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كن عالما..فان لم تستطع فكن متعمما، فان لم تستطع فأحب العمماء، فان لم تستطع فال " 
 " تبغضهم

بعد رحمة بحث وجهد واجتهاد تكممت بانجاز هذا البحث، نحمد اهلل عز وجل عمى النعمة 
الشكر ، كما ال يسعنا إال أن نخص بأسمى عبارات ربها عمينا فهو العمي القدي ىالتي من

" لما قدمه لنا من جهد ونصح ومعرفة طيمة بن دين أمحمدوالتقدير لألستاذ المشرف "
 انجاز هذا البحث.

كما نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في تقديم يد العون لنا، ونخص بالذكر أساتذتنا 
ى ، كما ال ننسماستر تدقيق ومراقبة تسيير 0202الكرام الذين أشرفوا عمى تكوين دفعة 

هيئة الرقابة المالية لوالية  موظفيأن نتقدم بأرقى وأثمن عبارات الشكر والعرفان إلى 
إلى من زرعوا التفاؤل في دربنا وقدموا لنا ، نوا عونا لنا في إتمام بحثنا هذا، الذين كاادرار

" شاذلي نواري" و األستاذ "ولد باحمو سميرالمساعدات والتسهيالت والمعمومات األستاذ "
 م منا كل الشكر والتقدير.فمه

 إلى كل من ساندنا وساعدنا في انجاز هذا العمل ولو بكممة كل الشكر والعرفان.        
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، امحمد وعمى الو وصحبو وسمم تسميم وصمى الميم عمى ،الكالم هالحمد هلل الذي يفتح بحمد
 أما بعد:

:إلىأىدي ىذا العمل المتواضع   

...الوالد الكريمالذي رباني عمى الفضيمة واألخالق وشممني بالعطف والحنان...   

...الوالدة الكريمةالتي عبدت دعواتيا لي طريق الخير والتوفيق...  إلى  

...وأخواتيأخواني من شاركني حياتي بحموىا ومرىا...  إلى  

كل من ساىم في تمقيني ولو حرف في حياتي الدراسية... إلى  

...وأصدقائي ...صديقاتيكل  إلى  

في ىذا العمل زميميإلى   

مذكرتي من وسعتيم ذاكرتي ولم تسعو إلى  
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 أىدي ىذا العمل المتواضع، ثمرة جيد ونتيجة كد

حسانا في كتابو العزيز: "  "وبالوالدين إحساناإلى المذين أوصى اهلل بيما خيرا وا 

 "أمي ..... المدرسة" أقول إلى التي صبت عمي من حنانيا فيضا:

 "أبي ...... األستاذ رحمة اهلل عميهإلى الذي تعيدني بالرعاية صبيا وشابا: "

زوجتي ومنها إلى ُبنيتي إلى من جمعني الدين والدنيا بيا فكانت الزوجة واألخت والسند 
 بنياو 

 أخواني وأخواتيإلى من شممني معيم عطف وحنان الوالدين وجمعتني بيم صمة الرحم 

لى كل من يعرفني من قريب أو من بعيد وكانوا إ لى كل من كانت الجامعة سببا في لقائيم وا 
 "نعم الخل والخميل، والصاحب الزميل، والرفيق الجميلمن جممة: "

 تخصص تدقيق ومراقبة التسييرماستر  0202إلى كل طمبة دفعة سنة 

    في ىذا العمل زميمتيإلى 
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 مقدمة 
 

 ب
 

o :توطئة 

في الشأن العام، كما في الشأن الخاص، ال يعقل أن يشرع في إنفاق دون التفكير المسبق في الحاجة،      
غير أن مسألة تحديد االحتياج تصبح في الشأن العام أولى وأىم، ذلك أن اإلنفاق العام بطبيعتو يخضع إلى 

اتو العمومية، بل يخضع إلى قوانين مجموعة ضوابط، من بينيا أن المكمف باإلنفاق العام ليس حرا في تصرف
وتنظيمات تحددىا وتنظميا، فيو ال يستطيع مثال اإلنفاق في كل األوجو أي ما كانت، بل يقتضي األمر 

 اإلنفاق لحاجة مالئمة لممصمحة العامة دون غيرىا من جية، وقابمة لمتنفيذ من جية أخرى.

الغش والتبذير، فرض المشرع الجزائري أساليب  ولضبط صرف اإلنفاق العام بشكل يمنع تفشي ظاىرة     
محددة يتم عمى أساسيا اإلنفاق، وتؤدي إلى اقتناء أفضل خدمة، بأحسن الطرق وأقميا عبئا عمى المال العام، 

 وتنطبق ىذه الضوابط عمى كل أنواع الصفقات ميما كانت مجاالتيا.

اقدة بالمتعامل المتعاقد، ييدف األول من خالليا وبما أن الصفقة العمومية ىي عقد يربط المصمحة المتع     
-51إلى إبرام صفقة بأقل التكاليف والنفقات، و الثاني إلى تحقيق أكبر ربح، سعى المرسوم الرئاسي رقم 

، المتضمن تنظيم الصفقات 7151سبتمبر سنة  51الموافق  5441ذي الحجة عام  7مؤرخ في  742
ى تحقيق التوازن بين مصالح المتعاقدين من خالل ضمان سعر يناسب العمومية وتفويضات المرفق العام إل

 الخدمات المقدمة من طرف المتعامل المتعاقد لصالح المصمحة المتعاقدة.

االقتصادية والسياسية التي تمر بيا  غيراتومن جوانب تحقيق التوازن قابمية السعر لمتغيير، نظرا لت      
مية ضبط صرف نفقاتيا في ظل عدم ثبات األسعار، اتبعت سياسة البالد، ولكي تضمن المصالح العمو 

 قائمة عمى الرقابة عمى مراجعة األسعار تدخل ضمن إطار ضبط صرف النفقات العمومية.

o :اإلشكالية 

 وبناء عمى ما سبق نطرح اإلشكالية التالية:    

 العمومية؟فيما يتمثل دور الرقابة عمى مراجعة األسعار في ضبط صرف النفقات  -
o :التساؤالت الفرعية 

 ويندرج تحت ىذا اإلشكال مجموعة تساؤالت فرعية عمى النحو التالي:     

 ما المقصود بالرقابة عمى مراجعة األسعار والنفقة العمومية؟ -
 إجراءاتو الرقابية عمى مراجعة األسعار؟ بييئة الرقابة المالية لوالية أدرار كيف يمارس المراقب المالي -
 توجد عالقة بين الرقابة عمى مراجعة األسعار وضبط صرف النفقات العمومية؟ىل  -



 مقدمة 
 

 ج
 

o :الفرضيات 

 ولإلجابة عمى ىذه التساؤالت نقترح الفرضيات التالية:     

يقصد بالرقابة عمى مراجعة األسعار التأكد من صحة اإلجراءات المتبعة أثناء إعادة النظر في  -
 عمومية عمى أنيا مبمغ نقدي يدفع قصد إشباع حاجة عامة.السعر االبتدائي، كما تعرف النفقة ال

اتو الرقابية عمى مراجعة األسعار إجراءبييئة الرقابة المالية لوالية أدرار يمارس المراقب المالي  -
المصمحة  التزمت إذا باالطالع عمى مختمف الوثائق المتعمقة بالصفقة موضوع المراجعة لتأكد من ما

 .أو ال مراجعة األسعار ر صيغةوعناصشروط ب المتعاقدة
  توجد عالقة ذات فروق كمية بين الرقابة عمى مراجعة األسعار وضبط صرف النفقات العمومية. -
o :أهداف الدراسة  

 :فيإليو ىذه الدراسة  ترميتمثل اليدف الذي 

 التعرف عمى مدى نجاعة إجراءات الرقابة عمى مراجعة األسعار في المؤسسة محل الدراسة؛ 
  دور الذي تمعبو الرقابة عمى مراجعة األسعار في ضبط صرف النفقات التسميط الضوء عمى

 العمومية.
o :أهمية موضوع الدراسة 

 تنبع أىمية ىذه الدراسة مما يمي:

 ؛الموضوع عمى مستوى البحث العممي حداثة -
العمومية والمرفق يعالج احد أىم النقاط التي عرفت تيميش وعدم تأطير من طرف قانون الصفقات  -

 العام.
o :دوافع اختيار موضوع الدراسة 

 أىم دوافع اختيار موضوع الدراسة في: تمثمت

 التوافق بين موضوع الدراسة والتخصص؛ -
 ؛م يسبق ألحد البحث فيو بشكل مفصلالتأصيل العممي لمبحث، بحيث ل -
 الرغبة في االطالع عمى الموضوع والتعرف عمى المفاىيم المتعمقة بو. -

 
 
 



 مقدمة 
 

 د
 

o  :حدود الدراسة 

إلى  7152تم إجراء الدراسة التطبيقية بجياز الرقابة المالية لوالية أدرار خالل الفترة الممتدة من ديسمبر     
 .7152، عمى بيانات خاصة بسنة 7171مارس 

o :المنهج المتبع في البحث 

مراجعة األسعار  قصد اإلحاطة بجوانب موضوع الدراسة بجزأيو، اعتمدنا المنيج الوصفي في وصف     
فيما يخص الجزء النظري، وىذا  والنفقة العمومية، والمنيج االستقرائي في تمخيص الدراسات السابقة

كما اعتمدنا المنيج التحميمي في الجزء التطبيقي من خالل استنطاق بالكتب، المجالت والمذكرات. باالستعانة 
 . دراربوالية أ ماليةاألرقام والبيانات المقدمة من طرف أعوان الرقابة ال

o :صعوبات الدراسة 

 إعداد ىذه الدراسة ما يمي: أثناءمن بين أىم الصعوبات التي تعرض ليا الطالبان 

العديد من عزل  محل الدراسة نظرا لمظروف الراىنة والمتمثمة في التقرب من المؤسسةصعوبة  -
 جائحة كورونا؛ األعوان بيا بسببالييئات و 

 مالئم لمدراسة يربط بين معالجة اإلشكالية والبيانات المتاحة.صعوبة إيجاد مقياس  -
o :هيكل الدراسة 

بغية الوصول إلى األىداف المرجوة من الدراسة ولمعالجة اإلشكالية واختبار الفرضيات، تم تقسيم      
لمرقابة عمى مراجعة األسعار والنفقات العمومية،  باألدبيات النظريةالدراسة إلى فصمين، فصل نظري متعمق 

لمرقابة عمى مراجعة األسعار والنفقات العمومية،  األطر العامةوالذي انقسم بدوره إلى مبحثين، األول يضم 
والثاني تناول عرض ومناقشة لمدراسات السابقة. وفصال تطبيقيا تضمن دراسة تطبيقية عمى مراجعة األسعار 

الرقابة تقديم عام لييئة المالية لوالية أدرار والذي قمنا بتقسيمو أيضا إلى مبحثين، األول تضمن الرقابة ييئة ب
 المالية لوالية أدرار، أما الثاني تطرقنا فيو إلى تحميل الرقابة عمى مراجعة األسعار.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول:
األدبيات النظرية لمرقابة عمى 

 مراجعة األسعار والنفقات العمومية
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 تمهيد:

ترسم النفقات العمومية حدود نشاط الدولة اقتصاديا واجتماعيا، لذلك فيي تتسع عندما تزداد نشاطات      
الدولة وتنخفض عندما تنحصر نشاطاتيا، وبيذا أصبحت عممية ضبط صرف النفقات العمومية ضرورة 

عة من النصوص حتمية من أجل تحقيق التوازن في شتى المجاالت، وعميو حرر المشرع الجزائري مجمو 
التبذير ، القانونية والتنظيمية التي تضمن حماية وضبط لصرف المال العام من شتى أشكال النيب

 واالختالس.
ضبط صرف النفقات العمومية، والمتمثمة في  آلياتلذا سنحاول من خالل ىذا الفصل التعرض إلى أحد      

 الرقابة عمى مراجعة األسعار، وعميو اتخذ الفصل التقسيم التالي:

  :لمرقابة عمى مراجعة األسعار والنفقات العمومية األطر العامةالمبحث األول. 
 المبحث الثاني: عرض ومناقشة الدراسات السابقة. 
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 لمرقابة عمى مراجعة األسعار والنفقات العمومية العامةاألطر المبحث األول: 

سنتناول في ىذا المبحث األطر العامة لكل من الرقابة عمى مراجعة األسعار والنفقات العمومية، والذي      
انقسم بدوره إلى مطمبين، أوليما تضمن ماىية الرقابة عمى مراجعة األسعار، وثانييما تعمق بماىية النفقات 

 ية.العموم

 ماهية الرقابة عمى مراجعة األسعاراألول:  المطمب

، باإلضافة إلى شروط تطبيق رمفيوم لمرقابة عمى مراجعة األسعاسنحاول من خالل ىذا المطمب تقديم      
 يا. تمراجعة األسعار، و العناصر الواجب مراعاتيا في صيغ

 أوال: مفهوم الرقابة عمى مراجعة األسعار

قبل التطرق إلى تعريف ر، ومراجعة األسعا في ىذا الصدد اإلشارة إلى مفيوم كل من الرقابة سنحاول     
 الرقابة عمى مراجعة األسعار.

 تعريف الرقابة -أ 
تعرف عمى أنيا "وظيفة إدارية تيدف إلى التأكد من سالمة العمميات المنفذة ومطابقتيا لمقواعد       

 ."1كشف األخطاء وتصحيحيا بما يمنع ظيورىا في المستقبلواألصول والتعميمات الموضوعة، من أجل 
يعنى بيا "المحافظة عمى الشيء وصونو وحراستو، كما تعني االحتراز، التحوط والمراعاة، كما       

والتي تيدف عموما إلى تشخيص نقاط الضعف واألخطاء وتصحيحيا ومنع حدوثيا في المستقبل 
ءات وغيرىا، وتتطمب الرقابة الفاعمة وضع معدالت األداء المطموب واإلجرا الناس، وتمارس عمى األشياء

انجازىا، ووضع معايير ووسائل لقياس العمميات والنشاطات، ومراقبة النتائج ومقارنتيا بالمعايير 
 ."2الموضوعة وأخيرا تصحيح االنحرافات

الرقابة المالية كصورة من  وبعد الوقوف عمى مفيوم الرقابة بشكل عام أوال، البد من تحديد مفيوم     
 صور الرقابة ثانيا:

                                  
، مراقبة التسيير واألداء في المؤسسة االقتصادية )المؤسسة العمومية بالجزائر(ناصر دادي عدون، عبد اهلل قويدر الواحد،  1

 . 36، ص:0212، الجزائر،1طدار المحمدية العامة، 
، مجمة البشائر دور الرقابة المالية اإلدارية في ترشيد النفقات العمومية في الجزائربن زيدي عبد المطيف، قالون جياللي،  2

 .20، ص21، العدد 0219االقتصادية، جامعة طاىري محمد بشار، 
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حيث عرفتيا األجيزة العربية العميا لمرقابة المالية عمى أنيا " نشاط تقييمي ييدف إلى التحقيق من      
األنظمة والتعميمات النافذة، وعمى ذلك فمفيوم الرقابة المالية ، مشروعية التصرفات المالية والتقيد بالقوانين

بالعمومية والشمولية، بحيث أن التدقيق بأنواعو ىو جزء من ىذه العممية، وكذا الحال بالنسبة لرقابة يتسم 
 .1األداء"

كما عرفت عمى أنيا "مجموعة العمميات الالزمة لمتابعة أعمال تنفيذ الخطط والسياسات الموضوعة      
بقصد التعرف عمى االنحرافات ومعالجتيا في الوقت المناسب، إضافة إلى المحافظة عمى المال العام من 

 .2عمميات االختالس أو الضياع  أو سوء االستعمال"

 تعريف مراجعة األسعار  -ب 

عرف السعر في الصفقات العمومية عمى أنو "المقابل المالي الذي تمتزم المصمحة المتعاقدة بدفعو ي     
لممتعامل المتعاقد إزاء الخدمات التي يمتزم بانجازىا لمصمحتيا. فيو بمثابة االلتزام الرئيسي لممصمحة 

 .3المتعاقدة والحق األساسي لممتعامل المتعاقد"

اقد يدفع وفق عدة كيفيات، فإما بناءا عمى قائمة سعر الوحدة، أو بالسعر فأجر المتعامل المتع      
اإلجمالي والجزافي، أو بناءا عمى النفقات المراقبة أو بسعر مختمط، وعميو ارتأينا تقديم تعريف لكل كيفية قبل 

 :4التطرق إلى مفيوم مراجعة األسعار

o  :قة، ثمن كل وحدة من مكونات ىي السعر الذي يمثل ضمن كشف أو صفاألسعار الوحدوية
الكشف، ويصمح اختيار ىذا النوع من األسعار لكل الصفقات التي يمكن فصل الوحدات المشكمة ليا 
عن بعضيا البعض مثل التموين بمجموعة أجيزة أو مواد وغيره، كما يمكن أن يتم اختيار ىذا النوع 

 من األسعار في حالة صفقة طمبية.

                                  
 .4بن زيدي عبد المطيف، قالون الجياللي، المرجع السابق، ص 1
 .4نفس المرجع، ص 2
 242-15المرسوم الرئاسي  إطاردراسة في  -التحيين والمراجعة –تعديل السعر في الصفقة العمومية حمودي محمد،  3

المركز  ث لمدراسات القانونية والسياسية،، مجمة األستاذ الباحالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
 .21، ص29العدد ، 0218مارس الجامعي تندوف، 

، 0211، الطبعة األولى، دار الخمدونية لمنشر والتوزيع، تنظيم الصفقات العمومية إطارتسيير المشاريع في خرشي النوي،  4
 ، بتصرف.062-057ص
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o :ىو سعر يغطي مجموع خدمات الصفقة، وعمى أساسو يتم تحديد المبمغ  السعر الجزافي اإلجمالي
المستحق لممتعامل المتعاقد بصورة إجمالية جزافية، حيث دعى التنظيم إلى المجوء إلى ىذه األسعار 

 كمما أمكن ذلك، وبرر ذلك بكون ىذا النوع يضمن احتراما لألسعار.
o :حة المتعاقدة لممتعامل المتعاقد بانجاز خدمة، تحت وتكون في حالة تكميف المصم األسعار المراقبة

إشرافيا ورقابتيا، بحيث يمتد ىذا اإلشراف والرقابة ليشمل السمع والوسائل الضروري تجنيدىا النجاز 
 المشروع، وىو األمر الذي يتم بتوجيو منيا.

o :الثالث  ىي أسعار الصفقات التي تعتمد عمى أكثر من نوع من أنواع األسعار أسعار مختمطة
 المذكورة سابقا، ويمكن أن يخص كل نوع  من أنواع األسعار جزء من الخدمات التي تشكل الصفقة.

تعرف مراجعة األسعار عمى" أنيا إعادة النظر في السعر )حسب الحالة بالزيادة أو النقصان( لدى كل و      
كانت عميو في الفترات السابقة تذبذب ألسعار السمع واألجور، أثناء فترة انجاز الصفقة، مقارنة بما 

 ".1لمتذبذب

كما يقصد بيا " أن السعر االبتدائي لم يعد صالحا نتيجة حدوث تغيرات اقتصادية، لذلك وجب مراجعتو      
 ".2عمى أن تنصب المراجعة عمى الخدمات المنفذة فعال

وىي كذلك "عممية تيدف إلى أن تساير أسعار الصفقات العمومية التغيرات االقتصادية التي تطرأ منذ      
الشروع في تنفيذ الخدمات إلى غاية نيايتيا، وىي تعبر عن رغبة حمائية لمسمطات العمومية إزاء المتعاقدين 

لتكييف سعر الصفقة مع تكاليف معيا وذلك بحمايتيم من التضخمات المحتممة في السوق ومنحيم اإلمكانية 
 .3الشغل"

تقييمي لصحة  "إجراءوبناءا عمى تعاريف سالفة الذكر نستنتج أن الرقابة عمى مراجعة األسعار ىي      
 والمحافظة عمى المال العام". ،ة لياالزمماألخطاء ال كشف ومعالجةبقصد عممية مراجعة األسعار، 

 

 

                                  
 .005، صخرشي النوي، المرجع السابق 1
 .25حمودي محمد، المرجع السابق، ص 2
، أطروحة لنيل شيادة الدكتوراه في القانون العام، الجزائر، جامعة الجزائر شاالاألجر في الصفقة العمومية لألأكرور ميريام،  3

 .126-125، ص0215، 21
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 ثانيا: شروط مراجعة األسعار

 :1ثل أىم شروط مراجعة األسعار في األتيتتم    

o يجب أن تحدد الصفقة صيغة أو صيغ مراجعتو؛ 
o يجب أن تحدد الصفقة كيفيات تطبيق ىذه الصيغة أو الصيغ الخاصة بالمراجعة؛ 
o ( بالنسبة لألشغال أو الموازم، و 10.222.222أن يكون مبمغ الصفقة يفوق )6.222.222)يفوق دج 

 الخدمات؛دج( لمدراسات أو 
o أن يكون أجل الصفقة ال يقل عن ثالثة أشير؛ 
o أن يتم العمل ببند مراجعة األسعار بعد الفترة التي تغطييا صالحية العرض؛ 
o أن يتم العمل ببند مراجعة األسعار خارج الفترة التي يغطييا بند تحيين األسعار، عند االقتضاء؛ 
o  يتم العمل ببند مراجعة األسعار مرة واحدة كل ثالثة أشير، ماعدا في حالة اتفاق مشترك بين  أن

 األطراف عمى تحديد فترة تطبيق أطول؛
o  بعنوان الخدمات المنفذة فعال دون سواىا حسب شروط  إال يتم العمل ببند مراجعة األسعارأن

 الصفقة؛
o .أن تحتسب خارج ما منح من تسبيقات 

 ناصر الواجب مراعاتها في صيغ مراجعة األسعارثالثا: الع

 :2يجب أن تراعى في صيغ مراجعة األسعار مجموعة من المعامالت نذكرىا فيما يمي     

o  مراعاة األىمية المتعمقة بطبيعة كل خدمة في الصفقة من خالل تطبيق معامالت وأرقام استداللية
 تخص "المواد" و "األجور" و" العتاد"؛

o امالت المحددة مسبقا والواردة في الوثائق المتعمقة باستشارة المؤسسات، باستثناء الحاالت مراعاة المع
 المبررة كما ينبغي؛

o  مراعاة المعامالت المحددة باتفاق مشترك بين األطراف المتعاقدة عندما يتعمق األمر بصفقة عمومية
 مبرمة حسب إجراء التراضي البسيط؛

o ار عمى ما يمي:يجب أن تشتمل صيغ مراجعة األسع 
                                  

يتضمن تنظيم  0215سبتمبر سنة  16الموافق  1406ذي الحجة عام  0مؤرخ في  047-15الجزائر، مرسوم رئاسي رقم  1
 .124، 121، 97، المادة 06-04، ص52عدد الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، الجريدة الرسمية، ال

 من المرسوم الرئاسي السابق. 124، 120، 120المادة  2
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جزء ثابت ال يمكن أن يقل عن النسبة المنصوص عمييا في العقد فيما يخص التسبيق  -
الجزافي. وميما يكن من أمر، ال يمكن أن يقل ىذا الجزء عن خمسة عشر في المائة 

 %(؛15)
 %(؛25حد استقرار التغيير في األجور قدره خمسة في المائة ) -
 "المواد" المطبقة ومعامل التكاليف االجتماعية. األرقام االستداللية "األجور" و -

o ( األخذ بعين االعتبار األرقام االستداللية القاعديةIo:والمتمثمة في ) 
أرقام الشير الذي أعطي فيو أمر الخدمة بالشروع في األشغال عندما يكون األمر بالخدمة  -

 قد صدر بعد انقضاء فترة صالحية العرض أو األسعار؛
الشير الذي انتيت فيو صالحية العرض عندما يكون أمر الخدمة بالشروع في األشغال  أرقام -

 قد أعطي قبل انتياء فترة صالحية العرض أو األسعار؛
o  عندما تسدد حصة من تسبيق عمى التموين من دفع عمى حساب أو تسوية عمى رصيد حساب، فإنيا

 الحساب أو التسوية عمى رصيد الحساب؛تخصم بعد تطبيق مراجعة األسعار، من مبمغ الدفع عمى 
o  عندما تسدد حصة من تسبيق جزافي من دفع عمى حساب أو تسوية عمى رصيد حساب، فإنيا

 تخصم قبل تطبيق مراجعة األسعار من مبمغ الدفع عمى الحساب أو التسوية عمى رصيد الحساب.

ىي األرقام التي تنشر في الجريدة  األرقام االستداللية المعمول بيا في صيغ مراجعة األسعار،مالحظة: 
الرسمية وفي النشرة الرسمية لمصفقات المتعامل العمومي وفي كل نشرية أخرى مؤىمة الستقبال اإلعالنات 

 القانونية والرسمية.

وتطبق المصالح المتعاقدة ىذه األرقام االستداللية ابتداءا من تاريخ التصديق والموافقة عمييا بقرار من      
 ر المكمف بالسكن، بالنسبة لقطاع البناء واألشغال العمومية والري.الوزي

أما بالنسبة لألرقام االستداللية األخرى، فتطبق المصالح المتعاقدة األرقام االستداللية التي تعدىا الييئات      
من تاريخ التصديق والموافقة عمييا بقرار من  المخولة. وفي ىذه الحالة، تطبق ىذه األرقام االستداللية ابتداءا

 الوزير الذي تتبعو الييئة المعنية.

غير أنو فيما يخص صيغ مراجعة األسعار المرتبطة بالخدمات التي تؤدييا المؤسسات األجنبية وتدفع      
المتعاقد أو أرقام مبالغيا بالعممة الصعبة، فانو يمكن استعمال األرقام االستداللية الرسمية لبمد المتعامل 

 استداللية رسمية أخرى.
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في إطار صفقات األشغال، يمكن استعمال مؤشرات تجمع عددا معينا من األرقام االستداللية، حسب      
 موضوع الصفقة.

إذا لم يتم نشر األرقام االستداللية أو المؤشرات عند تاريخ إعداد الحساب العام النيائي، استثناء مراجعة      
 ار المعنية عندما يتم نشر ىذه األرقام االستداللية أو المؤشرات.األسع

 المطمب الثاني: ماهية النفقات العمومية

وفقا لمتشريع  تقسيماتياضوابط صرفيا و ، سنتناول في ىذا المطمب كل من تعريف النفقات العمومية     
 الجزائري.

 أوال: تعريف النفقات العمومية:

العمومية عمى أنيا " مبمغ نقدي يدفع بواسطة خزانة عامة إلشباع حاجة عامة، يمكن تعريف النفقة      
تحددىا عناصرىا التي تستند إلى كل من طابعيا )مبمغ نقدي(، صفة القائم بيا )ىيئة عامة( وىدفيا )إشباع 

 ."1حاجة عامة(

عمومية سواءا من قبل كما تعرف بأنيا " ىي ما يعبر عن حجم التدخل الحكومي والتكفل باألعباء ال     
أحد أوجو السياسة االقتصادية المعتمدة من قبل الدولة، التي  يالمركزية أو حكومة الواليات، وىالحكومة 

 ."2تعتمد التأثير المباشر عمى الواقع االقتصادي واالجتماعي

الي تقره سمطة عميا، مبمغ م"وبناءا عمى التعاريف سالفة الذكر يمكننا تعريف النفقة العمومية عمى أنيا      
 ."، بغرض تحقيق منفعة عامة تتماشى وأىداف الدولةىيئات عموميةليتم صرفو من قبل 

 ثانيا: ضوابط صرف النفقة العمومية:

تخضع عممية صرف النفقة العامة إلى مجموعة من الضوابط، التي تضمن صرفيا وفقا ألسس قانونية      
 :3وتنظيمية بحتة، وىي كاألتي

                                  
، مذكرة 2012-1720دراسة العالقة بين النفقات العمومية والنمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة زكاري محمد،  1

 .20، ص0214أمحمد بوقرة، ماجيستير في العموم االقتصادية، تخصص اقتصاد كمي، بومرداس، جامعة 
خاصة لفرضية  إشارة( مع 2010-1771الحكومي في االقتصاد الجزائري ) اإلنفاقالعوامل المفسرة لنمو محمود،  بيداري 2

 .28، ص0214، مذكرة ماجيستير في العموم االقتصادية، تخصص اقتصاد دولي، وىران، جامعة وىران، فاجنر
 ، بتصرف.15-14نفس المرجع، ص  3
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 ضابط تحقيق أكبر قدر من المنافع: - أ

يتحقق الحد األمثل لإلنفاق حين تتعادل المنفعة الحدية لمنفقات العامة مع المنفعة الحدية ليذه النفقة إذا      
ما بقيت في يد األفراد وأنفقت كمدخول ليم، ويتحقق المستوى األمثل لممجتمع من مجموع المستويات الفردية، 

حديد حجم اإلنفاق العام وذلك بالتوسع في اإلنفاق إلى الحد الذي ال تتجاوز فيو األضرار وىذا المبدأ يسمح بت
الحدية المترتبة عمى الضرائب المنافع الحدية المترتبة عمى الخدمة، كما يبرر ىذا المبدأ فرض ضرائب بنسبة 

 ة.أعمى عمى األفراد الذين يعود عمييم نفع أكثر من مشروع معين من مشروعات الدول

 ضابط االقتصاد في النفقة:  - ب

وتعني تجنب الدولة وىيئاتيا اإلسراف والتبذير في اإلنفاق في ما ال مبرر لو وال نفع يرجى منو، وتكمن      
أىمية ىذه القاعدة في كون أن المال المقصود يقومون عميو أفراد ال يممكونو، وبالتالي فإنيم ال يحرصون 

 التبذير والالمباالة في عممية اإلنفاق.، أمواليم، مما يدفعيم إلى البذخ عميو بالقدر الذي يحرصون عمى

وفي ىذا الصدد يتوجب عمى الدولة توفير رقابة مالية جيدة تشمل كل بنود النفقات العامة، مدعمة برأي      
 واعي وساىر عمى مصمحتو العامة، باإلضافة إلى جياز إداري عالي الكفاءة وواعي بمسؤوليتو ،عام

والتبذير ومعاقبة  ،وحدودىا، زيادة عمى ذلك تعاون جيود الرقابة اإلدارية والتشريعية في كشف أوجو اإلسراف
 مرتكبيو.

 ضابط الترخيص:  - ج

تخضع النفقة إلذن مسبق من الجية المختصة، ىذا اإلذن قد يختص بتقريره البرلمان عمى النطاق      
 صاصيا الزمانية والمكانية.المركزي، أو الييئات المحمية ضمن حدود اخت

 ضابط ضمان استمرار المنفعة واالقتصاد: - د

لكي يكونا ضابطي المنفعة العامة واالقتصاد في النفقة مجديين البد من القيام بعممية الرقابة عمى      
المختمفة  النفقات العامة، فقبل اعتماد الميزانية يقوم البرلمان بمراقبة البرنامج والخطط الحكومية في المجاالت

نو من خالل مناقشة بنوده، وىدا يخول ليم اإلفصاح عن أي سقم أو اعوجاج في ذلك البرنامج الذي من شأ
تقوم  وصرف االعتمادات المالية الموزعة حسب كل قطاع، االعتمادمنح  أن يبدد األموال العامة. وبعد

الييئات التي يخول ليا القانون بالمراقبة البعدية. وبالتالي فان كل نفقة تنفذىا الدولة أو أحد الييئات الممثمة 
ليا يجب أن ترخص من طرف األمر بالصرف ويؤشر عمييا المراقب المالي قبل أن يقوم المحاسب العمومي 

بة لمتأكد من مدى صرف االعتمادات عمى األوجو التي بأدائيا، لتقوم المفتشية العامة ومجمس المحاسبة بالرقا
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ذا تبين وجود مساس بتمك األموال تتحرك المسؤولية  نص عمييا ومدى التسيير العقالني لألموال العامة. وا 
 اتجاه المخالفين.

 ثالثا: تقسيمات النفقات العمومية

تسيير وقسم نفقات التجييز، ووضع لكل قسم المشرع الجزائري النفقات العامة إلى قسمين، قسم نفقات ال     
 منيما مجموعة من األبواب موضحة في الشكل التالي:

 (: تقسيمات النفقات العمومية في الجزائر1-1الشكل رقم )

 

 
يتعمق  1984يوليو سنة  7الموافق  1424شوال عام  8مؤرخ في  17-84من إعداد الطالبين باالعتماد عمى قانون  المصدر:
 .05، 04الية، الجريدة الرسمية، المادة بقوانين الم

 

 النفقات العمومية

 نفقات التسيير

أعباء الدين العمومي 
والنفقات المحسومة 

 من االيرادات
تخصيصات 

 السمطات العمومية
النفقات الخاصة 
 بوسائل المصالح

 التدخالت العمومية

 نفقات التجييز

االستثمارات المنفذة من 
 قبل الدولة

اعانات االستثمار 
الممنوحة من قبل 

 الدولة
النفقات األخرى 

 برأسمال
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 نفقات التسيير: - أ

ىي تمك النفقات المخصصة لمنشاط العادي والطبيعي لمدولة، والتي تسمح بسير المصالح العمومية و      
 :2، وتنقسم نفقات التسيير إلى أربعة أبواب كاألتي1اإلدارية بشكل الئق ومستمر

o /يضم ىذا الباب خمسة  والنفقات المحسومة من اإليرادات:أعباء الدين العمومي  الباب األول
 أجزاء:
 دين قابل لالستيالك )دين الدولة(؛ -
 ديون عامة )فوائد سندات الخزينة(؛ -الدين الداخمي -
 الدين الخارجي؛ -
ضمانات )من أجل التسبيقات والقروض المبرمة من طرف المؤسسات والجماعات  -

 العمومية(؛
 اإليرادات )تعويض عمى منتجات مختمفة(.نفقات محسومة من  -

o /تعبر عن نفقات المؤسسات العمومية السياسية  تخصيصات السمطات العمومية: الباب الثاني
 كالمجمس الدستوري، مجمس األمة، المجمس الشعبي الوطني والوزارات.

o /تمثل المخصصات المالية التي تضمن سير نفقات خاصة بوسائل المصالح: الباب الثالث 
المصالح وتشمل الموظفين )األجور، المنح، المعاشات والنفقات االجتماعية(، معدات تسيير 

 المصالح، أشغال الصيانة، إعانات التسيير ونفقات مختمفة.
o /ىي نفقات تحويمية، تقسم بدورىا حسب األىداف المختمفة وتشمل  التدخالت العمومية: الباب الرابع

إعانات لمجماعات المحمية(، النشاط الدولي )مساىمات في الييئات التدخالت العمومية واإلدارية )
الدولية(، النشاط الثقافي والتربوي )منح دراسية(، النشاط االقتصادي )دعم اقتصادي(، إسيامات 
اقتصادية )إعانات لممصالح العمومية واالقتصادية(، النشاط االجتماعي )التضامن(، إسيامات 

 في صناديق المعاشات(.اجتماعية )مساىمة الدولة 

 

 
                                  

 ، بتصرف.29زكاري محمد، المرجع السابق، ص 1
يتعمق بقوانين المالية، الجريدة الرسمية،  1984يوليو سنة  7الموافق  1424شوال عام  8مؤرخ في  17-84قانون الجزائر،  2

 .04، 04المادة 
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 نفقات التجهيز:  - ب

تسمى أيضا بميزانية التجييز أو ميزانية االستثمار، لطابعيا االستثماري الذي يزيد من إجمالي الناتج      
 :2، وتضم ىي األخرى ثالثة أبواب تتمثل فيما يمي1الوطني فيي تتصف باإلنتاجية التي تسيم في ثروة الدولة

o /مارات المنفذة من قبل الدولة.االستث الباب األول 
o /إعانات االستثمار الممنوحة من طرف الدولة. الباب الثاني 
o /نفقات رأسمالية أخرى. الباب الثالث 

 المبحث الثاني: عرض ومناقشة الدراسات السابقة

في ىذا المبحث إلى عرض أىم الدراسات التي تناولت أحد متغيرات دراستنا، باإلضافة إلى  سنتطرق     
 مناقشتيا ومقارنتيا بدراسة الحالية.

 المطمب األول: عرض الدراسات السابقة

 سنقدم في ىذا المطمب عرضا ألىم الدراسات السابقة مرتبة من األحدث إلى األقدم.     

o ( ،بعنوان: دور الرقابة المالية اإلدارية في 2017دراسة بن زيدي عبد المطيف، قالون جياللي )
إلى دور الرقابة المالية  من خاللوتم التطرق  )مقال( يالنفقات العمومية في الجزائر، وهترشيد 

ومية، حيث اإلدارية في ترشيد النفقات العمومية كبديل استراتيجي وفعال لسياسة تخفيض النفقات العم
يد النفقات العمومية في إلى إبراز دور الرقابة المالية اإلدارية في ترش ىدف الباحثان من خاللو

ة تعتبر إحدى أدوات ترشيد النفقات العمومية، وقد توصمت دراستيما إلى أن الرقابة المالي. الجزائر
باإلضافة إلى أن ترشيد النفقات العمومية يعتبر البديل األمثل لتخفيض النفقات وىذا لكون الترشيد 
ييدف إلى تحقيق الكفاءة في اإلنفاق عمى عكس التخفيض الذي يسعى إلى التقميل من حجم 

ة يساىم في ترشيد النفقات العمومية وىذا ما لمسو الباحثان النفقات، وبالتالي فان تفعيل الرقابة المالي
 من إجراءات  الرقابة المالية اإلدارية التي تعمل عمى إضفاء الشفافية واإلفصاح في تنفيذ النفقات.

 

                                  
 .12زكاري محمد، المرجع السابق، ص 1
 .السابق 17-84، من قانون 05المادة  2
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o ( ،تحت عنوان: خصوصيات الصفقات العمومية في التشريع 2012دراسة عياد بوخالفة )
خصوصيات الصفقات العمومية في  خالليااول الباحث من تن الجزائري، وهي )رسالة ماجستير(

حيث ىدف إلى إعطاء نظرة عامة وشاممة حول أىم الخصوصيات التي يتميز بالتشريع الجزائري، 
العمومية ليا  بيا قانون الصفقات العمومية عن العقود األخرى، وقد خمصت بو إلى أن الصفقات

ائر العقود األخرى، سواءا من حيث العناصر جعميا تتميز عن سالتي ت خصوصياتيا الخاصة
اإلدارة أحد )األساسية المكونة لمصفقة حيث توصل إلى أن الصفقة يكون أحد أطرافيا شخص معنوي 

طرفي العقد(، عمى عكس العقود األخرى التي يكون أطرافيا أشخاصا طبيعيين عاديين، باإلضافة 
س تكريالمن حيث  أوعمى غرار العقود األخرى، إلى ارتباط الصفقة بتسيير وخدمة المرفق العام 

جراءات اإلبرام فالصفقة تقوم عمى عديد المبادئ منيا: مبدأ الحرية، المساواة بين  تشريعي لطرق وا 
شفافية اإلجراءات، وعميو فيي تتبع أسموب طمب العروض في إبرام الصفقة كقاعدة و  ترشحينالم

ج اإلجراءات المتبعة في إبرام الصفقات إلى الكثير من تحتا كماعامة، وأسموب التراضي كاستثناء، 
البساطة والسرعة في اإلبرام، ، الوقت وتمتاز بالتعقيد، عمى عكس العقود األخرى التي تمتاز بالسيولة

وال من حيث تعدد أشكال الرقابة حيث تخضع الصفقات التي تبرميا المصالح المتعاقدة لمرقابة قبل 
رقابة خارجية ورقابة  ه، وتمارس في شكل رقابة داخمية،ثناء تنفيذىا وبعددخوليا حيز التنفيذ، وأ

الوصاية، وىو ما ال نجده بالعقود األخرى، باإلضافة إلى خصوصياتيا من حيث االمتيازات 
الممنوحة لإلدارة حيث منحيا المشرع الجزائري الحق في أن تراقب وتوجو المالحظات واالنتقادات 

كما ليا سمطة التعديل في حدود معينة وفق ما تراه مناسبا، باإلضافة إلى الحق لممتعامل المتعاقد، 
 في فرض غرامات وتوقيع الجزاءات أو إنياء الصمة العقدية ولو بدون خطأ مع المتعامل المتعاقد.
o Etude de KRIM Abdelkarim, ARAB Soumia, (2018) Sous Titre : Le Contrôle et la 

Lutte Contre La Fraude dans Le Nouveau Code des Marches Publics en Algerie, 

C’est un (article) 

قام الباحثان بدراسة الرقابة ومكافحة الفساد والغش في النظام القانوني الجديد لمصفقات العمومية في       
لصفقات العمومية من الجزائر، حيث ىدفا من خالليا إلى إجراء تقييم عام لمبعض من الجوانب المتعمقة با

خالل التعرف عمى مختمف أنواع الرقابة لمكافحة الفساد والغش، وقد توصال إلى أن مختمف القوانين المتعمقة 
، حيث وبالرغم من تعدد المجان الرقابية 1964بالصفقات العمومية تأثرت بشكل كبير بالقانون الفرنسي لعام 

ش والفساد وىذا راجع لوجود بعض التفاوتات بين البمدين وكون لمصفقات العمومية إال أنيا عرفت ظاىرة الغ
  ىذا القانون يتماشى والطابع االقتصادي والسياسي لمدولة، إال أن ىذا لم يضعف  دور الدولة أمام ىذه 
الظاىرة فقد تبنت العديد من التعديالت لمجابية ومكافحة ىذه اآلفات، كإنشاء ىيئة تنظيمية لمصفقات 

تفويضات المرفق العام، باإلضافة إلى إصدار مرسوم تنفيذي يحتوي عمى مدونة لألخالقيات العمومية و 
 والسموك الميني الذي يحدد حقوق والتزامات الموظفين العموميين.
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o ( ،بعنوان: تعديل السعر في الصفقة العمومية 2012دراسة حمودي محمد )– التحيين والمراجعة- 
مومية وتفويضات المتضمن تنظيم الصفقات الع 242-15دراسة في إطار المرسوم الرئاسي 

إلى التعرف عمى اآللية التي يتم بيا مراجعة سعر و ىدف الباحث من (مقال )يالمرفق العام، وه
 047-15موضحا ذلك تطبيقيا مع التعرض إلى شروط تطبيق ذلك من خالل المرسوم  ،الصفقة

العام، وقد خمصت دراستو إلى أنو وبالرغم من المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويض المرفق 
عديد التعديالت التي عرفيا السعر وحتى إضافة بعض المواد إال انو ال يزال يعرف بعض النقائص، 
ما يستدعي تنظيم السعر بشكل أكثر وضوحا ودقة حسب كل مرحمة يمر بيا وذلك الستيعاب 

إلسراع في إعداد ونشر األرقام االستداللية الجانب التقني والتطبيقي لو، باإلضافة إلى ضرورة ا
لمراجعة األسعار في الصفقات العمومية والتي تعرف بشكل التأخير، وأخيرا تعديل دفاتر الشروط 

 بما يتماشى ومتطمبات الصفقات العمومية. 1964اإلدارية العامة لسنة 
o ( ،بعنوان: آليات حماية المال العام في 2014/2015دراسة خضري حمزة ) إطار الصفقات

آليات حماية المال العام في إطار  خالليااستعرض الباحث من  العمومية، وهي )أطروحة دكتوراه(
حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس ما مدى فعالية كل من اآلليات القانونية  ،الصفقات العمومية

ات الصمة في حماية اإلدارية والقضائية المنصوص عمييا في تنظيم الصفقات العمومية والقوانين ذ
حيث خمصت الدراسة إلى تعزيز النصوص القانونية المتعمقة  ،المال العام عند إبرام وتنفيذ الصفقة

بإلزامية القيام بالدراسات المسبقة لممشاريع التي تكون الحقا محال لمصفقات العمومية، بداية من 
في قانون الصفقات العمومية، حيث  دراسة الجدوى االقتصادية التي لم ينظميا المشرع عمى اإلطالق

منو التي اشترطت الفصل بين دراسات  18اكتفى باإلشارة إلييا بطريقة غير مباشرة بمقتضى المادة 
النضج ودراسات الجدوى التي تتولى القيام بانجازىا المصالح المتعاقدة قبل تسجيل المشروع والدعوة 

ترط صراحة انجاز الدراسات المتعمقة بالجدوى إلى المنافسة، ىذا عمى الرغم من أن المشرع اش
-98االقتصادية خارج إطار قانون الصفقات العمومية، وذلك بمناسبة إصداره لممرسوم التنفيذي رقم 

المتعمق بنفقات الدولة لمتجييز، ومع ذلك جاء ىذا النص من  1998يوليو  10المؤرخ في  007
سات التي تثبت الجدوى االقتصادية عمى مشاريع منو مقتصرا عمى اشتراط الدرا 17خالل المادة 

الييئات غير الممركزة التابعة لمدولة، دون أن يجعميا شرطا إذا تعمق األمر بمشاريع الييئات 
 الممركزة، وفي المشاريع المنطوية ضمن مخططات التنمية المحمية.

o ( ،تحت عنوان: األجر في الصفقة العمومي2014/2015دراسة أكرور ميريام ) ة لألشاال، وهي
 بحيثإلى موضوع األجر في الصفقة العمومية لألشغال،  من خاللياتم التطرق  )أطروحة دكتوراه(

ىدفت الباحثة إلى معرفة كيف يساىم األجر في إبراز خصوصية الصفقة العمومية لألشغال، وكيف 



 مرقابة عمى مراجعة األسعار والنفقات العموميةلاألدبيات النظرية :               ولالفصل األ 
 

[19] 
 

عالقة الوطيدة بين يتم تحديد أجرىا، حيث توصمت إلى أن القانون الجزائري لمصفقات يبنى عمى ال
األجر وانجاز األشغال فال يدفع المقابل المالي إال لألشغال المنجزة فعال، وكل شغل منفذ من طرف 

وألجل ىذا تبنى القانون الكيفيات  ،المقاول وحظي بقبول المصمحة المتعاقدة يستحق عميو أجرا
سعر بناءا عمى قائمة سعر الوحدة، األربعة لتحديد السعر والمتمثمة في السعر اإلجمالي والجزافي، ال

السعر بناءا عمى النفقات المراقبة والسعر المختمط، حيث دعى المشرع صراحة المصالح المتعاقدة 
إلى تفضيل تقنية السعر اإلجمالي الجزافي دون أن يبرر ايجابيات ىذه الطريقة حيث أن الممارسة 

قائمة سعر الوحدة لكونو أكثر تناسبا مع معطيات أظيرت المجوء المتزايد إلى تقنية السعر بناءا عمى 
انجاز الصفقة العمومية لألشغال، ما يوضح رغبة المشرع بالتوجو نحو إبرام صفقات بأسعار ثابتة 
وغير قابمة لمتعديل، كما تضمن قانون الصفقات العمومية المجوء إلى تقنية األسعار القابمة لمتعديل إذ 

باإلضافة إلى المجوء المكثف من قبل المصالح  ،ومراجعة األسعار نظم الشروط التي تسمح بتحيين
 نأكميات وحجم األشغال وأسعارىا في المتعاقدة إلى تقنية الممحق التي تسمح بإعادة النظر في 

واحد، باإلضافة إلى تقبمو تحت مقتضيات العدالة المالية دفع أجر األشغال غير المقررة ولكن طبقا 
اتو دون أن تصبح وسيمة لتجاوز ليتسنى لممقاول الحصول عمى مستحق لشروط وقواعد صارمة

 األصمي لألشغال أو وضع ميزانية الصفقة في إشكاليات غير مبررة. طاراإل
o ( ،بعنوان: العوامل المفسرة لنمو اإلنفاق الحكومي في 2013/2014دراسة بيداري محمود )

 ية فاجنر، وهي )رسالة ماجستير(( مع إشارة خاصة لفرض2010-1771االقتصاد الجزائري )
تناول الباحث في دراستو العوامل المفسرة لنمو اإلنفاق الحكومي في االقتصاد الجزائري لمفترة 

حيث ىدف من خالليا إلى تقييم حجم اإلنفاق  ،مع إشارة خاصة لفرضية فاجنر 1991-0212
لى تحديد مدى التوافق من عدمو بين العام في الجزائر وتحديد أىم المتغيرات المحددة لو، باإلضافة إ

في االقتصاد الجزائري، وقد أثبت من خالل الدراسة اإلحصائية  فاقيةاالنقانون فاجنر والسياسة 
لمختمف المؤشرات االقتصادية أن ظاىرة تزايد النفقات العامة كظاىرة مطمقة موجودة في االقتصاد 

ق مع االقتصاد الوطني حيث أن معامل المرونة الجزائري، باإلضافة إلى أن قانون فاجنر ال يتواف
الذي يبين لنا الزيادة في نصيب الفرد من النفقات العامة نتيجة الزيادة من نصيب الفرد من الناتج 
المحمي اإلجمالي لم يتجاوز الواحد خالل فترة الدراسة، كما تمعب اإليرادات العامة ومعظميا إيرادات 

 ،في اتخاذ اإلنفاق العام لالقتصاد الجزائري اتجاه التزايد المستمرقطاع المحروقات تأثيرا واضحا 
وىذا أمرا منطقيا في حالة دولة مثل الجزائر تمثل فييا إيرادات قطاع المحروقات محورا أساسيا ىاما 
في تمويل ميزانيتيا، وبالتالي فان أي توقع في نمو تمك اإليرادات يترتب عنو خطط مالية انفاقية 

 توسعية.
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o ( ،( تحت عنوان: السعر في الصفقات العمومية، وهي )رسالة 2002/2002دراسة أكرور ميريام
ىذه الدراسة إلى السعر في الصفقات العمومية، حيث ىدفت الباحثة من خالل  تطرقت ماجستير(

إلى التعرف عمى خصوصيات السعر في الصفقات العمومية، وىل يكفل تنظيمو تحقيق التوازن بين 
مصمحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد معيا، وقد خمصت إلى أن الطبيعة اإلدارية لمصفقة أىداف ال

العمومية تتقبل أن يكون السعر محل تعديالت خارج اإلطار التعاقدي، وىي تمك التعديالت الناتجة 
يقاع العقوبات، أو إ مكانية عن تطبيق فكرة سمطات اإلدارة والمتمثمة في سمطتي التعديل االنفرادي وا 

تعديل العقد بواسطة تدابير تتخذىا السمطة العمومية انطالقا من فكرة تأقمم الصفقة العمومية مع 
الظروف الطارئة أو الصعوبات المادية غير المتوقعة بشرط الحفاظ عمى التوازن بين المتعاقدين، فإذا 

األسعار، فان  كان اليدف األول لممصالح المتعاقدة ىو الحصول عمى أحسن الخدمات بأحسن
السعر باعتباره المقابل المالي الذي يتقاضاه المتعامل المتعاقد يجب أن يتضمن جميع العناصر 
الكفيمة بتحقيق العدالة المالية. كما عرف تنظيم السعر في الصفقات العمومية الكثير من النقائص 

اعيد...الخ، مما يؤدي إلى كترك السمطة التقديرية لإلدارة في كثير من المسائل مثل األجال والمو 
لرقابة عمى اتخاذىا بعض اإلجراءات التعسفية، باإلضافة إلى وجود فراغات قانونية كثيرة من حيث ا

ل يحمرغم انو  1964العمل بدفاتر الشروط اإلدارية العامة لعام  واستمرار األسعار و المراجعة،
نية لمصفقات العمومية في ما تعمق نصوص فرنسية ممغاة تماما، كما عرف غياب دور المجنة الوط

 بالسعر، وغياب اجتياد قضائي دائم يكفل توضيح أحكام قانون الصفقات العمومية.

 المطمب الثاني: مناقشة الدراسات السابقة

األمر يفرض عمى الباحث إتباع عديد الخطى لحميا من فإن ىذا باعتبار أن أساس البحث إشكالية،      
ىذا ما ينتج عنو تنوع واختالف في  األداة،و لمنيج ااختيار ب اقتراح التوصيات، مرورا إلى ،فرضياتلم اتحديد
يمخص الغرض من ىذا المطمب فنظرا  ماوىو  .فكل بحث لو طابعو وبنيتو الخاصة ةالعممياآلراء 

استوقفتنا العديد من النقاط التي تختمف  دراستنا بموضوع الستطالعنا عمى بعض من الدراسات ذات الصمة
 .بو وما ىو متبع ومستيدف من طرفناأو تتشا

 يمي: تختمف ودراستنا ما أوومن بين العناصر التي تتشابو      

 من حيث الهدف - أ

ركزت عمى الصفقات العمومية ومختمف الخصوصيات المتعمقة بيا، فمنيا الحظنا أن معظم الدراسات      
تبيان مميزاتيا عن سائر خصوصياتيا في التشريع الجزائري كدراسة "عياد بوخالفة" بغرض  إلىمن تعرض 
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الصفقات العمومية كدراسة "خضري  إطارحماية المال العام في  آليات ومنيا من تناول، األخرىالعقود 
وطرق ممارستيا بيدف وضع المقترحات الالزمة لتطوير واقع  اآللياتالتعرف عمى طبيعة ىذه  بغرضحمزة" 

عمى  لممحافظةالرقابية  األوجوأحد  إلىفي حين تطرقنا نحن  الصفقات العمومية، إطارحماية المال العام في 
وذلك بغرض تسميط الضوء عمى الدور الذي تمعبو ىذه  األسعارالمال العام أال وىي الرقابة عمى مراجعة 

 ي ضبط صرف النفقات العمومية.ف األخيرة

 من حيث المتايرات  - ب

أال وىو  لمصفقات العمومية،جانب معين من المفيوم الواسع  إالتناولنا نحن من خالل ىذه الدراسة      
ممحافظة لالرقابية  األوجوأحد  اكمتغير مستقل لدراستنا باعتبارى االرقابة عمى مراجعة األسعار والذي اتخذناى

عام، ولعل من أكثر الدراسات تشابيا ودراستنا دراسة "حمودي محمد" ودراسة "أكرور ميريام عمى المال ال
الذي يتضمن وىو الموضوع  ،لتناول كل منيما موضوع السعر في الصفقة العمومية نظرااجيستير ودكتوراه" م

في حين تطرق  شروط تعديمو والرقابة عميو. إلىأنواعو وصوال  إلىكل خصوصيات السعر من تعريفو 
العوامل المفسرة لنموىا  فمنيا من درسلنفقات العمومية و االمتغير التابع بدراستنا أال وى إلى األخربعضيا 

يف دور الرقابة المالية في ترشيدىا كدراسة "بن زيدي عبد المط ومنيا من تناول ،كدراسة "بيداري محمود"
كمتغير تابع لبحثو وىو الثاني في حين اتخذىا  ،لدراستو بحيث اتخذىا األول كمتغير وحيد، الجياللي" وقالون

 وتوظيف المتغير بدراستنا. ما يتوافق 

 من حيث المنهج المتبع -ج 

وىذا من خالل تحميل  ،أن أغمب الدراسات اعتمدت المنيج الوصفي التحميمي لبموغ ما ترمي إليو الحظنا     
راسات التي عالجت موضوع الصفقات العمومية ىي واستقراء النصوص القانونية عمى اعتبار أن أغمب الد

الذي تناول النفقات  األخرالبعض  ، مع اعتمادمن طرفنا والمنيج المتبع يتوافق وىو مادراسات قانونية 
يجادوالمنيج التجريبي لتتبع تطور النفقات العامة  كالمنيج اإلحصائي ،مناىج أخرى العمومية العالقة بينيا  وا 

 .ي الجزائر كدراسة "بيداري محمود"وبين النمو االقتصادي ف

 المكاني اإلطارمن حيث  -د 

كانت عمى المستوى الوطني وىو األمر الذي اختمفت فيو دراستنا عن الدراسات  غالبية الدراسات إن     
يدا بييئة الرقابة المالية لوالية وتحد عمى المستوى المحميبحيث أجرينا الدراسة التطبيقية لدراستنا  السابقة
 . ادرار
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 خالصة الفصل:

تطرقنا في ىذا الفصل إلى المفاىيم األساسية لكل من الرقابة عمى مراجعة األسعار والنفقة العمومية،      
وقد التمسنا من خاللو اليدف الذي تسعى إليو كل منيما، بحيث يتمثل ىدف الرقابة عمى مراجعة األسعار 

إال أنو وبالرغم من اختالف  .ظة عمى المال العام، و ىدف النفقة العمومية في إشباع حاجة عامةفي المحاف
 األىداف غير أن المعمول بو واحد، أال وىو المال العام.

بينيما وتدعيما لما ورد بالجانب النظري لدراستنا، قمنا بإجراء دراسة تطبيقية  تجمعولتبيان العالقة التي     
لممارسة الرقابة عمى ىذا  تطبيقياباعتباره حقال  عمى مراجعة األسعار بجياز الرقابة المالية لوالية أدرار،

 ، مقدمين ذلك في شكل فصل تطبيقي لدراستنا، وىو ما سنتناولو تاليا.اإلجراء

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرل الثاني:
 على مخاجعة األسعار دراسة تظبيقية

 لهالية أدرار لخقابة الماليةهيئة اب
 



 درارأالخقابة المالية لهالية هيئة ب على مخاجعة األسعار تظبيقيةدراسة      الفرل الثاني:    
 

[24] 
 

 :تمهيج

لكل مغ الخقابة عمى مخاجعة األسعار وكحا  ألسفيػمي اإلشارتقجيع  إلىبعج التصخق في الفرل الدابق      
وكحا الػقػف عمى مزسػن  .، السحكخات والسجالتورد في مختمف القػانيغ، الكتب الشفقة العسػمية في ضل ما

تحميل الخقابة عمى مخاجعة األسعار  إلىسشتصخق في ىحا الفرل  .سػضػعالجراسات الدابقة ذات الرمة بال
تحميل واستشصاق وذلظ مغ خالل حقال لمجراسة التصبيؿية ىحه،  االخقابة السالية لػالية أدرار، باعتبارىييئة ب
 .ألرقام والبيانات السقجمة مغ شخف األعػان السخاقبيغ بياا

 :يغ التالييغالسبحث إلىوىحا بتقديع الفرل       
  :الخقابة المالية لهالية أدرار.تقجيم عام لهيئة المبحث األول 
  :األسعارتحليل الخقابة على مخاجعة المبحث الثاني. 
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 درارأالخقابة المالية لهالية تقجيم عام لهيئة : األولالمبحث 

صخف ىحه  تزسغ، ولكي دية واالجتساعيةمبالغ كبيخة الستسخار نذاشاتيا االقترا بإنفاقتقػم الجولة      
جياز رقابي يقف عمى عسمية الخقابة الدابقة لمشفقات العسػمية،  وضعت ،ىػ مخصط لو السبالغ وفق ما

 .اإلنفاقالتي تقع قبل  والتجاوزات مغ دور كبيخ في تفادي األخصاء لولسا وأعصتو العجيج مغ الرالحيات 

 لمالية لهالية أدرارالخقابة اهيئة  تقجيماألول: المظلب 

مػجد ليا في شكل  تقجيعمغ خالل ، ػالية أدرارلسالية ييئة الخقابة الل اتعخيففي ىحا السصمب  تشاولسش     
 .وعخض ـيكميا التشطيسي بصاقة فشية

 درارألهيئة الخقابة المالية لهالية بظاقة فنية أوال: 

 :في الججول التالي مػضح ، كسا ىػة لػالية أدرارىيئة الخقابة الساليعغ  مػجد ؼيسا يمي عخض قجمسش     

 درارألهيئة الخقابة المالية لهالية (: بظاقة فنية 1-2الججول رقم )

 شخح البيان البيان
 ىيئة الخقابة السالية لػالية أدرار االسم القانهني للهيئة

 لمخقابة السدبقة مالية إداريةىيئة  الذكل القانهني
 وزارة السالية الهزارة التابعة لها
 1975سشة  تاريخ التأسيذ

 شخيق السصار بمجية أدرار لهيئةالمقخ الخئيدي ل
تصبيق التذخيع الخقابة السدبقة عمى الشفقات السمتدم بيا عغ شخيق  النذاط األساسي

 والتشطيع الستعمقيغ بالشفقات العسػمية.
التابعة  واإلداراتلسؤسدات رقابة الشفقات التي يمتدم بيا عمى ميدانيات ا مجال تجخلها

لمجولة، والسيدانيات السمحقة، وعمى الحدابات الخاصة لمخديشة، 
 .اإلداري وميدانيات الػاليات والسؤسدات العسػمية ذات الصابع 

 مػضف 65 عجد العمال
 http://www.mfdgi.gov.dz المهقع االلكتخوني

 .السؤسدة معمػمات مغباالعتساد عمى غ يإعجاد الصالبمغ المرجر: 

 

http://www.mfdgi.gov.dz/
http://www.mfdgi.gov.dz/
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 درارألهيئة الخقابة المالية لهالية الهيكل التنظيمي ثانيا: 

 سشدتعخض مغ خالل الذكل السػالي التػزيع الييكمي لييئة الخقابة السالية لػالية أدرار وفقا لسا جاء بو     
يحجد عجد والحي ، 2012يػليػ سشة  9السػافق  1433شعبان عام  19سؤرخ في السذتخك الػزاري القخار ال

 السخاقبيغ السالييغ والسخاقبيغ السالييغ السداعجيغ وكحا تشطيع مرالح السخاؾبة السالية في مكاتب وفخوع.
 خقابة المالية لهالية أدرارلهيئة ال(: الهيكل التنظيمي 1-2الذكل رقم )

 
1 

 

 

 

 

يػليػ سشة  9السػافق  1433شعبان عام  19سؤرخ في السذتخك الػزاري القخار عمى الاالعتساد بغ يمغ إعجاد الصالبالمرجر: 
، يحجد عجد السخاقبيغ السالييغ والسخاقبيغ السالييغ السداعجيغ وكحا تشطيع مرالح السخاؾبة السالية في مكاتب وفخوع، 2012

 .05، السادة 28الجخيجة الخسسية، العجد 
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o  :حج أعػان الخقابة الدابقة عمى الشفقات السمتدم بيا، يعيغ بقخار مغ الػزيخ ػ أىالمخاقب المالي
ويعج مدؤوال عغ سيخ مجسػع السرالح السػضػعة تحت سمصتو وعغ التأشيخات  ،السكمف بالسالية

 .1االتي يدمسي
 :2تتسثل ميستو في و
 الحخص عمى تصبيق التذخيع والتشطيع الستعمقيغ بالشفقات العسػمية؛ -
 وتشذيصيا؛ وإدارتيارمحة السخاؾبة السالية تشطيع م -
ومجالذ  اإلداريةتسثيل الػزيخ السكمف بالسالية لجى لجان الرفقات العسػمية ولجى السجالذ  -

 والسؤسدات األخخى؛ اإلداري تػجيو السؤسدات العسػمية ذات الصابع 
الػزيخ  إلى التي تػجو ةات وعخوض األحػال الجورية الػاؼيتقاريخ سشػية عغ الشذاش إعجاد -

 ؛السكمف بالسالية
 الؿيام بأية ميسة أخخى متختبة عغ عسميات السيدانية؛ -
تشفيح كل ميام الفحز والخقابة الستعمقة بجػانب تصبيق التذخيع والتشطيع الستعمقيغ بالسالية  -

 العسػمية، بشاءا عمى قخار مغ الػزيخ السكمف بالسالية؛
 ؛3التذخيع السعسػل بو إلىالديخ عمى صحة تػضيف الشفقات بالشطخ  -
 ؛االعتساداتالتحقق مدبقا مغ تػفخ  -
صحة الشفقات بػضع تأشيخة عمى الػثائق الخاصة بالشفقات أو تعميل رفس التأشيخة عشج  إثبات -

 االقتزاء، وذلظ ضسغ األجال السحجدة عغ شخيق التشطيع والتي تخاعي شبيعة الػثيقة؛
 ي؛لألمخ بالرخف في السجال السال تقجيع نرائح -
إعالم الػزيخ السكمف بالسالية شيخيا، برحة تػضيف الشفقات وبالػضعية العامة لالعتسادات  -

 السفتػحة والشفقات السػضفة.
o  :ويعج يعيغ السخاقب السالي السداعج بقخار مغ الػزيخ السكمف بالسيدانيةالمخاقب المالي المداعج ،

 السالي، عغ األعسال التي يقػم بيا وعغالسخاقب  إليومدؤوال في حجود االختراصات التي يفػضيا 
                                       

يتعمق بالخقابة  14/11/1992السػافق ل 1413جسادى األول عام  19مؤرخ في  92/414الجدائخ، مخسػم تشفيحي رقع  1
 .31، السادة 82بقة لمشفقات التي يمتدم بيا، الجخيجة الخسسية، العجد الدا

يتعمق بسرالح  21/11/2011السػافق ل 1432ذي الحجة عام  25مؤرخ في  11/381الجدائخ، مخسػم تشفيحي رقع  2
 .10، السادة 64السخاؾبة السالية، الجخيجة الخسسية، العجد 

يتعمق بالسحاسبة العسػمية،  1990غذت سشة  15السػافق  1411محخم عام  24مؤرخ في  21-90الجدائخ، قانػن رقع  3
 .58، السادة 35الجخيجة الخسسية، العجد 



 درارأالخقابة المالية لهالية هيئة ب على مخاجعة األسعار تظبيقيةدراسة      الفرل الثاني:    
 

[28] 
 

ويكمف تحت سمصة السخاقب السالي بالحخص عمى تصبيق التذخيع والتشطيع  ،1االـتأشيخات التي يدمسي
 :2يمي ما إلى باإلضافةالستعمقيغ بالشفقات العسػمية، 

 ؛إليومداعجة السخاقب السالي في مسارسة السيام السدشجة  -
 ؛إليوعغ نذاشاتو وضخوف مسارسة الرالحيات السدشجة  تقخيخ لمسخاقب السالي إعجاد -
السخاقب السالي في حالة غيابو أو حرػل مانع لو، حدب الذخوط والكيؽيات التي تحجد  إنابة -

 بسػجب قخار مغ الػزيخ السكمف بالسيدانية.
o  :3ويكمف عمى الخرػص بسا يأتيمكتب محاسبة االلتدامات والتحليل والتلخيص: 

 ؛لتدامات بالشفقات باستثشاء عسميات التجييد العسػميمدظ محاسبة اال -
 ؛إعجاد الػضعيات اإلحرائية الجورية الستعمقة بااللتدامات بالشفقات والتعجاد ألسيدانياتي -
السداىسة في تشفيح السخصط التػجييي لإلعالم اآللي لمسجيخية العامة لمسيدانية، عمى مدتػى  -

 ؛السرمحة
 كاتب األخخى لمسرمحة.جسع التقاريخ التي تعجىا الس -
o :إجخاءات الخقابة عمى  الحي تشفح ؼيو جسيع السكتبىػ  مكتب عمليات التجهيد والرفقات العمهمية

قسشا بتخريز السصمب السػالي لتقجيع تعخيف شامل لو، ابتجاءا مغ كيؽية مخاجعة األسعار، وليحا 
 تعييغ رئيدو إلى السيام السدشجة إليو.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 الدابق. 92/414، مغ السخسػم التشفيحي 31السادة  1
 الدابق. 11/381، مغ السخسػم التشفيحي 13السادة  2
، يحجد عجد السخاقبيغ السالييغ 2012يػليػ سشة  9ػافق الس 1433شعبان عام  19الجدائخ، قخار وزاري مذتخك مؤرخ في  3

 .05، السادة 28والسخاقبيغ السالييغ السداعجيغ وكحا تشطيع مرالح السخاؾبة السالية في مكاتب وفخوع، الجخيجة الخسسية، العجد 
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 مكتب عمليات التجهيد والرفقات العمهميةتقجيم  ني:المظلب الثا

السيام السػكمة  إلىرئيدو  السكتب محل الجراسة، انصالقا مغ كيؽية تعييغ إلىسشتصخق في ىحا السصمب      
 .إليو

 مكتب عمليات التجهيد والرفقات العمهميةتقجيم أوال: 

مف بالسيدانية بشاءا عمى اقتخاح مغ السخاقب يتخأس ىحا السكتب رئيذ مكتب يعيغ بقخار مغ الػزيخ السك     
 :1السالي، مغ بيغ

o رتبة مفتر محمل مخكدي لمسيدانية أو رتبة معادلة  إلىغ الحيغ يشتسػن عمى األقل يالسػضفيغ السخسس
 ليا؛

o  رتبة مفتر محمل رئيدي لمسيدانية أو مفتر محمل لمسيدانية أو  إلىالسػضفيغ السخسسيغ الحيغ يشتسػن
 ( سشػات مغ الخجمة الفعمية بيحه الرفة.3لة ليسا، الحيغ يثبتػن ثالث )رتبة معاد

 مليات التجهيد والرفقات العمهميةمهام مكتب عثانيا: 

 :2كاألتيأسشجت لو مجسػعة مغ السيام نحكخىا      

o  دراسة مذاريع دفاتخ شخوط السشاقرات أو التخاضي التي يكػن فييا السخاقب السالي أو مسثمو مقخرا
 عزػا في لجشة الرفقات؛ أو

o  دراسة مذاريع الرفقات العسػمية والسالحق التي يكػن فييا السخاقب السالي أو مسثمو مقخرا أو عزػا
 في لجشة الرفقات؛

o التقاريخ التقجمية والتحميمية الستعمقة بسذاريع العقػد التي تست دراستيا؛ إعجاد 
o التكفل بخخز البخامج والتعجيالت التي شخأت عمييا؛ 
o الخقابة الدابقة لسذاريع االلتدام بالشفقات التي يتكمف بيا السكتب؛ 
o مدظ محاسبة االلتدامات بالشفقات التي يتكفل بيا السكتب؛ 
o محكخات الخفس، إعجاد 
o  تجويغ التأشيخات والخفس؛مدظ سجالت 

                                       
 الدابق. 11/381، مغ السخسػم التشفيحي 16 السادة 1
 الدابق. 2012لدشة ، مغ القخار الػزاري السذتخك 05 السادة 2



 درارأالخقابة المالية لهالية هيئة ب على مخاجعة األسعار تظبيقيةدراسة      الفرل الثاني:    
 

[30] 
 

o  دراسة مذاريع دفاتخ الذخوط والرفقات العسػمية والسالحق التي ال تجخل ضسغ اختراص لجان
 الرفقات؛

o  السبيشة لمشقائز السالحطة في الرفقات العسػمية والسالحق السؤشخ عمييا مغ  اإلشعاراتتحزيخ
 شخف لجان الرفقات العسػمية السؤىمة؛

o متابعة السمفات التي تكػن مػضػع رفس التأشيخ أو التغاضي؛ 
o األولجسادى 19السؤرخ في  414-92التقاريخ السشرػص عمييا في السخسػم التشفيحي رقع  إعجاد 

 ؛1992نػفسبخ سشة  14السػافق ل 1413عام 
o تحاليل دورية متعمقة بالرفقات العسػمية؛ إعجاد 
o تذكيل رصيج وثائقي متعمق بالرفقات العسػمية والشفقات العسػمية؛ 
o ؛وضع تحت ترخف مكتب محاسبة االلتدامات والتحميل والتمخيز عشاصخ السعمػمات السصمػبة 
o الستعمقة بااللتدامات بالشفقات التي يتكفل بيا السكتب. الجورية رائيةاإلحالػضعيات  إعجاد 

 األسعارتحليل الخقابة على مخاجعة  المبحث الثاني:

بػية اكتذاف  ،جسيع حاالت مخاجعة األسعار ومحكخات الخفسسيتع في ىحا السبحث عخض وتحميل      
يث عجدىا حالسقارنات عمييا مغ  بعس إجخاءثع  ،وحرخ أغمب أسباب رفس مخاجعة ىاتو الحاالت

 .ة صحة مخاجعتياوالسيام الستبعة أثشاء مخاؾب ،ومبالغيا

 والخقابة عليهااألسعار عخض حاالت مخاجعة المظلب األول: 

 ومحكخات الخفس التي تست الخقابة عمييا في سشة ىحا السصمب حاالت مخاجعة األسعار فيسشتشاول      
تحميميا الستشتاج تفديخات في شكل ججاول والعسل عمى  ومبالغيا ،اعجدى عخضمغ خالل وذلظ  ،2019

 .ليا

 :من حيث طبيعة المذخوع اتالرفق (1

شبيعة البشػد السذكمة  كسا تعشيماـية محتػى الرفقة التي ابخم مغ اجميا العقج،  صبيعة السذخوعبيقرج      
 أنأو بأشغال البشاء والتييئة العسخانية،  تتسثل شبيعة السذخوع في الؿيام أنلجفتخ شخوط الرفقة، حيث يسكغ 

 كساتترف بكػنيا عبارة عغ دراسات متخررة تجخييا مختمف مكاتب ومؤسدات الجراسات السعتسجة، 
 تكػن شبيعة السذخوع ىي تدويج السؤسدات بالمػازم السصمػبة أو تقجيع خجمات. أنيسكغ 
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 2119لدنة  المذخوع(: عجد ومبالغ الرفقات من حيث طبيعة 2-2الججول رقم )
طبيعة 
 المذخوع

 المجمهع خجمات دراسات لهازم أشغال

 21 2 5 2 12 العجد

 الندبة
 المئهية%

57.14 9.52 23.81 9.52 100 

المبالغ 
 )دج(

819,669,130.00 325,233,212.00 93,790,566.00 19,917,468.00 1625866106376.00 

الندبة 
 المئهية %

65.12 25.84 7.45 1.58 100 

 .مغ إعجاد الصالبيغ باالعتساد عمى معمػمات مغ السؤسدة المرجر:

، يسكششا عخض ندب الرفقات مغ حيث شبيعة انصالقا مغ البيانات السػضحة في الججول أعاله     
 السذخوع في الذكل التالي:

0

20

40

60

80

  المبالغ   العجد 

 خجمات دراسات لهازم أشغال

ندب عجد ومبالغ الرفقات من حيث طبيعة المذخوع     -  رقم  الذكل
     لدنة 

 
 (.2-2)باالعتساد عمى الججول رقع  الصالبيغمغ إعجاد  المرجر:

حيث  شبيعة مذاريع الرفقات العسػمية،أعاله أن ىشاك تشػع في  والذكل البياني طيخ لشا مغ الججولي     
عجد السذاريع بأنو ىشاك تفاوت في كسا نالحظ ، صفقة 21 إجسالي قجرهمتسثمة في عجد  أنػاع 04 بمغ عجدىا

لدشة  مجسػع السذاريعمغ  األكبخالجدء  الاألشغ مذاريععجد  بمغحيث  ،مذخوعلصبيعة كل السشجدة بالشدبة 
بسبمغ مذاريع  5بـ  الجراسات مذاريعثع  ،دج 819,669,130.00قجر بسبمغ مذخوع  12بـ  2019
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مذخوعيغ لكل مشيسا بسبمغ قجر عمى المػازم والخجمات  مذاريع عجد، في حيغ بمغ دج 325,233,212.00
 ج.د 19,917,468.00دج و  325,233,212.00التػالي ب

 :إلىبيغ أعجاد ومبالغ ىحه الرفقات التفاوت  أسباب تعػدو      
o  التي تأتي  حجع السذاريع إلىراجع  األخخى مقارنة باألنػاع  األسجعمى حرة  األشغالحيازة صفقات

السذخع الجدائخي ضسغ  ، والى السبمغ التقجيخي الزخع الحي خررو ليااألشغالصفقات  إشارفي 
 سا يفػق رفقات العسػمية وتفػيزات السخفق العام والسقجر بقانػن المغ  13السادة 

 ؛1( دج12.000.000)
o  بالخغع مغ أن عجد صفقات رفقات الجراسات مقارنة بصفقات المػازم  ضخامة مبمغكسا نفدخ

السبمغ التقجيخي السخرز لرفقات المػازم حجع  إلى ،الجراسات أكبخ مغ عجد صفقات المػازم
( دج لمجراسات 6.000.000) يفػق  مبمغ قجر( دج، في حيغ 12.000.000) سا يفػق والسقجر ب

 ؛الخجماتو 
o  بالرفقات نججىا قميمة مقارنة  حيث الجراساتالخجمات و في عجد صفقات ذح النفدخ  أنكسا يسكششا

 والحيمغ قانػن الرفقات العسػمية،  13في السادة ليسا  السقجرالتخريز السالي  إلى األشغال،
 .تحكع بعجدىايعتبخ العامل الس

 الرفقات من حيث قابليتها للمخاجعة والتحيين (2

ىػ مجى احتخام الرفقة لذخوط السخاجعة  لمسخاجعة والتحييغ مغ حيث قابميتيابالرفقات السقرػد      
، والتي عمى أساسيا يتع ترشيف الرفقة عمى أنيا السشرػص عمييا بقانػن الرفقات العسػمية والتحييغ

 .والتحييغ لمسخاجعة قابمة أو غيخ قابمة

قابمية بتحميل أسباب  ساسشقػم مغ خاللي انحمال ،يغالسػاليوالذكل وسشػضح ذلظ أكثخ مغ خالل الججول      
 عجم قابمية بعس الرفقات لمسخاجعة والتحييغ. أو

 

 

 

                                       
 .الدابق 247-15سخسػم رئاسي رقع مغ ال 13لسادة ا  1
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 2119لدنة  (: عجد ومبالغ الرفقات من حيث قابليتها للمخاجعة والتحيين3-2الججول رقم )

 الندبة المئهية% )دج( المبالغ الندبة المئهية% العجد المخاجعة والتحيينلية قاب الخقم
 65.11 819,469,130.00 57.14 12 قابلة للمخاجعة والتحيين 11

 34.89 43961416246.00 42.86 9 غيخ قابلة للمخاجعة والتحيين 12

 100 1625866106376.00 100 21 المجمهع

 .باالعتساد عمى معمػمات مغ السؤسدة البيغمغ إعجاد الص المرجر:

0

20

40

60

80

  العجد 
  المبالغ 

ندب عجد ومبالغ الرفقات من حيث قابليتها للمخاجعة     -  الذكل رقم 
    والتحيين لدنة 

 قابلة للمخاجعة والتحيين

 غيخ قابلة للمخاجعة والتحيين

 
 (.3-2باالعتساد عمى الججول رقع ) البيغمغ إعجاد الص المرجر:

صفقة  12السػضحة أعاله أن عجد الرفقات القابمة لمسخاجعة والتحييغ بمغت  البياناتنالحظ مغ خالل      
صفقات  09غت الرفقات غيخ القابمة لمسخاجعة والتحييغ دج، في حيغ بم 81964696130.00بسبمغ قجره 

الججول  خالل كسا نالحظ مغ ،2019الرفقات لدشة مبمغ إجسالي مغ  43961416246.00قجر ب بسبمغ 
القابمة ومبالغ الرفقات صفقات األشغال التقارب الػاضح بيغ مبالغ كل مغ  (3-2( والججول رقع )2-2رقع )

صفقة ىي  12ج أن عجد الرفقات القابمة لمسخاجعة والتحييغ والسقجرة بتشتحا ند، ومغ ىلمسخاجعة والتحييغ
 عبارة عغ صفقات أشغال فقط.

 :قابمية صفقات األشغال لمسخاجعة دون سػاىا إلىنفدخ أن ويسكغ      

o ؛صفقات األشغال لصابع الستحبحب ألسعار السػاد التي تقػم عميياا 



 درارأالخقابة المالية لهالية هيئة ب على مخاجعة األسعار تظبيقيةدراسة      الفرل الثاني:    
 

[34] 
 

o وتحييغ مخاجعة إمكانيةسخرز لرفقات األشغال وىػ ما يعصي كحلظ نطخا لحجع السبمغ التقجيخي ال 
 أسعارىا؛

o ىحا ما يجعميا غيخ قابمة لمسخاجعة ،مجة االنجاز السحجدة لرفقات المػازم والسقجرة بذيخ كأقرى حج 
 ىحا الن فتخة االنجاز تكػن ضسغ فتخة صالحية العخوض. والتحييغ

 جوث المخاجعة والتحيينالرفقات القابلة للمخاجعة والتحيين من حيث ح (3

والتي أجخيت أو سػف تجخى عمييا عسمية ويقرج بيا الرفقات التي استػفت شخوط السخاجعة والتحييغ،      
 السخاجعة والتحييغ. 

     (: عجد ومبالغ الرفقات القابلة للمخاجعة والتحيين من حيث حجوث المخاجعة والتحيين4-2الججول رقم )
 2119لدنة 

حجوث  من حيث الخقم
 المخاجعة والتحيين

الندبة  العجد
 المئهية%

الندبة  )دج( المبالغ
 المئهية%

حجوث المخاجعة  11
 والتحيين

15 55.56 10,933,026,530.08 93.03 

عجم حجوث المخاجعة  12
 والتحيين

12 44.44 819,469,130.00 6.97 

 100 11675264956660.08 100 27 المجمهع

 .بيغ باالعتساد عمى معمػمات مغ السؤسدةمغ إعجاد الصال المرجر:

ندب الرفقات القابمة  لعخضبشاء عمى السعصيات السػضحة في الججول أعاله، نقجم الذكل السػالي      
 :لمسخاجعة والتحييغ مغ حيث حجوث السخاجعة والتحييغ
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  العجد 
  المبالغ 

55.56

93.03

44.44

6.97

ندب عجد ومبالغ الرفقات القابلة للمخاجعة والتحيين     -  الذكل رقم 
    لدنة من حيث حجوث المخاجعة والتحيين

 عجم حجوث المخاجعة والتحيين حجوث المخاجعة والتحيين

 
 (.4-2قع )باالعتساد عمى الججول ر  البيغمغ إعجاد الص المرجر:

ىػ مػضح أعاله أن عجد الرفقات القابمة لمسخاجعة والتحييغ التي أجخيت عمييا  نالحظ مغ خالل ما     
 12دج، وبسقجار  10693360266530.08قجره  إجساليصفقة بسبمغ  15عسمية السخاجعة والتحييغ بمغت 

والتي قجرت بسبمغ صفقة بالشدبة لمرفقات التي لع تجخى عمييا عسمية السخاجعة والتحييغ 
 دج. 81964696130.00

السخاجعة والتحييغ تفػق عجد عسمية وبشاءا عمى ىحا ندتشتج أن مقجار الرفقات التي أجخيت عمييا      
( نالحظ أن عجد 3-2الججول رقع ) إلى، حيث وبالخجػع 2019لدشة  الرفقات القابمة لمسخاجعة والتحييغ

صفقة وىػ ما يعادل عجد الرفقات التي لع تجخى عمييا  12قجرت بالرفقات القابمة لمسخاجعة والتحييغ 
 التفديخ التالي: إلىتحييغ بالججول أعاله، ىحا ما يأخحنا عسمية السخاجعة وال

o  صفقة تخز صفقات  15والتحييغ والسقجرة ب أن عجد الرفقات التي أجخيت عمييا عسمية السخاجعة
 نتيجة ل: عسمية السخاجعة والتحييغ دشػات سابقة والتي لع تصبق عمييااألشغال ل

 كأشغال الصخقات؛ إلتساميارفقات بدبب الطخوف التي تتصمبيا تأخخ انجاز بعس ال -
 األرقام االستجاللية الخاصة بيا. إصجارالتأخخ في  -
o صفقة لدشة  12كسا أن عجد الرفقات التي لع تجخى عمييا عسمية السخاجعة والتحييغ والسقجرة ب

 :إلىراجع  2020غاية سشة  إلىيا عسمية السخاجعة والتحييغ لع تصبق عمي 2019
 األرقام االستجاللية الخاصة بيا. إصجارالتأخخ في  -
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 الرفقات القابلة للمخاجعة والتحيين من حيث المخحلة (4

سخاجعة أسعارىا وتحييشيا نتيجة تعخض أسعارىا لمديادة أو الشقران حدب القابمة لالرفقات بيا يقرج      
ومشيا ما ومشيا ما تدتػفي التحييغ  ،، فسغ الرفقات ما تدتػفي السخاجعةح بو متغيخات الدػق ما تدس
 االثشيغ معا. يدتػفي

نقل  إلىفالتحييغ ييجف  فخق بيغ كل مغ السخاجعة والتحييغ،يسكششا أن نعبخ عغ ال سا سبقموانصالقا      
السخاجعة  أما، األمخ باألشغال إعصاء عشجطة األسعار السالح إلىتقجيع العخض  عشجاألسعار السعبخ عشيا 

 كل تحبحب ألسعار الدمع واألجػر أثشاء فتخة انجاز الرفقة. عشجالشطخ في الدعخ  إعادة إلىفتيجف 

مخاحل تعجيل األسعار بالشدبة لمرفقات عجد ومبالغ الرفقات مغ حيث والججول األتي سيػضح لشا      
 القابمة لمسخاجعة والتحييغ.

 2119لدنة  (: عجد ومبالغ الرفقات القابلة للمخاجعة والتحيين من حيث المخحلة5-2ول رقم )الجج  

 .مغ إعجاد الصالبيغ باالعتساد عمى معمػمات مغ السؤسدة المرجر:

 تي:وعمى ضػء السعصيات السقجمة في الججول أعاله، نخصط الذكل األ     

الندبة  العجد المخحلة الخقم
 المئهية%

الندبة  )دج( المبالغ
 المئهية%

 00 00 00 00 مخحلة تحيين األسعار 11

 100 10,933,026,530.08 100 15 مخحلة مخاجعة األسعار 12

 00 00 00 0 مخاجعةمخحلة تحيين و  13

 100 10,933,026,530.08 100 15 المجمهع
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  المبالغ   العجد 
0 مخحلة تحيين األسعار 0
100 مخحلة مخاجعة األسعار 100
0 مخحلة تحيين ومخاجعة األسعار 0

ندب عجد ومبالغ الرفقات القابلة للمخاجعة      -  الذكل رقم 
    لدنة والتحيين من حيث المخحلة

 
 (.5-2ول رقع )باالعتساد عمى الجج الصالبيغمغ إعجاد  المرجر:

( بالشدبة لمرفقات القابمة 4-2أن العجد السػضح في الججول رقع ) يتزح لشا مغ الججول والذكل أعاله،     
صفقة صبت كميا في مخحمة مخاجعة  15ب ةلمسخاجعة والتحييغ مغ حيث حجوث السخاجعة والتحييغ والسقجر 

ورد بالججول الدابق  حيث السخحمة، وبسبمغ يعادل مابالشدبة لمرفقات القابمة لمسخاجعة والتحييغ مغ  األسعار
 دج. 10693360266530.08أال وىػ 

 :إلىمخحمة السخاجعة عمى غخار السخاحل األخخى  إلىونخجع أسباب خزػع جسيعيا      

o  في فتخة صالحية العخوض؛ األشغالصجور األمخ بانجاز 
o  األمخ باالنجاز في أغمب األحيان. عصاءإ تخمي الستعامل الستعاقج عغ الرفقة التي تذيج تأخخ في 
 المخاجعة من حيث عجد مخات الخفض وضعيات الرفقات (5

لخفس  مغ قبلقج تكػن تعخضت  والتي ،التي تست عمييا عسمية السخاجعةضعيات الرفقات بيا و يقرج      
ة رفس مخاجععجد مخات تت ال، وىػ األمخ الحي تحجده صحة الػضعية السقجمة لمسخاجعة فقجأو  السخاجعة

تعجد بتعجد األخصاء فسشيا ما يكػن تفأسباب الخفس ، بيا األخصاء وقػعحدب عجد مخات  بعس الػضعيات
 :بدبب
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o ؛تقجيع السخاجعة في غيخ وقتيا 
o خمل في العشاصخ السكػنة؛ 
o خمل في وضعية السخاجعة؛ 
o خمل في األرقام االستجاللية؛ 
o خمل في تحجيج السعامالت؛ 
o  الحاالت الخاصة.خمل في التعامل مع 

 .الستعمقة بيااألخصاء مختمف وىػ ما سشػضحو أكثخ في الججاول القادمة والتي تتشاول أسباب الخفس و      

 2119لدنة  عجد مخات الخفض حدبالمخاجعة  وضعيات الرفقات(: عجد ومبالغ 6-2الججول رقم )

 ة المئهية%الندب )دج( المبالغ الندبة المئهية% العجد عجد مخات الخفض الخقم
 00 00 00 0 وال مخة 11

 21.84 62,370,986.90 54.55 6 مخة واحجة 12

 55.55 15866756337.00 18.18 2 مختين 13

 22.61 6465916620.90 27.27 3 ثالث مخات 14

 100 28566376944.80 100 11 المجمهع

 .مغ إعجاد الصالبيغ باالعتساد عمى معمػمات مغ السؤسدة المرجر:

السخاجعة حدب عجد مخات وضعيات الرفقات ولتػضيح ذلظ أكثخ سشحاول عخض مختمف ندب      
 الخفس في الذكل البياني التالي:
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ندب عجد ومبالغ وضعيات الرفقات المخاجعة من     -  الذكل رقم 
    حيث عجد مخات الخفض لدنة 

 ثالث مخات  مختين  مخة واحجة  وال مخة 
 

 (.6-2باالعتساد عمى الججول رقع ) مغ إعجاد الصالبيغ المرجر:

ثالث  إلى، أو مختيغ رفس واحجة مخة تكػن ( أن مخات الخفس قج 6-2نالحظ مغ خالل الججول رقع )     
وضعيات  06نالحظ أنو لجيشا  2019، و بشاءا عمى ما ىػ لجيشا مغ معصيات لدشة عمى األقلمخات 

وضعيات  03 إلى 02دج، ومغ  6263706986.90قجره  إجساليتعخضت لمخفس مخة واحجة بسبمغ 
قجر  إجساليوضعيات بسبمغ  ثالثمػضعيتيغ وبثالث مخات لممخفس عمى التػالي بسقجار مختيغ لتعخضت ل

الػضعيات السخاجعة  إجساليدج، ليبمغ  6465916620.90و دج 15866756337.00عمى التػالي ب 
 دج. 28566376944.80 قجره إجساليوضعية بسبمغ  11حدب عجد مخات الخفس 

 :ىػمخات رفزيا عجد والدبب وراء رفس ىحه الػضعيات عمى اختالف      

o أو ،استقخار األجػر حداب معاملالخصأ في  نتيجةفي حداب معامل السخاجعة  الستكخرة األخصاء 
سػف نمتسديا في  غيخه مغ األسباب التي إلى أو في حداب السجسػع األرقام االستجاللية نقلفي 

 السعادالت التي تقػم عمييا عسميةالسرمحة الستعاقجة مغ  تحكععجم ل وىحا راجعالججاول القادمة، 
وىػ ما  ،ب التخكيد والتجقيق في استخخاجياخا لسا تتزسشو مغ معامالت معقجة تتصمالسخاجعة نط

 يفدخ عجم قبػل وال وضعية مخاجعة مباشخة )صفخ وال مخة رفس(.
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 المخاجعة حدب المبلغ المخشجالرفقات  وضعيات (6

أو  واحجة مخة سػاءا ،التي خزعت لعسمية السخاجعة بعج تعخضيا لمخفس الرفقات وضعياتيقرج بيا      
 الخقابة عمى عسمية السبمغ الحي تع استخداده مغ خالل والحي يسثلالسبمغ السخشج  لحجلترل  ،عجة مخات
 السخاجعة.

الرفقات  ضعياتوسشػضح مغ خالل الججول السػالي السقرػد بيا أكثخ وذلظ بأخح حالة مغ كل و      
 .رفزياسخاجعة حدب عجد مخات ال

 2119لدنة  حاالت المخاجعة حدب المبلغ المخشجالومبالغ  (: عجد7-2الججول رقم )

 المبلغ المخشج الخفض األخيخ ولالخفض األ  الحالة الخقم
 )دج(

 الندبة%

 62.65 1968396678.26 4469556663.25 6467956341.51 األولى 11

 4.98 165776860.55 2463396666.30 2569176526.85 الثانية 12

 27.96 868536068.10 561916551.93 1460446620.03 الثالثة 13

 4.41 163956829.94 364046494.91 468006324.85 الخابعة 14

 100 3166666436.85 7768916376.39 10965576813.24 المجمهع

 .مغ إعجاد الصالبيغ باالعتساد عمى معمػمات مغ السؤسدة المرجر:

 يمي:بيانيا كسا (7-2تسثيل الججول رقع )ويسكششا      

0

50

100

 ندبة المبلغ المخشج

62.65 4.98

27.964.41

 الخابعة الثالثة الثانية االولى
                               

 (.7-2باالعتساد عمى الججول رقع ) مغ إعجاد الصالبيغ المرجر:

2119ة لدن المخاجعة (: ندب المبلغ المخشج للحاالت7 -2الذكل رقم )  
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الفخق بيغ مبمغ كل مغ الخفس األول والخفس األخيخ لكل حالة،  (7-2نالحظ مغ خالل الججول رقع )     
اه تشازلي بيغ الخفزيغ، لترل بحلظ لحج السبمغ السخشج الحي حيث اتخحت مبالغ جسيع الحاالت األربعة اتج

% 4.41% و62.65، فقج تخاوحت ندب السبمغ السخشج لألربع حاالت مابيغ يعتبخ كسبمغ مدتخجع لمجولة
 دج. 3166666436.85بسجسػع كمي لمسبالغ السخشجة قجر ب 

 خ مشيا ما يمي:عجة عػامل نحك إلىالتفاوت بيغ الخفزيغ ب ويسكغ أن نخجع سب     

o ةعالسخاج الخصأ في حداب مجسػع معامل *V؛ 
o في حداب العشاصخ السكػنة لسعامل السخاجعة  الخصأV. 
 تقجيم المخاجعة في غيخ وقتهاالمخفهضة بدبب الرفقات  وضعيات (7
، عمى السخاجعة في غيخ وقت السخاجعةتقجيسيا الػضعيات التي تع رفس مخاجعتيا بدبب  يقرج بيا     
الستزسغ تشطيع  247-15وفقا لسا حجده السخسػم الخئاسي  يتع العسل ببشج مخاجعة األسعار أن بسعشى

 :1كسايمي ؼيسا يخز ىحه الػضعيات 101 السادةالرفقات العسػمية وتفػيزات السخفق العام في 
o  ض؛و يعسل ببشج مخاجعة األسعار بعج الفتخة التي تغصييا صالحية العخ 
o بعشػان الخجمات السشفحة فعال دون سػاىا حدب شخوط الرفقة. إال يعسل ببشج مخاجعة األسعار 
تقجيع السخفػضة بدبب الرفقات  وضعياتلتالي سشقػم بتحجيج عجد ومبالغ ومغ خالل الججول ا     

 :2019لدشة  السخاجعة في غيخ وقتيا
 
 
 
 

                                       
ىػ عبارة عغ ؾيسة تعبخ عغ مقجار التغيخ في الدعخ، يتع استخخاجيا مغ خالل معادلة رياضية لمحرػل عمى ؾيسة الدعخ *

ونػضح ىحا أكثخ مغ خالل بعج السخاجعة، وىحا بزخب الدعخ األصمي قبل السخاجعة في معامل السخاجعة الستحرل عميو، 
 .P= P0*Vالسعادلة التالية: 

P.الدعخ بعج السخاجعة : 
P0.الدعخ األصمي قبل السخاجعة : 
V.معامل السخاجعة : 
 الدابق. 247-15مغ السخسػم رئاسي رقع  101السادة  1



 درارأالخقابة المالية لهالية هيئة ب على مخاجعة األسعار تظبيقيةدراسة      الفرل الثاني:    
 

[42] 
 

لدنة  في غيخ وقتها تقجيم المخاجعةالمخفهضة بدبب الرفقات  (: عجد ومبالغ وضعيات8-2الججول رقم )
2119 

 الندبة% )دج( المبالغ الندبة% العجد سبب الخفض الخقم
وقت  فاتإعجاد وضعية  11

 مخاجعتها
2 50 14063726050.00 84.23 

إعجاد وضعية ال يمكن  12
 مخاجعتها في تلك الفتخة

2 50 2662796913.60 15.77 

 100 16666516963.60 100 4 المجمهع

 .د الصالبيغ باالعتساد عمى معمػمات مغ السؤسدةمغ إعجا المرجر:

 ندبيا كسا يمي: ىحه الػضعيات وتحجد     

0

50

100

  المبالغ   العجد 

الرفقات المخفهضة ندب عجد ومبالغ وضعيات     -  الذكل رقم 
    لدنة بدبب تقجيم المخاجعة في غيخ وقتها

اعجاد وضعية فات وقت 
 مخاجعتها

اعجاد وضعية ال يمكن 
 مخاجعتها في تلك الفتخة

 
 (.8-2باالعتساد عمى الججول رقع ) الصالبيغمغ إعجاد  المرجر:

اجعة تقجيع السخ السخفػضة بدبب الرفقات  وضعيات أن، أعالهنالحظ مغ خالل السعصيات السػضحة      
، والى وضعيات فات وقت مخاجعتياوضعية  إعجادوضعيات مخفػضة بدبب  إلىتشقدع  في غيخ وقتيا

، حيث تجدجت الػضعيات السخفػضة بدبب ال يسكغ مخاجعتيا في تمظ الفتخةإعجاد وضعية مخفػضة بدبب 
ال وضعية  دإعجافي وضعيتيغ، مثميا مثل الػضعيات السخفػضة بدبب  فات وقت مخاجعتياوضعية  إعجاد

دج  14063726050.00قجر عمى التػالي ب  إجسالي، بسبمغ يسكغ مخاجعتيا في تمظ الفتخة



 درارأالخقابة المالية لهالية هيئة ب على مخاجعة األسعار تظبيقيةدراسة      الفرل الثاني:    
 

[43] 
 

تقجيع السخاجعة في لمػضعيات السخفػضة بدبب  إجساليعجد  إلىدج، لشرل بحلظ  2662796913.60و
 دج. 16666516963.60قجره  إجساليوضعيات بسبمغ  04 يعادل غيخ وقتيا

 :إلى األخصاءػقػع في ىحه وتعػد أسباب ال     

o التجقيق عمى مدتػى السرمحة الستعاقجة؛ ضعف 
o تياون السرمحة الستعاقجة؛ 
o  األشغال التكسيمية. معبيا التعامل  التي يتع كيؽية السخاجعة التحكع فيعجم 
 لريغة المخاجعة المخفهضة بدبب خلل في العناصخ المكهنةالرفقات وضعيات  (8

، تيالريغبدبب خمل في العشاصخ السكػنة التي تع رفس مخاجعتيا يقرج بيا وضعيات الرفقات      
الستزسغ تشطيع  15/247السخسػم الخئاسي احجدى وفق صيغةيتع  األسعارالعسل ببشج مخاجعة  أنبسعشى 

 :1يمي نرت عمى ما والتي 102 السادةالرفقات العسػمية وتفػيزات السخفق العام في 

o ذتسل صيغ مخاجعة األسعار عمى ما يأتي:يجب أن ت 
o  .جدء ثابت ال يسكغ أن يقل عغ الشدبة السشرػص عمييا في العقج ؼيسا يخز التدبيق الجدافي

 %(؛15وميسا يكغ مغ أمخ، ال يسكغ أن يقل ىحا الجدء عغ خسدة عذخ في السائة )
o حج استقخار التغييخ في األجػرH# ( ؛05قجره خسدة في السائة)% 
o م االستجاللية "األجػر" و "السػاد" السصبقة ومعامل التكاليف االجتساعية.األرقا 
 السخفػضة بدبب خمل في العشاصخ السكػنة لججول السػالي سشقجم وضعيات الرفقاتومغ خالل ا     

 :2019لدشة  لريغة السخاجعة

                                       
 الدابق. 247-15مغ السخسػم رئاسي رقع  102السادة   1
 حيث أن: S-S0/S0الستجاللية لألجػر ويحدب وفق العالقة التالية: يقرج بو ندبة التغيخ في األرقام ا# 

:S  تعشي الخقع االستجاللي لألجخ لمذيخX. 
:S0  1000ب 2011تعشي الخقع االستجاللي القاعجي لألجخ، والسحجد مشح جانفي. 

 S-S0/S0>0.05ن عمى أساس الشدبة الستحرل عمييا مغ خالل حداب السعادلة أعاله، فإذا كا Hبحيث تحجد صيغة  
ؼيأخح بالرياغة التالية:  S-S0<0.05، أما إذا كان H=S(1+K)-0.05*S0/S0(1+K0)فتدتعسل الرياغة التالية: 
H=S0+SK/S0(1+K0) بحيث أن ، k يخمد لسعامل التكاليف االجتساعية السصبق في صيغ تغييخ األسعار لمرفقات السبخمة

 .k=0.5148ىػ:  1999سبتسبخ سشة  30بعج 
 



 درارأالخقابة المالية لهالية هيئة ب على مخاجعة األسعار تظبيقيةدراسة      الفرل الثاني:    
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لريغة  المكهنةالمخفهضة بدبب خلل في العناصخ وضعيات الرفقات (: عجد ومبالغ 9-2الججول رقم )
 2119لدنة  المخاجعة

 الندبة% )دج( المبالغ الندبة% العجد سبب الخفض الخقم
خظأ في صيغة مخاجعة  11

 األسعار
3 27.27 5564486743.00 14.29 

حج استقخار  خظأ في استخخاج 12
 Hالتغييخ في األجهر

5 45.45 17366366269.00 44.74 

خظأ في حداب الندبة  13
 عنرخالمئهية لكل 

3 27.27 15960376722.00 40.98 

 100 38861226734.00 100 11 المجمهع

 .مغ إعجاد الصالبيغ باالعتساد عمى معمػمات مغ السؤسدة المرجر:

وانصالقا مغ السعصيات السػضحة في الججول أعاله، نقجم الذكل السػالي الحي يػضح التفاوت في      
 :لريغة السخاجعة السخفػضة بدبب خمل في العشاصخ السكػنة اتالرفق وضعياتلسبالغ بيغ األعجاد وا
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  العجد 
  المبالغ 

ندب عجد ومبالغ وضعيات الرفقات المخفهضة     -  الذكل رقم 
    بدبب خلل في العناصخ المكهنة لريغة المخاجعة لدنة 

خظأ في صيغة مخاجعة 
 األسعار

خظأ في استخخاج حج 
 استقخار التغييخ في األجهر
خظأ في حداب الندبة 

 المئهية لكل عنرخ

                           
 (.9-2باالعتساد عمى الججول رقع ) مغ إعجاد الصالبيغ المرجر:

السخفػضة بدبب خمل في العشاصخ  وضعيات الرفقاتنالحظ مغ خالل الججول أعاله أن غالبية      
أو ،صيغة مخاجعة األسعارخصأ في  إما :في العشاصخ التالية كانت بدبب الخصأ لريغة السخاجعة لسكػنةا



درارأالخقابة المالية لهالية هيئة ب على مخاجعة األسعار تظبيقيةدراسة      :    الفرل الثاني  

 

[45] 
 

أو خصأ في حداب الشدبة السئػية لكل عشرخ، حيث يخ في األجػر حج استقخار التغي استخخاج خصأ في
ب  قجر ليإجسا غموضعيات بسب 03 األسعارصيغة مخاجعة بمغت الػضعيات السخفػضة بدبب خصأ في 

وضعيات بدبب خصأ في استخخاج حج استقخار التغييخ في األجػر بسبمغ  05دج، وب  5564486743.00
دج، أما الػضعيات السخفػضة بدبب خصأ في حداب الشدبة السئػية لكل  17366366269.00قجره  إجسالي

ضعيات دج، ليبمغ مجسػع الػ  15960376722.00قجره  إجساليوضعيات بسبمغ  03عشرخ بمغت 
 دج. 38861226734.00قجره  إجساليوضعية بسبمغ  11السخفػضة بدبب خمل في العشاصخ السكػنة 

 :إلى لريغة السخاجعة عشاصخ السكػنةبدبب خمل في البيغ أخصاء الخفس  التفاوتونخجع أسباب      

o يذكل مرجرا  ىػ ماو السعقجة،  تخكيبتو إلىاألجػر راجع  التغييخ في الخصأ في استخخاج حج استقخار
ػضعيات ما يفدخ ارتفاع عجد ال ىحاالتي تقع فييا السرمحة الستعاقجة،  األخصاءلمعجيج مغ 
 بيا عمى غخار األخصاء األخخى؛السخفػضة 

o  ،عجم  إلىالحي يؤدي  األمخالخصأ في حداب الشدب السئػية لمعشاصخ السكػنة لريغة السخاجعة
في تحجيج  الخصأأو  ،الشدب السحجدة بالريغةصحة السجسػع الستحرل عميو كالخصأ في نقل 

 ؛األجػر ...الخصيغة حج استقخار 
o  الػضعيات السدجمة بالخصأ في استخخاج حج استقخار التغييخ في األجػر وبالخصأ في حداب الشدبة

وىحا راجع السدجمة بالخصأ في صيغة السخاجعة، السئػية لكل عشرخ، تفدخ عجد الػضعيات 
في أحجىسا أو كالىسا يعشي  مخفػضةوبالتالي تدجيل وضعيات  ،ة لكالىسالتزسغ صيغة السخاجع

 الخصأ في صيغة السخاجعة.تدجيل وضعيات مخفػضة ببالزخورة 
 وضعية المخاجعةالمخفهضة بدبب خلل في  الرفقات وضعيات (9

، و السخفػضة بدبب خمل في العشاصخ السكػنة لريغة السخاجعة الرفقات وضعيات لسفيػمومػاصمة      
األرقام مغ تشطيع الرفقات العسػمية وتفػيزات السخفق العام، وخاصة بشج  102انصالقا مغ السادة 

السػالي الحي يػضح عجد  نقجم الججول، صبقة ومعامل التكاليف االجتساعيةاالستجاللية "األجػر" و "السػاد" الس
 .وضعية السخاجعةالسخفػضة بدبب خمل في الرفقات وضعيات ومبالغ 

 

 

 



 درارأالخقابة المالية لهالية هيئة ب على مخاجعة األسعار تظبيقيةدراسة      الفرل الثاني:    
 

[46] 
 

لدنة  وضعية المخاجعةالمخفهضة بدبب خلل في  وضعيات الرفقات(: عجد ومبالغ 11-2الججول رقم )
2119 

 الندبة% )دج( المبالغ الندبة% العجد سبب الخفض الخقم
خظأ في الخقم االستجاللي  11

 S لألجخ
2 50 1465986547.00 37.73 

خظأ في الخقم االستجاللي  12
 لدعخ المهاد

2 50 2460906843.00 62.27 

خظأ في معامل التكاليف  13
 K االجتماعية

0 0 0.00 00.00 

 100 3866896390.00 100 4 المجمهع

 .مغ إعجاد الصالبيغ باالعتساد عمى معمػمات مغ السؤسدة المرجر:

 ( نقجم الذكل التالي:10-2ىػ مػضح في الججول رقع ) وبشاءا عمى ما     
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  المبالغ   العجد 

الرفقات المخفهضة وضعياتندب عجد ومبالغ     -  الذكل رقم 
    لدنة بدبب خلل في وضعية المخاجعة

 خظأ في الخقم االستجاللي لألجخ

خظأ في الخقم االستجاللي لدعخ 
 المهاد

خظأ في معامل التكاليف 
 االجتماعية

 
 (.10-2باالعتساد عمى الججول رقع ) الصالبيغمغ إعجاد  المرجر:

وضعية السخفػضة بدبب خمل في  وضعيات الرفقات( أن 10-2نالحظ مغ خالل الججول رقع )     
دج، بحيث أخح كل مغ الخصأ في  3866896390.00قجره  إجساليوضعيات بسبمغ  04، بمغت السخاجعة

في الخقع االستجاللي لدعخ السػاد، مقجار وضعيتيغ لكل خصأ بسبمغ قجر عمى  الخقع االستجاللي لألجخ والخصأ



 درارأالخقابة المالية لهالية هيئة ب على مخاجعة األسعار تظبيقيةدراسة      الفرل الثاني:    
 

[47] 
 

خصأ في الوضعية ب ةدج، في حيغ لع تدجل أي 2460906843.00دج و  1465986547.00التػالي ب 
 معامل التكاليف االجتساعية.

في حيغ تدجيل  ،خصأ في معامل التكاليف االجتساعيةالويسكششا أن نفدخ عجم تدجيل وال وضعية ب     
 إلى: §والخصأ في الخقع االستجاللي لدعخ السػاد S°وضعيتيغ لكل مغ الخصأ في الخقع االستجاللي لألجخ

o بالشدبة لمػضعيتيغ  أما، 1999مشح سشة  0.5148والسحجد ب التكاليف االجتساعية  لثبات معام
 اللية.في نقل األرقام االستج في كل مغ الخصأيغ كان سببيا الخصأالسدجمتيغ 

 المخفهضة بدبب خلل في األرقام االستجالليةالرفقات وضعيات  (11

االستجاللية سػاءا التي تذتسل عمييا  األرقامويقرج بيا الػضعيات التي تع رفزيا بدبب خمل في      
األرقام  أووىػ ما تصخقشا لو سابقا،  102في السادة  ةوالسحجد بالشدبة لكل وضعيةصيغة السخاجعة 

والتي تع تػضيحيا مغ شخف  ة القاعجية التي يجب مخاعاتيا عشج تصبيق بشػد مخاجعة األسعاراالستجاللي
 :1كسايمي 104 السادةتشطيع الرفقات العسػمية وتفػيزات السخفق العام في 

o األرقام االستجاللية القاعجية (Io)  اآلتيةالسصمػب أخحىا بعيغ االعتبار ىي: 
خجمة بالذخوع في األشغال عشجما يكػن األمخ بالخجمة قج أرقام الذيخ الحي أعصي ؼيو أمخ ال -

 صجر بعج انقزاء فتخة صالحية العخض أو األسعار؛
أرقام الذيخ الحي انتيت ؼيو صالحية العخض عشجما يكػن أمخ الخجمة بالذخوع في األشغال  -

 ر.اء فتخة صالحية العخض أو األسعاقج أعصي قبل انتي
 
 
 

 
                                       

ويقرج بو األرقام االستجاللية لألجػر التي تشذخ في الجخيجة الخسسية السدتعسمة في صيغ تحييغ ومخاجعة األسعار لمرفقات،  °
 الخاصة بكل شيخ والتي تشذخ في شكل فرػل.

عار لمرفقات، ويقرج بيا األرقام االستجاللية لمسػاد التي تشذخ في الجخيجة الخسسية السدتعسمة في صيغ تحييغ ومخاجعة األس§ 
 الخاصة بكل شيخ والتي تشذخ في شكل فرػل.

 الدابق. 247-15مغ السخسػم رئاسي رقع  104السادة  1
  



 درارأالخقابة المالية لهالية هيئة ب على مخاجعة األسعار تظبيقيةدراسة      الفرل الثاني:    
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لدنة  المخفهضة بدبب خلل في األرقام االستجاللية الرفقات بالغ وضعيات(: عجد وم11-2الججول رقم )
2119 

 الندبة% )دج( المبالغ الندبة% العجد سبب الخفض الخقم
خظأ في األرقام االستجاللية  11

 I0القاعجية 
4 57.14 18561066947.00 86.34 

خظأ في األرقام االستجاللية  12
 Iلكل وضعية 

3 42.86 2962826394.00 13.66 

 100 21463896341.00 100 7 المجمهع

 .مغ إعجاد الصالبيغ باالعتساد عمى معمػمات مغ السؤسدة المرجر:

 والذكل التالي يػضح ىحه الػضعيات بيانيا:     
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  المبالغ   العجد 

ندب عجد ومبالغ وضعيات الرفقات المخفهضة       -  رقم  الذكل
    بدبب خلل في األرقام االستجاللية لدنة 

 خظأ في األرقام االستجاللية لكل وضعية خظأ في االرقام االستجاللية القاعجية
 

 (.11-2باالعتساد عمى الججول رقع ) الصالبيغمغ إعجاد  المرجر:

   



 درارأالخقابة المالية لهالية هيئة ب على مخاجعة األسعار تظبيقيةدراسة      الفرل الثاني:    
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بمغت ( أن الػضعيات السخفػضة بدبب خمل في األرقام االستجاللية 11-2الججول رقع ) نالحظ مغ خالل   
دج، حيث كان نريب الخصأ في األرقام االستجاللية  21463896341.00وضعيات بسجسػع كمي قجره  07

دج،  18561066947.00قجر ب  إجساليوضعيات مغ مجسػع الػضعيات السخفػضة بسبمغ  04القاعجية 
قجر ب  إجساليوضعيات لمخصأ في األرقام االستجاللية لكل وضعية بسبمغ  03 في مقابل

 دج. 2962826394.00

 :إلىوتعػد أسباب الػقػع في ىحه األخصاء      

o االستجاللية القاعجية عغ  األرقامعجد الػضعيات السخفػضة بدبب خصأ في في  رتفاع اال تعػد أسباب
مشح األمخ باالنجاز  إلى ،ألرقام االستجاللية لكل وضعيةعجد الػضعيات السخفػضة بدبب خصأ في ا

 ؛ابتجاءا مغ ىحه الفتخة القاعجية في مجة صالحية العخوض وتحجيج األرقام االستجاللية
o  الخصأ  إلىلكل وضعية يعػد سببيا  االستجاللية األرقامأـسا بالشدبة لمػضعيات السدجمة بالخصأ في

 ة بيا.االستجاللية الخاص األرقامفي نقل 
 المخفهضة بدبب خلل في تحجيج المعامالت وضعيات الرفقات (11

 قانػن ويقرج بيا الػضعيات التي تع رفزيا بدبب أخصاء في تحجيج السعامالت التي نز عمييا      
 يمي: والتي جاءت بسا 102 السادةالرفقات العسػمية وتفػيزات السخفق العام في 

 يا في صيغ مخاجعة األسعار، ؼيسا يأتي:تتسثل السعامالت التي يجب مخاعات     

o  السعامالت السحجدة مدبقا والػاردة في الػثائق الستعمقة باستذارة السؤسدات، باستثشاء الحاالت السبخرة
 كسا يشبغي؛

o مبخمة  السعامالت السحجدة باتفاق مذتخك بيغ األشخاف الستعاقجة عشجما يتعمق األمخ برفقة عسػمية
 .ديطحدب إجخاء التخاضي الب

وضعية مخفػضة  أنياالتي عمى أساسيا ترشف الػضعية عمى  األخصاءوالججول السػالي سيػضح لشا      
 بدبب خمل في تحجيج السعامالت:
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لدنة  المخفهضة بدبب خلل في تحجيج المعامالت وضعيات الرفقات(: عجد ومبالغ 12-2الججول رقم )
2119 

 الندبة% )دج( المبالغ الندبة% العجد سبب الخفض الخقم
خظأ في حداب معامل  11

 Hاستقخار األجهر 
5 55.55 17660596045.00 41.65 

خظأ في حداب معامل  12
 Vالمخاجعة 

4 44.44 24666906740.00 58.35 

خظأ في حداب معامل  13
 U التحيين

0 00.00 00.00 00.00 

 100 42267496785.00 100 9 المجمهع

 .باالعتساد عمى معمػمات مغ السؤسدة مغ إعجاد الصالبيغ المرجر:

 ىػ مػضح في الججول أعاله، نقجم التسثيل البياني التالي: وعمى أساس ما     
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  المبالغ   العجد 

ندب عجد ومبالغ وضعيات الرفقات المخفهضة      -  الذكل رقم 
    بدبب خلل في تحجيج المعامالت لدنة 

خظأ في حداب معامل استقخار 
 االجهر

 خظا في حداب معامل المخاجعة

 خظأ في حداب معامل التحيين

 
 .(12-2الججول )مغ إعجاد الصالبيغ باالعتساد عمى  المرجر:

ػضة بدبب خمل في تحجيج أن مجسػع الػضعيات السخف أعالهنالحظ مغ خالل السعصيات السػضحة      
وضعيات سجمت  05مشيا  دج، 42267496785.00قجر ب  إجساليوضعيات بسبمغ  09السعامالت بمغت 

وضعيات  04دج، و 17660596045.00قجره  إجساليبسبمغ  األجػرفي الخصأ في حداب معامل استقخار 
دج، في حيغ لع  24666906740.00قجره  إجساليسجمت في الخصأ في حداب معامل السخاجعة بسبمغ 
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حدب وفق يىػ ؾيسة تعبخ عغ مقجار التغيخ في الدعخ، )  Uتدجل وال وضعية في الخصأ في حداب معامل التحييغ
 (.U=(V-0.15)/0.85السعادلة الخياضية التالية: 

تكخار  إلى األجػرنفدخ ارتفاع عجد الػضعيات السدجمة بالخصأ في حداب معامل استقخار  أنويسكششا      
و صيغة في H<5% والسحجدة بريغتيغ، صيغة في حالة  األجخالخصأ الستعمق باختيار صيغة تغيخ في 

الخصأ  إلىبالخصأ في حداب معامل السخاجعة تعػد أغمبيا  ، أما بالشدبة لمػضعيات السدجمةH>5%حالة 
 في حداب السجسػع.

 ةالمخفهضة بدبب خلل في التعامل مع الحاالت الخاص الرفقات وضعيات (12
 يقرج بيا الػضعيات التي تع رفزيا بدبب خمل في التعامل مع الحاالت الخاصة التالية:     
o  في تشفيح األشغال؛ التأخيخخصأ في التعامل مع 
o خصأ في التعامل مع األشغال الخارجة مغ الرفقة؛ 
o خصأ في التعامل مع معامل الخبط بيغ فتختيغ؛ 
o البديط تخاضيخصأ في التعامل مع صفقة مبخمة عغ شخيق ال. 
السخفػضة بدبب خمل في التعامل مع  الرفقات والججول السػالي يػضح لشا عجد ومبالغ وضعيات     

 الحاالت الخاصة:
المخفهضة بدبب خلل في التعامل مع الحاالت  وضعيات الرفقاتعجد ومبالغ (: 13-2الججول رقم )

 2119لدنة  الخاصة

 الندبة% )دج( غالمبال الندبة% العجد سبب الخفض الخقم
خظأ في التعامل مع التأخيخ في  11

 تنفيح األشغال
3 23.08 4061586113.00 11.92 

خظأ في التعامل مع األشغال  12
 الخارجة من الرفقة

6 46.15 19668226510.00 58.41 

خظأ في التعامل مع معامل الخبط  13
 بين فتختين

1 7.69 4469556663.00 13.34 

ل مع صفقة مبخمة خظأ في التعام 14
 البديط عن طخيق التخاضي

3 23.08 5560576518.00 16.34 

 100 33669936804.00 100 13 المجمهع

 .مغ إعجاد الصالبيغ باالعتساد عمى معمػمات مغ السؤسدة المرجر:
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 ويسكششا تسثيل ىحه الحاالت في الذكل التالي:     
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  المبالغ 

23.08

11.92

46.15

58.41

7.69

13.34

23.08

16.34

ندب عجد ومبالغ وضعيات الرفقات المخفهضة        -  الذكل رقم 
    بدبب خلل في التعامل مع الحاالت الخاصة لدنة 

خظأ في التعامل مع صفقة مبخمة 
 عن طخيق التخاضي البديط

خظأ في التعامل مع معامل الخبط 
 بين الفتختين

خظأ في التعامل مع األشغال 
 الخارجة من الرفقة

 
 (.13-2الججول )الصالبيغ باالعتساد عمى  مغ إعجاد المرجر:

عجد الػضعيات السخفػضة بدبب خصأ في التعامل مع  أن (13-2نالحظ مغ خالل الججول رقع )     
قجر ب  إجساليوضعيات بسبمغ  06ارجة مغ الرفقة حققت أعمى عجد بسقجار األشغال الخ

التعامل مع التأخيخ في تشفيح األشغال دج، لتمييا الػضعيات السخفػضة بدبب خصأ في  19668226510.00
وضعيات وىػ ما يعادل عجد الػضعيات السخفػضة بدبب خصأ في التعامل مع صفقة مبخمة عغ  03بسقجار 

 5560576518.00دج و  4061586113.00قجر عمى التػالي ب  إجساليبسبمغ  البديط شخيق التخاضي
التعامل مع معامل الخبط بيغ الفتختيغ في السختبة  دج، لتأتي بعج ذلظ الػضعيات السخفػضة بدبب خصأ في

وضعية  13مجسػع  إلىدج، لشرل بحلظ  4469556663.00األخيخة بسقجار وضعية واحجة بسبمغ قجره 
 دج. 33669936804.00قجر ب إجساليمخفػضة بدبب خمل في التعامل مع الحاالت الخاصة بسبمغ 
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 :إلىيغ األخصاء ويسكغ أن نخجع أسباب ىحا التفاوت ب     

o ىحه الحاالت، جسيع عامل مع عجم تصخق قانػن الرفقات العسػمية لجسيع الشقاط الستعمقة بكيؽية الت
تي مخاسالت تفدخ ذلظ والتي تعتبخ كسخجع قانػني بالشدبة لمخقابة السالية في حيغ ال وبالتالي تأ

عجد  ػقػع في ىحه األخصاء وارتفاعال إلىالحي يؤدي  األمخدراية بيا،  أيةيكػن لمسرمحة الستعاقجة 
 .السخفػضة بدبب خمل في التعامل مع ىحه الحاالتالػضعيات 

 المخفهضة الرفقات المظلب الثاني: المقارنة بين وضعيات

السحكػرة السخفػضة لألسباب  وضعيات الرفقاتالسقارنات بيغ سشذيخ في ىحا السصمب إلى بعس      
 السيام.و  السبمغ ،لسقارنة بيشيا مغ حيث العجدمغ خالل ا ، وذلظبالسصمب الدابق

 والمبالغ العجد من حيثالمخفهضة  وضعيات الرفقاتالمقارنة بين  (13

السخفػضة باختالف أسباب  وضعيات الرفقاتجسيع  سشحاول مغ خالل الججول السػالي السقارنة بيغ     
 السػضحة بالججول: األرقامتحميل يغصي  إلىلشرل بحلظ  ،رفزيا

 2119لدنة  المخفهضة وضعيات الرفقات ومبالغ أعجاد إجمالي (: 14-2ول رقم )الجج

 الندبة )دج( المبالغ الندبة العجد طبيعة الخلل الخقم
 10.63 16666516963.60 8.33 4 تقجيم المخاجعة في غيخ وقتها 11

لريغة  خلل في العناصخ المكهنة 12
 المخاجعة

11 22.92 38861226734.00 24.76 

 2.47 3866896390.00 8.33 4 خلل في وضعية المخاجعة 13

 13.68 21463896341.00 14.58 7 األرقام االستجالليةخلل في  14

 26.97 42267496785.00 18.75 9 خلل في تحجيج المعامالت 15

خلل في التعامل مع الحاالت  16
 الخاصة

13 27.08 33669936804.00 21.50 

 100 1656765976017.60 100 48 المجمهع

 .مغ إعجاد الصالبيغ باالعتساد عمى معمػمات مغ السؤسدة المرجر:

 ، نقجم الذكل التالي:أعالهوانصالقا مغ الججول 
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  المبالغ   العجد 

ندب اجمالي أعجاد ومبالغ وضعيات الرفقات      -  الذكل رقم 
 تقجيم المخاجعة في غيخ وقتها    المخفهضة لدنة 

خلل في العناصخ المكهنة لريغة 
 المخاجعة

 خلل في وضعية المخاجعة

 خلل في األرقام االستجاللية

 خلل في تحجيج المعامالت

                                  
 (.14-2الججول )مغ إعجاد الصالبيغ باالعتساد عمى  المرجر:

حاالت حيث حققت  06الججول السػضح أعاله أن أسباب الخفس تسثمت في نالحظ مغ خالل      
وضعية مخفػضة  13الػضعيات السخفػضة بدبب خمل في التعامل مع الحاالت الخاصة أعمى عجد بسقجار 

دج، لتمييا بحلظ الػضعيات السخفػضة بدبب خمل في العشاصخ  33669936804.00قجره  إجساليبسبمغ 
دج، ثع  38861226734.00قجر ب  إجساليوضعية مخفػضة بسبمغ  11جعة بسقجار السكػنة لريغة السخا

قجره  إجساليوضعيات بسبمغ  09الػضعيات السخفػضة بدبب خمل في تحجيج السعامالت بسقجار 
بسبمغ دج، لتأتي بعج ذلظ الػضعيات السخفػضة بدبب خمل في األرقام االستجاللية  42267496785.00

وضعيات مخفػضة، لتتعادل بحلظ الػضعيات  07دج ما يعادل  21463896341.00قجره  إجسالي
 وضعية السخاجعةوالػضعيات السخفػضة بدبب خمل في  تقجيع السخاجعة في غيخ وقتياالسخفػضة بدبب 

دج و  16666516963.00قجر عمى التػالي ب  إجساليوضعيات لكل مشيسا بسبمغ  04بسقجار 
وضعية بسبمغ  48مجسػع كمي لمػضعيات السخفػضة مقجاره  لىإدج، لشرل بحلظ  3866896390.00

 دج. 1656765976017.60قجره  إجسالي

 :إلى ارتفاع عجد الػضعيات السخفػضة عمى اختالف أسباب رفزياونخجع أسباب      

o  صعػبة الؿيام بيحه العسمية نطخا لسا تحتػيو مغ معادالت رياضية معقجة تتصمب التخكيد والححر عشج
فسشيا ما  ،باختالف أسبابيا السحكػرة سابقاإلى الػقػع في العجيج مغ األخصاء ، ىحا ما يؤدي ىاإعجاد

أو عجم اشالع عمى القػانيغ  االستجاللية األرقامفي نقل  خصأفي الحداب،  الخصأكان نتيجة 
بالجرجة  الػقػع في ىحه األخصاء مدؤوليةنحسل غيخه مغ األسباب، و  إلىالسشطسة لميحه العسمية ... 
 .اإلجخاءبيحا  وتياونيا تقاعديابدبب  األولى لمسرمحة الستعاقجة
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 المخفهضة حدب المهام وضعيات الرفقاتالمقارنة بين  (14

الستعمقة اإلجخاءات التي يقػم بيا أعػان الخقابة السالية الكتذاف األخصاء  ويقرج بيحا مختمف السيام و     
 وضعية مخفػضة.بكل 

ي سيػضح لشا عجد وندب السيام الستبعة مغ شخف أعػان الخقابة ؼيسا يتعمق بيحه والججول السػال     
 الػضعيات.

 عجد المهام المتبعة حدب كل وضعية مخفهضة(: 15-2) الججول رقم

 الندبة % العجد المهام المتبعة الهضعية الخقم
تقجيم رفض بدبب  11

 المخاجعة في غيخ وقتها
وع ترفح الػثائق الستعمقة بالسذخ  -
 باألمخ، جسيع السالحق الستعمقة اإلعالن)

 أواالستئشاف  أوباالنجاز أو التػقف 
 الفدخ(.

01 7.69 

رفض بدبب خلل في  12
 العناصخ المكهنة

مغ صيغة السخاجعة السجونة في  التأكج-
 مذخوع الرفقة؛

لسعخفة الريغة  األجخحداب التغيخ في -
 السصبقة؛

 رخ.التأكج مغ الشدبة السئػية لكل عش-

03 23.08 

رفض بدبب خلل في  13
 وضعية المخاجعة

 التأكجاالستجاللية )  األرقاممغ  التأكج-
تػاريخ الػضعيات في فتخة أشغال  أنمغ 

ىي نفديا تػاريخ مجة انجازىا وليذ في 
 فتخة تػقف(.

01 7.69 

رفض بدبب خلل في  14
 االستجاللية األرقام

االستجاللية القاعجية  األرقامتحجيج -
 والتأكج مشيا؛

االستجاللية في حالة  األرقامالتأكج مغ -
 تكسيمية. أشغالوجػد 

02 15.38 

رفض بدبب خلل في  15
 تحجيج المعامالت

 ؛Vمعامل السخاجعة حداب -
 .األجخالتأكج مغ صيغة التغيخ في -

02 15.38 
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رفض بدبب خلل في  16
التعامل مع الحاالت 

 الخاصة

مجة  االشالع عمى الرفقة لتحجيج-
رفقات مصالحية العخوض بالشدبة ل

 السبخمة عغ شخيق التخاضي البديط؛
التأكج مغ أن معامل الخبط بيغ الفتختيغ -

 يعكذ األرقام السحققة بالدشتيغ؛
 التأكج مغ ممحق األشغال التكسيمية؛-
باالنجاز وتاريخ  األمخالتأكج مغ تاريخ -

 تشفيح الخجمة.

04 30.77 

 100 13 المجمهع
 .مغ إعجاد الصالبيغ باالعتساد عمى معمػمات مغ السؤسدة ر:المرج

 نعخض الذكل التالي: أعالهىػ مػضح  وبشاءا عمى ما     

0

5

10

15

20

25

30

35

  العجد 

ندب عجد المهام المتبعة حدب كل وضعية مخفهضة     -  الذكل رقم 

رفض بدبب تقجيم المخاجعة في غيخ 
 وقتها

رفض بدبب خلل في العناصخ 
 المكهنة لريغة المخاجعة

رفض بدبب خلل في وضعية 
 المخاجعة

رفض بدبب خلل في االرقام 
 االستجاللية
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 (.15-2الججول )مغ إعجاد الصالبيغ باالعتساد عمى  المرجر:
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ال يحج فقط في  خفػضةات الساالختالف بيغ الػضعي أننالحظ مغ خالل السعصيات السػضحة أعاله      
شبيعة وعجد السيام التي عمى أعػان الخقابة السالية الؿيام بيا،  إلىبل يتعجى االختالف  ،عجدىا ومبالغيا

فسثال بالشدبة لمػضعيات السخفػضة بدبب خمل في التعامل مع الحاالت الخاصة فان عجد السيام التي عمى 
ما جعميا تحتل الرجارة مقارنة بسيام الػضعيات األخخى، كسا  ميسات، 04أعػان الخقابة الؿيام بيا ىي 

يالحظ أيزا أن الػضعيات السخفػضة بدبب خمل في العشاصخ السكػنة لريغة السخاجعة احتمت السختبة 
ميسات، لتأتي بعج ذلظ الػضعيات السخفػضة بدبب خمل في األرقام االستجاللية  03الثانية بسقجار 

لتتمى بحلظ الػضعيات بب خمل في تحجيج السعامالت بسقجار ميستيغ لكل مشيسا، والػضعيات السخفػضة بد
والػضعيات السخفػضة بدبب خمل في وضعية السخاجعة  تقجيع السخاجعة في غيخ وقتياالسخفػضة بدبب 

 بسقجار ميسة لكل مشيسا.

 يمي: ابسونفدخ التفاوت في عجد السيسات بيغ أسباب الخفس      

o  اء ترجر عجد السيسات الستعمقة بالػضعيات السخفػضة بدبب خمل في التعامل مع تعػد األسباب ور
التي يػاجييا أعػان الخقابة في تحجيج األخصاء الستعمقة  واإلشكاالتالرعػبات  إلىالحاالت الخاصة 

لسخاسالت القانػنية جسع ارقابة و في  تخكيد والجيجالالكثيخ مغ الحاالت حيث تتصمب ىحه  ،بيا
 ليا؛ السفدخة

o  ونفدخ احتالل عجد السيسات الستعمقة بالػضعيات السخفػضة بدبب خمل في العشاصخ السكػنة
احتػاء ىحه الػضعيات لجسيع أسباب رفس الػضعيات األخخى،  إلىلريغة السخاجعة السختبة الثانية 

 ما يتصمب مغ أعػان الخقابة الكثيخ مغ التخكيد والتجقيق؛
o االستجاللية والػضعيات  األرقامعيات السخفػضة بدبب خمل في تحجيج أما بالشدبة لعجد ميسات الػض

تحكع  ما تتصمبو ىحه الػضعيات مغ إلىالسخفػضة بدبب خمل في تحجيج السعامالت، فشخجع ىحا 
أتي بعج ذلظ عجد تمختمف السعادالت الخياضية التي تقػم عمييا عسمية السخاجعة، لفي وإتقان 

والػضعيات السخفػضة تقجيع السخاجعة في غيخ وقتيا السخفػضة بدبب  السيسات الستعمقة بالػضعيات
وضعية السخاجعة والتي تقػم عمى مالحطة واستقخاء مختمف الػثائق الستعمقة بدبب خمل في 

 الحي يحث أعػان الخقابة عمى التحمي بالجقة والتخكيد في التعامل معيا. األمخبالرفقة، 
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 خالصة الفرل:

الخقابة السالية لػالية ادرار، وباالعتساد عمى  التصبيؿية عمى مخاجعة األسعار بييئةجراسة بعج إجخاء ال     
 ػضحةالسعصيات الستحرل عمييا مغ مكتب عسميات التجييد والرفقات العسػمية، قسشا بتحميل األرقام الس

في ضبط صخف  عمى مدتػى ججاول العخض، بيجف تبيان الجور الحي تمعبو الخقابة عمى مخاجعة األسعار
الشفقات العسػمية، وبيحا تػصمشا إلى وجػد عالقة ذات فخوق كسية بيغ الخقابة عمى مخاجعة األسعار وضبط 

ي تعتبخ كشتيجة عامة ليحا الفرل. لششتقل بحلظ إلى عخض مختمف الشتائج صخف الشفقات العسػمية والت
وصػال إلى تقجيع بعس السقتخحات التي نخاىا  الستػصل إلييا، مخورا بسقارنتيا مع نتائج الجراسات الدابقة،

سعيا وراء ضبط وتحكع أفزل في صخف الشفقات  األسعارسخاجعة بكفيمة بتفعيل الجػانب الخقابية الستعمقة 
 العسػمية.
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دور الرقابة عمى مراجعة األسعار في ضبط صرف  تسميط الضوء عمىحاولنا من خالل ىذه الدراسة      
 ومن أجل ىذا .األضعف بقانون الصفقات العموميةالحمقة ىي  لعمومية، باعتبار أن ىذه العمميةالنفقات ا

مجموعة من النتائج  إلىتوصمنا من خاللو  والذي، تطبيقي أخرنظري و  بين جانبجان إلىم البحث يقسبت قمنا
التوصيات  ثم ،م مناقشة نتائج الدراسات السابقة ومقارنتيا بنتائج دراستناثالتي سنعرضيا الحقا،  التطبيقية

 .الدراسة وأفاق

o :نتائج الدراسة 
الرقابية عمى الوضعيات القابمة لممراجعة، وىو  بإجراءاتويتبع المراقب المالي عديد الخطى في القيام  .1

المتبعة من طرف  واإلجراءات( الذي يوضح الميام 15-2ما يتضح لنا من خالل الجدول رقم )
 ؛حسب كل وضعية مرفوضةالرقابة المالية  أعوان

توجد عالقة ذات فروق كمية بين الرقابة عمى مراجعة األسعار وضبط صرف النفقات العمومية، وىو  .2
( الذي يوضح لنا عينة من الوضعيات التي 7-2من خالل الجدول رقم )بشكل مباشر ما يتضح 

 ؛أسعارىااتخذت فييا المبالغ اتجاه تنازلي بعد الرقابة عمى مراجعة 
وىو ما يفسر  األشغالمصفقات لدج(  12111.111) يفوقتقديري خصص المشرع الجزائري مبمغ  .3

 ؛األسعارمراجعة  إلجراءأخذىا لحصة األسد من حيث عدد الوضعيات الخاضعة 
% من مجموع الصفقات المراجعة وىذا راجع لمطابع 99 إلى% 91تشكل صفقات األشغال نسبة  .4

 المتذبذب ألسعار المواد المشكمة ليا؛
ىو ما يشكل عائقا أمام سير الرقابة  ،االستداللية المكونة لصيغة المراجعة رقاماأل إصدارالتأخر في  .5

 ؛متواليبشكل  األسعارعمى مراجعة 
الوقوع في أخطاء  أمامىو ما يفتح المجال  ،صيغة المراجعة لمعادالت رياضية معقدة تضمن .6

 الرفض؛
 ؛مراجعة األسعارتعرض ليا تقوم عمييا أو تمحة المتعاقدة من الحيثيات التي تياون وعدم تمكن المص .7
صارمة اتجاه الوضعيات التي تقع في أخطاء متكررة ومتشابية وىو األمر  إجراءاتعدم اتخاذ  .8

 المتضح من خالل عدم تحديد حد أدنى لعدد مرات الرفض بحيث الحظنا أنيا تتعدى مرة رفض؛
بحيث الحظنا عدم  اإلجراء،المتعاقدة بيذا  تياون واستيتار المصمحة فيالرقابة المالية  تواطىء ىيئة .9

 تحديد شروط اقصائية تمنع أو تخفض من الوقوع في أخطاء الرفض؛
وىو ما  ،التي قد تتعرض ليا عممية المراجعة الحاالتعدم تناول قانون الصفقات العمومية لجميع  .11

يؤدي  الذياألمر  ،تتحرير مراسالت قانونية من طرف الوزارة الوصية لتفسير ىذه الحاال إلىيؤدي 
التي تنجم  ،ارتفاع عدد الوضعيات المرفوضة بسبب الخطأ في التعامل مع الحاالت االستثنائية إلى

 ؛عن عدم دراية المصمحة المتعاقدة بيذه المراسالت
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تعتبر الرقابة عمى مراجعة األسعار الحمقة األضعف بقانون الصفقات العمومية حيث يفتقر ىذا  .11
وىو ما الحظناه من خالل عدم تطرق وال مادة بقانون  ،القانونية المنظمة لولمنصوص  اإلجراء

 باستثناء المواد المتعمقة بمراجعة األسعار؛ اإلجراءالصفقات العمومية لكيفية الرقابة عمى ىذا 
تقتصر الرقابة عمى مراجعة األسعار عمى أعوان الرقابة المالية فقط دون رقابة لجان الصفقات،  .12

 المالحق التي تخضع لرقابة كل منيما؛عمى غرار 
لربح الوقت والجيد  وغيره، اآللي اإلعالمبرامج مثل  خدام وسائل التكنولوجيا الحديثةغياب است .13

 ؛المبذول في التأكد من صحة عممية المراجعة
حيث يوجد أعوان قميمون  ،بمصالح الرقابة المالية اإلجراءقمة أعوان الرقابة الذين يقومون بيذا  .14

 .اإلجراءيزاولون ىذا 
o دراسة الحالية:نتائج المناقشة نتائج الدراسات السابقة ومقارنتها ب 

ونتائجيا، ونظرا لوقوفنا عمى االختالفات  متغيراتيا ومنيجياجاءت الدراسات السابقة تختمف باختالف      
، سنتناول من المتغيرات والمنيج وحتى اإلطار المكانيالواردة بين دراستنا ومختمف ىاتو الدراسات من ناحية 

خالل ىذا البند مناقشة لمختمف نتائج الدراسات السابقة ومقارنتيا بنتائج الدراسة الحالية، ولعل من أىم نتائج 
الدراسات تشابيا بنتائج دراستنا ىي دراسة " حمودي محمد" ودراسة " أكرور ميريام ماجيستير ودكتوراه"، 

 –وصل الباحث حمودي من خالل دراستو المعنونة بعنوان تعديل السعر في الصفقة العمومية بحيث ت
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  247-15المرسوم الرئاسي  إطاردراسة في  -التحيين و المراجعة

ونشر  إعدادفي  اإلسراعضرورة ونتائج دراستنا وىو ما تمثل في "نتائج مشتركة  إلىوتفويضات المرفق العام 
األرقام االستداللية لمراجعة األسعار في الصفقات العمومية والتي تعرف بشكل التأخير" و كذلك في " يشوب 
قانون الصفقات العمومية بعض النقائص بالرغم من التعديالت التي تعرض ليا ما يستدعي تنظيمو بشكل 

وىو ما أشرنا لو قني والتطبيقي لو "ب التأكثر وضوحا ودقة حسب كل مرحمة يمر بيا وذلك الستيعاب الجان
(، وبالنسبة لدراسة " أكرور ميريام ماجيستير ودكتوراه" فقد كانت النتائج متشابية 11و  5نحن بنتيجة رقم )

بين الرسالة واألطروحة ومن بين النتائج المشتركة ودراستنا ىي " وجود فراغات كثيرة من حيث الرقابة عمى 
غياب دور المجنة الوطنية لمصفقات العمومية في ما تعمق بالسعر" وقد " إلى باإلضافةوالمراجعة"  األسعار

( ، وقد تمثمت القيمة المضافة التي جاءت بيا دراستنا مقارنة 12و  11التمسنا ىذا نحن في النتيجة رقم ) 
تتطرق ليذا  التيوحتى القانونية  ةة بمجال العموم المالية والمحاسبفي كونيا أول دراس ،بيذه الدراسات

 يابحيث أن أغمب ،ودورىا في ضبط صرف النفقات العمومية من زاوية الرقابة عمى مراجعة األسعار الموضوع
وبالتالي فانو من المتوقع أن  ،بصفة عامةالسعر في الصفقات العمومية تناولت ىذا الموضوع من زاوية 

الرقابة عمى مراجعة األسعار بجياز الرقابة  راءاتإلجمفاىيم التطبيق العممي  إثراءتساىم ىذه الدراسة في 
ثراءالمالية لوالية أدرار،   .إليياالمكتبة العممية بالنتائج العممية المتوصل  وا 
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o :توصيات الدراسة 

أعاله، ومن خالل مناقشة نتائج الدراسات السابقة، يوصي الباحثان  إلييامن خالل النتائج المتوصل      
 بضرورة األخذ بمجموعة من العوامل نوردىا كما يمي:

 ؛األسعارعمى مراجعة  الرقابية اإلجراءاتسيما الالصفقات العمومية  بإجراءات إبرامالنظر  إعادة .1
نية المنظمة لمرقابة عمى مراجعة الرقابة المالية بالنصوص واالجتيادات القانو  صالحياتتعزيز  .2

 حماية المال العام؛ آلياتباعتبار أنيا أحد  األسعار
الرقابة المالية المكمفين بالرقابة عمى مراجعة األسعار فيما يخص  ألعوانمستجدة عقد دورات  .3

والتي من شأنيا أن تكسب أعوان الرقابة الوقت  ،االلكترونية الحديثة في الرقابة الوسائلاستخدام 
 والجيد في كشف أخطاء المراجعة؛

 األرقام االستداللية المكونة لصيغة المراجعة؛ إصدارفي  متأخرلحمول  النظر إلى .4
مراجعة  متعمقة بالتحكم في إجراءاتتحريص وتحفيز المصالح المتعاقدة عمى عقد دورات تكوينية  .5

 األسعار؛
 شددة عمى المصالح المتعاقدة التي تقع في أخطاء رفض المراجعة بشكل متكرر؛م عقوباتفرض  .6
وعدم استثنائيا عمى جياز  لجنة الصفقات العموميةالرقابة عمى مراجعة األسعار لرقابة  إخضاع .7

 الرقابة المالية فقط.
o :أفاق الدراسة 

بحاث العممية التي تسمط الضوء عمى مراجعة األسعار والرقابة عميو لمدراسات واأل إجراءنظرا الفتقار      
لم نستطع نحن دراستيا   ارتأينا اقتراح بعض المواضيع التي ،حماية المال العام مجالأىميتو ووزنو في 

 مستقبال: ةيمكن أن تكون محل دراسو 

 واقع الرقابة عمى مراجعة األسعار بجياز الرقابة المالية؟ .1
 ومية؟العم األشغالبقطاع  األسعارواقع مراجعة  .2
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o :الكتب 

، الطبعة األولى، دار الخمجونية تديير السذاريع في إطار تشظيم الرفقات العسهمية خخشي الشهي، .1
 .2011لمشذخ والتهزيع، 

مراقبة التديير واألداء في السؤسدة االقترادية ناصخ دادي عجون، عبج هللا قهيجر الهاحج،  .2
 .2010، الجدائخ،1، دار السحسجية العامة، ط)السؤسدة العسهمية بالجزائر(

o :السقاالت 

دور الرقابة السالية اإلدارية في ترشيد الشفقات العسهمية في بن زيجي عبج المطيف، قالهن جياللي،  .1
 .01، العجد 2019، مجمة البذائخ االقترادية، جامعة طاهخي دمحم بذار، جزائرال

السرسهم  إطاردراسة في  -التحيين والسراجعة –تعديل الدعر في الرفقة العسهمية حسهدي دمحم،  .2
، مجمة األستاذ الستزسن تشظيم الرفقات العسهمية وتفهيزات السرفق العام 247-15الرئاسي 

 .09، العجد 2018مارس السخكد الجامعي تشجوف،  لقانهنية والدياسية،الباحث لمجراسات ا
o والرسائل: األطروحات 
، أطخوحة لشيل شهادة الجكتهراه في القانهن األجر في الرفقة العسهمية لألشغالأكخور ميخيام،  .1

 .2015، 01العام، الجدائخ، جامعة الجدائخ 
( 2212-1991الحكهمي في االقتراد الجزائري )العهامل السفدرة لشسه اإلنفاق بيجاري محسهد،  .2

، محكخة ماجيدتيخ في العمهم االقترادية، تخرص اقتراد دولي، مع اشارة خاصة لفرضية فاجشر
 .2014وهخان، جامعة وهخان، 

دراسة العالقة بين الشفقات العسهمية والشسه االقترادي في الجزائر خالل الفترة زكاري دمحم،  .3
جيدتيخ في العمهم االقترادية، تخرص اقتراد كسي، بهمخداس، ، محكخة ما1972-2212

 .2014جامعة أدمحم بهقخة، 
o :القهانين والسراسيم 
يتعمق  1990غذت سشة  15السهافق  1411محخم عام  24مؤرخ في  21-90قانهن رقم  .1

 .35بالسحاسبة العسهمية، الجخيجة الخسسية، العجد 
يتعمق بقهانين السالية،  1984يهليه سشة  7سهافق ال 1404شهال عام  8مؤرخ في  17-84قانهن  .2

 الجخيجة الخسسية.

 2015سبتسبخ سشة  16السهافق  1436ذي الحجة عام  2مؤرخ في  247-15مخسهم رئاسي رقم  .3
 .50يتزسن تشظيم الرفقات العسهمية وتفهيزات السخفق العام، الجخيجة الخسسية، العجد 
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يتعمق  21/11/2011السهافق ل 1432ذي الحجة عام  25مؤرخ في  11/381مخسهم تشفيحي رقم  .4
 .64بسرالح السخاقبة السالية، الجخيجة الخسسية، العجد 

 14/11/1992السهافق ل 1413جسادى األول عام  19مؤرخ في  92/414مخسهم تشفيحي رقم  .5
 .82يتعمق بالخقابة الدابقة لمشفقات التي يمتدم بها، الجخيجة الخسسية، العجد 

، يحجد عجد 2012يهليه سشة  9السهافق  1433شعبان عام  19مذتخك مؤرخ في  قخار وزاري  .6
السخاقبين الساليين والسخاقبين الساليين السداعجين وكحا تشظيم مرالح السخاقبة السالية في مكاتب 

 .28وفخوع، الجخيجة الخسسية، العجد 
o :السقابالت الذخرية 
 السالية لهالية ادرار.مقابمة مع الديج "شاذلي نهاري" عهن بالخقابة  .1
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 10: مراجعة أسعار الهضعية رقم 10الملحق رقم 
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 المصدر: مكتب عمليات التجهيز والصفقات العمهمية
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 : تبليغ بالرفض 10الملحق رقم 

 

 عمليات التجهيز والصفقات العمهميةالمصدر: مكتب 
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 : تبليغ بالرفض10الملحق رقم 

 

 المصدر: مكتب عمليات التجهيز والصفقات العمهمية
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 الملخص:

تعبر النفقات العامة عن حجم التدخل الحكهمي والتكفل باألعباء العمهمية، وىي أحد أوجو الدياسات      
االقترادية المعتمدة من قبل الدولة للقيام بدورىا في المجاالت االقترادية واالجتماعية. وحرصا منيا على 

بقة ليذه النفقات، ويدير على تطبيق ضبط صرف النفقات العامة أقامت جياز رقابي يذرف على الرقابة المد
التذريع والتنظيم المتعلقين بيا، ومن صهره الرقابية، الرقابة على مراجعة األسعار التي تعتبر كإجراء تقييمي 
لرحة عملية المراجعة القائمة على التغير في الدعر االبتدائي، ما يجعليا بؤرة إستراتيجية لكل أشكال النيب 

فنا من خالل ىذه الدراسة إلى تبيان الدور الذي تلعبو الرقابة على مراجعة األسعار في ضبط والتبذير. وعليو ىد
صرف النفقات العمهمية، ولتحقيق ىذا اليدف أجرينا دراسة تطبيقية بييئة الرقابة المالية لهالية ادرار، متبعين 

. 9102ن العاملين بيا الخاصة بدنة والبيانات المقدمة من طرف األعها  المنيج التحليلي في استنطاق األرقام
وقد تهصلنا من خالليا إلى وجهد عالقة ذات فروق كمية بين الرقابة على مراجعة األسعار وضبط صرف 

 .9102النفقات العمهمية، وىه ما التمدناه من خالل تحليلنا للرقابة على مراجعة أسعار صفقات األشغال لعام 

، نفقة عامة، رقابة على مراجعة األسعار، صفقة عمهمية، أشغال عمهمية، مراجعة األسعار الكلمات المفتاحية:
 مراقب مالي، رقابة مالية.

 Summary: 
     Public expenditures reflect the size of government intervention and public burden, and they are 

one of the aspects of economic policies adopted by the State to play its role in the economic and 

social domains. In order to control the disbursement of public expenditures, a monitoring body has 

been set up to oversee the prior control of these expenditures, to ensure that the relevant legislation 

and regulation are applied, and to control the review of prices, which are considered to be an 

evaluation measure of the validity of the review process based on the change in the initial price, 

This makes it a strategic focus of all kinds of looting and ostracism. The study aims to illustrate the 

role of price review control in controlling the disbursement of public expenditures. To this end, we 

conducted a practical study of the Adrar State Financial Supervision Authority, following the 

analytical approach of the survey of figures and data submitted by its staff members for 2019. We 

have found a quantitative relationship between price review control and balance of expenditure 

control, which we have investigated through our analysis of the control of the 2019 transaction 

pricing review. 

 

Keywords: Price review, public expenditure, price review control, public transaction, public 

works, financial controller, financial control. 


