 172المادة 4
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عف الكزير المكمؼ بالمالية المديرية العامة لمميزانية كالمديرية العامة  (02)أك ممثمو ، ممثميف إثنيف 
عند  (بناء، أشغاؿ عمكمية، رم)لممحاسبة، ممثؿ عف الكزير المعني بالخدمة، حسب مكضكع الصفقة 

. االقتضاء ، ممثؿ عف الكزير المكمؼ بالتجارة 
تختص أساسا بدراسة مشاريع دفاتر الشركط كالصفقات كالمبلحؽ الخاصة بالمؤسسات العمكمية الكطنية 
:  كاليياكؿ غير الممركزة لممؤسسات العمكمية الكطنية ذات الطابع اإلدارم ضمف حدكد المستكيات التالية

 1.000.000.000ر اإلدارم لمحاجات أك الصفقة مميار ػػػػػػػػػػػػػػاؿ يفكؽ التقدمػػػركط أك صفقة أشغػػػدفتر ش-
. دج
 300.000.000دفتر شركط أك صفقة لكاـز يفكؽ التقدير اإلدارم لمحاجات أك الصفقة ثبلثمائة مميكف -
. دج
 200.000.000دفتر شركط أك صفقة خدمات يفكؽ التقدير اإلدارم لمحاجات أك الصفقة مائتي مميكف -
. دج
 100.000.000دفتر شركط أك صفقة دراسات يفكؽ التقدير اإلدارم لمحاجات أك الصفقة مائة مميكف -
. دج
 تمارس إختصاصاتيا كفؽ األحكاـ المنصكص عمييا في قانكف الصفقات :المجنة الوالئية لمصفقات*

: 1العمكمية تتشكؿ مف
ممثميف عف المجمس الشعبي الكالئي ،  (03) الكالي أك ممثمو، رئيسا ، ممثؿ المصمحة المتعاقدة ، ثبلثة 

، مدير المصمحة ( مصمحة الميزانية كمصمحة المحاسبة)عف الكزير المكمؼ بالمالية  (02)ممثميف إثنيف 
عند االقتضاء، مدير  (بناء، أشغاؿ عمكمية، رم)التقنية المعنية بالخدمة بالكالية، حسب مكضكع الصفقة 

. التجارة بالكالية
تختص أساسا بدراسة مشاريع دفاتر الشركط كالصفقات كالمبلحؽ التي تبرميا الكالية كالمصالح غير   

:  الممركزة لمدكلة ك المصالح الخارجية لئلدارات المركزية ضمف حدكد المستكيات التالية 
.  دج1.000.000.000دفتر شركط أك صفقة أشغاؿ يفكؽ التقدير اإلدارم لمحاجات أك الصفقة مميار -
 300.000.000دفتر شركط أك صفقة لكاـز يفكؽ التقدير اإلدارم لمحاجات أك الصفقة ثبلثمائة مميكف -
. دج
 200.000.000دفتر شركط أك صفقة خدمات يفكؽ التقدير اإلدارم لمحاجات أك الصفقة مائتي مميكف -
. دج
. دج100.000.000دفتر شركط أك صفقة دراسات يفكؽ التقدير اإلدارم لمحاجات أك الصفقة مائة مميكف -

 كما تختص بدراسة دفاتر الشركط ك الصفقات التي تبرميا البمدية كالمؤسسات العمكمية المحمية، التي يساكم 
لصفقات   دج بالنسبة200.000.000مبمغيا أك يفكؽ التقدير اإلدارم لمحاجات أك الصفقة مائتي مميكف 

                                                           
 .40، ص 15/247الرئاسي رقـ  مف المرسـك 173المادة  1
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، كخمسيف مميكف   دج بالنسبة لصفقات الخدمات، كعشريف مميكف 50.000.000األشغاؿ كالمكاـز
.   دج بالنسبة لصفقات الدراسات 20.000.000

 تمارس إختصاصاتيا كفؽ األحكاـ المنصكص عمييا في قانكف الصفقات :المجنة البمدية لمصفقات* 
: 1العمكمية تتشكؿ مف 

يمثبلف  (02) رئيس المجمس الشعبي البمدم أك ممثمو، رئيسا ، ممثؿ المصمحة المتعاقدة ، منتخبيف إثنيف 
مصمحة الميزانية كمصمحة )عف الكزير المكمؼ بالمالية  (02)المجمس الشعبي البمدم ، ممثميف إثنيف 

بناء، أشغاؿ )، ممثؿ عف المصمحة التقنية المعنية بالخدمة لمكالية، حسب مكضكع الصفقة  (المحاسبة
تختص أساسا بدراسة مشاريع دفاتر الشركط كالصفقات كالمبلحؽ التي تبرميا ،عند االقتضاء (عمكمية، رم

 دج 200.000.000التي ال يفكؽ مبمغيا أك التقدير اإلدارم لمحاجات أك الصفقة مائتي مميكف  كالبمدية
، كخمسيف مميكف   دج بالنسبة لصفقات الخدمات، كعشريف 50.000.000بالنسبة لصفقات األشغاؿ كالمكاـز

.   دج بالنسبة لصفقات الدراسات20.000.000مميكف 
 تمارس إختصاصاتيا كفؽ األحكاـ المنصكص عمييا في :لجنة الصفقات لممؤسسات العمومية المحمية *

: 2قانكف الصفقات العمكمية تتشكؿ مف
 ممثؿ عف السمطة الكصية، رئيسا ، المدير العاـ أك مدير المؤسسة أك ممثمو ، ممثؿ منتخب عف مجمس 

مصمحة الميزانية كمصمحة )عف الكزير المكمؼ بالمالية  (02)المجمكعة االقميمية المعنية ، ممثميف إثنيف 
، ممثؿ عف المصمحة التقنية المعنية بالخدمة لمكالية ، حسب مكضكع الصفقة بناء، أشغاؿ  (المحاسبة

. عند اإلقتضاء (عمكمية، رم
تختص أساسا بدراسة مشاريع دفاتر الشركط كالصفقات كالمبلحؽ الخاصة بالمؤسسات العمكمية المحمية ك   

الممركزة لممؤسسات العمكمية الكطنية ذات الطابع اإلدارم التي ال يفكؽ مبمغيا أك التقدير  اليياكؿ غير
 دج بالنسبة لصفقات األشغاؿ كالمكاـز ، كخمسيف 200.000.000اإلدارم لمحاجات أك الصفقة مائتي مميكف 

 دج بالنسبة الصفقات 20.000.000 دج بالنسبة لصفقات الخدمات، كعشريف مميكف 50.000.000مميكف 
. الدراسات 

جدير بالذكر أف ننكه إلى أف المشرع تطرؽ لبعض األحكاـ القانكنية الخاصة بمجاف الصفقات لممصالح   
المتعاقدة ، تتمثؿ في تعييف أعضاء المجاف ك مستخمفكىـ مف طرؼ إدارتيـ لمدة ثبلث سنكات قابمة لمتجديد 

باستثناء المعينكف بحكـ الكظيفةمف قبؿ إداراتيـ بأسمائيـ ، زيادة عمى منح المسؤكؿ األكؿ لممصمحة 
المتعاقدة سمطة تعييف عضك مستخمؼ مف خارج المصمحة الستخبلؼ رئيس المجنة في حالة الغياب ، 

كاإلعبلف عف حضكر ممثمكف عف المصمحة المتعاقدة ك المصمحة المستفيدة مف األشغاؿ بصكت استشارم 
عمى أف يكمؼ مسؤكؿ المصمحة المتعاقدة بتزكيد أعضاء المجنة بكؿ المعمكمات البلزمة ك الضركرية 
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الستيعاب محتكل الصفقة ، كفي األخير تتكج رقابة المجنة بمقرر منح التأشيرة أك رفضيا خبلؿ أجؿ أقصاه 
.  يكما ابتداء مف تاريخ إيداع الممؼ كامبل لدل كتابة ىذه المجنة 20عشركف 

 :رقابة المجنة القطاعية لمصفقات العمومية  - 2
تتمثؿ ميمة صبلحيات المجنة القطاعية التي تحدث لدل كؿ دائرة كزارية بدراسة الممفات التابعة القطاع   
، باإلضافة الختصاصيا في مجاؿ الرقابة بدراسة مشاريع دفاتر الشركط ك الصفقات كالمبلحؽ كالطعكف رخآ

المتعمقة بكؿ المصالح المتعاقدة التابعة لمقطاع المعني في حدكد المبالغ التي يفكؽ مبمغيا مميار دينار في 
 كمائتي مميكف دينار في صفقات الخدمات ، ك ثبلث مائة مميكف دينار في صفقات المكاـز،صفقات األشغاؿ

ك مميكف دينار في صفقات الدراسات ، زيادة عمى مشاريع دفاتر الشركط ك صفقات األشغاؿ أك المكاـز التي 
 دج ، كدفاتر الشركط ك صفقات الدراسات ك 12.000.000تبرميا اإلدارة المركزية كالتي يفكؽ مبمغيا 

. 1 دج 6.000.000الخدمات التي تبرميا اإلدارة المركزية التي يفكؽ مبمغيا 
 كما كضع المشرع بعض األحكاـ الخاصة بالمجنة القطاعية لمصفقات تتمثؿ في أف الكزير المعني 

يعيف بمكجب قرار أعضاء المجنة القطاعية ك مستخمفييـ بأسمائيـ عمى أساس الكفاءة ، بناء عمى اقتراح مف 
الكزير الذم يخضعكف لسمطتو ك ذلؾ لمدة ثبلث سنكات قابمة لمتجديد ، كما تتكج رقابة المجنة بمقرر منح أك 

. 2 يكما ، ابتداء مف تاريخ إيداع الممؼ لدل أمانة كتابة ىذه المجنة 45رفض التأشيرة في أجؿ أقصاه 
  رقابة المراقب المالي- ثانيا. 

بمجرد مكافقة السمطة المختصة عمى الصفقة كرفع التحفظات المكقفة المحتممة المرافقة لمتأشيرة التي تسمميا 
يئات المالية لكي تمتـز بالنفقات قبؿ قىيئة الرقابة الخارجية القبمية المختصة ، عرض ىذه األخيرة عمى اؿ

. البدء في تنفيذىا 
عمى أنو عكف إدارم مكمؼ بالرقابة المسبقة لمنفقات  يتكلى القياـ بيذه العممية المراقب المالي الذم يعرؼ  

الممتـز بيا ، يتمتع بنظاـ قانكني خاص باعتباره يخضع لسمطة كزير المالية الذم يتكلى تعيينو ، فكؿ النفقات 
، كالمبلحظ أف قانكف 3ميما كاف نكعيا يجب إخضاعيا مف طرؼ األمر بالصرؼ لتأشيرة المراقب المالي

الصفقات العمكمية ينص عمى اختصاص المراقب المالي برقابة الصفقات العمكمية ك ذلؾ بصفة مزدكجة، 
فيك مف جية عضك في لجنة الصفقات العمكمية التي تؤشر عمى الصفقة ، ك مف جية يراقب النفقات الممتـز 

بيا في إطار الصفقة ك يقـك بالتأشير عمييا ، فالمراقب المالي ييتـ بمراقبة مدل شرعية اإللتزاـ ك مطابقتو 

                                                           
.42 ، ص 247-15 مف المرسـك الرئاسي 184 ، 181 ، 180 ،179المكاد 1
.43 ، مف نفس المرسـك ، ص 189 ، 187 ، 186المكاد 2
 ، المتعمؽ بالرقابة السابقة لمنفقات التي يمتـز بيا، صادر 1992 نكفمبر 14 المؤرخ في 92 - 414المرسـك التنفيذم رقـ، 3
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، إف كانت كفؽ المخططات ك اإلستراتجيات 1لمتشريع السارم المفعكؿ كال ييتـ بالغرض ك الغاية منيا
. المحددة أـ ال

ترفؽ بجميع  (يحدد نكعيا كزير المالية )لتزاـ اإلتتـ عممية الرقابة بأف يقـك اآلمر بالصرؼ بإعداد استمارة   
صفة األمر بالصرؼ ، مطابقة : 2األكراؽ الثبكتية لمصفقة ، بعد كصكؿ الممؼ لممراقب المالي يتأكد مما يمي

اإلعتمادات المالية ، التخصيص القانكني لمنفقة ، مطابقة  اإللتزاـ لمقكانيف ك التنظيمات المعمكؿ بيا ، تكفر
مبمغ اإللتزاـ لمعناصر المبينة في الكثيقة المرفقة ، كجكد التأشيرات أك اآلراء المسبقة ال سيما تأشيرة لجاف 

 .صفقات المصمحة المتعاقدة 
 أياـ مف تاريخ استبلـ مصالح المراقبة المالية 10كيقـك المراقب المالي بدراسة الممؼ في أجؿ عشرة   

.  يكما في حالة تعقد الممؼ ك تطمبو لدراسة معمقة 20إلستمارة اإللتزاـ، كيمكف تمديد اآلجاؿ إلى عشريف 
تنتيي عممية الرقابة التي يقكـ بيا المراقب المالي إما بمنح التأشيرة التي تكضع عمى استمارة اإللتزاـ كعمى 
الكثائؽ التعاقدية ك ىذا في حالة مطابقة اإلجراءات لمتشريع المعمكؿ بو ، أك برفض منح التأشيرة الذم قد 

: يككف مؤقتا في الحاالت اآلتية 
انعداـ أك نقص الكثائؽ الثبكتية المطمكبة ،  * 
اقتراح التزاـ مشكب بمخالفات لمتنظيـ قابمة لمتصحيح ، * 
. 3نسياف بياف ىاـ في الكثائؽ المطمكبة * 

إف سمطة الرفض المؤقت التي يتمتع بيا المراقب المالي ىي إجراء شكمي يعطي لؤلمر بالصرؼ فرصة 
:  تصحيح الخطأ الكارد في الممؼ ، أك يككف الرفض نيائيا في الحاالت اآلتية 

عدـ مطابقة اقتراح اإللتزاـ لمقكانيف ك التنظيمات المعمكؿ بيا ،  * 
عدـ تكفر اإلعتمادات المالية ،  * 
. عدـ احتراـ األمر بالصرؼ لممبلحظات المدكنة في مذكرة الرفض المؤقت * 

في ىذه الحالة يمكف لؤلمر بالصرؼ أف يتغاضى تحت مسؤكليتو بمقرر معمؿ يعمـ بو الكزير المكمؼ 
بالميزانية ، ك يرسؿ الممؼ مكضكع التغاضي إلى الكزير المعني أك الكالي حسب الحالة ، ك كذا إلى المراقب 

: ك ميما يكف ال يمكف حصكؿ التغاضي في الحاالت اآلتية . المالي قصد كضع تأشيرة األخذ بالحسباف 
نعداـ التأشيرات أك اآلراء المسبقة أك إعدـ تكفر اإلعتمادات أك انعداميا ، أكصفة األمر بالصرؼ ، 

                                                           
 ، يتضمف القانكف األساسي الخاص بالعماؿ التابعيف 1990 اکتكبر 27 ، مؤرخ في 90 - 334المرسـك التنفيذم رقـ 1

 .14 ، ص 1990 ،7 ، العدد 46لؤلسبلؾ الخاصة باإلدارة المكمفة بالمالية، صادر في الجريدة الرسمية رقـ 

 .5 ، ص 414-92 مف المرسـك التنفيذم 4المادة 2
3- Ministere Des Finance , Manuel de Contrôle Des Depences Engages, 2007,p81. 
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المنصكص عمييا في التنظيـ المعمكؿ بو ، انعداـ الكثائؽ الثبكتية المتعمقة بالصفقة ، التخصيص غير 
. 1اإلعتمادات تجاكز القانكني لئللتزاـ بيدؼ إخفاء أك

بالنظر لمنظاـ القانكني لممراقب المالي ، ىناؾ مف يعتبره صماـ أماف بالنسبة لؤلمر بالصرؼ ، ذلؾ أف أم 
خطأ يتـ الكقكع فيو سكؼ يتـ مراجعتو داخميا فكر كصكلو إلى المراقب المالي، كىناؾ مف يعتبر أف دكر 

المراقب المالي ىك مضاعفة عممية الرقابة ، حيث أف نفس الميمة يقـك بيا المحاسب العمكمي عندما يقـك 
جراءات إبراميا لمتشريع  بعممية الدفع لممقاكؿ الذم قاـ بتنفيذ الصفقة ، فيك اآلخر يتأكد مف مطابقة الصفقة كا 

. 2المعمكؿ بو
 ، أك منح تأشيرة مخالفة 3كتجدر اإلشارة إلى أنو إذا رفض المراقب المالي منح التأشيرة دكف مبرر قانكني  

لمشركط المحددة في القانكف ك التنظيـ السارم المفعكؿ ، يعتبر ىذا األمر مخالفة في حؽ المراقب المالي 
ينتج عنيا دفع غرامة مالية ، تحدد قيمتيا مصالح مجمس المحاسبة ، ك عمى الرغـ مف ىذا فإف مسؤكلية 

المراقب المالي تبقى غير كاضحة ك ىي لـ تحظى باإلىتماـ الكافي بالنظر إلى مسؤكلية المحاسب العمكمي 
ك األمر بالصرؼ التي تـ تحديدىا ك خصص ليا عدة مكاد في قانكف المحاسبة العمكمية ، ك الذم حدد 

 .4طبيعتيا التأديبية ك المالية كالشخصية
بالنظر إلى أف رقابة المراقب المالي تستيدؼ الحيمكلة دكف التجاكزات المالية ، ك إلى فحص مشركعية كمدل 

. 5تطابؽ تنفيذ العمميات المالية مع القكانيف ك التنظيمات كألجؿ ىذا اعتبرت كقائية 
  رقابة المحاسب العمومية- ثالثا :

ذه لمنفقة  ػػػػػػػػػػػػػػػتعتبر ىذه الرقابة سمسمة مف التحقيقات ك الفحكصات ، يقـك بيا المحاسب العمكمي أثناء تنفي
يذ النفقة العمكمية، كما  ػػػػػػػػػمف أجؿ التأكد مف شرعيتيا ، لذا تعتبر ىذه الرقابة مرافقة لتنؼ (دفع مبمغ الصفقة  )

كعميو فيذه الرقابة تمعب دكرا ىاما في كشؼ األخطاء المرتكبة مف  ، 6تعتبر مكممة لرقابة المراقب المالي
. 7طرؼ األمر بالصرؼ ك التي لـ يتفطف ليا المراقب المالي

                                                           

 جكيمية 10 ، مؤرخة في 28 ، المتعمؽ بقكانيف المالية ، جريدة رسمية ، عدد 1984 جكيمية 07 المؤرخ في 17-84قانكف ، رقـ 1 
  .21، ص 48، المادة 1984

، مداخمة بمناسبة اليـك الدراسي حكؿ "مجاؿ تدخؿ المراقب المالي في الصفقات العمكمية عمى ضكء القانكف الجديد"بف دراجي عثماف،  2
 .4، ص17/12/2015 المنظـ بالتنسيؽ بيف كالية كجامعة محمد خيضر ، بسكرة 15 -247قانكف الصفقات العمكمية الجديد 

.8السابؽ الذكر ، ص  ،92/414رقـ  مف المرسـك التنفيذم 11المادة  3
.173 ،172 ، ص قب نادية ، مرجع سبؽ ذكر تيا4

 8 مف المرسـك التنفيذم السابؽ الذکر، ص11، 13المادتيف 5 

فنينش محمد الصالح، الرقابة عمى تنفيذ النفقات العمكمية في القانكف الجزائرم ، أطركحة دكتكراه دكلة في القانكف العاـ ، 6 
 .114 ، ص2010 / 2011الجزائر، . جامعة الجزائر 

 48، المادة 35 ، المتعمؽ بالمحاسبة العمكمية ، جبر ، عدد 1990 أكت 15 ، المؤرخ في 21-90 قانكف ، رقـ 7
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تجدر اإلشارة إلى أف المحاسب العمكمي ىك مكظؼ معيف مف قبؿ كزير المالية ك يخضع لسمطتو اذ يقـك ك
: بالعمميات التالية 

 تحصيؿ اإليرادات ك دفع النفقات ، ضماف حراسة األمكاؿ أك السندات أك القيـ أك األشياء أك المكاد المكمؼ 
. 1بيا ك حفظيا ، حركة حسابات المكجكدات 

كما أف العبلقة بيف األمر بالصرؼ ك المحاسب العمكمي تخضع لمبدأ ميـ ك ىك مبدأ الفصؿ بينيما ،   
بمعنى تنافي كظيفة األمر بالصرؼ مع كظيفة المحاسب العمكمي ، ك ىذا بيدؼ التقميؿ مف فرص التبلعب 

.  ك اإلختبلس كتدعيما لرقابة المحاسب العمكمي 
عند تحصيؿ اإليرادات ك دفع النفقات المحاسبكف العمكميكف يقكمكف بالمراقبة ك التحقؽ مف أف القكاعد 

 فاألمر أساسا يتعمؽ برقابة الشرعية، ك عميو تمارس رقابة ،األساسية لممحاسبة العمكمية قد تـ احتراميا
، AutorisationBudgétaireخاصة مف أجؿ التأكد مف مطابقتيا لمرخصة المالية،خاصة فيما يتعمؽ بالنفقة

يقـك المحاسب العمكمي بمراقبة الصفقة ك التحقؽ مف مطابقتيا لمتشريع المعمكؿ بو ك ىذا في إطار كيفية 
دفع مستحقات المقاكؿ الذم قاـ بتنفيذ األشغاؿ ، كقبؿ قبكلو النفقة ك بالتالي دفع المستحقات المالية الناتجة 

  :2عف الصفقة يجب عمى المحاسب العمكمي التحقؽ مف مراقبة ما يمي
مطابقة العممية مع القكانيف ك التنظيمات المعمكؿ بيا ، فيتأكد المحاسب العمكمي مف احتراـ اإلجراءات  -

 .المنصكص عمييا في قانكف الصفقات العمكمية ، كىذا مف خبلؿ الكثائؽ المرفقة في الممؼ 
. صفة األمر بالصرؼ أك المفكض لو  -
.  شرعية عممية تصفية النفقة  -
تكفر اإلعتمادات، فاليدؼ مف رقابة المحاسب العمكمي ىك التأكد مف شرعية اإللتزاـ باعتبار ىذا األخير  -

يضمف كجكد اإلعتمادات ، في ىذا الصدد يسير المحاسب عمى أف اإلعتمادات المكضكعة تحت تصرؼ 
.  األمر بالصرؼ تكفي ك تسمح بتغطية النفقات الناتجة عف إبراـ الصفقة 

تأشيرات عمميات المراقبة التي نصت عمييا القكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا ، بما فييا تأشيرات لجاف - 
. الصفقات ككذا تأشيرة المراقب المالي 

في ىذه الحالة فقط يمكف لممحاسب العمكمي أف يفحص األكامر بالدفع المقدمة مف طرؼ األمر بالصرؼ، 
كتنتيي الرقابة التي يمارسيا المحاسب العمكمي إما بقبكؿ دفع النفقة ، في حالة عدـ كجكد أم خمؿ في 

، أك برفض دفعيا إذا كجد "قابؿ لمدفع"الممؼ، يؤشر عمى جميع األكامر ك كذا حكالة الدفع مع عبارة 
المحاسب أم خمؿ فإنو يقـك بتبميغ الرفض كتابيا مع تكضيح األسباب لآلمر بالصرؼ، ك يككف ليذا األخير 

إما تصحيح األخطاء الكاردة حسب المبلحظات التي أبداىا المحاسب العمكمي ، أك أف يطمب منو كتابيا 

                                                           

 
 .187 ، ص 1991، منشكرات الجامعة المفتكحة ، بدكف مكاف لمنشر،01ط  يكنس، مبادئ المالية العامة ، ميبلدمنصكر 1

 .، مرجع سابؽ ،المتعمؽ بالمحاسبة العمكمية21-90رقـ   القانكف مف36المادة 2 
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صرؼ النظر كالقياـ بالدفع تحت مسؤكلية ، ك تبرأ ذمة المحاسب العمكمي مف المسؤكلية المالية ك الشخصية 
:  لكف يمكف لممحاسب العمكمي رفض اإلمتثاؿ لمتسخير إذا كاف الرفض معمبل بما يمي . إذا قبؿ التسخير

اإلعتمادات المالية، أك إنعداـ إثبات أداء الخدمة ، أك انعداـ تأشيرة لجاف الصفقات  عدـ تكفر- 
. 1المؤىمة 

فإذا قاـ المحاسب العمكمي بتسديد نفقة في ظركؼ غير شرعية ، فإف ىذا يرتب مسؤكليتو الشخصية ك 
عمى المحاسب العمكمي أف يحافظ عمى األكراؽ الثبكتية المتعمقة بالصفقات إلثبات صحة كشرعية العمميات 

. 2المالية التي قاـ بيا ك ىذا بمناسبة أم رقابة تمارس عميو 
  : الرقابة البعدية لمصفقات العمومية- ب

  رقابة المفتشية العامة لممالية :أوال
إف مف بيف األىداؼ األساسية التي كجدت مف أجميا المفتشية العامة لممالية ىك ضماف التسيير األمثؿ   

كالفعاؿ لئلعتمادات المالية ك استعماليا استعماال عقبلنيا مف قبؿ المؤسسات المكضكعة تحت تصرفيا ، ك 
كذا قمع اإلختبلس ك التبذير ك التبلعب باألمكاؿ ، كما أنيا تجعؿ المحاسبيف العمكميكف ك اآلمريف 

بالصرؼ يشعركف بالرقابة نحكىـ ، ما يجعميـ يقممكف مف األخطاء كالمخالفات المرتكبة ، كىذا اإلحساس يكلد 
.  ، باإلضافة إلى التحقؽ مف اإلستعماؿ األفضؿ لؤلمكاؿ العمكمية 3الرقابة الذاتية لدل المسيريف

المفتشية العامة لممالية جياز دائـ لمرقابة مكضكع تحت السمطة المباشرة لكزير المالية ، تنصب رقابتيا عمى 
التسيير المالي ك المحاسبي لمصالح الدكلة ، ك الجماعات اإلقميمية ، ك الييئات كاألجيزة كالمؤسسات 

الخ، ك يمكف أف تطبؽ ىذه الرقابة عمى كؿ شخص معنكم ...الخاضعة لقكاعد المحاسبة العمكمية
يتمتعبمساعدات مالية مف الدكلة أك جماعة إقميمية أك ىيئة عمكمية، كعميو فإف مختمؼ الصفقات التي تبرميا 

 .4ىذه الييئات تخضع لرقابة المفتشية ، كتككف ىذه الرقابة حكؿ شرعية العمميات المالية ككذا حكؿ مبلئمتيا 
كتحدد العمميات التي تقـك بيا المفتشية بمكجب برنامج سنكم يضبطو كزير المالية بقرار ، حسب 

األىداؼ المحددة ك تبعا لطمبات أعضاء الحككمة أك الييئات أك المؤسسات المؤىمة ، ك تتكلى المديريات 
ك عميو فمحتكل رقابة المفتشية العامة لممالية ىك . الجيكية تطبيؽ ىذا البرنامج عمى المستكل المحمي 

: 5التحقيؽ ك التدقيؽ بما يأتي
.  شركط تطبيؽ التشريع المالي ك المحاسبي ك األحكاـ القانكنية أك التنظيمية التي ليا أثر مالي مباشر -
.  صحة المحاسبات ك صدقيا ك انتظاميا. -تسيير المصالح ك الييئات المعنية ك كضعيتيا المالية- 

                                                           
  .381 ، ص 2008محمد عباس محرزم ، اقتصاديات المالية العامة ، الطبعة الثالثة، ديكاف المطبكعات الجامعية ، الجزائر ،  1

2Pascale BERTON,FinancesPublicer ,2eme Edition Veuibert ,paris,1997,42 
 ، 15ر ، عدد . ، المحدد لبلختصاصات المفتشية العامة لممالية ، ج1992 فيفرم 22 المؤرخ في 78-92المرسـك التنفيذم ، رقـ  3

  .05المادة 

.312 ، ص2008مصطفى الفار، االدارة المالية العامة ، الطبعة األكلى ، دار أسامة لمنشر ك التكزيع ، االردف ، 4 
 .92، ص 2008حسف خمؼ فميح ، المالية العامة ، عالـ الكتب الحديث لمنشر ك التكزيع ، االردف ،  5
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.  مطابقة اإلنجازات لمكثائؽ التقديرية- 
.  شركط استعماؿ اإلعتمادات ك كسائؿ المصالح ك اليياكؿ ك تسييرىا- 
. سير الرقابة الداخمية في المصالح ك الييئات التي تعنييا ىذه التدخبلت -
كتككف تدخبلت المفتشية العامة لممالية في الكثائؽ ك في عيف المكاف بعد إشعار قبمي أكبصفة مباغتة،  

كيمارس المفتشكف حؽ مراجعة جميع العمميات التي قاـ بيا المحاسبكف المعنيكف بالرقابة  في إطار قياـ 
المفتشيف بمياميـ، كيمكنيـ طمب أم كثيقة متعمقة بالصفقة تككف الزمة لمراجعتيا، كما يمكنيـ أف يطمبكا 

كتابيا أك شفكيا أم معمكمات حكؿ الصفقة ك أم تكضيح متعمؽ بيا لمتأكد مف أف الصفقات تمت محاسبتيا 
. عمى أسس صحيحة كاممة، مع التأكد مف أف الخدمة منتيية

كعميو يجب عمى مسؤكلي المصالح ك الييئات المعنية بالرقابة اإلجابة عمى كؿ األسئمة ك التكضيحات   
التي يطميا المفتشكف كال يمكنيـ االحتجاج بالسر الميني أك الطابع السرم لمكثائؽ المطمكبة أك باحتراـ 

الطريؽ السممي ، ففي حالة رفض تمبية طمبات المفتشيف ، يقكمكف بتكجيو إعذار ك يعممكف بو أعمى سمطة 
 أياـ 08في السمـ اإلدارم أك السمطة الكصية عمى العكف المعني ، ك إذا لـ يكف لؤلمر أم أثر خبلؿ 

المكالية لتاريخ اإلعذار يحرر المفتش المختص محضرا بعدـ كجكد الكثيقة التي طمبيا ، ك يبمغ السمطة التي 
ليا حؽ التأديب عف طريؽ اإلرساؿ العادم ، ك المبلحظ أف المشرع لـ يكضح العقكبات التي يمكف أف 
تتخذىا ىذه السمطة ، ك ىؿ ىي مجبرة أصبل عمى اتخاذ أم إجراءات في حؽ العكف الذم رفض تقديـ 
. 1المعمكمات؟ خاصة إذا كانت السمطة السممية أك الكصية لـ تتخذ أم إجراء عندما تـ تبميغيا باإلعذار

في المقابؿ فإف المفتشكف ممزمكف أثناء قياميـ بمياميـ بالسر الميني ، كاجتناب أم تدخؿ في التسيير ،   
عند انتياء البعثة التفتيشية مف عممية . كالقياـ بمياميـ بكؿ مكضكعية ك بناء مبلحظاتيـ عمى كقائع ثابتة 

التحقيؽ عمى مستكل ىيئة معينة ، تقـك بتحرير تقرير شامؿ يتضمف جميع الجكانب التي تـ التحقيؽ فييا ، 
بما في ذلؾ الصفقات التي قامت ىذه البيئة بإبراميا ك تنفيذىا ، يكقع ىذا األخير مف طرؼ رئيس البعثة 

التفتيشية، كيرسؿ إلى رئيس المفتشية العامة لممالية، فالمبلحظ أف ىذه األخيرة تعد تقريرا سنكيا عف حصيمة 
عمميا كتمخيصا لمعاناتيا كاالقتراحات ذات المغزل العاـ التي تراىا ، ك يقدـ ىذا التقرير لكزير المالية خبلؿ 

الفصؿ األكؿ مف السنة المكالية لمسنة التي أعد التقرير بشأنيا، كىنا لـ يبيف لنا المشرع ما ىي النتائج 
المترتبة عف تقديـ التقرير لمكزير، ك اإلجراءات التي يتخذىا الكزير إذا الحظ عدـ الشرعية في البيئات التي 

 ما الفائدة مف تفتيش ينتج عنو تقرير سنكم ال يرتب أم أثر؟: خضعت لمرقابة ، كالسؤاؿ الذم يطرح ىك

                                                           
 .السابؽ الذکر 92/78التنفيذم رقـ  مف المرسـك 04المادة 1
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نما يتضمف فقط مبلحظات كنتائج    فالتقارير التي تقكـ بيا المفتشية العامة لممالية ال ترقى إلى قيمة القرار كا 
ال يمكف أف تككف ممزمة لمييئات المعنية ، فيی مجرد حبر عمى كرؽ، باإلضافة إلى ىذا فاف المفتشية العامة 

. 1لممالية ليا حؽ الرقابة فقط كال تممؾ حؽ معاقبة مرتكبي التجاكزات 
  رقابة مجمس المحاسبة- ثانيا :

ا الييئات قفي إطار قياـ مجمس المحاسبة برقابة تسيير األمكاؿ العمكمية فإنو يقكـ برقابة الصفقات التي تبـر
الممفات  كرقابة الخاضعة لرقابتو، ك يستعمؿ في ىذا العديد مف التقنيات كما أنو يتبع أسمكب معيف في دراسة

.  2المتعمقة بالصفقات
 كيمكف تمخيصيا 3 تتعدد طرؽ ممارسة مجمس المحاسبة لمرقابة،:التقنيات المستعممة في الرقابة - 1

: 4كمايمي
 ىذه الرقابة عمى مختمؼ الكثائؽ المتعمقة بالعمميات المالية التي يحؽ :رقابة عمى أساس الوثائق المقدمة *

كما يمكنو أف يطمب مف . المجمس المحاسبة اإلطبلع عمييا لتسييؿ عممية الرقابة التي يقـك بيا القضاة 
السمطات السممية ألجيزة الرقابة الخارجية المؤىمة لرقابة الييئات الخاضعة لرقابتو ، ميما يكف كضعيا 

ال بد مف اإلشارة إلى أف جميع الكثائؽ . القانكني اإلطبلع عمى كؿ الكثائؽ أك التقارير التي تمتمكيا أك تعدىا
المكجية إلى مجمس المحاسبة يجب أف تتضمف تاريخ ك طبيعة اإلقتناء أك األشغاؿ المنفذة ، ك الكميات 

.  المستممة ، األسعار الكحدكية ك مصادؽ عمييا مف مختمؼ جيات الرقابة ك المراقب المالي
 يمكف لمقضاة المكمفيف بالتحقيؽ ك التحرم التنقؿ إلى مكاف تنفيذ العمميات ، كليـ :الرقابة في عين المكان *

الحؽ في اإلستماع إلى كؿ مسؤكؿ عمى مستكل البيئة المعنية بالرقابة ، في ىذه الحالة يعني المسؤكلكف أك 
األعكاف التابعكف لممصالح ك الييئات الخاضعة لمرقابة ، ك كذا التابعكف ألجيزة الرقابة الخارجية مف كؿ 

.  التزاـ باحتراـ الطريؽ السممي أك السر الميني اتجاه مجمس المحاسبة
 لمجمس المحاسبة كامؿ الصبلحيات في التقييـ ك مراجعة حسابات البيئات الخاضعة :الرقابة الفجائية *

لرقابتو أثناء القياـ بعمميات التحقيؽ كالمراقبة، كليذا فيك يقـك بتدخبلت تمقائية في ممارسة الكظيفة الرقابية ك 
. ذلؾ المتابعة عمؿ الييئات ك اكتشاؼ األخطاء ك المخالفات بسيكلة ك معالجتيا فكرا

                                                           
 ، 15 ، المحدد لصبلحيات المفتشية العامة لممالية ، جكر ، عدد 2008 فيفرم 22 ، المؤرخ في 272-08المرسـك التنفيذم ، رقـ  1

. 05المادة 
يعيش تماـ أماؿ ، دكر أجيزة الرقابة في مكافحة الفساد في الجزائر بيف النظرية ك التطبيؽ ، الممتقى . حاحا عبد العالي  2

 .4 ص 2008الكطني حكؿ االليات القانكنية لمكافحة الفساد، كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية ، جامعة كرقمة ، 

 .07 ، المادة 39عدد اؿر . ج،1995 جكيمية 17 ، المتعمؽ بمياـ مجمس المحاسبة ، المؤرخ في 20-95 رقـ األمر3 

 / 2013سايح معمر، جرائـ الصفقات العمكمية في قانكف الفساد، مذكرة لنيؿ شيادة ماستر في الحقكؽ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة،  4
 .62  ، ص2014
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 يمكف لرئيس الجميكرية أف يخطر مجمس المحاسبة بكؿ ممؼ أك مسألة ذات أىمية :الرقابة بعد التبميغ *
كطنية تدخؿ في نطاؽ اختصاصات المجمس، كما يمكف لكؿ مف السمطة التشريعية، رئيس الحككمة، رئيس 

كيطمع مجمس المحاسبة . المجمكعة البرلمانية في الييئة التشريعية أف يقدـ طمبا بذلؾ أماـ مجمس المحاسبة 
. مسؤكلي الييئات التي كانت محؿ الرقابة ك كذلؾ السمطات المعنية بنتائج رقابتو

 :األسموب المتبع في رقابة الصفقات  - 2
مجمس المحاسبة يمارس رقابة خارجية ك الحقة لعمميات اإلنفاؽ الناتجة ك المتعمقة بالصفقات العمكمية،   

ىذه الرقابة تتـ في نفس الكقت عمى العناصر التي تساعد عمى تحديات المتعاقد مع السمطة العمكمية كعمى 
 :  1ظركؼ تنفيذ الصفقة ، حيث أف تدخبلت مجمس المحاسبة تيدؼ أساسا لمتأكد مف

دراسة العركض حسب المعايير المحددة في دفتر الشركط ك التي تسمح بالتعامؿ مع المتعيديف بصفة - 
 . عادلة
.  السير عمى اإلستعماؿ الجيد لؤلمكاؿ العمكمية - 
 . المتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية 247-15احتراـ المرسـك الرئاسي - 

،  (Opportunité)    كفييذا الصدد البد مف اإلشارة إلى أف مجمس المحاسبة ليس لو أف يقرر المبلئمة 
نما رقابتو تقتصر عمى تقييـ شرعية إجراءات إبراـ الصفقة، ك تتـ رقابتو عمى ثبلث مراحؿ ك ىي كاآلتي  :  كا 

 : يتعمؽ األمر بالتأكد أساسا مف أف  : رقابة إجراءات اإلبرام* 
الدعكة لممنافسة تتضمف العناصر التي تسمح باحتراـ دفتر الشركط، ك تحدد الشركط التي تبـر ك تنفذ فييا - 

 . الصفقة 
 كالمكجكدة في اإلعبلف عف طمب 247-15 مف المرسـك الرئاسي 62البيانات اإللزامية المحددة في المادة - 

 العركض
 مف خبلؿ التحقيقات المنجزة في ىذه المرحمة، فيي تيدؼ إلى التأكد مف أف المصمحة :رقابة إبرام الصفقة *

المتعاقدة محاطة بكؿ اإلحتياطات ، حتى تتمكف مف خبلؿ تحميؿ محضر لجنة فتح األظرفة ك تقييـ 
العركض اتخاذ القرار المناسب حكؿ المتعيد المقبكؿ،كمف أف البنكد التعاقدية اإلجبارية مكجكدة في الصفقة 

 .المبرمة
 إف رقابة مجمس المحاسبة ال تقتصر فقط عمى إجراءات ك إبراـ الصفقة، إنما تتعدل :رقابة تنفيذ الصفقة *

ذلؾ لتقكـ برقابة تنفيذ الصفقة ك تيدؼ في ىذه المرحمة إلى التأكد أف المصمحة المتعاقدة منظمة بطريقة 
تجعؿ مف تنفيذ الصفقة في جميع مراحميا مكضكع متابعة صارمة مف الجانب التقني ك حتى المالي، كىذه 

احتراـ شركط ك أجاؿ تنفيذ الصفقة ، شركط كطرؽ الدفع، البنكد : الرقابة تيدؼ إلى التحقؽ أساسا مف 
المتعمقة بمراجعة األسعار، تطبيؽ غرامات التأخير ك تبرير حاالت اإلعفاء المحتممة ، أف التسكية المالية 

                                                           
  .قؽ ذكربس،  ، المتعمؽ بمياـ مجمس المحاسبة20-95 رقـ  مف األمر10المادة 1
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 ك تككف مكضكع Situation des travauxتمت بناءا عمى كثائؽ تبريرية مثؿ كضعية األشغاؿ 
 ، أف الشركط Caution de Bonne exécutionاقتطاعالضماف، أك أف يقدـ المتعيد كفالة حسف التنفيذ 

 .1العامة لبلستبلـ المؤقت أك النيائي لؤلشغاؿ قد تـ احتراميا
إف مف بيف النقائص اإلدارية األكثر ظيكرا ك تكرارا ، التي يسجميا مجمس المحاسبة عمى إثر قيامو برقابة 

  : 2الصفقات العمكمية ، نذكر منيا
قرار إبراـ الطمبات التي لـ تخصص ليا أم إعتمادات في الميزانية؛  - 
المجكء الغير مبرر إلجراء التراضي ؛ - 
غياب تطبيؽ العقكبات في حالة عدـ تنفيذ الصفقة أك التأخير في تنفيذىا ؛ -

 الغياب الكمي أك الجزئي لبنكد مراجعة األسعار؛ - 
كتجدر اإلشارة إلى أف التقرير السنكم الذم يعده مجمس المحاسبة يتضمف دائما جزء مخصص لرقابة 
.  الصفقات التي تبرميا مختمؼ الييئات التي تخضع لرقابتو، ك كذا المخالفات المسجمة عمى ىذا المستكل 

 .(نفقات التجييز)إجراءات مراقبة تنفيذ نفقاتيا : المطمب الثاني 
:  مراقبة نفقات التجييز ونتائجيا: الفرع األول
  3:تتم رقابة المراقب المالي بالوالية كما يمي:  أوال 

   في البداية تبمغ مصالح الكزير المكمؼ بالمالية، طبقا لمبرنامج السنكم لمتجييز الذم تعتمده الحككمة، 
البرامج القطاعية الممركزة، إلى الكزراء المختصيف كمسؤكلي المؤسسات التي تتمتع باالستقبلؿ المالي 

كاإلدارات المتخصصة بمكجب مقرر يبيف رخصة البرنامج حسب كؿ قطاع فرعي مف القائمة التي تعطي 
البرنامج الجديد لمسنة أك تعديبلت كمفة البرنامج الجارم إنجازه كرخص البرامج تتضمف الحد األقصى لمنفقات 
التي يسمح لؤلمريف بالصرؼ اإللتزاـ بيا كىي سارية المفعكؿ إلى غاية إنقضائيا، كبذلؾ يتـ تسجيؿ رخصة 

 كيقسـ حسب القطاعات الفرعية كترسؿ لمكالية عمى شكؿ مستخرج ،البرنامج عف طريؽ قرار برنامج لكؿ كالية
تفكيض إعتمادات مالية لسنة، كيرسؿ مقرر البرنامج كذلؾ إلى مديرية البرمجة إلعداد الميزانية لتقـك بإعداد 
تفريد عممية، الذم يجزئ المبمغ الخاص بالمديرية عمى جميع العمميات التي ستقـك بإنجازىا حتى تبيف لكؿ 

. عممية مبمغ االعتماد الخاص بيا
    كمف خبلليا يقـك المراقب المالي بالرقابة لفتح العممية كذلؾ بمطابقة صحة مقرر تسجيؿ العممية كبطاقة 

الرقـ الثابت كالرقـ التحميمي في مقرر تسجيؿ العممية، كمطابقة ىذا األخير مع بطاقة : االلتزاـ مف خبلؿ

                                                           
. ، المتعمؽ بمياـ مجمس المحاسبة20-95 رقـ  األمر مف11المادة 1
.المرجعنفسه،20-95 رقـ  مف األمر12المادة 2

 عمى 01/04/2019:  بالمراقبة المالية لكالية أدرار بتاريخ لمميزانية رئيسيفتش محمؿـ، "قكيدرم يعقكب" مقابمة مع السيد 3
.  صباحا10:00الساعة 
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، حيث يجب التأكد مف صحة المجمكع (كمفة العممية كتقسيميا )االلتزاـ مطابقة إسـ العممية في الكثيقتيف 
. ككذلؾ مقارنتو مع المبمغ كىيكمة الكمفة في مقرر تسجيؿ العممية

. إمضاء الكالي أك بتفكيض..... - كالية - التاريخ، كمقر اإلنجاز
لفتح عممية  (األخذ عمى عاتؽ )   كبعد تأكد المراقب المالي مف صحة ما سبؽ، يؤشر عمى بطاقة اإللتزاـ 

كيمكف أف تتـ عممية تنفيذ البرنامج عف طريؽ مشركع صفقة أك إتفاقية، لذلؾ سكؼ نكضح كيفية . التنفيذ
 :الرقابة عمى الصفقات كاالتفاقيات، كمبلحؽ الغمؽ التابعة ليذه العممية

 الصفقات العمكمية عقكد مكتكبة في مفيكـ التشريع المعمكؿ بو :الرقابة المالية عمى مشروع الصفقة-1
، قصد إنجاز األشغاؿ كاقتناء المكاـز كالخدمات  تبـر كفؽ الشركط المنصكص عمييا في ىذا المرسـك

حيث ال يستمـز كجكد صفقة كؿ عقد أك طمب يساكم مبمغ .كالدراسات، لحساب المصمحة المتعاقدة
، كيساكم مبمغ  لؤلدج أك أقؿ منو بالنسبة12.000.000 دج بالنسبة لخدمات 6.000.000شغاؿ أك المكاـز

 1.الدراسات أك الخدمات
كالتي تختص بالمراقبة الخارجية - المجنة الكالئية لمصفقات– كيخضع مشركع الصفقة لرقابة الخارجية 

لمشاريع الصفقات، كتعتبر ىذه المجنة مركز اتخاذ القررات المتعمقة بالصفقات العمكمية، كبالتالي فنحف ىنا 
: كذلؾ أماـ مراقبة لجنة الصفقات العمكمية، كأعضاء المجنة الكالئية لمصفقات العمكمية بأدرار ىـ

 .كالي كالية أدرار أك ممثمو األميف العاـ رئيسا لمجنة -
 .ثبلث ممثميف عف المجمس الشعبي الكالئي -
 .(المراقب المالي، المحاسب العمكمي )ممثميف اثنيف عف الكزير المكمؼ بالمالية  -
 .مدير مديرية البرمجة كمتابعة الميزانية لمكالية -
 .مدير الرم لمكالية -
 .مدير األشغاؿ العمكمية لمكالية -
 .مدير التجارة لمكالية -
 .مدير السكف كالتجييزات العمكمية -
 .مدير المصمحة التقنية المعنية بالخدمة لمكالية -

كتسمـ ليذا الغرض تأشيرة في إطار تنفيذ الصفقة بعد التأكد مف إستيفاء كؿ الشركط القانكنية كالتنظيمية 
المتعمقة بالصفقة ال سيما التأكد مف المبمغ الذم يعتبر الشرط األساسي، كمدة اإلنجاز كغيرىا، كبعد ذلؾ 

أك  (الكالي )تخضع لرقابة المراقب المالي بعد تقديـ بطاقة اإللتزاـ ممضاة مف طرؼ اآلمر بالصرؼ 
. بتفكيض منو

: كحتى تتحصؿ عمى تأشيرتو يجب أف تتكفر الكثائؽ الثبكتية التالية
                                                           

 المتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية، 2015سبتمبر16 المؤرخ في 15/147 مف المرسـك الرئاسي 13 انظر المادة 1
. كتفكيضات المرفؽ العاـ
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 .بطاقة االلتزاـ -
 .رخصة البرنامج -
 .بطاقة تحميمية لمصفقة -
 مقرر لجنة الصفقات مؤشر عمييا مف قبؿ رئيس المجنة الكالئية لمصفقات العمكمية  -
كتتمثؿ الكثائؽ التعاقدية لمصفقة في رسالة تعيد، التصريح : تكفر نسختيف مف مشركع الصفقة -

باالكتتاب تصريح بالنزاىة ، جدكؿ األسعار الكحدكية، الكشؼ الكمي كالتقديرم، دفاتر الشركط 
 .لمعرضيف المالي كالتقني كاألحكاـ التعاقدية 

 .مقرر التفريد الممضى مف طرؼ الكالي كالمرسؿ مف مديرية البرمجة بإعداد الميزانية -
 .تقرير تقديمي كىك رسالة مف اآلمر بالصرؼ مكضح فييا كؿ المعمكمات التي تخص الصفقة -
 .دفتر الشركط -
 .(الخ...محضر لجنة تقييـ العرض، - محضر لجنة الفتح-  اإلعبلف-الممؼ اإلدارم  -

: بعد التأكد مف تكفر الكثائؽ الثبكتية السابقة، كذلؾ بفحص مضمكنيا، بالشكؿ التالي
التأكد مف صفة اآلمر بالصرؼ أك المخكؿ لو باإلمضاء، كجكد تأشيرة المجنة الكالئية لمصفقات عمى جميع - 

. صفحات مشركع الصفقة
. تكفر االعتمادات المالية لمشركع الصفقة- 
مضاء المتعامؿ المتعاقد، كتاريخ الصفقة-  . التأكد مف صفة كا 
. التأكد مف تطابؽ المبمغ اإلجمالي في بطاقة االلتزاـ مع مبمغ الصفقة- 
. مراقبة عمميات تكزيع مبمغ الصفقة كتفصيميا في مقرر التفريد- 
. إعادة حساب جدكؿ األسعار الكحدكية كجدكؿ الكشؼ الكمي كالتقديرم- 
. التأكد مف صحة الكثائؽ التعاقدية- 

كتتـ عممية الرقابة مف خبلؿ النسختيف األصمية كطبؽ األصؿ لمشركع الصفقة، كتستغرؽ عممية الرقابة 
عندما  (20) غير أنو يمكف تمديد ىذا األجؿ إلى عشريف يكما  (10)كالدراسة مدة أقصاىا عشرة أياـ 

 1.تتطمب الممفات دراسة معمقة نظرا لتعقيدىا
كبعد المراقبة يتحصؿ المشركع عمى تأشيرة المراقب المالي، تكضع عمى بطاقة االلتزاـ كعمى الكثائؽ الثبكتية 

. لكي تبدأ عممية تنفيذ النفقة
اإلتفاقية ىي عبارة عف كثيقة تتضمف الحقكؽ كالكاجبات ألطراؼ : الرقابة المالية عمى مشروع اتفاقية-2

التعاقد قصد إنجاز األشغاؿ كاقتناء المكاد كالخدمات كالدراسات لحساب المصمحة المتعاقدة، كمبمغيا ال يفكؽ 
. المبمغ إلبراـ صفقة

: حيث يتضمف مشركع االتفاقية المرسؿ إلى المراقبة المالية لدراستيا ما يمي
                                                           

 . السابؽ الذكر29/414:  مف المرسـك التنفيذم رقـ14 انظر المادة 1
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 .بطاقة التزاـ تحمؿ رقـ كمكضكع االلتزاـ، إسـ المتعامؿ المتعاقد كمبمغ االتفاقية، كالمصمحة المتعاقدة -
 .بطاقة تحميمية لبلتفاقية -
 .تقرير تقديمي -
 .إعبلف عف استشارة -
محضر لجنة تقييـ العركض المالية كمحضر لجنة العركض التقنية، التي مف خبلليا تـ اختيار  -

 .المتعامؿ المتعاقد الذم لديو احسف عرض مالي كتقني إلنجاز االتفاقية
الكاجية بيا اسـ كرقـ االتفاقية كالعممية، األطراؼ المتعاقدة كىما األمر : االتفاقية كالتي تتضمف -

بالصرؼ كالمتعامؿ المتعاقد، تعيد، تصريح باالكتتاب، التصريح بالنزاىة، األحكاـ التعاقدية، جدكؿ 
 .العرض المالي كالتقني: األسعار الكحدكية، الكشؼ الكمي كالتقديرم، دفتر الشركط

كبنفس الطريقة التي تمت الرقابة بيا عمى الصفقة، تتـ الرقابة بيا عمى االتفاقية، حيث بعد المراقبة  -
كالتدقيؽ في مشركع ىذه اإلتفاقية ككثائقو، يتحصؿ مشركع اإلتفاقية عمى تأشيرة المراقب المالي لمبدء 

 .في تنفيذ النفقة
 ممحؽ غمؽ أك ممحؽ إقفاؿ الصفقة نيائيا كىك إجراء استثنائي كما كرد في نص :ممحق غمق صفقة-3
 1.بالصفقات العمكميةبتنظيـ  المتعمؽ 247-15الرئاسي مف المرسـك 139 إلى غاية 135كاد مفالـ

ييدؼ إلى غمؽ الصفقة عند االنتياء مف إنجازىا أك ال تككف ىناؾ ضركرة إلتماـ الصفقة، كىك يخضع 
. لرقابة كتأشيرة لجنة الصفقات

لذلؾ فإنو أكال عند إعداد ممحؽ غمؽ الصفقات عمى تأشيرة المجنة الكالئية لمصفقات بالقبكؿ، كيتـ إرسالو 
: لممراقبة المالية لمرقابة عميو، كالذم يتضمف

 .بطاقة التزاـ تحمؿ مكضكع الممحؽ -
 .مقرر تأشيرة لجنة الصفقات العمكمية -
 .تقرير تقديمي مكضح فيو أطراؼ التعاقد كمبمغ الممحؽ كالمبمغ المتبقي -
 .مذكرة تحميمية -
سـ : ممحؽ الغمؽ، كالذم يتضمف ما يمي - الكاجية باسـ المتعامؿ المتعاقد كالمصمحة المتعاقدة كا 

الصفقة كرقميا، األطراؼ المتعاقدة، الكشؼ الكمي كالتقديرم، جدكؿ األسعار الكحدكية، حكيصمة 
 .عامة لؤلشغاؿ

كيجب عمى المراقب المالي التأكد مف عدـ نقص في الكثائؽ الثبكتية، ككذلؾ مشركعيتيا، كاألىـ تأشيرة لجنة 
. الصفقات العمكمية حتى يككف ممحؽ غمؽ صفقة صحيح

كبعد التأكد مف مشركعيتو يؤشر مف طرؼ المراقب المالي، كبنفس الطريقة يتـ مراقبة ممحؽ غمؽ اتفاقية 
. كالتي ال يشترط فييا تأشيرة لجنة الصفقات

                                                           
.  مرجع سابؽ15/247 المرسـك الرئاسي 139الى 135كاد مف الـ1
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سنتطرؽ إلى بعض اإلحصائيات التي تتعمؽ بتطكر حجـ عمميات التأشيرة الممنكحة لنفقات التجييز لسنكات 
 1: كالتي كانت كاآلتي2018إلى1991

 بالمراقبة إلى غاية سنة 1991 حجـ عمميات التأشيرات الممنكحة لنفقات التجييز مف سنة (01)جدكؿ رقـ 
  :2018المالية لكالية أدرار

 
 
 
 

عددااللتزامات السنكات 
المستممة 

عدد االلتزامات 
المؤشرة 

عدد الرفض 
النيائي 

عدد الرفض 
المؤقت 

1991-1995 3930 3872 09 453 
1996-2000 4097 3507 33 655 
2001-2005 7326 5468 08 1851 
2006-2010 12499 9518 06 2975 
2011-2013 15313 11437 00 3844 
2014-2018 16221 13712 00 2509 

 

 .المراقبة المالية لكاليػػػػػػػػة أدرار: المصدر 
 
 

                                                           
1 

. 01/04/2019بتاريخ بأدرار  المراقبة المالية 
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 بالمراقبة إلى غاية سنة 1991لنفقات التجييز مف سنة منحنى تطكر حجـ عمميات التأشيرات الممنكحة
 (.03) الشكؿ رقـ 2018المالية لكالية أدرار

  نتيجة رقابة المراقب المالي لموالية: ثانيا :
بعد استكماؿ الرقابة كالتأكد مف مطابقة القرارات كااللتزامات لشركط القانكنية كالتنظيمية المعمكؿ بيا، يضع 

 (عدـ المطابقة )المراقب المالي تأشيرتو عمى اإللتزاـ كعمى الكثائؽ الثبكتية عند اإلقتضاء، كفي حالة العكس 
يككف اإللتزاـ مكضكع رفض مؤقتة أك نيائي حسب الحالة، كفي الحالة األخيرة يمكف لآلمر بالصرؼ أف 

. يتغاضى عف الرفض النيائي تحت مسؤكليتو
: تأشيرة المراقب المالي -1

التأشيرة ىي الفعؿ الذم بمكجبو يضع المراقب المالي إمضاءه عمى استمارة اإللتزاـ أك الكثائؽ الثبكتية عند 
 مف المرسـك التنفيذم رقـ 9اإلقتضاء، عندما يستكفي اإللتزاـ الشركط التنظيمية المذككرة في المادة 

:  كتمنح تأشيرة المراقب المالي بالكيفية التالية1 المتعمؽ بالرقابة السابقة عمى النفقات العامة،92/414
مضاء المراقب المالي عمى بطاقة االلتزاـ -  .كضع الختـ كا 
 .كضع الختـ عمى الكثائؽ الثبكتية -
 .منح رقـ كتاريخ طبقا لسجؿ مكضكع لذلؾ لدل مكتب التحميؿ كالتمخيص -
 .تسجيؿ في سجؿ خاص محتكل التأشيرة -
 .التسجيؿ المحاسبي لبطاقة االلتزاـ المؤشرة -

: الرفض -2

                                                           
 .، مرجع سابؽ92/414:   مف المرسـك التنفيذم رقـ10 أنظر المادة 1
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الرفض ىك اإلجراء المكتكب الذم يعبر بمكجبو المراقب المالي رفضو قبكؿ اإللتزاـ، كيرسؿ المراقب المالي 
مذكرة الرفض إلى اآلمريف بالصرؼ متضمنة كؿ مف المبلحظات كالمراجع التي إستند عمييا ىذا الرفض 

( 14الممحؽ رقـ  )ككؿ إلتزاـ غير قانكني أك غير مطابؽ لمتنظيـ يككف مكضكع رفض مؤقت أك نيائي 
: حسب الحالة

:  يبمغ الرفض المؤقت في الحاالت اآلتية:الرفض المؤقت
 .اقتراح التزاـ مشكب بمخالفات لمتنظيـ قابمة لمتصحيح -
 .انعداـ أك نقصاف الكثائؽ الثبكتية المطمكبة -
 .نسياف بياف ىاـ في الكثائؽ المرفقة -
 .كجكد اخطاء في العمميات الحسابية -

ففي ىذه الحاالت يستطيع اآلمر بالصرؼ عند إببلغو بالرفض، تصحيح أك إكماؿ النقائص، حتى يتحصؿ 
. االلتزاـ عمى تأشيرة المراقب المالي

 1: يعمؿ الرفض النيائي بما يمي:الرفض النيائي
 .عدـ مطابقة اقتراح االلتزاـ لمقكانيف كالتنظيمات المعمكؿ بيا -
 .عدـ تكفر االعتمادات أك المناصب المالية -
 .عدـ احتراـ األمر بالصرؼ لممبلحظات المدكنة في مذكرة الرفض المؤقت -

 
يبمغ المراقب المالي مذكرات الرفض النيائي إلى اآلمريف بالصرؼ يبيف فييا المبلحظات التي عاينيا ككذا 
مراجع النصكص الغير محترمة، كما يجب عميو إرساؿ نسخة مف ممؼ مكضكع الرفض إلى الكزير المكمؼ 

 2.بالمالية مرفؽ بتقرير مفصؿ بذلؾ
تسجؿ كذلؾ في سجؿ خاص بالرفض لدل مكتب التحميؿ كالتمخيص  (نيائي/ مؤقت )كمذكرة الرفض 

. بالمراقبة المالية، كيعطى ليا رقـ كتاريخ طبقا ليذا السجؿ
: التغاضي -3

التغاضي ىك إجراء استثنائي يقـك بمكجبو اآلمر بالصرؼ التغاضي عف رأم المراقب المالي تحت مسؤكليتو، 
 3:حيث ال يمكف حصكؿ التغاضي في حالة الرفض النيائي، يعمف عنو بالنظر لما يأتي

 .صفة اآلمر بالصرؼ -
 .عدـ تكفر االعتمادات أك إنعداميا -
 .انعداـ التأشيرات أك اآلراء المسبقة المنصكص عمييا في التنظيـ المعمكؿ بو -

                                                           
. نفسومرجع اؿ، 92/414:  مف المرسـك التنفيذم رقـ12 أنظر المادة 1
. سابؽاؿمرجع اؿ 09/374:  مف المرسـك التنفيذم رقـ8 أنظر المادة 2
. ، مرجع سابؽ92/414:  مف المرسـك التنفيذم رقـ22 إلى 18 أنظر مف المادة 3
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 .إنعداـ الكثائؽ الثبكتية التي تتعمؽ بااللتزاـ -
ما تعديبل ليا أك تجاكزا  - التخصيص غير القانكني لبللتزاـ، بيدؼ إخفاء إما تجاكزا لئلعتمادات كا 

 .لمساعدات مالية في الميزانية
بعد إعداد مقرر التغاضي مف طرؼ اآلمر بالصرؼ، يرسؿ مع االلتزاـ إلى المراقب المالي قصد كضع 

تأشيرة األخذ بالحسباف مع اإلشارة إلى رقـ التغاضي كتاريخو، يرسؿ المراقب المالي نسخة مف ممؼ اإللتزاـ 
كالذم كاف مكضكع التغاضي مرفؽ بتقرير مفصؿ إلى الكزير المكمؼ بالميزانية قصد اإلعبلـ، كبدكره الكزير 

 1.يرسؿ نسخة مف الممؼ إلى المؤسسات المختصة في الرقابة عمى النفقات العمكمية
دراسة تطبيقية لمشروع صفقة عمومية لمؤسسة عمومية في ظل المرسوم الرئاسي : الفرع الثاني 

 . الجديد والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام15/247
   سنقـك في ىذا الفرع بتسميط الضكء عمى مشركع لصفقة عمكمية لمؤسسة عمكمية كذلؾ بالمرسـك الجديد 

، إذ يعد المعيد الكطني لمتككيف الشبو طبي المعيد الوطني لمتكوين الشبو طبي بـــــــأدرار، كىي 15/247
برنامجو كيصادؽ عميو كفؽ لمداكلة إدارة المعيد بعد ترتيبيا حسب األكلكية مع األخذ بالحسباف اإلمكانيات 
المالية التي يمكف تحصيميا مع مراعػػػػػػػاة التكجيات الحككمية كالظػػػػػػػػػركؼ المالية لمدكلة ككذا الدراسػػػػػة المالية 
لممشػػػػػػػػػػاريع المقترحة مع اإلعتمادات المالية التي تتكفر عمييا، كمف بيف العمميات المسجمة ضمف مخطط 

، كالذم يندرج تحتو عممية (01الممحؽ رقـ )الميزانية لدل المعيد نجد تغذيػػػػة المكظفػػػػػيف كالطمبػػػػة كالمتربصيف
اقتناء مكاد التمكيف الغذائي العاـ، إذ تمر خطكات سير كتنفيذ مشركع عممية إقتناء مكاد التمكيف الغذائي لسنة 

: 2، باعتبارىا تدخؿ ضمف أسمكب المناقصة كفؽ المراحؿ التالية2019

:  كتضمنت الخطكات التالية:مرحمة التحضير: أوال

بعد إطبلعنا عف كثب عمى مدكنة ميزانية المعيد اتضح لنا أف : الحصول عمى الغالف المالي -1
 دج المخصص ليذه العممية مف طرؼ 24.000.000.00المعيد استفاد مف مبمغ مالي قدره 

 .اإلعانة المالية الممنكحة مف طرؼ الدكلة لممعيد
 نظرا إلى القيمة المالية المرصدة ليذه العممية إستكجب إخضاع دفتر الشركط :إعداد دفتر الشروط  -2

 كذلؾ حسب لممعيدمف طرؼ لجنة الصفقات (02الممحؽ رقـ )المعني بيذه العممية إلى الدراسة 
 :المراحؿ التالية

كتـ األخذ بعيف اإلعتبار البطاقة التقنية  (العرض المالي+ العرض التقني )تـ إعداد دفتر الشركط  -
 (.03الممحؽ رقـ )التي أعدت في ىذا الشأف كتـ القبكؿ بتسجيؿ المشركع أك العممية

                                                           
.  المرجع نفسو09/374 مف المرسـك التنفيذم رقـ 14 ك13 أنظر المادة 1
2

.معلوماتووثائقمنالمؤسسةالمعنية
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عطاء مكافقتيا عميو بعد دعكة لجنة  - أحيؿ مشركع دفتر الشركط لمجنة الصفقات العمكمية لدراسة كا 
( 08 )حكؿ ىذا المشركع كذلؾ في غضكف  (كذلؾ بناءا عمى كثائؽ داخمية )الصفقات لبلجتماع 

 12/12/2018ثمانية أياـ إبتداء مف تاريخ اإلجتماع حيث تمت المكافقة عمى منح التأشيرة بتاريخ 
 (.04الممحؽ رقـ )بعد رفع التحفظات 

:  كيتـ القياـ بيذه المرحمة مف خبلؿ الخطكات التالية:مرحمة تنفيذ الصفقة: ثانيا

 2019/ 01 تـ إعداد مشركع المناقصة في شكؿ مناقصة كطنية تحت رقـ :اإلعالن عن المناقصة  -1
مع تحديد مسبؽ لكؿ ما يتعمؽ بالصفقة مف شركط كآجاؿ، حيث تـ اإلعبلف عف المناقصة في ، 

الناطقة بالمغة العربية ، (05الممحؽ رقـ) 25/12/2018جريدتيف كطنيتيف جريدة المحكر بتاريخ 
، كفي الجريػػػػدة النشرة 26/12/2018يـك  ( 06الممحؽ رقـ)بالمغة الفرنسيةLa buteur كجريدة 

 كالفرنسية ،(07الممحؽ رقـ)بالمغتيف العربية (BOMOP)الرسميػػػػػػػػػػة لصفقػػػػػػػػػات المتعامبللعمكمػػػػػػػػػػػػي 
، كحددت (08الممحؽ رقـ) ككذلؾ عف طريؽ اإلعبلف في األماكف العمكمية30/12/2019يـك 

 يكما إبتداء مف تاريخ أكؿ صدكر في الجريدة كيككف يـك اإليداع ىك 15آجاؿ تحضير العركض بػ 
 زكاال عمى أف يككف الفتح مساءا 12 صباحا حتى 08آخر يـك أم اليـك الخامس عشر مف الساعة 

 . مساءا14h30عمى الساعة 
 بعد اإلعبلف عف العممية بالجرائد المذككرة سابقا، كسحب المترشحيف لدفتػػػػػػػػر :إستقبال العروض -2

دكف ذكر " ال يفتح" الشركط تـ إيداع العركض في شكؿ ظرؼ ال يحمؿ إال عنكاف المعيد كعبارة 
" صاحب العرض أك أم معمكمات تخص العارض، إما داخؿ الظرؼ فيكضع ظرفيف عمييما عبارتي 

يداع 14كقد تـ سحب " العرض المالي" ك" العرض التقني حسب سجؿ ) عرضا14 دفتر شركط كا 
 .(سحب العركض

 في نفس الساعة المحددة في اإلعبلف حيث تقدـ لمعممية 08/01/2019 تـ الفتح يـك :فتح األظرفة  -3
عرضا متعيديف بعركضيـ كتـ إعداد محضر عممية الفتح مف طرؼ المجنة كتـ تسجيمو في  (14) 

  (.09 الممحؽ رقـ)سجؿ خاص مع تكقيع أعضاء المجنة 
 أحيمت العركض المقدمة مف طرؼ المتعيديف إلى لجنة تقييـ العركض كذلؾ في :تقييم العروض -4

اليـك المكالي عمى الساعة الثانية زكاال فقامت بعممية تحميؿ العركض كاقترحت مف خبلؿ عممية 
الدراسة لمنح المؤقت بالنسبة ميمة المكاد الغذائية العامة لمعارض مدياني مبركؾ كمنح الحصة 
الثانية الخضر كالفكاكو لمعارض مدياني مبركؾ كمنح الحصة الثالثة المحـك الحمراء كالبيضاء 
لمعارض طاىرم خيرة كمنح الحصة الرابعة الخبز المحسف كاليبلليات لمعارض بف حمك محمد 

 (.10الممحؽ رقـ )باعتبار ممفاتيـ مؤىمة تقنيا كقدمكا أقؿ عرض مالي 
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 نشر اإلعبلف عف المنح المؤقت بالجرائد المذككرة :اإلعالن في المنح المؤقت و اعتماد الصفقة: ثالثا
بتاريخ  (BOMOP)كفي نشرة صفقات المتعامؿ العمكمي  (12الممحقرقـ)ك(11الممحؽ رقـ)سابقا
 إذ حددت مدة الطعكف بػ ،(14الممحؽ رقـ)ككذا في المؤسسات العمكمية ،( 13الممحؽ رقـ) 30/01/2019
 أياـ مف تاريخ صدكر اإلعبلف بالمنح المؤقت كلـ يقدـ أحد بطعنو أماـ لجنة الصفقات، تـ إعداد ممؼ 10

كيتككف ىذا ، مشركع الصفقة كالمتككف مف مجمكعة مف الكثائؽ مف أجؿ دراستو لمنح تأشيرة لجنة الصفقات 
. (بناءا عمى كثائؽ داخمية )مع البطاقة التحميمية لمشركع الصفقة م الممؼ مف تقرير تقديـ

بعدىا تـ دعكة لجنة الصفقات العمكمية الكالئية لدراسة مشركع الصفقة، كأعطيت المكافقة كالتأشيرة لمصفقة 
 كالمتمثمة في المراقب المالي المحمي ،ثـ أحيؿ مشركع الصفقة عمى ىيئة الرقابة المالية، (15الممحؽ رقـ)

 حيث يتككف ىذا الممؼ مف مشركع الصفقة مف مرحمة التحضير ،لمكالية لمتأشيرة عمى الممؼ بعد دراستو
 (16الممحؽ رقـ) إضافة إلى بطاقة اإللتزاـ،لمصفقة إلى غاية المنح المؤقت أك النيائي بكؿ الكثائؽ الثبكتية

(. 17الممحؽ رقـ)كالتقرير ألتقديمي لمعممية
 يعاد الممؼ إلى المصمحة المتعاقدة إلمضاء اإلتفاقيات أك مشركع الصفقة  منح تأشيرة المراقب الماليبعدك

مف قبؿ اآلمر بالصرؼ كالمتعامؿ المتعيد لتدخؿ الصفقة حيز التنفيذ أك الخدمة كذلؾ بإعطاء ممثؿ 
، أما إذا كانت المصمحة المتعاقدة األمر ببدأ الخدمة أك التنفيذ لممتعامؿ المتعيد الحائز عمى الصفقة

غير مطابقة لمتنظيـ المعمكؿ بو، أك كجكد خطأ حسابي أك نقص كثيقة مف الكثائؽ الثبكتية فإنو .اإلجراءات
 . (18الممحؽ رقـ)يتـ رفض منح التأشيرة بصفة مؤقتة أك بصفة نيائية

 
 

 :خالصة الفصل

      مف خبلؿ ىذا الفصؿ المتمثؿ في الدراسة الميدانية لمرقابة عمى الصفقات العمكمية بالمراقبة المالية 
لكالية أدرار كجدنا بأف ىذه األخيرة تتكفؿ بميمة المراقبة التي تسبؽ تنفيذ كصرؼ النفقات العامة الخاصة 

بالصفقات العمكمية عمى مستكل الكالية بالنسبة لمعمميات الغير ممركزة كما أف المراقب قبؿ منح التأشيرة يقـك 
بدراسة ىذه المشاريع مف الناحية القانكنية كالتنظيمية كمطابقتيا مع اإلجراء كاآلليات المعمكؿ بيا ككذا 

الكثائؽ الثبكتية التي ثبت صحة العمميات اإلجراءات، كمف خبللو كذلؾ تعرفنا عمى تنظيـ مصالح المراقبة 
بمكتب  (نفقات التجييز )المالية لكالية أدرار إتضح لنا بأنو تتـ مراقبة النفقات الخاصة بالصفقات العمكمية 

لتنفيذ  (اإلمضاء )عمميات التجييز كالصفقات العمكمية كتتكج عممية الرقابة يمنح تأشيرة المراقب المالي 
النفقة كفي حالة كجكد أخطاء أك عدـ مطابقة الكثائؽ الثبكتية لمقكانيف المعمكؿ بيا تككف محؿ رفض مؤقت 

 .أك نيائي
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 :خاتمة

   تعد الصفقات أىـ مسار كاتجاه تتحرؾ فيو األمكاؿ العمكمية كالكسيمة القانكنية التي كضعيا المشرع في 
يد اإلدارة العامة لتسيير ىذه األمكاؿ العامة التي أصبحت المجاؿ الخصب إلنتشار ظاىرة الفساد بكؿ 
أنكاعو كأشكالو المختمفة في أجيزة كىيئات الدكلة، لذلؾ أصبح مف الضركرم إخضاع كؿ مراحؿ إبراـ 
عقد الصفقة قبؿ تنفيذىا إلى آليات الرقابة الكقائية كالردعية المكثفة بكؿ أنكاعيا كأشكاليا المختمفة نظرا 

 .لممبالغ المالية الضخمة التي ترصد ليا سنكيا في ميزانية الدكلة

   حيث تخضع الصفقات العمكمية قبؿ تنفيذىا إلى آليات مختمفة مف صكر الرقابة بأشكاليا المختمفة 
كالمتنكعة بدءا برقابة المجاف الداخمية كالخارجية، كتفعيبل ألنظمة ىذه الرقابة تخضع الصفقات العمكمية 
إلى آليات الرقابة المالية التي تمارسيا الييئات العامة لممالية، كىك ما جعمنا ننطمؽ مف اإلشكالية السابقة 
جراءات الرقابة عمى الصفقات العمكمية لمحد مف أشكاؿ الفساد في  الذكر كىي ما مدل فعالية آليات كا 

 .الجزائر؟ كمف مجمكعة مف الفرضيات كالتي تحققت في مجمميا
   إف كؿ أنكاع ىذه الرقابة سكاء كانت منصكص عمييا في قانكف الصفقات العمكمية أك القكانيف األخرل 

المكممة لو، تعد مف اآلليات القانكنية الكفيمة بمكافحة الفساد بكؿ أشكالو المتعددة لما ليا مف دكر ىاـ 
كفعاؿ في الكشؼ عف اإلنحرافات كتحديد أسبابيا بغية تحقيؽ النجاعة كالمردكدية في أداء الرقابة عمى 

 .الماؿ العاـ كحمايتو

 15/247    كبالرغـ مف كؿ اإلجراءات الجديدة المتعمقة بفعالية الرقابة التي جاء بيا المرسـك الرئاسي 
المتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفؽ العاـ، سكاءا رقابة داخمية أك خارجية إال أف نظاـ 

الرقابة عمى الصفقات العمكمية ال يزاؿ يعاني كيتخبط في العديد مف النقائص كالثغرات سكاءا عمى 
المستكل القانكني أك عمى المستكل التطبيقي كالذم الشؾ فيو سيؤثر عمى أداء كفعالية ىيئات الرقابة 

 .بمختمؼ أنكاعيا

 :  أىـ النتائج المتكصؿ إلييا مف خبلؿ الدراسة

  إف فعالية الصفقات المعمكمية ال تتكقؼ عمى مراعاة المساكاة كالشفافية فقط في إختيار
المتعاقد بؿ تتكقؼ أيضا عمى حضكر اإلدارة كحرصيا عمى مدل تحقيؽ الرقابة بصكرتيا 

الداخمية عف طريؽ لجنة فتح األظرفة كتقييـ العركض، أك الخارجية المتمثمة في تمؾ المجاف 
الخاصة التي أحدثيا المشرع عمى جميع المستكيات كبإختبلفتدريجاتيا بيدؼ مراقبة مدل 

مطابقة الصفقات العمكمية لمقكانيف كالتنظيمات المعمكؿ بيا، كبالرغـ مف تمؾ اآلليات الرقابية 
الصارمة في الجزائر مف أجؿ الحفاظ عمى الماؿ العاـ إال أنو ال يمكف قمع جميع مظاىر 

 .الفساد في الصفقة العمكمية
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  ،ال تزاؿ الصفقات العمكمية تعاني مف التقييدات البيركقراطية كصعكبة اإلجراءات القانكنية لتنفيذىا
لغاء إنجاز بعض المشاريع كالتأخر في تمبية الحاجيات  مما قد يساىـ في تأخير أك حتى تعطيؿ كا 

 .المحمية في الحيف
  إذا تـ تطبيؽ الرقابة المؤطرة بمكجب تنظيـ الصفقات العمكمية كما ىك محدد ليا، فإنيا بالتأكيد

سكؼ تحقؽ المردكدية بإنجازات تطابؽ المقاييس المعمكؿ بيا، لكف الكاقع يثبت العكس كىذا راجع 
لغياب أجيزة الرقابة كخاصة األجيزة التابعة لممصمحة المتعاقدة مما يسمح لممتعيد بمخالفة 

 .اإلتفاقيات كالشركط الكاردة في الصفقة

كختاما نخمص إلى العديد مف التكصيات التي مف شأنيا أف تساىـ في تدعيـ عممية الرقابة عمى الصفقات 
 :العمكمية في الجزائر نذكر منيا

  تكثيؼ عممية التككيف كالتدريب لؤلعكاف المكمفكف بالرقابة كذلؾ لتجديد معارفيـ كتحسيف
 .مستكاىـ

  كجكب إعتماد األنظمة الرقابية التي يسيؿ فيميا كتطبيقيا بما يضمف األداء الحسف كالفعاؿ
 .لمقكانيف بما ال يتبلءـ مع كاقعنا...... كالكؼ عف االستيراد 

  إدخاؿ نظاـ اإلعبلـ اآللي ككسائؿ اإلتصاؿ الحديثة كتعميميـ في مختمؼ مجاالت التنفيذ كالرقابة
 .لتسييؿ العمؿ كتنسيقو كتبادؿ المعمكمات

 تدعيـ مصالح الرقابة بإطارات متخصصة في مجاؿ المراقبة عمى الصفقات العمكمية 
  تجسيد االستقبللية التامة لمييئات الرقابية كاألعكاف المكمفكف بمراقبة الصفقات العمكمية، كتكفير

 .الحماية الكافية ليـ مف أجؿ ممارسة مياميـ بكؿ حرية
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 .2015 ديسمبر 17مف طرؼ كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، يـك 
تكسيع مجاؿ قانكف الصفقات ع كاعادة  ىيكمة كتنظيـ اجراءات ابراـ الصفقات العمكمية "ضريفينادية، .7

،المنظـ مف طرؼ جامعة محمد بكضياؼ بالتنسيؽ مع كمية 15/247في ظؿ المرسـك الرئاسي 
 .23/02/2016الحقكؽ كالعمـك السياسية، المسيمة يـك 

 
: مجالت- د

مجمة القتصاد الجديد، - محمد براغدكر الرقابة عمى الصفقات العمكمية في ترشيد النفقات العمكمية .1
 . 2018 سنة 18العدد 

، دار النيضة 1967، مصر، 1عبد العزيز حجازم، الرقابة المالية، مجمة العمـك اإلدارية، العدد  .2
 .العربية

: والقوانين التنظيميةالمراسيم - و
 2015 سبتمبر 16 المكافؽ 1436 ، المؤرخ في ذم الحجة عـ 247- 15المرسـك الرئاسي ، رقـ  .1

 ، مؤرخة في 50صادر في الجريدة الرسمية عدد . تنظيـ الصفقات العمكمية كتفكيض المرفؽ العاـ 
 .2015 سبتمبر 20 المكافؽ 1436 ذك الحجة عاـ 6

 ، المتعمؽ بالرقابة السابقة لمنفقات 1992 نكفمبر 14 المؤرخ في 92 - 414المرسـك التنفيذم رقـ،  .2
 . 1992 17العدد  . 82التي يمتـز بيا، صادر في الجريدة الرسمية رقـ 

 ، المحدد لبلختصاصات المفتشية 1992 فيفرم 22 المؤرخ في 78-92المرسـك التنفيذم ، رقـ  .3
. 15ر ، عدد .العامة لممالية ، ج

 ، المحدد لصبلحيات المفتشية 2008 فيفرم 22 ، المؤرخ في 272-08المرسـك التنفيذم ، رقـ  .4
. 15العامة لممالية ، جكر ، عدد 
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 ، يتضمف القانكف األساسي 1990 اکتكبر 27 ، مؤرخ في 90 - 334المرسـك التنفيذم رقـ  .5
الخاص بالعماؿ التابعيف لؤلسبلؾ الخاصة باإلدارة المكمفة بالمالية، صادر في الجريدة الرسمية رقـ 

 .1990 ،7 ، العدد 46
 المعمؽ بالرقابة 92/414 المعدؿ كالمتمـ لممرسـك التنفيذم رقـ 09/347المرسـك التنفيذم رقـ  .6

 .السابقة لمنفقات
 . يتعمؽ بمصالح المراقبة المالية2011 نكفمبر سنة 21 مؤرخ في 381-11المرسـك التنفيذم رقـ  .7
 ، المتعمؽ بقكانيف المالية ، جريدة رسمية ، عدد 1984 جكيمية 07 المؤرخ في 17-84قانكف رقـ  .8

 .1984 جكيمية 10 ، مؤرخة في 28
 .35 ، المتعمؽ بالمحاسبة العمكمية ، جبر ، عدد 1990 أكت 15 ، المؤرخ في 21-90قانكف رقـ  .9
 يحدد تنظيـ مصالح المراقبة 2012 جكيمية سنة 09 مف القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في 5المادة  .10

. المالية في مكاتب كفركع
 .39ر عدد . ج1995 جكيمية 17 المؤرخ في ،المتعمؽ بمياـ مجمس المحاسبة،20-95االمررقـ  .11
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.  صباحا09:00 عمى الساعة 24/03/2019مقابمة مع المراقب المالي لكالية أدرار بتاريخ  .1
.  صباحا09:00 عمى الساعة 25/03/2015مقابمة مع المراقب المالي لكالية أدرار بتاريخ  .2
ة المالية لكالية أدرار ػػػػػػػػػ، مفتش محمؿ رئيسي لمميزانية بالمراقب"قكيدرم يعقكب" مقابمة مع السيد  .3

.  صباحا10:00 عمى الساعة 01/04/2019: بتاريخ
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Par :Fadli Achour ;Baali Abdelhamid Directeur :Abderahmane Kouidri 

 :الممخص

    تعد الصفقات العمكمية مف أىـ العقكد اإلدارية، المنظمة بنظاـ قانكني مميز عمؿ المشرع 
الجزائرم عمى تطكيره كذلؾ بإدخاؿ تعديبلت كثيرة عميو، كما خصيا برقابة خاصة كالتي تقـك بيذه 

األخيرة أجيزة مختصة سكاء عمى مستكل الرقابة الداخمية أك الخارجية، كاليدؼ مف ذلؾ حماية 
الماؿ العاـ، خاصة في ظؿ تكجو الدكلة نحك اقتصاد السكؽ كىك ما يظير لنا أىمية ترشيد كتسيير 

االمكاؿ العامة كالحفاظ عمييا كمكاجية أم مساس بيا بصرامة كمف خبلؿ الدراسة التي قدمت 
 .كالمجسدة في الرقابة الداخمية كالخارجية عمى الصفقات العمكمية

 .الصفقات العمكمية، الرقابة، الماؿ العاـ: الكممات المفتاحية

Résumé: 

    Les marchés publics sont considérés comme les plus important contrats 

administratifs, et sont organisés par un régime juridique spécifique que le 

législateur Algérien a pencher sur son developpement en introduisant 

plusieures modifications pour l’amender . pour cela un control spécial est 

reservé par des organes appropriés sur l’espace interne et externe dans le 

but de présérver les demiers publics, dans le contexte de parcourir une 

économé de marché a cet effet, la rationalisation et la sauvgarde des fonds 

publics est obligation pour faire face à tous préjurdicey subir et l’étude que 

j’ai fournie ma permet de soulever l’importance du control interne et 

externe des marchés publics. 

Mots clés : marches publics, contrôle, tresor public. 
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