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آليات الرقابة اادارية عمى الصفحات العمومية 
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 أهدي ثمسة هرا الجهد 

إلى مً غمساوي بجبهما وزضاهما، لطاملا وكفا معي سىدا في أوكاث الفسح 

مين أطال هللا في عمسهما ومخعهما بالصحت والعافيت  .والصعاب، الىالدًً الكٍس

 .إلى زوح جدحي الغاليت جحت التراب

زجين على كلبي و كل العائلت خاصت الكخاكيت  " إلى عمتي اميىت و بخخت العٍز

 ".أميىت و ًاسس و عبد املجيد

كسة عيني  إلى إخىحي و أخىاحي وإلى الغاليت على كلبـي الزوجـت الفاضــلت و

 " كىثس ًاسميىت " ابيخـي الغـاليت 

 إلى أصدكائي كل باسمه 

 وإلى كل مً ًكً لىا الحب والاحترام 

 .وكل مً ذكسهم كلبي ووسيهم كلمي

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

بً عـــــــــــــــىدة "أجلــــــــــــــدم في ألاول بكــــــلمت صكــــس وعسفان لألسخــــــاذ املضــــسف 

الري لم ًبخــل عليا بىصائحـــه الليمــــت وازصاداجـــــه الىجيهــــت في هجاح هرا " ًىسف

 .العمل

املىظف بكليت الحلىق بجامعت "   مهداوي "كما أجلدم بالضكس لصدًلي 

مسخغاهم لىكىفه معي ومساعدجه لـــي طيلت فترة الدزاست بالجامعت زاجيا مً هللا 

يسس دزبه  .عز وجل أن ًىكفه في عمله وحياجه ٍو

كما أجلدم بالضكس الخالص للزوجت الفاضلت التي سهسث معي وحعبت مً 

ب أو بعيد  . أجل إهجاح هرا العمل على أكمل وجه وإلى كل مً ساعدوي مً كٍس

 . إلى كل مسؤولي ومىظفي بلدًت عين جادلس

ل ألساجرحي طيلت فترة الدزاست  وأًضا وبدون أن أوس ى جلدًم الضكس الجٍز

ً على ما جكبدوه مً جهد وعىاء في كساءة  بالجامعت وأًضا لجىت الىلاش املىكٍس

 .زسالتي املخىاضعت وجلدًم الىصائح والاكتراحاث الليمت

ل الضكس إلى كل مً مد لي ًد العىن في  وفي ألاخير ٌسسوي أن أجلدم بجٍز

 .مسيرحي العلميت
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تقـك اإلدارة في األنظمة القانكنية الحديثة بنكعيف مف األعماؿ األكلى أعماؿ مادية 
تقـك بيا تنفيذا لقانكف معيف أك قرار إدارر، أما الثانية فيي أعماؿ قانكنية فتككف أحيانا 

بارداتيا المنفردة دكف مشاركة الطرؼ المعني باألمر كتتمثل في القرار اإلدارر كقد تككف 
 .بدخكليا في ركابب عقدية مع الغير فينتت عنيا ما يسمى بالعقد اإلدارر 

كتعتبر الصفقات العمكمية مف أبرز العقكد اإلدارية كالتي تخضع لطرؽ خاصة عند 
 .إبراميا كتنفيذىا ككذا لرقابة متنكعة ترشيدا لمنفقات العامة

كما أنيا األداة اإلستراتيجية التي كضعيا المشرع في أيدر السمطة العامة النجاز 
العمميات المتعمقة بإنجاز كتسيير كتجييز المرافق العمكمية إذ أف االقتصاد الكطني يعتمد 

 .بصفة أساسية عمى ضخ األمكاؿ العامة مف أجل تنشيب العجمة االقتصادية
كالجدير بالذكر أف نظاـ الصفقات العمكمية في الجزائر عرؼ عدة تطكرات منذ 

 17/06/1967 المؤرخ في 67/90االستقالؿ إلى يكمنا ىذا حيث بدأ بصدكر أمر رقـ 
 المؤرخ في 82/145 كتاله المرسـك رقـ 1المتضمف قانكف الصفقات العمكمية

، كعمى اثر التحكؿ االقتصادر 2 المتضمف تنظيـ صفقات المتعامل العمكمي10/04/1982
الذر عرفتو الجزائر مطمع التسعينيات تطمب األمر إعادة النظر في بعض قكانيف الصفقات 

 كالمتعمق 09/11/1991 المؤرخ في 91/434العمكمية حيث صدر المرسـك التنفيذر رقـ 
 كنظرا لمنقائص التي كانت تشكبو صدر مرسـك رئاسي رقـ 3بتنظيـ الصفقات العمكمية

 كالذر عدؿ 4 المتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية24/07/2002 المؤرخ في 02/250
 المؤرخ 80/338 ثـ بالمرسـك رقـ 11/09/2003 المؤرخ في 03/301بمرسـك رئاسي رقـ 

 المؤرخ في 10/236، بعدىا صدر المرسـك الرئاسي رقـ 26/10/2008في 
                                                 

1
  . انًتضًٍ تُظٍى انـفماخ انؼًىيٍح17/06/1967 انًؤرخ فً 67/90أَظز األيز رلى -

 انًتضًٍ تُظٍى ؿفماخ انًتؼايم انؼًىيً ، ج ر ج ج  10/04/1982 انًؤرخ فً 82/145أَظز انًزطىو انزئاطً رلى -2

  . 1982/ 10/04 انـازرج تتارٌد 15ػسز 
 57 وانًتؼهك تتُظٍى انـفماخ انؼًىيٍح، ج ر ج ج ػسز 09/11/1991 انًؤرخ فً 91/434انًزطىو انتُفٍذي رلى - 3

  . 09/11/1991انـازرج تتارٌد 
 52ج ر ج ج ػسز ،  يتضًٍ تُظٍى انـفماخ انؼًىيٍح24/07/2002 انًؤرخ فً 02/250انًزطىو انزئاطً رلى -4

 .28/07/2002انـازرج تتارٌد 
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 ثـ في 2011 ك الذر عدؿ في سنة 1 المتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية07/10/2010
 15/247 إلى غاية صدكر أخر مرسـك رئاسي رقـ 2013 ك بعدىا في سنة 2012سنة 

 في 2 المتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفق العاـ16/09/2015مؤرخ في 
إطار اإلصالحات التي باشرتيا الدكلة الجزائرية كاليادفة إلى عقمية كترشيد كحماية النفقات 
العمكمية في ظل تراجع المداخيل المالية لمخزينة العمكمية بسبب انخفاض أسعار النفب في 

 .األسكاؽ العالمية
إف كل التعديالت التي عرفيا نظاـ الصفقات العمكمية تعكس نية المشرع الجزائرر 
كمدى اىتمامو باألمكاؿ العامة كرغبتو في اإلصالح لممحافظة عمى االقتصاد بكجو عاـ 
كضماف السير الحسف إلبراـ الصفقات العمكمية بكجو خاص كالميزة التي جاء بيا ىذا 

 الجديد ىي الجمع بيف عقديف ميميف في االستثمار بيف 15/247المرسـك الرئاسي 
الصفقات العمكمية مف جية كبيف تفكيضات المرفق العاـ مف جية أخرى الذر نظمو المشرع 

 .3ألكؿ مرة ذلؾ لمبحث عف مصادر تمكيل غير عمكمية
كنظرا لألىمية البالغة التي يكتسبيا مجاؿ الصفقات العمكمية باعتباره أىـ القنكات 

، كلذالؾ أصبح المشرع الجزائرر أماـ حتمية إيجاد طرؽ كميكانيزمات 4المستيمكة لمماؿ العاـ
 مف 156جديدة، كأكثر فعالية لحماية ىذا الماؿ بسف قكانيف جديدة، كىذا ما جاء في المادة 

 حيث أخضع ىذه العقكد أك الصفقات لمختمف أشكاؿ الرقابة 15/247المرسـك الرئاسي رقـ 

                                                 
 58 يتضًٍ تُظٍى انـفماخ انؼًىيٍح ، ج ر ج ،ج  ػسز 07/10/2010 انًؤرخ فً 10/236انًزطىو انزئاطً رلى-1

  . 07/10/2010انـازرج تتارٌد 
،  متضمف تنظيـ الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفق العاـ16/09/2015 مؤرخ في 15/247المرسـك الرئاسي -2

  . .20/09/2015 انـازرج تتارٌد 50انًُؼىر فً ج ر ج ج ،ػسز 
" تىطٍغ يجال لاَىٌ انـفماخ انؼًىيٍح واػازج هٍكهح وتُظٍى االجزاءاخ اتزاو انـفماخ انؼًىيٍح" ضزٌفً َازٌح، -3

 23أػًال ا نٍىو انسارطً حىل انتُظٍى انجسٌس نهـفماخ انؼًىيٍح وتفىٌضاخ انًزفك انؼاو، جايؼح دمحم تىضٍاف انًظٍهح، 

  .1، ؽ 2016فٍفزي 

تىستزج طهٍهح، يىاجهح انـفماخ انًؼثىهح، يذكزج نٍُم ػهازج انًاجظتٍز، فً انماَىٌ انراؽ، فزع لاَىٌ انظىق، كهٍح -4

 .2008انحمىق، لظى انؼهىو انماَىٍَح واالزارٌح، جايؼح جٍجم، 
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، كما أخضعيا لرقابة أخرى ال تقل أىمية عف األكلى كالتي 1 (داخمية، خارجية، وصائية)
سمطة ضبط الصفحات تقـك بيا بعض سمطات الضبب القطاعية كالمتمثمة أساسا في 

 المتحدثة خصيصا لتنظيـ مجاؿ الصفقات العمكمية، العمومية وتفويضات المر ق العام
كباإلضافة إلى ذالؾ تتدخل بعض سمطات الضبب القطاعية المعركفة سابقا في مجاؿ الرقابة 

الييئة الوطنية لموقاية "نظرا لمعالقة التي تربب بينيا كبيف الصفقات العمكمية كالمتمثمة في 
 صراحة عندما أدرجيا في قانكف رقـ لرقابة مجمس المنا سةكأيضا " من الفساد ومكا لتو

، كالذر 2 08/12 بمكجب قانكف رقـ 2008 المتعمق بالمنافسة كذلؾ في تعديل 03/03
ينص عمى مبدأ المنافسة الحرة الذر يسمح بمشاركة عدد كبير مف متعامميف االقتصادييف 

لمحصكؿ عمى الصفقة بطرؽ مشركعة كقانكنية، كتفاديا لكل أنكاع المحاباة كالتحيز، كىذا ما 
 . المذككر سابقا15/247جاء بو المرسـك الرئاسي الجديد 

كنظرا لألىمية البالغة لمرقابة عمى الصفقات العمكمية كطرؽ إبراميا فقد خصص ليا 
الفصل ) الجديد فصال بأكممو لمرقابة 15/247المشرع الجزائرر في المرسـك الرئاسي 

 إلى 156 مادة ،مف المادة 47كأدرج فيو مجمكعة مف األقساـ حيث خصص ليا  (الخامس
 .202المادة 

 كعمى الرغـ مف أف قانكف الصفقات يعتبر أكثر تأطيرا مف الناحية القانكنية فيذا 
ال يمنع تعرض الصفقات المبرمة لمفضائح المالية كقضايا الفساد التي تحتل حيزا كبيرا مف 
حياتنا اليكمية، األمر الذر يجعل أصابع االتياـ تطاؿ أجيزة كىيئات الرقابة عمى الصفقات 

 :العمكمية، كاآلليات المستحدثة بمختمف أنكاعيا كىذا ما دفعنا لطرح اإلشكالية التالية
ما ىي اآلليات التي وضعيا و استلدثيا المشرع الجزائرر  ي ظل المرسوم الرئاسي الجديد 

 وما مــدى  عاليتيا  ي تعزيز الرقابـــة عمى الصفحات العمومية من أجل ضمان لسن سيرىـا 15/247

 ؟و لماية المال العام

                                                 
1

  .38، انًزجغ انظاتك، ؽ 16/09/2015 يؤرخ فً 15/247 يٍ انًزطىو انزئاطً 156أَظز َؾ انًازج -
2

، ؿازرج 43ج ز ع، ػسز .ج. انًتؼهك تانًُافظح، ج ،19/07/2003 نًؤرخ فً 03/03 يٍ األيز 2أَظز َؾ انًازج -

 36ز ع، ػسز .، ج ر،ج ج25/06/2008 يؤرخ فً 08/12، يؼسل ويتًى تًىجة انماَىٌ رلى 20/07/2003تتارٌد 

ز ع ، ؿازرج فً  .، ج ر،ج ج15/08/2010 يؤرخ فً 10/05 يؼسل ويتًى تًىجة لاَىٌ رلى 02/07/2008ؿازرج فً 

18/08/2010. 
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كلإلجابة عمى ىذه اإلشكالية كالكصكؿ إلى النتائت المرجكة اعتمدنا في بحثنا المزج 
بيف المنيت التحميمي لمنصكص التنظيمية المتعمقة بمادة الصفقات العمكمية كمفاىيميا 

جراءات إبراميا كأنكاع الرقابة عمييا كأسمكب المنيت المقارف فيما يميز الصفقات عف باقي  كا 
العقكد األخرى كأيضا في الكقكؼ عمى  النصكص القانكنية ك المراسيـ الممغاة كالمستحدثة 

 .المتعمقة بالصفقات العمكمية
ماىية كقد قسمنا ىذه الدراسة تقسيما ثنائيا مف خالؿ فصميف فاألكؿ يتضمف 

الصفحات العمومية وتطورىا  ي الجزائر منذ االستحالل إلى غاية صدور المرسوم الرئاسي 
المتضمن تنظيم الصفحات العمومية وتفويضات المر ق العام وكذا  15/247الجديد 

آلليات الرقابة عمى الصفحات ، أما في الفصل الثاني فقد تطرقنا فيو أنواعيا وطرق إبراميا
 .العمومية بشتى أنواعيا وجميع الييئات الممارسة ليذه الرقابة
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تعتبر الصفقات العمكمية مف أحد أبرز العقكد اإلدارية التي تبرميا اإلدارة كىي 
تخضع لطرؽ خاصة عند إبراميا كتنفيذىا ككنيا تأخذ جزء كبير مف االعتمادات المالية 

 "لمدكلة فيي ذات صمة كثيقة بالخزينة العمكمية كبحكـ تعدد كتنكع الييئات اإلدارية مف جية 
 كبحكـ تنكع الصفقات "....ىيئات عمكمية–المؤسسات اإلدارية -البمدية- الكالية–الدكلة 

 ". صفقة األشغاؿ العامة، الخدمات، التكريد، الدراسات"العمكمية مف جية أخرى 
كذلؾ ألف الصفقات العمكمية مف اآلليات الميمة التي تساىـ في تحقيق التنمية 

الكطنية كالمحمية كيتـ بكاسطتيا تنفيذ المخططات االستثمارية كالبرامت التنمكية التي تضعيا 
الدكلة ،فقد أكالىا المشرع الجزائرر أىمية كبيرة تظير مف خالؿ المراحل التي مرت بيا منذ 

 إلى غاية صدكر المرسـك الرئاسي 1967 لسنة 67/90االستقالؿ كصدكر األمر رقـ 
 المتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفق العاـ، كىذا حرصا 15/247الجديد 

مف المشرع عمى التحسيف المستمر لممكاد المؤطرة ليا كتعديميا كفق ما يتالئـ مع مقتضيات 
 .التطكر االقتصادر

عمى الماىية الحقيقية لمصفقات  الضكء تسميب كعميو كاف لزاما عمينا في ىذا الفصل
ك كذالؾ ألنكاعيا طرؽ  (المبحث األكؿ)العمكمية ك المتمثمة في مفيـك الصفقات العمكمية 

 .(المبحث الثاني) إبراميا 
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مفيوم الصفحات العمومية : المبلث األول
 كانت محمية سكاءتعتبر الصفقات العمكمية الكسيمة المثمى كاألنجع لمتنمية في بالدنا 

 .أك كطنية كتطكير االقتصاد الكطني كتنشيب الحياة اليكمية لممكاطف
 كضعيا المشرع الجزائرر في إستراتيجيةكليذا يمكف القكؿ أف الصفقات العمكمية أداة 

أيدر السمطة العامة النجاز العمميات المالية المتعمقة بإدارة المرافق العامة كتكريس آليات 
. التنمية كفق أسس سميمة كصحيحة

كبيدؼ معرفة مصطمح الصفقة العمكمية يجب عمينا إعطاء تعريف ليا كتمييزىا عف 
 تقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف ارتأينا، كلقد إبرامياغيرىا مف العقكد كتبياف أنكاعيا كطرؽ 

: عمى النحك التالي (02)
تعريف الصفحات العمومية : المطمب األول

مف منطمق أف التعريف التشريعي يعمك عمى بقية التعريفات األخرى بالنظر لمدكر 
الكبير كالرائد لمقضاء اإلدارر، كاف عمينا أف نسكؽ أكال التعريف التشريعي لنتبعو بالتعريف 

. 1القضائي ثـ نتكج جيكد المشرع كالقضاء بتبياف جيكد الفقو
التعريف التشريعي  : الفرع األول

عرؼ المشرع الجزائرر الصفقة العمكمية عبر قكانيف كتنظيمات مراسيـ صدرت في 
حقبات زمنية مختمفة كدائما كاف حريصا بالذكر عمى أنيا عقكد مكتكبية تبـر مف طرؼ 
الدكلة مع أك مف بمثميا مع أطراؼ أخرى كسكؼ نتطرؽ لبعض ىذه التعريفات باختالؼ 

 .أزمنتيا
 90-67 األمر-1

 إف الصفقات العمكمية ىي عقكد مكتكبة تبرميا الدكلة "عرفتيا المادة األكلى منو بأنيا 
 أك العماالت أك البمديات أك المؤسسات كالمكاتب العمكمية قصد انجاز أشغاؿ أك تكريدات 

. 2"أك خدمات ضمف الشركط المنصكص عمييا في ىذا القانكف 

                                                 
  .69، ص 2017، 05عمار بكضياؼ، شرح تنظيـ الصفقات العمكمية، دار الجسكر لمنشر كالتكزيع، الجزائر، طبعة -1
  .69، ص المرجع السابقعمار بكضياؼ، شرح تنظيـ الصفقات العمكمية، -2
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( 145-82) ي ظل المرسوم المتعمق بصفحات المتعامل العمومي -2
صفقات المتعامل العمكمي عقكد مكتكبة حسب مفيـك "عرفت المادة الرابعة منو 

 أشغاؿالتشريع السارر عمى العقكد كمبرمة كفق الشركط الكاردة في ىذا المرسـك قصد انجاز 
. 1"أك اقتناء المكاد كالخدمات

 المتعمق بتنظيم الصفحات العمومية 343/ 91 ي ظل المرسوم التنفيذر لسنة -3
  المؤرخ 343-91عرفت الصفقات العمكمية في ظل المرسـك التنفيذر 

الصفقات العمكمية عقكد مكتكبة " حسب المادة الثالثة منو عمى أف 09/09/1991في 
حسب التشريع السارر عمى العقكد مبرمة كفق الشركط الكاردة في ىذا المرسـك قصد انجاز 

. األشغاؿ كاقتناء المكاد كالخدمات لحساب المصمحة المتعاقدة
 المتعمق بتنظيم الصفحات  العمومية 250-02 ي ظل المرسوم الرئاسي -4

الصفقات العمكمية " عمى أف 250-02 المرسـك الرئاسي عرفتو المادة الثالثة مف
عقكد مكتكبة في مفيـك التشريع المعمكؿ بو، تبـر كفق الشركط المنصكص عمييا في ىذا 

المرسـك قصد انجاز األشغاؿ أك اقتناء المكاد كالخدمات كالدراسات لحساب المصمحة 
". المتعاقدة

 المتعمق بتنظيم الصفحات العمومية 236-10 ي ظل المرسوم الرئاسي -5
 المتعمق بتنظيـ الصفقات 236-10المرسـك الرئاسي  عرفتو المادة الرابعة مف

الصفقات العمكمية عقكد مكتكبة في مفيـك التشريع المعمكؿ بو، تبـر "العمكمية عمى أف 
كفق الشركط المنصكص عمييا في ىذا المرسـك قصد انجاز األشغاؿ كاقتناء المكاـز 

. كالخدمات كالدراسات لحساب المصمحة المتعاقدة
  2015 ديسمبر 16 المؤرخ  ي 247-15وبصدور المرسوم الرئاسي الجديد رقم -6

: منو كالتي جاءت فييا (02)حيث عرفت الصفقات العمكمية في المادة الثانية 
الصفقات العمكمية عقكد مكتكبة في مفيـك التشريع المعمكؿ بو، تبـر بمقابل مع متعامميف "
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اقتصادييف كفق الشركط المنصكص عمييا في ىذا المرسـك لتمبية حاجات المصمحة 
 1"المتعاقدة في مجاؿ األشغاؿ كاقتناء المكاـز كالخدمات كالدراسات لحساب المصمحة المتعاقدة

التعريف الحضائي : الفرع الثاني
ننكه أف تعريف الصفقات العمكمية قد ظير في القرار الصادر عف مجمس الدكلة 

 قضية رئيس المجمس الشعبي لبمدية ليكة 2002 ديسمبر 17الجزائرر غير منشكر مؤرخ في 
:   إلى القكؿ873 فيرس 6215تحت رقـ  (أ.ؽ)ببسكرة ضد 

كحيث أنو تعرؼ الصفقة العمكمية بأنيا عقد يربب الدكلة بالخكاص حكؿ مقاكلة أك "... 
 2 ..."انجاز مشركع أك أداء خدمات

التعريف الفحيي : الفرع الثالث
لقد أجمع فقو القانكف اإلدارر أف نظرية العقد اإلدارر ىي نظرية مف منشأ قضائي 

أرسى مبادئيا كأحكاميا القضاء اإلدارر الفرنسي ممثال في مجمس الدكلة عبر اجتياداتو مف 
 .خالؿ القضايا كالمنازعات المعركضة عميو

العقد الذر يبرمو شخص مف أشخاص : "كلقد عرؼ الفقو العقد اإلدارر  عمى أنو
القانكف العاـ يقصد إدارة مرفق عاـ أك بمناسبة تسييره كتظير نيتو في األخذ بأسمكب القانكف 

. 3" العقد شرطا أك شركطا غير مألكفة في عقكد القانكف الخاصبتضميفالعاـ ذلؾ 
تمييز الصفحات العمومية عن غيرىا من العحود : المطمب الثاني

كما اتضح لنا مف التعريفات السابقة لمصفقات العمكمية اختالفيا عف العقكد األخرى 
سكاء مدنية أك تجارية كعقد العمل كعقد امتياز كتمييزىا أيضا عف االتفاقية، إذ ما يعد 

صالحا ألفراد قد يختمف كال يصمح لممرفق العاـ باعتبار أف ىذا األخير يخضع ألحكاـ مميزة 

                                                 
، المتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية 16/09/2015 المؤرخ في 15/247المادة الثانية مف المرسـك الرئاسي - 1

  .20/09/2015، مؤرخة في 50كتفكيضات المرفق العاـ، الصادرة في ج ر ج ج، عدد 
  .94عمار بكضياؼ، المرجع السابق، ص -2

  .99عمار بكضياؼ، المرج السابق، ص - 3
 .134، ص 2011خرشي النكر، تسيير المشاريع في اطار الصفقات العمكمية، الدار الخمدكنية، طبعة -  2
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 ىذه العقكد أك الصفقات العمكمية التي تتميز بتضمينيا بإبراـ كطرؽ خاصة بإجراءاتتتعمق 
:  كما يمينكضح ذالؾشركط استثنائية كغير مألكفة ك سكؼ 

 عن العحود المدنية   الصفحات العموميةتمييز: الفرع األول
من ليث مراكز أطراف العالقة العحدية  -1

يحتل أطراؼ العقد المدني مرتبة كاحدة كال امتياز فييا لطرؼ عمى آخر بينما العقد 
جب االعتراؼ بيا كبالتمتع كاإلدارر كبالنظر الحتكائو عمى إدارة عامة أك ىيئة عمكمية 

فإف العقد المدني ال يعطي ما " ... ،بامتيازات السمطة العامة بما يمكنيا مف تحقيق اليدؼ 
   2... "تعطيو الصفقة مف حق اإلشراؼ  لجية عمى جية أخرى 

 العحد إبراممن ليث إجراءات -2
تخضع اإلدارة أك المرفق العاـ لطرؽ محددة عندما تبدر رغبتيا في التعاقد كتتبع في 

 الصفقة أك العقد كتككف طكيمة كتخضع لرقابة إبراـ بإجراءات إجراءات خاصة تسمى ذلؾ
جيات مختصةػ، بينما نجد أف العقد المدني يحكمو مبدأ الحرية التامة في اختيار الطرؼ 
. المتعاقد كتتـ بسرعة كال يخضع ىذا العقد لرقابة كال ألر إجراءات خاصة كالعقد اإلدارر 

: من ليث اليدف من العممية التعاقدية-3
نجد أف العقد المدني يحقق المصمحة الخاصة ألطراؼ العقد، فيما اليدؼ مف ابراـ 

. عقد الصفقات العمكمية ىك تحقيق المصمحة العامة
من ليث الجية الحضائية المختصة  ي النزاع -4

يعقد االختصاص بالنظر في الخصكمة الناتجة عف تنفيذ العقكد المدنية لجية القضاء 
ؿ عاـ لمقضاء صالعادر، بينما يعقد االختصاص بالنظر في منازعات الصفقات العمكمية كأ

. 1اإلدارر أك لجية محددة تشريعا
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  عن العحود التجارية الصفحات العموميةتمييز: الفرع الثاني
: تتميز بما يمي

 ااثباتمن ليث قواعد -1
بالنسبة لممعامالت التجارية السائدة في حياة المجتمعات يسكدىا عنصر االئتماف 

 العقد التجارر في غاية مف المركنة فيناؾ عدة إثباتكيحكميا مبدأ السرعة، لذلؾ قكاعد 
 بيا فمنيا السندات الرسمية كالسندات العرفية كالفكاتير كالدفاتر التجارية، اإلثباتكسائل يتـ 

. بينما العقد اإلدارر ال يثبت إال بالكتابة كفقا لما كرد في التعريفات التشريعية
 إبراممن ليث طرق -2

 عقد تجارر تماشيا مع السرعة كحركة المجتمع التجارر، فبينما يأخذ إبراـر يسفمف اؿ
جراءات معقدة ككل مخالفة لتنظيـ الصفقات العمكمية  ابراـ الصفقة العمكمية مراحل طكيمة كا 

. 1ينجـ عنيا المسؤكلية الجزائية المقررة في قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو
من ليث الجية الحضائية المختصة  ي النزاع -3

يتميز العقد التجارر عف الصفقة أيضا فيما تعمق بقكاعد االختصاص القضائي في 
 كاف القضاء اإلدارر ىك المختص بالنظر في منازعات فإذاحالة نشكب نزاع أك خصكمة، 

. الصفقات العمكمية فاف القضاء العادر ىك الجية المختصة بالنظر في المنازعات التجارية
 533كمف جممة األحكاـ الجديدة فيما يخص تشكيمة المحكمة التجارية نصت المادة 

مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجديد أف المحكمة التجارية تتشكل مف قاض رئيسا 
كمساعديف ممف ليـ دراية بالمسائل التجارية كيككف ليما دكر استثنائي، بينما تتشكل 

المحكمة اإلدارية فقب مف قضاة برتبة مستشار لدى مجمس قضائي كىك ما أشارت إليو 
 .2اإلدارية المتعمق بالمحاكـ 02-98 مف القانكف 3المادة 

 
                                                 

 المتعمق بتنظيـ 15/247العمارر كريمة، الرقابة االدارية عمى تنفيذ الصفقة العمكمية في ضكء المرسـك الرئاسي، رقـ - 1
الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفق العاـ،مذكرة نيل شيادة الماستر في الحقكؽ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة 

  .8، ص 2017دمحم خيضر بسكرة، الجزائر، 
  .153عمار بكضياؼ، مرجع سابق، ص -2
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 عن عحد العمل  الصفحات العموميةتمييز: الفرع الثالث
من ليث عنصر الشكل -1

ىنا نجد أف عقد العمل ال يشترط فيو عنصر الكتابة كىك ما جاء صراحة في المادة 
 المتعمق بعالقات العمل المعدؿ كالمتمـ 1990 أفريل 21 المؤرخ في 11-90 مف القانكف 8

تنشا عالقة تعمل بعقد مكتكب أك غير مكتكب كتقـك ىذه العالقة عمى آية حاؿ، : "بقكليا
، لكف في المقابل نجد أف عقد الصفقة العمكمية بشرط 1"بمجرد العمل لحساب مستخدـ ما

. فيو شرط الكتابة بل ىك ركف مف أركاف العقد
 وقواعد الرقابة اابراممن ليث طرق -2

  إبرامياتختمف الصفقة العمكمية أيضا عف عقد العمل سكاء مف مكضكعيا أك طرؽ 
أك قكاعد رقابتيا، كىك سنفصل فيو الحقا، األمر الذر يبعث بطئا في ظيكر الصفقة 
. العمكمية، بينما عقد العمل يبـر في مدة كجيزة كيخضع ىك اآلخر ألطر رقابية خاصة

من ليث الجية الحضائية المختصة  ي النزاع -3
تعرض منازعات العمل عمى مستكى المحكمة االبتدائية كىذا بعد المركر كجكبا 

 كطبقا لممادة ملبمرحمة الصمح الذر تتكاله مكاتب المصالحة كفقا لتشريع الجارر بو الع
 مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية يتشكل القسـ االجتماعي مف قاض رئيسا 502

كمساعديف بينما تتشكل المحكمة الفاصمة في منازعات الصفقات العمكمية فقب مف قضاة كال 
. 2تمر المنازعة اإلدارية كجكبا بمرحمة الصمح كما ىك الشأف بالنسبة لممنازعة العمالية

  االمتياز عن عحد الصفحات العموميةتمييز : الفرع الرابع
يتـ تمييز الصفقة عف عقد االمتياز بتناكؿ عقد االمتياز كتكييفو ضمف العقكد 

 حيث نجد أف قانكف البمدية التي تخصوـ معرفة الجكانب التنظيمية كالالئحية ثاإلدارية 
 نجد في تشريعات إنناكالكالية ىما مف أكلى النصكص التي أكردت ذكر عقكد االمتياز، غير 
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السنكات المتأخرة مجمكعة نصكص تتكزع عبر قطاعات مختمفة أكردت بغزارة ذكر عقكد 
 مف قانكف الفرنسي 38فعرفتو المادة ،االمتياز غير أنيا لـ تجتمع عمى تعريفو كتصنيفو 

كاسطتو ب المتعمق بتفكيض المرفق العاـ بأنو عقد يمكف 1993 جانفي 29المؤرخ في 
شخص معنكر مف القانكف العاـ إلى شخص آخر مفكض لو عمكمي أك خاص تسيير مرفق 

الؿ المرفق العاـ كيعرؼ غعمكمي تحت مسؤكليتو كتحدد التعكيضات أساسا مف نتيجة است
االجتياد القضائي االمتياز عمى أساس تكفر ثالثة شركط في العقد كجكد المرافق العمكمية 
كتككيل سير المرافق لشخص خارج عف المصمحة العمكمية كالتأكد مف األجرة التي يأخذىا 

 . 1 مف عكائد المرفقاتسييره لممرفق العمكمي ناتجة كلك جزئيعف لغير اىذا 

كبذلؾ يككف مكضكع عقد االمتياز تكميف صاحب االمتياز بتنفيذ خدمات المرفق 
 أف الصفقة العمكمية ال تعدك ككنيا اشتراؾ لممتعامل المتعاقد اشتراكا مؤقتا في حيفالعمكمي 

. في تنفيذ خدمات أك أداء أشغاؿ أك تكريدات أك تمكيف

كأف المجكء إلى أسمكب االمتياز ىك أمر اختيارر بمعنى أف السمطة التي يتبعيا 
المرفق الحرية في أف تأخذ بو أك تتركو فإذا لجأت إلى ىذا األسمكب في التسيير استكجب 

 إلى اإلشراؼعمييا القياـ بذلؾ في حدكد اإلجراءات التي تنظـ المجكء إلى ىذا األسمكب مف 
 الصفقة العمكمية فانو يتعيف مف السمطة اإلدارية التقيد صددالرقابة كعمى العكس مف ذالؾ ب

.  إلزاميا الصفقات العمكمية كتنظيميا القانكني بإجراءات

ف   كتسيير المرفق العاـ عف طريق االمتياز يتـ في شكل اتفاقية تحكر جكانب إسنادكا 
.  التنظيمي كىذا التزاكج ال نجده في الصفقة العمكميةاإلجراءمف العقد كجكانب مف 

كأف تشغيل المرفق العاـ يكمف بو صاحب االمتياز عمى حسابو متحمال أيضا 
مخاطر التسيير بمقابل ذلؾ يتقاضى أجرا، في حيف أف المبالغ يأخذىا المتعامل المتعاقد 

 كمف .ة صفقة تككف صادرة مباشرة مف السمطة اإلدارية نتيجة األداء خدمات مقابلبصدد
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حيث لمدة فاف المعركؼ كالمتعامل بو ىك أف عقد امتياز أطكؿ أجاال مف الصفقة  
. 1العمكمية

كنجد أف اتفاقية االمتياز تشترؾ مع الصفقة العمكمية في أحد أطراؼ عمى األقل 
شخص مف القانكف العاـ كىك عقد كتابي يستكجب مطابقتو لالتفاقيات النمكذجية كخضكعو 

. 2لممصادقة
 كل ما مف شأنو أف إتباعكما نجد أف االمتياز يخضع لدفتر شركط مع كجكب        

ر شفافية عمى اإلجراءات السيما اعتماد أسمكب المناقصة مع إمكانية التظمـ في آجاؿ ضفر
 اإلجراءات كىك ما نص عميو منشكر كزارة الداخمية إتباعمعينة لألطراؼ المتضررة مف سكء 

. 3لدى تناكلو لطرؼ اختبار المتعامل المتعاقد بمناسبة عقد امتياز تكفره عمى مؤىالت معينة
 عن االتفاقية   الصفحات العموميةتمييز: الفرع الخامس

االتفاقية مف حيث المبمغ كمف حيث األطراؼ المتعاقدة فال تعد عف ميز الصفقة تت
العقكد التي تبرميا اإلدارة كميا خاضعة لتنظيـ الصفقات العمكمية فكما ذكرنا سابقا يخرج 
عف دائرة الخضكع ليذا التنظيـ العقكد التي تبرميا اإلدارة إذا كاف مبمغيا ينخفض عمى 

ف لجأت ىذه المصالح إلى استعماؿ شركط  األسقف المالية المحددة ففي ىذه الحالة حتى كا 
كأساليب تنظيـ الصفقات العمكمية فاف العقد في ىذه الحالة ال يعد كأف يككف اتفاقية بيف 
. طرفيف كلك كاف أحدىما شخص عمكمي خاضع في األصل لتنظيـ الصفقات العمكمية

فأما تميز الصفقة عف االتفاقية مف حيث األطراؼ المتعاقدة بحيث تعتبر اتفاقية مف 
 المعدؿ كالمتمـ بالمرسـك 236-10جية نظر تنظيـ الصفقات العمكمية كالمرسـك  رقـ 

 الصادر في 03-13 كالمرسـك رقـ 23-12 كالمرسـك الرئاسي 222-11الرئاسي رقـ 
 العقكد التي تبرميا اإلدارة العمكمية فيما بينيا ميما كانت مبالغيا إذ 13-01-2013

                                                 
  139-138خرشي النكر، نفس المرجع، ص -1
  .141خرشي النكر، المرجع السابق،  -2
 المؤرخ في 17-83 المعدؿ كالمتمـ لمقانكف 1996-06-15 المؤرخ في 13-96 مف األمر 21راجع نص المادة -3
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أخرجيا التنظيـ عف دائرة اختصاصو كاستبعد صراحة مثل ىذه العقكد التي سماىا اتفاقية 
    :        حيث جاء فييا03 الفقرة رقـ 02، كلقد كرد ذلؾ في المادة 1عف دائرة تطبيقو

 أر ىي 2"تخضع العقكد المبرمة بيف اداريتيف عمكمييف ألحكاـ ىذا المرسـك ال " 
. اتفاقيات بشكل عاـ

 المتضمف 2015-09-16 المؤرخ في 247-15كبالرجكع إلى المرسـك الرئاسي رقـ 
 منو المطة 07تنظيـ الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفق العاـ، حيث نصت المادة 

ال تخضع العقكد المبرمة مف طر الييئات كاإلدارات العمكمية "األكلى عمى ما يمي 
كالمطة الثامنة ما "كالمؤسسات العمكمية ذات الطابع اإلدارر فيما بينيا ألحكاـ ىذا المرسـك 

. 3"ال تخضع العقكد المبرمة مع محاميف بالنسبة لخدمات المساعدة كالتمثيل" يمي 

 إبرامياأنواع الصفحات العمومية وطرق : المبلث الثاني
 في مفيـك القانكف اإلدارر، ة الصفقات العمكمية ىي عقكد مكتكبإفكما ذكرنا سابقا 

 كفق ضكابب كشركط قانكنية، حيث ال تعتبر االقتصادييفاإلدارة كالمتعامميف بيف حيث تبـر 
 مف المرسـك الرئاسي 29 ك 02ىذه العقكد مف طبيعة قانكنية كاحدة كقد بينت المادتيف 

 المتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية كتفكيضات 2015 سبتمبر 16 المؤرخ في 15-247
 مف 02المرفق العاـ عمى أنكاع الصفقات العمكمية التي تبرميا اإلدارة حيث جاء في المادة 

الصفقات العمكمية عقكد مكتكبة في مفيـك التشريع المعمكؿ بو، تبـر " :مايميىذا المرسـك 
بمقابل مع متعامميف اقتصادييف كفق الشركط المنصكص عمييا في ىذا المرسـك التمبية 

. 4حاجات المصمحة المتعاقدة في مجاؿ األشغاؿ كالمكاـز كالخدمات كالدراسات
 
 

                                                 
 .141خرشي النكر، نفس المرجع، ص -1
  .4، ص 2013مكلكد ديداف، قانكف الصفقات العمكمية، دار بمقيس،الجزائر، -2
  .5، المرجع السابق ،ص2015-09-16 المؤرخ في 247-15 مف المرسـك الرئاسي رقـ 07المادة -3
  5 ، نفس المرجع ،ص16/09/2015 المؤرخ في 247-15 مف المرسـك الرئاسي رقـ 2المادة -4
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 أنواع الصفحات العمومية: المطمب األول 
قد حددت الرئاسي نالحظ انيا  مف نفس المرسـك 29المادة إلى نص  بالرجكع

كبالنص الصريح أربعة أنكاع مف العقكد التي تبرميا اإلدارة أك الييئة العامة كأضفى عمييا 
 حيث جاءت الفترة األكلى مف ىذه 1طابع الصفقة العمكمية أف تكافرت شركطيا سابقة الذكر

:  المادة كما يمي
انجاز األشغاؿ كاقتناء :  العمميات اآلتية أك أكثرإحدىؿ الصفقات العمكمية شـت

نجاز الدراسات كرابعا تقديـ الخدمات . المكاـز كا 
  العامةصفحة انجاز األشغال: الفرع األول

تعتبر صفقات انجاز األشغاؿ مف بيف الصفقات الميمة كالتي أعطت ليا الدكلة 
أكلكية كأىمية كبيرة كىذا برصد ليا حصة األسد مف االعتمادات المالية التي ترصد لو بيدؼ 

التجييز مثل بناء السدكد كالجامعات كاالنجاز الطرقات كقنكات المياه الصالحة لمشرب 
 .كقنكات صرؼ المياه ك تكصيل الكيرباء كغيرىا مف المشاريع

 السالفة لمذكر أف المشرع لـ يعطي لعقد األشغاؿ 29 نص المادة مفكيستخمص 
العامة تعريفا مباشر بل اعتبرىا عقد مف العقكد اإلدارية كأخضعو لتنظيـ الصفقات العمكمية، 

تيدؼ الصفقة العمكمية لألشغاؿ إلى "لكنو حدد اليدؼ منيا كمجاليا كما ذكره المشرع بقكلو 
انجاز منشأة أك أشغاؿ بناء أك ىندسة مدنية مف طرؼ مقاكؿ في ظل احتراـ الحاجات التي 
تحددىا المصمحة المتعاقدة صاحبة المشركع، كتعتبر المنشأة مجمكعة مف أشغاؿ البناء أك 

. اليندسة المدنية التي تستكفي في نتيجتيا كظيفة اقتصادية أك تقنية

تشمل الصفقة العمكمية ألشغاؿ البناء أك تجديد أك صيانة أك تأىيل أك تييئة أك 
 أك تدعيـ أك ىدـ منشأة أك جزء منيا، بما في ذلؾ التجييزات المرتبطة بيا إصالحترميـ أك 
. 2"الستغاللياالضركرية 

 
                                                 

 .168عمار بكضياؼ، المرجع السابق، ص -1
 .09 المرجع سابق، ص 247-15، المرسـك الرئاسي 3 الفقرة 29راجع نص المادة - 2  
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: يمكف استخالص شركط صفقة انجاز األشغاؿ مما تـ ذكره سابقا كىي كما يمي
. (عقار أك العقار بالتخصيص)أف ينصب العقد عمى منشأة -1
. أف يتـ العمل لحساب شخص معنكر سكاء كاف إقميمي أك مرفقي-2
. ضركرة أف ييدؼ العقد إلى تحقيق منفعة عامة-3
إذا تـ النص في صفقة عمكمية عمى تقديـ خدمات ككاف المكضكع األساسي لمصفقة -4

. 1يتعمق بإنجاز أشغاؿ فاف الصفقة تككف صفقة أشغاؿ
 (عحد التوريد)صفحة اقتناء لوازم : الفرع الثاني

تيدؼ " كما يمي 247-15 مف المرسـك الرئاسي 29لقد بينيا المشرع في المادة 
، بخيار أك بدكف خيار الشراء باإليجار أك بيع إيجارالصفقة العمكمية لمكاـز إلى اقتناء أك 

مف طرؼ المصمحة المتعاقدة، لعتاد أك مكاد، ميما كاف شكميا، مكجية لتمبية الحاجات 
ذا أرفق   بتقديـ خدمة، فاف الصفقة تككف صفقة اإليجارالمتصمة بنشاطيا لدى مكرد، كا 

. 2"خدمات
في حالة اقتراف عقد اقتناء لكاـز بالقياـ بأشغاؿ عمكمية مف أجل تنصييا كتثبيتيا فقد 

 العقد عمى أنو صفقة لكاـز مف لـ 247-15 مف المرسـك 29كيفت الفقرة السابقة المادة 
. تتجاكز قيمة األشغاؿ قيمة المكاـز ذاتيا

كعمى ىذا األساس يمكف القكؿ أف الفرؽ بيف عقد التكريد كعقد األشغاؿ العامة يمكف 
أساسا في ككف ىذا األخير ينصب دائما عمى عقار، في حيف ينصب األكؿ عمى منقكؿ 

كأيضا أف عقد المكاـز ينصب عمى تكفير منتكج أك مادة معينة لإلدارة بصفة دكرية خالؿ مدة 
 .3متفق عمييا في عقد الصفقة

 

                                                 
لعكر بدرة، االطار المفاىيمي لمصفقات العمكمية في التشريع الجزائرر، مداخمة يـك دراسي حكؿ التنظيـ الجديد لمصفقات -1

  .12، ص 2015 ديسمبر 17العمكمية كتفكيضات المرفق العاـ، جامعة دمحم خيضر بسكرة، 
  .09 المرجع سابق، ص 247-15، المرسـك الرئاسي 6 الفقرة 29المادة -2
 المتعمق بتنظيـ 247-15: العمارر كريمة، الرقابة االدارية عمى تنفيذ الصفقة العمكمية في ضكء المرسـك الرئاسي رقـ-3

 . 11،ص 2017الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفق العاـ، مذكرة نيل شيادة ليسانس، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، 
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صفحة انجاز الدراسات : الفرع الثالث
تيدؼ الصفقة العمكمية " بقكليا 10 الفقرة 29يمكف كصفيا كما جاء في المادة 

، كتتميز عف غيرىا مف الصفقات ككنيا تنصب عمى 1لمدراسات إلى انجاز خدمات فكرية
 صفقة أشغاؿ السيما ميمات المراقبة إبراـشمل عند تجانب فكرر، فني كتقني كعممي ك

 التقنية 
.  عمى انجاز األشغاؿ كمساعدة صاحب المشركعكاإلشراؼأك الجيكتقنية 

 انجاز منشأة أك مشركع إطار عمى اإلنجاز في لإلشراؼتحتكر صفقة الدراسات 
حضرر أك مناظر طبيعية، تنفيذ المياـ اآلتية عمى الخصكص 

دراسات أكلية أك التشخيص أك الرسـ المبدئي -
دراسات مشاريع تمييدية مكجزة مفصمة -
. دراسات المشركع -
  تأشيراتيادراسات التنفيذ أك عندما يقـك بيا المقاكؿ -
دارة تنفيذ صفقة األشغاؿ كتنظيـ كتنسيق كتكجيو إبراـمساعدة صاحب المشركع في -  كا 
. 2شة كاستالـ األشغاؿكراؿ

الصفحة العمومية لمخدمات  : الفرع الرابع
زيادة عمى النشاطات التي تقـك بو اإلدارة المتعاقدة بيدؼ خدمة المجتمع كالمكاطف 

 العقكد األشغاؿ كعقكد التكريد كالدراسات، تمجأ أيضا إلى نكع آخر كخاص مف العقكد بإبراميا
. كىك عقد الخدمات

حيث أف اإلدارة بمختمف مرافقيا سكاء كانت مركزية أك محمية إدارية أك اقتصادية 
كمف ىنا يمكف لإلدارة تستفيد مف . تحتاج إلى أف تخدـ مف جانب معيف مف أكجو النشاط

خدمة معينة يقدميا ليا الغير بمقابل تمتـز اإلدارة بدفعو لو، كىنا تمجأ اإلدارة لمبحث عف 
.  القانكني كالتعاقدر كالذر يكمف في عقد الخدماتاإلطار

                                                 
  .09، المرجع السابق، ص247-15 مف المرسـك الرئاسي رقـ 1 الفقرة 29المادة -1
  .، نفس المرجع، نفس الصفحة15/247 مف المرسـك الرئاسي رقـ 12 الفقرة 29المادة -2
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 السابق الذكر 15/247 مف المرسـك الرئاسي 29كما نصت الفقرة األخيرة مف المادة 
عمى أف الصفقة العمكمية لمخدمات المبرمة مع متعيد خدمات إلى انجاز تقديـ خدمات كىي 

. صفقة عمكمية تختمف عف صفقات األشغاؿ كالمكاـز كالدراسات
كعادة ما يككف مكضكع الخدمة محل الصفقة الخدمات البسيطة كال يتطمب اعتمادات 
مالية كبيرة عمى عكس ما ىك الحاؿ عميو بالنسبة لعقد األشغاؿ العامة كعقد اقتناء المكاـز 

أر أف صفقة تقديـ الخدمات ال تكمف المصمحة المتعاقدة، كقاعدة عامة، بل ىناؾ خدمات 
تنفيذ منيا اإلدارة كال تخضع لقانكف الصفقات العمكمية في حالة ما إذا كاف مكضكع الخدمة 

. 1بسيطا كال يكمف جية اإلدارة اعتمادات مالية كبيرة
اتفاؽ بيف اإلدارة المتعاقدة كشخص "كعمى ىذا تعرؼ صفقة تقديـ الخدمات عمى أنيا 

قصد تكفير خدمة معينة لإلدارة المتعاقدة تتعمق بتسيير المرفق نظير  (طبيعي، معنكر )آخر 
. 2"مقابل مالي

 الصفحات العمومية  إبرامطرق : المطمب الثاني
 السابق الذكر نجد أنو قد 15/247 مف المرسـك الرئاسي 39رجكعا ألحكاـ المادة 

. طمب العركض أك التراضيىما  إجرائييف الصفقات العمكمية كرسميا في إبراـحدد طرؽ 
 يشكل القاعدة العامة كيمثل الصيغة األكثر إجراءىك حيث اف طمب العركض 

 39 كنجد منو المادة 15/247تنافسية مف جممة الصيغ المتاحة في نص المرسـك الرئاسي 
 طمب العركض الذر يشكل القاعدة إلجراءتبـر الصفقات العمكمية كفقا "التي جاء فييا 
. 3" التراضيإجراءالعامة أك كفق 

 عن طريق طمب العروض ات العمومية الصفقإبرام:  الفرع األول
طمب " كالتي جاء فييا 15/247 مف نفس المرسـك الرئاسي 40حسب المادة 

 يستيدؼ الحصكؿ عمى عركض مف عدة متعيديف متنافسيف مع إجراءالعركض ىك 
                                                 

  .12العمارر كريمة، مرجع سابق، ص -1
  .16لعكر بدرة، مرجع سابق، ص -2
  12، المرجع السابق، ص 15/247 مف المرسـك الرئاسي 39المادة -3
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تخصيص الصفقة دكف مفاكضات لممتعيد الذر يقدـ أحسف عرض مف حيث المزايا 
. 1"اإلجراء إطالؽاالقتصادية استنادا إلى معايير اختيار مكضكعية تعد قبل 

ى ميزة لإلدارة بطمب العركض مف طمما جاء في ىذه المادة نفيـ أف المشرع أع
 عركضيـ كأيضا لكي مف أجل تقديـ بالمشاركة إعالميـالمتعيديف المشاركيف مف خالؿ 

يتمكف عدد كبير مف المشاركة مما يعطي جك حقيقي لممنافسة الحرة بيف المشاركيف في 
جراءات أكثر  كضح كحتى ف،طمب العركض يجب أف نتطرؽ ألشكاؿ طمب العركض كا 

. (01أنظر الممحق رقـ )اإلبراـ 
أشكال طمب العروض -أوال
 دكليا، كيتـ حسب أكطمب العركض كفقا لقانكف الصفقات العمكمية إما أف يككف كطنيا : 1

طمب العركض المفتكح، طمب العركض المفتكح مع اشتراط قدرات دنيا، : األشكاؿ التالية
. طمب العركض المحدكد المسابقة

طمب العروض المفتوح -أ
 يمكف مف إجراءىك  "15/247 مف المرسـك الرئاسي 43حسب ما جاء نص المادة 

. 2" يقدـ تعيداأفخاللو أر مترشح مؤىل 
إف أسمكب التعاقد في شكل طمب العركض مفتكح يكفل الشؾ لكل عارض مؤىل 
تقديـ عرضو كىك ما يفتح باب المنافسة بيف العارضيف فميس ىناؾ شركط انتقائية أك 

قصائية أك نكعية كبإمكاف مف تكفرت فييـ الشركط العامة المعمف عنيا المشاركة فييا كتقديـ إ
. 3العرض

طمب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا -ب
 يسمح فيو لكل إجراء: " مف أنو15/247 مف المرسـك الرئاسي 44عرفتو المادة 

المرشحيف الذيف تتكفر فييـ بعض الشركط الدنيا المؤىمة التي تحددىا المصمحة المتعاقدة 

                                                 
  12، المرجع السابق، ص 15/247 مف المرسـك الرئاسي 40المادة -1
  12، نفس المرجع، ص 15/247 مف المرسـك الرئاسي 43المادة -2
 198عمار بكضياؼ، المرجع السابق، ص - 3  
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 بتقديـ تعيد كال يتـ انتقاء قبمي لممرشحيف مف طرؼ المصمحة اإلجراء إطالؽمسبقا قبل 
 1"المتعاقدة

كيجب أف تككف الشركط الدنيا المطمكبة في مجاؿ التأىيل كالتصنيف كالكسائل 
. المادية كالبشرية متناسبة مع طبيعة كتعقيد كأىمية المشركع

طمب العروض الملدود -ج
طمب العركض المحدكد " عمى أنو 15/247 مف المرسـك الرئاسي 45عرفتيا المادة 

 االستشارة انتقائية، يككف المرشحكف الذيف تـ انتقائيـ األكلى مف قبل مدعككف إجراءىك 
. 2"كحدىـ لتقديـ تعيد

طمب العركض المحدكد يمكف مف خاللو متعيديف ميينيف يتـ انتقائيـ مسبقا لممشاركة 
بعد تأىيل أكلي إما عمى مرحمة كاحدة أك عمى مرحمتيف، فالمقارنة مع المرسـك الرئاسي 

 فانو ال يتـ انتقاء المترشحيف مسبقا بل اكتفى بأف 2010 أكتكبر 07 المؤرخ في 10/236
، ككذلؾ اعتمد المشرع في 303تككف لدى المترشحيف شركط دنيا مؤىمة كذلؾ في مادتو 

. 254 عمى الشركط الخاصة لممترشحيف كذلؾ في مادتو 250-02المرسـك الرئاسي 

المسابقة ىي اجراء يضع  "15/247 مف المرسـك الرئاسي47طبقا لممادة : المسابحة-د
  أدناه، 48رجاؿ الفف في منافسة االختبار بعد رأر لجنة التحكيـ المذككرة في المادة 

 

 

 

 
                                                 

1
 12، انًزجغ انظاتك، ؽ 15/247 يٍ انًزطىو انزئاطً 44انًازج -

  
2

 ، َفض انًزجغ، َفض انـفحح15/247 يٍ انًزطىو انزئاطً 45انًازج - 
3

 انًتضًٍ تُظٍى انـفماخ انؼًىيٍح، انًُؼىر فً  2010 أكتىتز 07، يؤرخ فً 10/236 يٍ انًزطىو انزئاطً 30انًازج -

  .9، ؽ 58،، ػسز 2010  أكتىتز07رج ج تتارٌد .ج
ج ر ج ج ، انـازرج ،  يتضًٍ تُظٍى انـفماخ انؼًىيٍح24/07/2002 انًؤرخ فً 02/250انًزطىو انزئاطً رلى -4

 .52ػسز  28/07/2002تتارٌد 
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 صاحب المشركع قصد انجاز عممية تشتمل أعدهمخطب أك مشركع مصمـ استجابة لبرنامت 
عمى جكانب تقنية أك اقتصادية أك جمالية أك فنية خاصة قبل منح الصفقة ألحد الفائزيف 

. 1"بالمسابقة
كبالرجكع إلى مختمف قكانيف الصفقات العمكمية السابقة نجدىا قد تطرقت إلى 

 ليعطي المسابقة 82/145 كانت تسمى بالمباراة كجاء مرسـك 67/90المسابقة، ففي األمر 
 كأبقى المشرع عمييا 10/136 كاستمر الكضع ىكذا إلى غاية صدكر قانكف 2مفيكما دقيقا
  .15/247  الرئاسي الجديدفي المرسـك

ة ستمجأ المصمحة المتعاقدة إلى اجراء المسابقة في مجاؿ تييئة اإلقميـ كالتعمير كاليند
الرئاسي ركز المشرع في المرسـك بينما المعمارية ككذلؾ في مجاؿ معالجة المعمكمات 

عمى الجكانب الفنية الخاصة أك التقنية أك االقتصادية أك الجمالية كتككف الممغى  10/236
. المسابقة إما مسابقة مفتكحة مع اشتراط قدرات دنيا أك تككف مسابقة محدكدة

 عن طريق طمب العروض اابرامإجراءات : ثانيا
إف الصفقة العمكمية في الجزائر تمر بمرحمة طكيمة إلى غاية تجسيدىا كدخكليا حيز 

 إتباعالتنفيذ كىذا طبقا لتنظيـ الصفقات العمكمية بحيث يجب عمى المصمحة المتعاقدة 
. مجمكعة مف اإلجراءات الشكمية المعقدة

فالصفقات العمكمية سكاء كانت صفقة أشغاؿ أك اقتناء لكاـز أك خدمات أك دراسات 
 خطكة يجب القياـ بيا ىك أكؿتحتاج إلى غالؼ مالي تدفعو اإلدارة لممتعاقد معيا كعميو 

. تكفير الجانب المالي لمصفقة
كتجدر اإلشارة أف الكعاء المالي لمصفقة أحيانا يرصد عمى حساب االعتماد المالي 

.  ما يسمى بميزانية القطاعأكلمدكلة كأحيانا أخرى يقيد كيحسب في ميزانية اإلدارة المعنية 

                                                 
 .13، المرجع السابق، ص 15/247 المرسـك الرئاسي 47المادة -1
ريـ عبيد، طرؽ ابراـ الصفقات العمكمية في التشريع الجزائرر، مذكرة لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في الحقكؽ، كمية -2

  .18، ص 2006الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة تبسة، 
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كيقـك طمب العركض عمى جممة مف المبادئ كمبدأ المساكاة، الشفافية التنافس 
 لجممة مف إتباعيا، كلذلؾ فقد ألـز المشرع اإلدارة بتحقيق تمؾ المبادئ بضركرة كاإلشيار

: اإلجراءات التي تقـك بيا كىي
 بإرادتيايقصد بدفتر الشركط كثيقة رسمية تضعيا اإلدارة المتعاقدة :  د تر الشروطإعداد-أ

المنفردة كتحدد بمكجبيا سائر الشركط المتعمقة بقكاعد المنافسة بمختمف جكانبيا كشركط 
 دفتر الشركط في كل إعداد حيف فاإلدارةالمشاركة فييا  ككيفيات اختيار المتعاقد معيا، 

 المعنييف مف أجل إطاراتياصفقة عمكمية تستغل خبراتيا الداخمية المؤىمة كتجند كل 
. 1 دفتر شركط يحقق األىداؼ المسطرةإعدادالكصكؿ إلى 

 (ااعالن) ااشيار-ب
 يستيدؼ الحصكؿ عمى عدة عركض إجراءإذا كاف طمب العركض كما ذكرناه سابقا 

 لممشاريع بإعالنيامف عدة متعيديف متنافسيف، فإف اإلدارة المتعاقدة أك الراغبة في التعاقد 
المسطرة كالمبرمجة مع األطراؼ األخرى فيي مرغمة عمى فتح المجاؿ أماـ المشاركيف في 

 كىذا مف أجل اإلشيارطمب العركض باتخاذىا طرؼ معينة كالتي تتمثل في اإلعالف أك 
. السماح لعدد كبير المتعيديف أك المتنافسيف بالمشاركة في طمب العركض

ذا كاف المشرع قد خكؿ جية اإلدارة   العقكد باعترافو ليا بالشخصية االعتبارية، إبراـكا 
فانو مف جية أخرى قيدىا بضركرة مراعاة المبادئ األساسية في التعاقد كالمتمثمة في مبدأ 

. 2العالنية كالشفافية كاالستعماؿ الحسف لمطمبات العمكمية
يككف المجكء "عمى أف المذككر سابقا  15/247 مف المرسـك الرئاسي 61كقد نصت المادة 

:  (02أنظر الممحق رقـ )  في الحاالت اآلتيةإلزاميا الصحفي اإلشيارإلى 
طمب العركض المفتكح -
طمب العركض المفتكح مف اشتراط القدرات الدنيا -

                                                 
 سعاد األطرش، المنازعات المتعمقة الصفقات العمكمية، مذكرة لنيل شيادة الماستر في الحقكؽ، كمية الحقكؽ كالعمـك - 1

  .54، ص 2014/ 2013القانكنية، تخصص قانكف ادارر، جامعة دمحم خيضر بسكرة 
 .249 عمار بكضياؼ، المرجع السابق، ص - 2
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طمب العركض المحدكد -
المسابقة -
 1"التراضي بعد االستشارة عند االقتضاء-

لتبيف البيانات اإللزامية الجديد  15/247 مف المرسـك الرئاسي 62كما جاءت المادة 
:  طمب العركض كالمبينة كما يميإعالفالتي يحتكييا 

. تسمية المصمحة المتعاقدة كعنكانيا كرقـ تعريفيا الجبائي-
كيفية طمب العركض -
 االنتقاء األكلي أكشركط التأىيل -
مكضكع العممية -
قائمة مكجزة بالمستندات المطمكبة مع إحالة القائمة المفصمة إلى أحكاـ دفتر الشركط ذات -

. الصمة
مدة تحضير العركض كمكاف إيداع العركض -
مدة صالحية العركض -
 كفالة التعيد، إذا اقتضى األمر  إلزامية-
ال يفتح إال مف طرؼ لجنة فتح "تقديـ العركض في ظرؼ مغمق بأحكاـ، تكتب عميو عبارة -

. كمراجع طمب العركض" األظرفة كتقييـ العركض
 .2ثمف الكثائق، عند االقتضاء-
 (تحديم العطاءات)إيداع العروض -ج

فصاحيا اإلدارة عف طمب العركض إعالفبعد   عف نيتيا في التعاقد كتحديد شركطو كا 
 العركض في المدة المحددة إعداديتقدـ المعنيكف لسحب دفاتر الشركط التي عمى أساسيا يتـ 

كعمى اإلدارة قبل تحديدىا ألجل إيداع العركض األخذ بعيف االعتبار تعقيد األمكر كما ليا 

                                                 
 .16، المرجع السابق، ص 15/247 مف المرسـك الرئاسي 61 المادة - 1
  .17، نفس المرجع، ص 15/247 مف المرسـك الرئاسي 5 فقرة 62 المادة - 2
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 إفساحفي ذلؾ السمطة التقديرية في تحديد األجل شريطة أف يعمـ كل المعنييف بذلؾ قصد 
. المجاؿ األكبر عدد ممكف مف المتنافسيف

 العركض كتاريخ كساعة إليداعيكافق تاريخ كآخر ساعة  "5 الفقرة 66كطبقا لممادة 
ذا صادؼ ىذا  فتح أظرفة العركض التقنية كالمالية، آخر يـك مف آجل تحضير العركض كا 
، يـك عطمة أك يـك راحة قانكنية، فاف مدة التحضير العركض تمدد إلى غاية يـك ا  اليـك

. 1"لعمل المكالي
كيمكف تعريف العطاءات بأنيا العركض التي يتقدـ بيا األشخاص في الصفقة كالتي 
يتبيف مف خالليا الكصف الفني لما يستطيع المتقدـ القياـ بو كفقا لممكاصفات المطركحة في 

 العقد فيما لك إبراـممف الصفقة، ككذلؾ تحديد السعر الذر يقترحو كالذر رضي عمى أساسو 
. 2رست عميو الصفقة

يجب أف تشتمل : " فانو15/247 مف المرسـك الرئاسي 67كطبقا لما جاء في المادة 
العركض عمى ممف الترشح كعرض تقني كعرض مالي، يكضع ممف الترشح كالعرض 

، يبيف كل منيا تسمية المؤسسة بأحكاـالتقني كالعرض المالي في أظرفة منفصمة كمقفمة 
أك " عرض تقني"أك " ممف الترشح"كتتضمف عبارة . كمرجع طمب العركض كمكضكعو

كتكضع ىذه األظرفة في ظرؼ آخر مقفل بأحكاـ كمغفل كيحمل ،حسب الحالة" عرض مالي"
، ...ال يفتح إال مف طرؼ لجنة فتح األظرفة كتقييـ العركض، طمب العركض رقـ " عبارة  ، ...ال يفتح إال مف طرؼ لجنة فتح األظرفة كتقييـ العركض، طمب العركض رقـ 

. 3"مكضكع طمب العركضمكضكع طمب العركض
كيتضمف ما يمي : ممف الترشح-1

:  تصريح بالترشح كالذر يجب أف يشيد فيو المتعيد أك المرشح أنو
  75غير مقصي أك ممنكع مف المشاركة في الصفقات العمكمية طبقا ألحكاـ المادتيف 

.   مف ىذا المرسـك89ك 

                                                 
  .18، المرجع السابق، ص 15/247 مف المرسـك الرئاسي 5 فقرة 66 المادة - 1
  .259 عمار بكضياؼ، المرجع السابق، ص - 2
  .18، نفس المرجع، ص 15/247 مف المرسـك الرئاسي 5 فقرة 67 المادة - 3
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أنو ليس في حالة تسكية قضائية كأف صحيفة سكابقو القضائية الصادرة منذ أقل مف 
كفي خالؿ ذلؾ فانو يجب أف يرفق العرض " ال شيء"أشير تحتكر عمى إشارة  (3)ثالث 

بنسخة مف الحكـ القضائي كصحيفة، سكابق القضائية كتتعمق صحيفة السكابق القضائية 
بالمرشح أك المتعيد عندما يتعمق األمر بشخص طبيعي كالمسير أك المدير العاـ لممؤسسة 

. عندما يتعمق األمر بشركة
أنو استكفى كاجباتو الجبائية كشبو الجبائية كتجاه الييئة المكمفة بالعطل المدفكعة 

األجر كالبطالة الناجمة عف األحكاؿ الجكية لقطاعات البناء كاألشغاؿ العمكمية كالرر، عند 
االقتضاء بالنسبة لممؤسسات الخاضعة لمقانكف الجزائرر كالمؤسسات األجنبية التي سبق ليا 

. العمل بالجزائر
أنو مسجل في السجل التجارر أك سجل الصناعة التقميدية أك الحرؼ فيما يخص 

.  لو البطاقة المينية لمحرفي، فيما يخص مكضكع الصفقةأكالحرفييف الفنييف 
أنو حاصل عمى رقـ التعريف الجبائي بالنسبة لممؤسسات الجزائرية كالمؤسسات األجنبية التي 

. سبق ليا العمل بالجزائر
تصريح بالنزاىة  -
القانكف األساسي لمشركات  -
. الكثائق التي تتعمق بالتفكيضات التي تسمح لألشخاص بالتزاـ المؤسسة-
: كل كثيقة تسمح بتقديـ قدرات المرشحيف أك المتعيديف أك عند االقتضاء المناكليف-

. شيادة التأىيل كالتصنيف كاعتماد كشيادة الجكدة، عند االقتضاء: قدرات مينية
. كسائل مالية مبررة بالحصائل المالية كالمراجع المصرفية: قدرات مالية
.  الكسائل البشرية كالمادية كالمراجع المينية:قدرات تحنية

:  ما يمييتضمن العرض التحني-2
تصريح باالكتتاب -
مذكرة تقنية تبريرية ككل كثيقة مطمكبة تطبيقا : كل كثيقة تسمح بتقييـ العرض التقني-

.  مف ىذا المرسـك78ألحكاـ المادة 
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.  مف ىذا المرسـك125كفالة تعيد تعد حسب الشركط المنصكص عمييا في المادة -
. مكتكبة بخب اليد" قررء كقبل"دفتر الشركط يحتكر في آخر صفحتو عمى العبارة -

كألخذ خصكص كبعض الصفقات العمكمية بعيف االعتبار، كالسيما منيا تمؾ التي 
تنفذ في الخارج كالتي تبـر مع الفنانيف أك مع المؤسسات المصغرة، حسب الشركط 

 أدناه فإنو يمكف المصمحة المتعاقدة تكييف محتكى الممف 87المنصكص عمييا في المادة 
. اإلدارر المطمكب مف المرشحيف أك المتعيديف

:  ما يأتييتضمن العرض المالي-3
رسالة تعيد  -
جدكؿ األسعار بالكحدة  -
تفصيل كمي كتقديرر -
تحميل السعر اإلجمالي كالجزافي -

: يمكف المصمحة المتعاقدة حب مكضكع الصفقة كمكضكعيا أف تطمب الكثائق اآلتية
 .التفصيل الكصفي التقديرر المفصل-

ال تطمب المصمحة المتعاقدة مف المتعيديف أك المرشحيف كثائق مصادقا عمييا طبقا 
األصل إال استثناءا، عندما ينص عمى ذلؾ نص تشريعي اك مرسـك رئاسي كعندما يتحتـ 

عمى المصمحة المتعاقدة طمب كثائق أصمية، فإنو يجب أف يقتصر ذلؾ عمى حائز الصفقة 
. 1العمكمية

يم العروض رمرلمة  تح األظر ة وتق-د
يرا في تشكيل لجنة فتح األظرفة كلجنة غيتالجديد  15/247أحدث المرسـك الرئاسي 

تقييـ العركض حيث قاـ بالجمع بينيما كأصبحت تسمى بمجنة فتح األظرفة كتقييـ العركض 
عمى عكس ما كاف مف قبل حيث كانت كل كاحدة منفصمة عف الثانية ليا مياـ خاصة بيا 

 مف نفس المرسـك 160كىذا حسب ما جاء في المادة . كليا أعضاء مستقمة عف أخرى 
 الرقابة الداخمية، لجنة دائمة كاحدة أك إطارتحدث المصمحة المتعاقدة في : "المذككر أعاله

                                                 
 19-18، المرجع السابق، ص 15/247 مف المرسـك الرئاسي 5 فقرة 67 المادة - 1
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أكثر مكمفة بفتح األظرفة كتحميل العركض كالبدائل كاألسعار االختيارية، عند االقتضاء، 
، كتتشكل ىذه المجنة مف مكظفيف "لجنة فتح األظرفة كتقييـ العركض"تدعي في طمب النص 

. 1"مؤىميف تابعيف لممصمحة المتعاقدة، يختاركف لكفاءتيـ
 كتقني تعرضو عمى المصمحة إدارر كتقـك لجنة فتح األظرفة كتقييـ العركض بعمل 

 المنح المؤقت إلغاء عف عدـ جدكى اإلجراءات أك إعالفالمتعاقدة التي تقـك بمنح الصفقة أك 
.  مف نفس المرسـك161لمصفقة حسب المادة 

مرلمة ااعالن عن المنح المؤقت لمصفحة -ه
 تخطر اإلدارة المتعاقدة المتعيديف ق إعالميا بمكجبإجراءيعتبر المنح المؤقت 

كالجميكر باختيارىا المؤقت كغير نيائي لمتعاقد ما نظرا  لحصكلو عمى أعمى تنقيب فيما 
.  2يخص العرض المقدـ بكل محتكياتو كتفاصيمو كفقا لممعايير المحددة في دفتر الشركط

 طمب إعالفكيجب أف يدرج المنح المؤقت لمصفقة في الجرائد التي يتـ نشر فييا 
العركض إذا كاف ىذا ممكنا مع تحديد السعر كآجاؿ اإلنجاز ككل العناصر التي سمحت 
باختيار الصفقة كالبيانات المتعمقة بالمتعيد الذر رست عميو الصفقة كىذا ما أكدتو المادة 

. 15/247 مف المرسـك 65
كتجدر اإلشارة أنو يمكف لممتعيد المنتت عمى المنح المؤقت لمصفقة أف يرفع طعنا في 

 أياـ ابتداء مف تاريخ أكؿ نشر اإلعالف المنح المؤقت لمصفقة في الجرائد اليكمية 10أجل 
. (03أنظر الممحق رقـ ) أماـ لجنة الصفقات المختصة

مرلمة اعتماد الصفحة -و
رغـ الطابع الحاسـ لمرحمة إرساء الصفقة كمرحمة المنح المؤقت السابق بيانيا، إال 
أنيا ال تعد المرحمة األخيرة، بل البد مف اعتماد النتيجة رسميا كمباشرة إجراءات التعاقد مع 

 عف إتماـ كاإلعالف الطابع النيائي كالرسمي عمييا إلضفاءالمرشح الفائز بالصفقة 
. إجراءاتيا
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 فالمنح المؤقت لمصفقة رغـ فكائده الكبيرة كما أشرنا سكاء بالنسبة لممصمحة المتعاقدة 
أك المتعامل العمكمي أك لمجاف الصفقات كلممارسة العمل الرقابي، إال أنو يظل كما كصفو 

. 1المرسـك الرئاسي منح مؤقت
  معمنة أف الصفقات العمكمية 2015 مف المرسـك الرئاسي لسنة  4كقد جاءت المادة 

: ال تككف صحيحة كنيائية إال إذا كافقت عمييا السمطة المختصة كىي
مسؤكؿ الييئة الكطنية المستقمة -
الكزير  -
الكالي -
رئيس  المجمس الشعبي البمدر -
المدير العاـ أك مدير المؤسسة العمكمية  -

كعميو فانو باعتماد الصفقة تدخل ىذه األخيرة مرحمتيا النيائية كىي مرحمة التنفيذ 
. فاالعتماد يجعل العقد نيائيا

طريق التراضي عن  قات العمومية الصفإبرام: الفرع الثاني
 فيذا األسمكب اإلشياريمكف لإلدارة أف تمجأ الختيار المتعاقد معيا دكف حاجة إلى 

 كلكف ال كاإلشياريعفييا مف حيث األصل مف أىـ قيد مف قيكد التعاقد أال كىك قيد اإلعالف 
.  إجراءات شكمية بسيطةإتباعيعطييا كميا مف القيكد الشكمية، بل قد يمقي عمى عاتقيا 

 15/247رقـ الرئاسي الجديد  مف المرسـك 41كيعرؼ التراضي حسب المادة 
 تخصص صفقة لمتعاـ متعاقد كاحد دكف الدعكة الشكمية إلى إجراءالتراضي ىك "

كيمكف أف يكتسي التراضي شكل التراضي البسيب أك شكل التراضي بعد االستشارة، ،المنافسة
 . 2"كتنظيـ ىذه االستشارة بكل الكسائل المكتكبة الالزمة
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أشكال التراضي -أوال
 مف نفس المرسـك 51ك 49يأخذ التراضي شكميف أساسييف نصت عمييما المادتيف 

: كىما كاآلتيالرئاسي المذككر سابقا 
الجديد  مف المرسـك الرئاسي 49لقد نص عميو المشرع في المادة : التراضي البسيط-1

 استثنائي فال يمكف لإلدارة إجراء ىك اإلجراء لكنو لـ يقدـ لو تعريفا كلككف ىذا 15/247
: المجكء إليو إال في حاالت حددىا ليا المشرع عمى سبيل الحصر كىي

عندما ال يمكف تنفيذ الخدمات إال عمى يد متعامل اقتصادر كحيد يحتل كضعية -
. احتكارية أك ينفرد بامتالؾ الطريقة التكنكلكجية التي اختارتيا المصمحة المتعاقدة

في حالة االستعجاؿ الممح المعمل بكجكد خطر ييدد استثمارا أك ممكا لممصمحة -
المتعاقدة أك األمف العمكمي كال يسعو التكيف مع آجاؿ ابراـ الصفقات العمكمية، شريطة أف 
تككف حالة االستعجاؿ غير متكقعة مف طرؼ اإلدارة كلـ تكف نتيجة مناكرات المماطمة مف 

. طرفيا
في حالة تمكيف مستعجل مخصص لضماف تكفير حاجات السكاف األساسية دكف -

. أف تككف لإلدارة يد في حالة االستعجاؿ
إذا تعمق األمر بمشركع ذك أكلكية كذك أىمية كطنية يكتسي طابعا استعجالي بشرط -

أف تككف الظركؼ التي استكجبت االستعجاؿ غير متكقعة مف المصمحة المتعاقدة كلـ تكف 
. نتيجة مناكرات المماطمة منيا

إذا تعمق األمر بترقية اإلنتاج أك األداة الكطنية لإلنتاج، كفي ىاتيف الحالتيف -
 الصفقة يساكر أك يفكؽ مبمغاألخيرتيف يشترط المكافقة المسبقة مف مجمس الكزراء إذا كاف 

لى المكافقة المسبقة أثناء اجتماع الحككمة إذا  (10.000.000.00) دينارعشرة مالييف  كا 
. كاف مبمغ الصفقة يقل عف المبمغ السالف الذكر

إذا منح نص تشريعي أك تنظيمي مؤسسة عمكمية ذات طابع صناعي كتجارر حقا -
حصريا لمقيا بميمة الخدمة العمكمية في ىذه الحالة أر حالة التراضي البسيب يجب عمى 
المصمحة المتعاقدة أف تتأكد مف قدرات المتعامل االقتصادر كتختار المتعامل الذر يقدـ 
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عرضا لو مزايا مف الناحية االقتصادية كأف تحدد حاجاتو كتنظـ المفاكضات التي تؤسس 
. عمى أسار مرجعية كما ىك محدد قانكنا

التراضي بعد االستشارة -2
في حالة التراضي بعد االستشارة تبرز القيكد الشكمية التي تمـز المصمحة المتعاقدة 

 مف المرسـك السالف الذكر إلى الحاالت التي تمجأ إلييا اإلدارة 51 كقد نصت المادة بإتباعيا
:  إلى ىذا األسمكب كىي كاآلتي

عندما يعمف عدـ جدكى طمب العركض لممرة الثانية  -
في حالة صفقات الدراسات كالمكاـز كالخدمات التي ال تستمـز طبيعتيا المجكء إلى طمب -

. العركض
. في حالة صفقات األشغاؿ التابعة مباشرة لممؤسسات العمكمية السيادية في الدكلة-
في حالة الصفقات الممنكحة التي كانت محل فسخ ككانت طبيعتيا ال تتالءـ مع آجاؿ -

. طمب عركض جديد
 إطار التعاكف الحككمي أك في إستراتيجية إطارفي حالة العمميات المنجزة في 

. اتفاقيات ثنائية تتعمق بالتمكيالت االمتيازية كتحكيل الديكف إلى مشاريع تنمكية أك ىبات
طريحة التراضي عن  اابرامإجراءات -ثانيا

يتميز أسمكب التراضي عف أسمكب طمب العركض في ككف أف ىذا األخير يقـك عمى 
 في النشرة الرسمية لمصفقات العمكمية كىذا عمى سبيل إجباريا الصحفي كالنشر اإلشيار
 في كل أشكاؿ طمب العركض بينما في أسمكب التراضي تمجأ اإلدارة الختيار المتعاقد اإللزاـ

. 1اإلشيارمعيا دكف حاجة إلى المجكء إلى 
 معيف غير أف المرسـك إجراء بإتباع أف اإلدارة في حاالت التراضي ال تمتـز فاألصل
 ألزميا بتعميل اختيارىا عند كل رقابة تمارسيا الجيات المعينة، 60في مادتو الرئاسي الجديد 

. ، يقع عمييا عبء تبرير تكافر ىذه الحالة49ففي حالة االستعجاؿ مثال المذككرة في المادة 
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كيستمـز أسمكب التراضي دخكؿ اإلدارة في بعض األحياف في مرحمة مفاكضات مع 
أكثر مف عارض حتى تبرر اختيارىا عند ممارسة الرقابة كىذا بالفساد الصفقة لممتعامل 

.  األقدر مع مراعاة المعيار المالي
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سبق كأف أشرنا أف مكضكع الصفقات العمكمية يشمل األشغاؿ العامة كالتكريد كالخدمات 
كالدراسات، كتبـر تبعا إلجراء طمب العركض الذر يعتبر القاعدة العامة أك اإلجراء 

 .1بالتراضي
نظرا ألىمية الصفقات العمكمية كصمتيا الكثيقة بالخزينة العمكمية كنظرا لمجرائـ التي 

أصبحت تعرؼ انتشارا كاسعا في مجاليا أخضعيا المشرع الجزائرر لرقابة تالـز مختمف 
 المتضمف تنظيـ 15/247مراحميا، كذلؾ مف خالؿ ما نص عميو المرسـك الرئاسي 

الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفق العاـ مف رقابة داخمية تمارس مف خالؿ لجنة دائمة 
حدى تسمى لجنة  فتح األظرفة كتقييـ العركض كرقابة خارجية مف خالؿ لجاف الصفقات  كا 

 .العمكمية
رساء الصفقات  العمكمية كفقا  نظرا لمدكر الفعاؿ التي تمعبو ىذه المجاف في المراقبة كا 
لمتشريع المعمكؿ بو ككفقا لممبادئ التي جاء بيا قانكف الصفقات العمكمية مف مبدأ الشفافية 
كالمساكاة بيف متعامميف ككذلؾ لتعميل مف الجرائـ التي أصبحت تعرؼ انتشارا كاضحا في 

 فصال بأكممو لمرقابة 15/247مجاليا، خصص المشرع الجزائرر في المرسـك الرئاسي 
 .كأدرج فييا مجمكعة مف األقساـ

 معمنة أف الرقابة عمى 15/247 مف المرسـك الرئاسي 156كلقد جاءت المادة 
الصفقات تشمل مختمف مراحل الصفقة أر قبل إبراـ الصفقة كأثناء التنفيذ كبعد التنفيذ، 

كبينت أف الرقابة تمارس في شكل رقابة داخمية كرقابة خارجية كأخرى كصائبة سكاء كانت 
 .قبمية أك بعدية

كسنتناكؿ في ىذا الفصل بالدراسة كالتحميل في إشكاؿ ىذه الرقابة الممارسة عمى 
كالرقابة البعدية  (مبحث األكؿ)الصفقات العمكمية في مبحثيف، مفصميف في الرقابة القبمية 

 .(مبحث ثاني)
 

                                                 
1
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 الرقابة الحبمية عمى  الصفحات العمومية : المبلث األول
 المتعمق بتنظيـ الصفقات العمكمية 15/247 مف المرسـك الرئاسي 156تنص المادة 

 .التي تبرميا المصالح المتعاقدة لمرقابة قبل دخكليا حيز التنفيذ كقبل تنفيذىا كبعده
تمارس عمميات الرقابة التي تخضع ليا الصفقات العمكمية في شكل رقابة داخمية 

 .1"كرقابة خارجية كرقابة الكصاية
كعمى ىذا األساس كمف أجل إيضاح أكثر خصصنا المطمب األكؿ لمرقابة القبمية 

 .الداخمية أما المطمب الثاني كخصصناه لمرقابة القبمية الخارجية
 الرقابة الحبمية الداخمية: المطمب األول

 نالحظ أف المشرع الجزائرر قد خصص المكاد 15/247رجكعا إلى المرسـك الرئاسي 
 . لتنظيـ الرقابة الداخمية كلجنة فتح األظرفة كتقييـ العركض162 إلى 159مف 

 تشكيمة لجنة  تح األظر ة، تحييم العروض: الفرع األول
خالفا لمقكانيف السابقة لمصفقات العمكمية التي كانت تنص عمى أحداث لجنتيف ىما 

 قد نص في 15/247لجنة فتح األظرفة كلجنة تقييـ العركض فاف المرسـك الرئاسي الجديد 
تحدث المصمحة المتعاقدة في إطار الرقابة الداخمية لجنة دائمة كاحدة "  عمى أنو 160مادتو 

 .2"أك أكثر مكمفة بفتح األظرفة كتحميل العركض
المالحظ مف ىذه المادة ىك اعتماد نظاـ تعدد المجاف فتح األظرفة كتقييـ العركض 
مف أجل معالجة ظاىرة تراكـ الممفات عمى مستكى لجنة تقييـ العركض التي عرفتيا بعض 
المصالح المتعاقدة أثناء سرياف قانكف الصفقات العمكمية الممغى كيتعمق األمر بالمصالح 

المتعاقدة المركزية التي تبـر مئات الصفقات سنكيا، كعميو فاف التنظيـ الجديد يسمح بإحداث 
 .أكثر مف لجنة مف أجل ضماف السرعة كالفعالية في العمل

كلقد منح المشرع لممصمحة المتعاقدة الحرية في اختيار أعضاء لجنة  فتح األظرفة 
كذلؾ في إطار اإلجراءات القانكنية كتنظيمية المعمكؿ بيا بمكجب مقرر كذلؾ مراعاة 

                                                 
1

  38 انًزجغ انظاتك، ؽ 15/247 يٍ انًزطىو انزئاطً 156 راجغ َؾ انًازج -

2
 .39 َفض انًزجغ، ؽ 15/247 يٍ انًزطىو انزئاطً 160 راجغ َؾ انًازج -
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لخصكصية كل مصمحة متعاقدة دكف فرض أر شرط في عضك لجنة فتح األظرفة كتقييـ 
 .العركض 

كنشير إلى أف تكاجد الدائـ ليذه المجنة يعني أنيا متكاجدة عمى مستكى كل مصمحة 
متعاقدة فيي ليست بالمجنة العابرة أك المؤقتة أك الظرفية، كما أف المشرع لـ يحدد العدد 

المطمكب حضكره مف األعضاء في حصة فتح األظرفة لتسييل إجراءات اإلبراـ كالتقميل مف 
 .عمر الصفقة كحفاظا عمى مبدأ الجماعية في تسيير الصفقات كتجسيدا لمبدأ الشفافية

تتشكل مف مكظفيف مؤىميف تابعيف " عمى أنو 160كلقد أكدت نفس الفقرة مف المادة 
كعميو تعميق العضكية عمة شرط تكافر الكفاءة مع " لممصمحة المتعاقدة، يختاركف لكفاءتيـ

اشتراط تبعية المكظف لممصمحة المتعاقدة كعميو يستحب أف تككف تركيبية ىذه المجنة مف 
خبراء مالييف كقانكنييف كتقنييف مسايرة لثقل المياـ المككمة ليذه المجنة إضافة إلى تجنب أر 

 .كجو مف أكجو الفساد كلممزيد مف الشفافية كالصرامة في سير الصفقات  العمكمية
 ميام لجنة  تح األظر ة وتحييم العروض: الفرع الثاني

تقـك لجنة فتح " السابق الذكر 15/247 مف المرسـك الرئاسي 161طبقا لممادة 
األظرفة كتقييـ العركض بعمل إدارر كتقني تعرضو عمى المصمحة المتعاقدة التي تقـك بمنح 
الصفقة أك اإلعالف عف عدـ جدكى اإلجراء أك إلغاء أك إلغاء المنح المؤقت لمصفقة كتصدر 

 .1"في ىذا الشأف رأيا مبررا

كعميو نستنتت مف ىذه المادة أف ىذه المجنة ليست مكمفة عمى اإلطالؽ بمنح 
الصفقات العمكمية بل تمارس عمال إداريا كتقنيا تقدمو لممصمحة المتعاقدة، ىذه األخيرة ىي 
التي يبقى ليا الصالحية الكاممة في منح الصفقة أك إعالف عف عدـ الجدكى أك إلغائيا أك 

 كلقد اكتفى المشرع الجزائرر في التنظيـ الجديد بتكميف مسؤكؿ 2إلغاء المنح المؤقت

                                                 
1

  .39 انًزجغ انظاتك، ؽ 15/247 يٍ انًزطىو انزئاطً 161 انًازج -

2
  .42 انؼايزي كزًٌح، انًزجغ انظاتك، ؽ -
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 حيث نصت عمى ما 162المصمحة المتعاقدة بتنظيميا بمكجب مقرر كىذا ما أكدتو المادة 
 : يمي
يحدد مسؤكؿ المصمحة  المتعاقدة بمكجب مقرر تشكيمة لجنة فتح األظرفة كتقييـ العركض "

 1"كقكاعد تنظيميا كسيرىا كتصابيا في إطار اإلجراءات القانكنية كالتنظيمية المعمكؿ بيما
 .(04أنظر الممحق رقـ )

غير أف المشرع قد أكرد استثناءا عمى ىذه القاعدة مؤداه أنو ال يمكف أف يتعارض 
التنظيـ القانكني لعمل كسير ىذه المجنة التي يصدره مسؤكؿ المصمحة المتعاقدة مع أحكاـ 

المقررة بقكة القانكف كالمتمثمة في عدـ اشتراط نصابا معينا النعقاد المجنة عندما تمارس ميمة  
غير أف اجتماعات :  عمى162/2فتح األظرفة كما اشرنا إليو سابقا، حيث نصت المادة 

لجنة فتح األظرفة كتقييـ العركض في حصة فتح األظرفة، كتصح ميما يكف عدد أعضائيا 
الحاضريف، كيجب أف تسير المصمحة المتعاقدة عمى أف يسمح عدد األعضاء الحاضريف 

 ".بضماف شفافية اإلجراء
أما الفقرة الثالثة مف نفس المادة فنصت عمى أنو تسجل ىذه المجنة إشغاليا في 

 .2سجميف خاصيف يرقميا األمر بالصرؼ كيؤشر عمييما بالحركؼ األكلى 
 
 

 مف نفس المرسـك فانو تقـك لجنة فتح األظرفة كتقييـ العركض 70كاستنادا إلى المادة 
 (05أنظر الممحق رقـ )في إطار عممية فتح األظرفة بالمياـ اآلتية

 تثبت صحة تسجيل العركض -
تعد قائمة المرشحيف أكامر المتعيديف حسب ترتيب تاريخ كصكؿ أظرفة ممفات ترشحيـ أك -

 .عركضيـ مع تكضيح محتكى كمبالغ المقترحات أك التخفيضات المحتممة
 .تعد قائمة الكثائق التي يتككف منيا كل عرض-

                                                 
1

  .39 انًزجغ انظاتك، ؽ 15/247 يٍ انًزطىو انزئاطً 162 انًازج -

2
 ذضزي حًشج، انزلاتح ػهى انـفماخ انؼًىيٍح فً ضىء انماَىٌ انجسٌس، يساذهح ٌىو انسراطً حىل انتُظٍى انجسٌس -

  .03، ؽ 2015 زٌظًثز 17نهـفماخ انؼًىيٍح وتفىٌضاخ انًزفك انؼاو، جايؼح دمحم ذٍضز، تظكزج، 

38 



 
 

 .تكقع بالحركؼ األكلى عمى كثائق األظرفة المفتكحة التي ال تككف محل طمب استكماؿ-
تحرر المحضر أثناء انعقاد الجمسة الذر يكقعو جميع أعضاء المجنة الحاضريف، كالذر -

 .يجب أف يتضمف التحفظات المحتممة المقدمة مف قبل أعضاء المجنة
تدعك المرشحيف أك المتعيديف، عند االقتضاء، كتابي عف طريق المصمحة المتعاقدة، إلى -

استكماؿ عركضيـ التقنية تحت طائمة رفض عركضيـ، بالكثائق الناقصة أك غير الكاممة 
 أياـ ابتداء مف تاريخ فتح 10المطمكبة، باستثناء المذكرة التقنية التبريرية في أجل أقصاه 

األظرفة كميما يكف مف أمر، تستثنى مف طمب االستكماؿ كل الكثائق الصادرة عف المتعيد 
 .كالمتعمقة بتقييـ العركض

تقترح عمى المصمحة المتعاقدة، عند االقتضاء في المحضر، إعالف عدـ جدكى اإلجراء -
 . مف ىذا المرسـك40حسب الشركط المنصكص عمييا في المادة 

ترجع عف طريق المصمحة المتعاقدة األظرفة غير مفتكحة إلى أصحابيا مف المتعامميف -
 .االقتصادييف عند االقتضاء حسب الشركط المنصكص عمييا في ىذا المرسـك

 

 مف المرسـك السابق الذكر 72كتقـك ىذه المجنة في إطار تقييـ العركض طبقا لممادة 
 :بالمياـ التالية

إقصاء الترشيحات كالعركض غير مطابقة لمحتكى دفتر الشركط المعد طبقا ألحكاـ ىذا -
المرسـك ك أك لمكضكع الصفقة، كفي حالة اإلجراءات التي ال تحتكر عمى مرحمة انتقاء 

أكلي، ال تفتح أظرفة العركض التقنية كالمالية كالخدمات، عند االقتضاء المتعمقة بالترشيحات 
 المقصاة 

تعمل عمى تحميل العركض الباقية في مرحمتيف عمى أساس المعايير كالمنيجية المنصكص -
 .عمييا في دفتر الشركط

كتقـك في مرحمة أكلى بالترتيب التقني لمعركض مع إقصاء العركض التي لـ تتحصل 
 (06أنظر الممحق رقـ ).عمى العالمة الدنيا الالزمة المنصكص عمييا في دفتر الشركط
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كتقـك في مرحمة ثانية بدارسة العركض المالية لممتعيديف الذيف تـ تأىيميـ األكلي 
 (07أنظر الممحق رقـ ). تقنيا، مع مراعاة التخفيضات المحتممة في عركضيـ

تقـك طبقا لدفتر الشركط، بانتقاء أحسف عرض مف حيث المزايا االقتصادية المتمثل في -
 :العرض

األقل ثمنا مف بيف العركض المالية لممرشحيف المختاريف، عندما يسمح مكضكع -1
 .الصفقة بذلؾ، كفي ىذه الحالة يستند تقييـ العركض إلى معيار السعر فقب

األقل ثمف مف بيف العركض المؤىمة تقنيا، إذا تعمق األمر بالخدمات العادية، كفي ىذه -2
 .الحالة يستند تقييـ العركض إلى عدة معايير مف بينيا معيار السعر

الذر تحصل عمى أعمى نقطة استنادا إلى ترجيع عدة معايير مف بينيا معيار السعر -3
 .أذا كاف االختيار قائما أساسا عمى الجانب التقني لمخدمات

تقترح عمى المصمحة المتعاقدة، رفض العرض المقبكؿ إذا ثبت أف بعض ممارسات -
المتعيد المعني تشكل تعسفا في كضعية ىيمنة عمى السكؽ أك قد تسبب في اختالؿ 

 المنافسة 
 .في القطاع المعني بأر طريقة كانت، كيجب أف يبيف ىذا الحكـ في دفتر الشركط

إذا كاف العرض المالي اإلجمالي لممتعامل االقتصادر المختار مؤقتا أك كاف سعر كاحد أك -
أكثر مف عرضو المالي يبدك منخفضا بشكل غير عادر، بالنسبة لمرجع أسعار، تطمب منو 

عف طريق المصمحة المتعاقدة، كتابيا، التبريرات كالتكضيحات التي تراىا مالئمة، كبعد 
التحقق مف التبريرات المقدمة، تقترح عمى المصمحة المتعاقدة أف ترفض ىذا العرض إذا 

أقرت أف جكاب المتعيد غير مبرر مف الناحية االقتصادية كترفض المصمحة المتعاقدة ىذا 
 .العرض بمقرر معمل

إذا أقرت أف ىذا العرض المالي لممتعامل االقتصادر المختار مؤقتا، مبالغ فيو بالنسبة -
لمرجع أسعار تقترح عمى المصمحة المتعاقدة أف ترفض ىذا العرض، كترفض المصمحة 

 .المتعاقدة ىذا العرض بمقرر معمل
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كترد عند االقتضاء، عف طريق المصمحة المتعاقدة، األظرفة المالية التي تتعمق 
 .بالعركض التقنية التي تتـ إقصاؤىا إلى أصحابيا دكف فتحيا

كفي حالة طمب العركض المحدكد، يتـ انتقاء أحسف عرض مف حيث المزايا 
االقتصادية، استنادا إلى ترجيح عدة معايير كفي حالة إجراء المسابقة تقترح لجنة فتح 
األظرفة كتقييـ العركض عمى المصمحة المتعاقدة قائمة بالفائزيف المعتمديف، كتدرس 

عركضيـ المالية فيما بعد لإلنتقاء أحسف عرض مف حيث المزايا االقتصادية استنادا إلى 
 .1ترجيح عدة معايير

 الرقابة الحبمية الخارجية : المطمب الثاني
إلى جانب إجراءات المراقبة الداخمية التي تشكل في جكىر ما إجراءات كقائية تمارس 

لمحيمكلة دكف كقكع أخطاء أك انحرافات فاف المشرع أكجد إلى جانب ىذه المراقبة مراقبة 
أخرى ال تقل عنيا أىمية ىي المراقبة الخارجية كتعد مراقبة الحقة زجرية لمضرب عمى أيدر 

 كالتي تقـك بيا لجاف الصفقات العمكمية 2المخميف بقكاعد الصفقات العمكمية كاإلنفاؽ العاـ
 15/247 مف المرسـك الرئاسي 165في حدكد مستكيات االختصاص كىذا ما أكدتو المادة 

 : المذككر سابقا كالمبينة كاآلتي
 المجنة البمدية لمصفقات -
 المجنة الكالئية لمصفقات -
لجنة صفقات المؤسسات العمكمية المحمية كالييكل غير الممركز لممؤسسة العمكمية -

 .الكطنية ذات الطابع اإلدارر 
لجنة صفقات لممؤسسة العمكمية الكطنية كالييكل غير الممركز لممؤسسة العمكمية الكطنية -

 .ذات الطابع اإلدارر 
 المجنة الجيكية لمصفقات-
 المجنة القطاعية لمصفقات-
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تمارس الرقابة الخارجية مف طرؼ ىيئات إدارية متخصصة كمتعددة : لجان الرقابة الخارجية
إذ تحدث لدى كل مصمحة متعاقدة لجنة لمصفقات تكمف بالرقابة القبمية في حدكد مستكيات 

، كسندرس في 1 مف المرسـك الرئاسي الجديد184 ك 173االختصاص المحددة في المكاد 
 .الرقابة الخارجية تشكيمة كاختصاص لجاف الصفقات العمكمية

تحدث لدى كل مصمحة متعاقدة لجنة الصفقات تكمف " فانو 165حسب المادة 
 .بالرقابة القبمية لمصفقات العمكمية في حدكد مستكيات االختصاص

 نصت عمى لجنة تكضع لدى كزارة الدفاع 164كتجدر المالحظة إلى أف المادة 
 .الكطني تختص بالمراقبة الخارجية القبمية لمصفقات التي تبرميا كزارة الدفاع الكطني حصريا

 تشكيمة لجاف الصفقات العمكمية* 
 المتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية كتفكيض 15/247باستقرائنا األحكاـ المرسـك 

 :المرفق العاـ نجد أف المشرع قد حدد تشكيمة لحاف الصفقات العمكمية كالتالي
 المجنة البمدية لمصفحات العمومية: الفرع األول

لقد حدد تنظيـ الصفقات العمكمية تشكيمة كاختصاص المجنة كىذا ما سيتـ تكضيحو كا 
 :اآلتي
 فالمجنة البمدية لمصفقات 174حسب المادة : تشكيل المجنة البمدية لمصفحات العمومية* 

 :تتككف مف
 .رئيس المجمس الشعبي البمدر أك ممثمو رئيسا-
 .ممثل المصمحة المتعاقدة-

 .يمثالف المجمس الشعبي البمدر (02)منتخبيف اثنيف 
 (مصمحة الميزانية كمصمحة المحاسبة)عف الكزير المكمف بالمالية  (02)ممثميف اثنيف -
 .ممثل عف المصمحة التقنية المعنية بالخدمة لمكالية-
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 اختصاص المجنة البمدية لمصفحات العمومية* 
تختص المجنة البمدية بالصفقات التي تبرميا البمدية كالمؤسسات العمكمية المحمية 

 المتضمف تنظيـ 15/247 مف المرسـك الرئاسي 173ضمف الحدكد التالية الكاردة في المادة 
 .الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفق العاـ

الصفقات التي يساكر مبمغيا أك يفكؽ مائتي مميكف دينار : صفحات األشغال والموازم-
 ( دج200.000.000)
الصفقات التي يساكر مبمغيا أك يفكؽ عف خمسيف مميكف دينار : صفحات الخدمات-
 .( دج50.000.000)
الصفقات التي يساكر مبمغيا أك يفكؽ عشريف مميكف دينار : صفحات الدراسات-
 .( دج20.000.00)

 لمصفقات منحا االختصاص 15/247 ك 10/236كيالحظ أف المرسكميف الرئاسييف 
ليذه المجاف بدراسة مشاريع صفقات البمدية فقب مقارنة بالتنظيمات السابقة الذر أككل ليا 
أيضا النظر في مشاريع صفقات المؤسسات العمكمية ذات الطابع اإلدارر كتجدر اإلشارة 
إلى أف رئيس المجمس الشعبي البمدر ىك صاحب االختصاص بإبراـ العقكد بإسـ البمدية 

 المؤرخ في 80-90 مف القانكف رقـ 60ككذا مراقبتيا كىذا ما أكدتو المادة  (صفقات البمدية)
رئيس المجمس الشعبي البمدر " المتعمق بالبمدية ك التي تنص عمى مايمي 07/04/1990

يقـك باسـ البمدية كتحت مراقبة المجمس بجميع األعماؿ الخاصة بالمحافظة عمى األمكاؿ 
كالحقكؽ التي تتككف منيا ثركة البمدية السيما إبراـ المناقصات أك المزايدات الخاصة بأشغاؿ 

، كبما أف الممحق يصدر مف الجية المختصة بإبراـ الصفقة األصمية، "البمدية كحسف مراقبتيا
 .فاف الممحق يبـر في ىذه الحالة مف طرؼ رئيس المجمس الشعبي البمدر

ككذلؾ تتكلى ىذه المجنة ممارسة الرقابة القبمية عمى مشركع الصفقة بمنح التأشيرة أك 
 يكما ابتداء مف تاريخ إيداع الممف لدى المجنة كىذا ما نصت عميو المادة 20رفضيا خالؿ 

 .15/247 مف المرسـك 178
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 أياـ مف 10كما تتكلى المجنة البمدية دراسة الطعكف الناتجة عف المنح المؤقت خالؿ 
 . مف نفس المرسـك82نشر اإلعالف عف المنح المؤقت لمصفقة حسب المادة 

 المجنة الوالئية لمصفحات العمومية:  الفرع الثاني
 المذككر سابقا عمى تشكيمة ك 15/247 مف المرسـك الرئاسي 173لقد نصت المادة 

 :إختصاص ىذه المجنة ك الذر نبينو كاألتي 
 : تشكيل المجنة الوالئية لمصفحات العمومية * 
 .الكالي أك ممثمو رئيسا-
 .ممثل المصمحة المتعاقدة-
 .ممثميف عف المجمس الشعبي الكالئي (3)ثالثة -
 (.مصمحة الميزاية كمصمحة المحاسبة)عف الكزير المكمف بالمالية  (02)ممثميف -
 .مدير المصمحة التقنية المعنية بالخدمة بالكالية حسب مكضكع الصفقة-
 .مدير التجارة بالكالية-
 اختصاص المجنة الوالئية لمصفحات العمومية* 

 المتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية 15/247 لممرسـك الرئاسي 173حسب المادة 
كتفكيض المرفق العاـ فاف المجنة الكالئية لمصفقات تختص بدراسة مشاريع الصفقات التي 

 :تبرميا الكالية كالمصالح غير المركزية لمدكلة ك المصالح الخارجية لإلدارات المركزية
الصفقات التي يساكر مبمغيا أك يفكؽ مائتي مميكف دينار : صفحات األشغال والموازم-
 .( دج200.000.000)
الصفقات التي يساكر مبمغيا أك يفكؽ خمسيف مميكف دينار : صفحات الخدمات-
 .( دج500.000.000)
الصفقات التي يساكر مبمغيا أك يفكؽ عشريف مميكف دينار : صفحات الدراسات-
 .( دج20.000.000)
 

 :كما يدخل أيضا في اختصاص ىذه المجنة ما يمي
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 كل مشركع ممحق بالصفقات العمكمية -
كل مشركع يدخل في إطار الصفقات السالفة الذكر يحتكر عمى بند يمكنو رفع المبمغ -

 .األصمي إلى ما يقل أك يساكر المبالغ السابقة

         مف خالؿ ما تقدـ البد مف تحديد شركط الممحق الذر يدخل في اختصاص السابق 
بيانيا، ألف عدـ تكفرىا سيؤدر إلى إخراج المالحق أصال مف مجاؿ الرقابة الخارجية القبمية 

 :كتتمثل ىذه الشركط فيما يمي
 .أف يككف الممحق ييدؼ إلى زيادة الخدمات أك تقميميا-
 .أف يعدؿ بند أك عدة بنكد تعاقدية في الصفقة-
 .أف يتضمف تغطية لعمميات جديدة تدخل في مكضكع الصفقة اإلجمالي-
 . أشير04تبرير المصمحة المتعاقدة لظركؼ الممحق الممدد لمدة ال تتجاكز -
 .أف ال يؤثر الممحق عمى تكازف الصفقة-
 .1أف يتضمف الممحق تعديالت لتسمية األطراؼ المتعاقدة كالضمانات المالية كأجل التعاقد-

لجنة صفحات المؤسسات العمومية الملمية والييكل غير الممركز لممؤسسة : الفرع الثالث
 :العمومية الوطنية ذات الطابع اادارر 

 لجنة صفقات المؤسسة العمكمية كالييكل غير الممركز لممؤسسة 175حسب المادة 
 :العمكمية الكطنية ذات الطابع اإلدارر مف

تشكيل لجنة صفحات المؤسسات العمومية الملمية والييكل غير الممركز لممؤسسة * 
 : العمومية الوطنية ذات الطابع اادارر 

 .ممثل السمطة الكصية رئيسا-
 .المدير العاـ أك مدير المؤسسة أك ممثمو-
 .ممثل منتخب عف مجمس المجمكعة اإلقميمية المعنية-
 (.مصمحة الميزانية كمصمحة المحاسبة)عف الكزير المكمف بالمالية  (2)ممثميف اثنيف -
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 .ممثل المصمحة التقنية المعنية بالخدمة لمكالية حسب مكضكع الصفقة-
اختصاص لجنة صفحات المؤسسات العمومية الملمية والييكل غير الممركز لممؤسسة * 

 :العمومية الوطنية ذات الطابع اادارر 
تختص ىذه المجنة بدارسة دفاتر شركط مناقصات المؤسسات العمكمية المحمية 

 مف المرسـك 173كذلؾ في إطار الحدكد المنصكص عمييا في المادة  (الكالئية كالبمدية)
 المتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية ك تفكيض المرفق العاـ بدراسة 15/247الرئاسي 

 :مشاريع ضمف حدكد مستكيات التالية
الصفقات التي يساكر مبمغيا أك يفكؽ مائتي مميكف دينار : صفحات األشغال و الموزام-
 .( دج200.000.000)
الصفقات التي يساكر مبمغيا أك يفكؽ خمسيف مميكف دينار : صفحات الخدمات-
 .( دج500.000.000)
الصفقات التي يساكر مبمغيا أك يفكؽ عشريف مميكف دينار : صفحات الدراسات-
 .( دج20.000.000)

لجنة الصفحات لممؤسسة العمومية الوطنية والييكل غير الممركز لممؤسسة : الفرع الرابع
 :العمومية الوطنية ذات الطابع اادارر 

 تتشكل لجنة الصفقات لممؤسسة العمكمية الكطنية 172حسب المادة : تشكيمة المجنة* 
 :كالييكل غير الممركز لممؤسسة العمكمية الكطنية ذات الطابع اإلدارر مف

 .ممثل السمطة الكصية رئيسا-
 .المدير العاـ أك مدير المؤسسة أك ممثمو-
المديرية العامة لمميزانية كالمديرية العامة "عف الكزير المكمف بالمالية  (2)ممثميف اثنيف -

 ". لممحاسبة
عند  (بناء أشغاؿ عمكمية، رر )ممثل عف الكزير المعني بالخدمة حسب مكضكع الصفقة -

 .االقتضاء
 .ممثميف عف كزير األشغاؿ العمكمية-
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 .ممثل عف الكزير المكمف بالتجارة-
 مف المرسـك الرئاسي الجديد فاف ىذه المجنة 172حسب نص المادة : اختصاص المجنة* 

 مف ىذا 184تختص بدراسة المشاريع في حدكد المستكيات التالية المحددة بمكجب المادة 
 :المرسـك

 .( دج1.000.000.000)الصفقات التي يفكؽ مبمغيا مميار دينار : صفحات األشغال-
 .( دج300.000.000)الصفقات التي يفكؽ مبمغيا ثالثمائة مميكف دينار : صفحات الموازم-
 200.000.000)الصفقات التي يفكؽ مبمغيا مائتي مميكف دينار : صفحات الخدمات-
 .(دج
 .( دج100.000.000)الصفقات التي يفكؽ مبمغيا مائة مميكف دينار : صفحات الدراسات-

 المجنة الجيوية لمصفحات العمومية: الفرع الخامس
 تشكيل المجنة الجيوية لمصفحات * 
 .الكزير المعني أك ممثمو رئيسا-
 .ممثل المصمحة المتعاقدة-
 (مصمحة الميزانية كمصمحة المحاسبة)عف الكزير المكمف بالمالية  (2)ممثميف اثنيف -
 .ممثل عف الكزير المعني بالخدمة حسب مكضكع الصفقة-
 .ممثل عف الكزير المكمف بالتجارة-

 مف المرسـك 179حسب نص المادة : اختصاصات المجنة الجيوية لمصفحات العمومية* 
 : التالية184الجديد فاف ىذه المجنة مختصة في حدكد المستكيات المحددة في المادة 

 .( دج1.000.000.000)الصفقات التي يفكؽ مبمغيا مميار دينار : صفحات األشغال-
 .(دج300.000.000)الصفقات التي يفكؽ مبمغيا ثالثمائة مميكف دينار : صفحات الموازم-
 200.000.000)الصفقات التي يفكؽ مبمغيا مائتي مميكف دينار : صفحات الخدمات-
 .(دج
 .( دج100.000.000)الصفقات التي يفكؽ مبمغيا مائة مميكف دينار : صفحات الدراسات-
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كالتي يفكؽ مبمغيا اثني عشرة مميكف دينار : صفحة أشغال أو لوازم لإلدارة المركزية-
 .( دج12.000.000)
الصفقات التي يفكؽ مبمغيا ستة مالييف دينار : أو خدمات لإلدارة المركزية صفحة دراسات-
 .( دج6.000.000)

 المجنة الحطاعية لمصفحات العمومية: الفرع السادس
 فاف المجنة تتشكل 185حسب نص المادة : تشكيل المجنة الحطاعية لصفحات العمومية* 
 : مف
 .الكزير المعني أك ممثمو رئيسا-
 .ممثل الكزير المعني، نائب رئيس-
 .ممثل المصمحة المتعاقدة-
 .عف القطاع المعني (2)ممثالف -
 (.المديرية العامة لمميزانية كالمديرية العامة لممحاسبة)عف زير المالية  (2)ممثال -
 .ممثل عف الكزير المكمف بالمالية-
 مف المرسـك 179حسب نص المادة : اختصاصات المجنة الحطاعية لمصفحات العمومية* 

 :   التالية184الجديد فاف ىذه المجنة مختصة في حدكد المستكيات المحددة في المادة 
 .( دج1.000.000.000)الصفقات التي يفكؽ مبمغيا مميار دينار : صفحات األشغال-
 .( دج300.000.000) الصفقات التي يفكؽ مبمغيا ثالثمائة مميكف دينار :صفحات الموازم-
 200.000.000)الصفقات التي يفكؽ مبمغيا مائتي مميكف دينار : صفحات الخدمات-
 .(دج
 .( دج100.000.000)الصفقات التي يفكؽ مبمغيا مائة مميكف دينار : صفقات الدراسات-
 كالتي يفكؽ مبمغيا اثني عشرة مميكف دينار :صفحة أشغال أو لوازم لإلدارة المركزية-
 .( دج12.000.000)
 الصفقات التي يفكؽ مبمغيا ستة مالييف دينار :صفحة دراسات أو خدمت لإلدارة المركزية-
 .( دج6.000.000)
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 رقابـة المراقــب المالـي عمى الصفحـات العموميـة: الفرع السابع
المراقب المالي ىك شخص تابع لكزارة المالية كيتـ تعيينو بمقتضى قرار كزارر يمضيو 

الكزير المكمف بالميزانية، كيككف مقره الكزارة المعيف بيا أك عمى مستكى الكالية كيعمل 
بمساعدة مساعديف لو يعينكف بمكجب قرار كزارر، كرقابة المراقب المالي ىي رقابة شرعية 

 .1كليست رقابة مالئمة إذ أنيا تقـك عمى رقابة شرعية النفقة
كفي إطار القانكف السابق يعتبر المراقب المالي المسؤكؿ عف إعداد التقارير المالية 
مثل بيانات الدخل كالميزانيات العمكمية في إطار سياسة الالتركيز اإلدارر الذر يحتـ عمى 
الدكلة كضع اإلعتمادات المالية الالزمة لتحقيق العمميات االستثمارية عمى المستكى المحمي 
تحت تصرؼ اآلمريف بالصرؼ القانكنييف يتمتع المراقب المالي بسمطة مستقمة كمختمفة عف 

اآلمر بالصرؼ الذر لو دكر استثنائي كمستشار قانكني لمشاريع التجييز لمصفقات 
كاالستثمارات، كما يختمف دكره كذلؾ عف المقتصد الذر يعتبر عكف ليس لو سمطة األمر 
بالدفع أك االلتزاـ، ميمتو ىي اإلعداد كالمساعدة في الرقابة بغرض التأكد مف حسف سير 

 .العمل مف الناحية الصحة كالكجو القانكني لو قبل الذىاب بالعمل لممراقب المالي

 المعدؿ كالمتمـ لممرسـك 09/371 مف المرسـك التنفيذر رقـ 5كحسب نص المادة 
 المتعمق بالرقابة السابقة لمنفقات التي يمتـز بيا فانو تخضع مشاريع 92/414التنفيذر رقـ 

 .2الصفقات العمكمية كالمالحق لتأشيرة المراقب المالي قبل التكقيع عمييا
 فاف 90/213 مف القانكف المتعمق بالمحاسبة العمكمية 36كطبقا لمنص المادة 

 :مشركع أر نفقة لمدكلة ال يتـ التأشير عميو إال إذا تـ التأكد مما يمي
 .صفة األمر بالصرؼ-
 .المطابقة مع القكانيف التنظيمية السارية المفعكؿ-

                                                 
1

 .129، ؽ 2010تٍ زاوز اتزاهٍى، انزلاتح انًانٍح ػهى  انُفماخ انؼايح، زار انكتاب انحسٌث، انماهزج، -

2
 انًؤرخ فً 92/414، انًؼسل وانًتًى نهًزطىو انتُفٍذي 2009 َىفًثز 16 انًؤرخ فً 09/374انًزطىو انتُفٍذي رلى -

 وانًتؼهك تانزلاتح انظاتمح نهُفماخ انتً ٌهتشو تها، انـازر تانجزٌسج انزطًٍح نهجًهىرٌح انسًٌمزاطٍح 1992 َىفًثز 14

 . 67، انؼسز 2009 َىفًثز 19انؼؼثٍح تتارٌد 
3

 انًتؼهك تانًحاطثح انؼًىيٍح، انـازر تانجزٌسج انزطًٍح نهجًهىرٌح 1990 أوخ 21 انًؤرخ فً 90/21 انماَىٌ -

 .50 انؼسز 1990 أوخ 15انجشائزي انسًٌمزاطٍح انؼؼثثٍح، تتارٌد 
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 .تكفر االعتمادات كالمناصب المالية-
 .التخصيص القانكني لمنفقة-
 .التطابق بيف مبمغ االلتزاـ كالعناصر المككنة لمكثائق المرفقة-
 .كجكد تأثيرات أك آراء قبمية لييئات إدارية مخكلة في ىذا المجاؿ كيفرضيا القانكف -

 في فقرتيا الثانية أف 15/247 مف المرسـك الرئاسي 1961كقد أكضحت المادة 
معاينة عدـ مطابقة األحكاـ التشريعية المتعمقة بالصفقات العمكمية فانو يجب عمى المراقب 
المالي أك المحاسب المكمف أف يعمما كتابيا لجنة الصفقات العمكمية المختصة كيمكف ليذه 

 .األخيرة أف تسحب تأشيرتيا ميما يكف مف أمر قبل تبميغ الصفقة لممتعيد المختار
 :كعمكما فعممية الرقابة تنتيي بثالث نتائت أساسية ىي

 كىك الدليل عمى صحة النفقة محل الصفقة كالتي تصبح بعد كضع الحبول بمنح التأشيرة-1
التأشيرة قابمة لمتنفيذ أك التحكيل إلى المحاسب العمكمي بصرفيا كتسمى التأشيرة في ىذه 

 .(08أنظر الممحق رقـ ) 2الحالة بتأشيرة األخذ بالحسباف
 حاالت الرفض 92/414 مف المرسـك 11 فقد بينت المادة الر ض المؤقت أو النيائي-2

 :المؤقت مف المراقب المالي عمى النحك التالي

حالة اقتراح التزاـ بنفقة لكنو منسكب بمخمفات لمتنظيـ المعمكؿ بو غير أنو يمكف  -
 .تصحيحيا

 .عدـ كفاية أك انعداـ الكثائق المثبتة لاللتزاـ بالنفقة كالمطمكبة قانكنا -
 .3نسياف أحد البيانات اليامة في الكثائق المرفقة بااللتزاـ -

 : مف نفس المرسـك فقد بينت حاالت الرفض النيائي عمى النحك التالي12أما المادة 

 .عدـ مطابقة اقتراح االلتزاـ لمقكانيف كالتنظيمات المعمكؿ بيا -
                                                 

1
 44، انًزجغ انظاتك، ؽ 15/247 يٍ انًزطىو انزئاطً 196انًازج -

2
ػالق ػثس انىهاب، انزلاتح ػهى انـفماخ انؼًىيٍح فً انتؼزٌغ انجشائزي، رطانح ياجظتٍز، جايؼح دمحم ذٍضز، تظكزج ، -

 . 96، ؽ 2003/2004
3

 .134تٍ زاوز اتزاهٍى، انًزجغ انظاتك، ؽ -
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 .عدـ تكافر االعتمادات المالية الكافية إلبراـ الصفقة -

 .عدـ احتراـ األمر بالصرؼ لممالحظات المكجكدة في الرفض المؤقت-

 ىي حالة تجاكز الرفض النيائي لاللتزاـ بالنفقة كأجازتيا، كىي حق يتـ :لالة التغاضي-3
تحت مسؤكلية اآلمر بالصرؼ كبمكجب مقرر معمل يعمـ بو الكزير المكمف بالميزانية كيرسل 

 .المكمف الذر يككف عمى تقاضي عمى الفكر إلى الكزير أك الكالي المعني
 كما يقـك 92/414 مف المرسـك التنفيذر 18حسب الحالة إستنادا إلى نص المادة 

األمر بالصرؼ بإرساؿ االلتزاـ بالنفقة مرفقا بمقرر التغاضي إلى المراقب الممي قصد كضع 
تأشيرتو مع اإلشارة إلى رقـ التغاضي كتاريخو، ليقـك المراقب المالي بعدىا بإرساؿ نسخة مف 

ممف االلتزاـ بالنفقة محل التغاضي إلى الكزير المكمف بالميزانية كالذر يجب عميو إرساؿ 
 مف المرسـك 20نسخة إلى الييئات الرقابية المتخصصة كىذا ما جاء في نص المادة 

 .92/414التنفيذر 

غير أف ليذه السمطة شركط تؤذر إلى بركز حاالت ال يمكف فييا الحصكؿ عمى 
 :التغاضي كىي

 .عدـ تكفر االعتمادات المالية أك انعداميا أصال-
 .عدـ تكفر صفة اآلمر بالصرؼ القانكنية-
 .انعداـ التأثيرات أك اآلراء المسبقة المنصكص عمييا في التنظيـ المعمكؿ بو-
 .انعداـ الكثائق كالسجالت الثانكية المتعمقة بااللتزاـ بالنفقة-
 .1التخصيص غير قانكني لاللتزاـ-

 الرقابة البعدية عمى الصفحات العمومية : المبلث الثاني
بعد أف تطرقنا لمرقابة القبمية سكاء داخمية كانت أك خارجية عمى تنفيذ الصفقات 

العمكمية كبياف لجانيا كاختصاصاتيا نأتي بعدىا لنتطرؽ لنكع آخر مف الرقابة ال يقل أىمية 

                                                 
1

 .136تٍ زاوز اتزاهٍى، انًزجغ انظاتك،  -
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ما رقابة  عف األكلى كىي الرقابة البعدية كالتي تظير في صنفيف إما رقابة بعدية داخمية كا 
 :بعدية خارجية سكؼ نتناكليا في مطمبيف كما يمي

 الرقابة البعدية الداخمية: المطمب األول
تأتي الرقابة البعدية بعد انتياء الرقابة المسبقة لمصفقة فيي أداة بيف يدر المكمفيف بيا 

لتقييـ نجاعة العممية كتقييـ أساليب أدائيا كأدكار الفاعميف فييا، كتتمثل آليات ىذه الرقابة 
 :فيما يمي

 رقابة الييئة الوصية: الفرع األول
 مف المرسـك 1641لقد خص المشرع الجزائرر رقابة الكصاية بمادة كاحدة كىي المادة 

 السابق الذكر كالذر جعل منيا رقابة مالئمة الصفقة العمكمية 15/247الرئاسي رقـ 
تتمثل غاية الرقابة الكصاية التي : " ألىداؼ الفعالية كاالقتصاد فقد نصت المادة عمى ما يمي

تمارسيا السمطة الكصية في مفيـك ىذا المرسـك في التحقق مف مطابقة الصفقات التي 
تبرميا المصمحة المتعاقدة ألىداؼ الفعالية كاالقتصاد كالتأكد مف ككف العممية التي ىي 

 ...".مكضكع الصفقة تدخل فعال في إطار البرامت كاألسبقيات المرسكمة لمقطاع
كلقد ألـز المشرع المصمحة المتعاقدة بتحرير تقرير تقييمي عف ظركؼ انجاز 

المشاريع كتكمفتيا اإلجمالية كمقارنتيا باليدؼ المسطر أصال كذلؾ يككف عف التسميـ النيائي 
لممشركع كيرسل ىذا التقرير حسب طبيعة النفقة الممتـز بيا الكزير أك الكالي أك رئيس 

المجمس الشعبي البمدر المعني ككذا ىيئة الرقابة الخارجية المختصة إضافة إلى سمطة 
ضبب الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفق العاـ كعميو فالكصاية اإلدارية ىي مجمكعة مف 

السمطات التي يقرىا القانكف لسمطة عميا عمى أشخاص الييئات الالمركزية كأعماليـ كذلؾ 
لغرض حماية المصمحة العامة، فسمطة الكصاية محددة كمضبكطة بالقانكف فال يمكف 

 .ممارستيا إال كفق األشكاؿ التي يحددىا القانكف 

                                                 
1

 . 40، انًزجغ انظاتك، ؽ 15/247 يٍ انًزطىو انزئاطً 164انًازج -
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كتكمف الغاية مف ممارسة ىذه الرقابة ىك ضماف شرعية كمالئمة قرارات السمطات 
الالمركزية كتقييـ الجدكى الفعمية لممشركع كاالطالع عمى ظركؼ اإلنجاز المشركع كاحتراـ 

 .اآلجاؿ كالعقبات التي اعترضت اإلنجاز احتراـ االعتمادات المفتكحة لممشركع
 المتعمق بالبمدية فاف الكالي ىك 10-11 مف قانكف رقـ 58بالرجكع إلى نص المادة 

مف يختص برقابة الشرعية لمداكالت المجالس الشعبية البمدية، كذلؾ مف أجل التأكد مف 
 .1مطابقتيا لمقانكف 

كالرقابة الشرعية تخص أيضا مداكالت المجالس الكالئية التي يقـك بيا كزير الداخمية 
 .2لغرض مطابقتيا لمقانكف كصحتيا

فمثال نجد أف البمدية كالممثمة برئيسيا ممزمة بإرساؿ ممف الصفقة كامال لمكالي 
كالمتضمف كل اإلجراءات الشكمية التي مر بيا مشركع الصفقة كىذا مف محضر المصادقة 
كالتأشيرة عمى دفتر الشركط كطمبات إعالف العركض كبيانات النشر كاإلشيار إلى غاية 
المراحل األخيرة كالمتعمقة باختيار صاحب الصفقة كمبمغ الصفقة كآجاليا ككذا التأشيرة 

 .الممنكحة مف ىيئة الرقابة الخارجية كأيضا المداكلة الخاصة بالصفقة
 سمطة ضبط الصفحات العمومية وتفويضات المر ق العام: الفرع الثاني

 المذككر سابقا بغية 15/247استحدث المشرع ىيئة جديدة بمكجب المرسـك الرئاسي 
:  مف نفس المرسـك التي نصت عمى ما يمي213تقرير رقابة فعالة حسب ما جاء في المادة 

تنشأ لدى الكزير المكمف بالمالية سمطة ضبب الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفق العاـ، "
، فمـ 3"تتمتع باستقاللية التسيير كتشمل مرصدا لمطمب العمكمي كىيئة كطنية لتسكية النزاعات

يكف إنشاؤىا كليد الصدفة بل استدعتو ضركرة االستجابة لطبيعة الدكر االقتصادر الجديد 

                                                 
1

، انـازرج فً 37ر، ػسز . انًتؼهك تانثهسٌح، ج2011 جىاٌ 22 انًؤرخ فً 10-11 يٍ انماَىٌ رلى 58راجغ َؾ انًازج -

 .2011 جىٌهٍح 03
2

 انـازرج فً 12ر، ػسز .، انًتؼهك تانىالٌح، ج2012 فٍفزي 21 يؤرخ فً 07-12 يٍ انماَىٌ رلى 55راجغ َؾ انًازج -

 . 2012 فٍفزي 29
3

 . 47، انًزجغ انظاتك، ؽ 15/247 يٍ انًزطىو انزئاطً 213انًازج -
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 كاستكماال لمنيت الذر تبنتو مف إنشاء لمسمطات الضبب اإلدارية المستقمة، ككذا 1لمدكلة
تدعيما لمرقابات التي تمارسيا السمطات التقميدية عمى الصفقات العمكمية كلتكضيح أكثر 

 .سكؼ نتطرؽ إلى بياف األجيزة المككنة ليذه ا لييئة كدكافع إنشائيا كأىـ اختصاصاتيا

 األجيزة المكونة لسمطة ضبط الصفحات العمومية وتفويضات المر ق العام: أوال
في إطار تعزيز مكانة دكر السمطة، أسند المشرع الجزائرر ليا جيازيف يقكماف 
بمساعدتيا في تنفيذ مياميا يتمثالف في مرصد الطمب العمكمي كالييئة الكطنية لتسكية 

 .النزاعات
 مرصد الطمب العمومي-1

يعتبر مف األجيزة المككنة لسمطة ضبب الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفق العاـ 
 السابق الذكر إال أننا 15/247 مف المرسـك الرئاسي 213المحدثة بمكجب نص المادة 

بالتدقيق فييا نجد أف المشرع لـ يحدد ال التشكيمة كال االختصاصات المتعمقة بيا بالذات، بل 
 ، متعمقة بسمطة ضبب الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفق العاـ 2 حدد اختصاصات عامة

 نص فيو 1 الممغى10/236 مف المرسـك الرئاسي رقـ 175إال أننا بالعكدة إلى نص المادة 
المشرع عمى أنو يحدث مرصد لمطمب العمكمي تحت كصاية الكزير المكمف بالمالية كما بيف 

 :بعض الصالحيات التي يتمتع بيا كىي
 .القياـ بإحصاء اقتصادر لمطمب العمكمي-
تحميل الصفقات المتعمقة بالجكانب االقتصادية كالتقنية لمطمب العمكمي كتقديـ تكصيات -

  .لمحككمة
 الييئة الوطنية لتسوية النزاعات -2

 السابق الذكر إدراج 15/247 مف المرسـك الرئاسي الجديد 213حسب المادة 
المشرع ىيئة مستحدثة مكمفة بتسكية النزاعات غير أنو لـ يحدد اختصاصات ىذه الييئة كال 

                                                 
1

ػٍد أػًز ٌاطًٍُح، تىسٌغ االذتـاؽ يا تٍٍ يجهض انًُافظح وطهطاخ انضثظ انمطاػٍح فً انماَىٌ انجشائزي يذكزج -

نٍُم زرجح انًاجظتٍز فً انماَىٌ فزع انماَىٌ انؼاو، ترـؾ انماَىٌ انؼاو نألػًال، كهٍح انحمىق، جايؼح ػثس انزحًاٌ 

 . 24، ؽ 2009يٍزج، تجاٌح 
2

 .47، انًزجغ انظاتك، ؽ 15/247 يٍ انًزطىو انزئاطً رلى 213أَظز انفمزج األونى انًازج، -
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تشكيمتيا، كلكف يمكف أف نستنتت مما جاء في نص المادة أف ىذه الييئة تختص في البث 
في النزاعات الناتجة عف إجراءات إبراـ الصفقات العمكمية أثناء تنفيذىا المبرمة مع 

، أما بالنسبة لممتعامميف االقتصادييف الجزائرييف اعتمد المشرع عمى 1 2المتعامميف األجانب
الالمركزية في تسكية نزاعاتيـ بإنشاء لجاف متخصصة لدى كل كزير مسؤكؿ ىيئة عمكمية 

 كذلؾ لسد الثغرات 15/247مف المرسـك الرئاسي 2 3 154كىذا حسب نص المادة  
كالقضاء عمى تراكـ الممفات المتعمقة بالنزاعات في ظل المرسـك الرئاسي الممغى حيث كانت 

 مكرر 148النزاعات تسكى مف طرؼ المجاف القطاعية لمصفقات، المبينة في نص المادة 
 3 4 10/236 المعدؿ كالمتمـ لممرسـك الرئاسي رقـ 12/23 مف المرسـك الرئاسي رقـ 01

ككذا مف طرؼ المجاف الكطنية بالنسبة لمقطاعات التي لـ تنصب لجنة قطاعية عمى 
 .مستكاىا

 دوا ع إنشاء سمطة ضبط الصفحات العمومية وتفويضات المر ق العام : ثانيا
نما نتيجة عدة عكامل، مف جية كاف  إف استحداث ىذه الييئة لـ يكف كليد الصدفة كا 
عف إرادة كرغبة المشرع كمف جية أخرى نظرا لالزمة االقتصادية التي مست بالجزائر في 

 .السنكات األخيرة
 إرادة المشرع  ي تفعيل آليات الرقابة عمى الصفحات العمومية-1

حاكؿ المشرع الجزائرر إعادة النظر في الترسانة القانكنية المنظمة لمصفقات 
العمكمية، مكاكبة كمسايرة لمتطكرات الحديثة كتكممة لمنيت الجديد في المجاؿ االقتصادر 

كسدا لكل الثغرات التي عرفتيا القكانيف السابقة المنظمة لمصفقات العمكمية ،ككذا مف أجل 
 .إيجاد التكازف بيف عدة متناقضات كحماية حرية المنافسة ك مبدأ المساكاة بيف المتنافسيف 

 
 

                                                 

 .، انًزجغ انظاتك10/236رلى   يٍ انًزطىو انزئاط175ًراجغ َؾ انًازج -1

 .47، انًزجغ انظاتك، ؽ 15/247 يٍ انًزطىو انزئاطً 213راجغ َؾ انًازج -2

 .38ؽ.، انًزجغ انظاتك15/247 يٍ انًزطىو انزئاطً 154 راجغ َؾ انًازج -3

 10/236 انًؼسل وانًتًى نهًزطىو انزئاطً رلى 12/23 يكزر يٍ انًزطىو انزئاطً رلى 148 َؾ انًازج راجع-4

 .انًتضًٍ تُظٍى انـفماخ انؼًىيٍح انًهغى
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 الرغبة  ي تلحيق الرشد االقتصادر-2
نظرا لتراجع الكبير ألسعار المحركقات كتدني األسعار العممة الكطنية نتيجة األزمة 
التي تعيشيا الجزائر في السنكات األخيرة، حاكؿ المشرع إيجاد طرؽ لمسيطرة عمى كيفية 
طرؼ الماؿ العاـ كتشديد الرقابة لمحد مف أزمات التمكيل خاصة في الصفقات العمكمية، 

ككذلؾ البحث ف مصادر تمكيل غير عمكمية مف خالؿ عقكد تفكيضات المرفق العاـ كالتي 
تسير مف طرؼ الخكاص لتخفيف العبء عمى ميزانية الدكلة كذلؾ نظرا إلمكانيات الخكاص 

 .المالية كالقدرات الفنية كالكفاءة التي يتمتعكف بيا
 اختصاصات سمطة ضبط الصفحات العمومية وتفويضات المر ق العام: ثالثا

تتمتع ىذه السمطة المتحدثة بمجمكعة مف اختصاصات يمكف أف نستخمصيا مف 
النصكص القانكنية المنظمة ليا سكاء كاف في مجاؿ التنظيـ كالرقابة أك مجاؿ التككيف 

 .كاإلعالـ
 :كتتمثل فيما يمي: الصالليات التنظيمية والرقابية-1

 فاف سمطة ضبب 15/247 مف المرسـك الرئاسي 881رجكعا إلى نص المادة 
الصفقات العمكمية تعد مدكنة أدبيات كأخالقيات المينة لألعكاف االقتصادية المتدخميف في 
مراقبة إبراـ كتنفيذ الصفقات العمكمية كيعرض عمى كزير المالية لممكافقة عيو كيجب عمى 

 .المتعامميف التعيد باحتراميا بمكجب تصريح
تقـك سمطة ضبب الصفقات العمكمية بمسؾ قائمة منع بعض األعكاف الذيف ليـ يد -

 892في بعض المناكرات كاألفعاؿ بمناسبة تحضير صفقة عمكمية كىذا ما جاءت بو المادة 
 .مف نفس المرسـك الرئاسي

 
 

                                                 
1

 . 25، انًزجغ انظاتك، ؽ 15/247 يٍ انًزطىو انزئاطً 88راجغ َؾ انًازج -

2
 .25، انًزجغ َفظه، ؽ15/247 يٍ انًزطىو انزئاطً 89 راجغ َؾ انًازج -
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تستمـ ىذه الييئة نسخة مف مقرر يجاكز قرار رفض التأشيرة سكاء صادر عف لجاف -
 أك المجاف القطاعية كلجنة الييئة العمكمية حسب نص 2001المصمحة المتعاقدة طبقا لممادة 

 .2012المادة 
إعداد كتنظيـ الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفق العاـ كمتابعة تنفيذه كبيذا -

الصدد تصدر رأيا مكجيا لممصالح المتعاقدة كلييئات الرقابة كلجاف الصفقات العمكمية 
 .كلجاف التسكية الكدية لمنزاعات ككذا المتعامميف االقتصادييف

تقـك باستالـ نسخة مف مقر معمل صادر عف مسؤكؿ الييئة العمكمية، الكزير، -
الكالي، رئيس المجمس الشعبي البمدر، الصادر في حالة الشركع في بداية تنفيذ الخدمات قبل 

 مف نفس 12ابراـ الصفقات العمكمية كذلؾ في حالة االستعجاؿ الممح كما جاء في المادة 
 .3المرسـك

التدقيق بإجراءات إبراـ الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفق العاـ كتنفيذىا بناءا -
 .عمى طمب مف كل سمطة مختصة

القياـ بعالقات تعاكف مع الييئة األجنبية كالدكلية المتدخمة في مجاؿ الصفقات -
 .العمكمية كتفكيضات المرفق العاـ مف أجل االستفادة مف الخبرات األجنبية

 .إعداد مكاف لمتشاكر في إطار مرصد الطمب العمكمي-
 4تسير كاستغالؿ نظاـ المعمكماتية لمصفقات العمكمية-

عالمية-2  :تقـك ىذه الييئة بما يمي: اختصاصات تكوينية وا 
المبادة ببرامت التككيف كترقيتو في مجاؿ الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفق العاـ 
كذلؾ باالتصاؿ مع بعض الييئات المستخدمة لممكظفيف العمكمييف كذلؾ قصد االستفادة مف 
دكرات تككينية في إطار تحسيف مستكاىـ كلتجديد معارفيـ كتطكير مؤىالتيـ كىذا ما أكدتو 

 . مف نفس المرسـك السابق212المادة 
                                                 

1
 .45، انًزجغ َفظه ، ؽ 15/247 يٍ انًزطىو انزئاطً 200 راجغ انًازج -

2
 .، انًزجغ َفظه ، َفض انـفحح15/247 يٍ انًزطىو انزئاطً 201 راجغ انًازج -

3
 .6، انًزجغ َفظه ، ؽ 15/247 يٍ انًزطىو انزئاطً 12 راجغ انًازج -

4
 17، انًزجغ انظاتك، ؽ 15/247 يٍ انًزطىو انزئاطً 65 راجغ انًازج -
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في إطار إضفاء الشفافية كجمب أكبر عدد ممكف مف المتعيديف تقـك باإلعالـ كنشر 
كتعميـ كل الكثائق كالمعمكمات المتعمقة بالصفقات العمكمية سكاء باإلعالف في الصحف 

 أك عف طريق تبادؿ المعمكمات 11 65كالجرائد اليكمية كالنشرات الرسمية حسب نص المادة 
 . مف نفس المرسـك22 204بالطريقة االلكتركنية حسب الكيفيات المحدكدة في نص المادة 

 الرقابة البعدية الخارجية : المطمب الثاني
أنشأت الدكلة ىيئات لممارسة الرقابة البعدية الخارجية كىي مجمس المحاسبة 

كالمفتشية العامة لممالية تيدؼ إلى تقييـ سير العممية حيث ينتت عنيا تقرير يسمح لممصالح 
المتعاقدة مف إدراؾ المالحظات في عمميات مستقبمية كما يمكف أف ينتت عف ىذه الرقابة 

 : كعميو سكؼ نتطرؽ ليذه الييئات في فرعيف مبنييف عمى النحك التالي3متابعات مختمفة
 رقابة مجمس الملاسبة عمى الصفحات العمومية: الفرع األول

ال شؾ أف مجمس المحاسبة يعد ىيئة عميا لمرقابة البعدية عمى أمكاؿ الدكلة 
كالجماعات اإلقميمية كالمرافق العمكمية، كىذا ما يتجمى مف مقتضيات األحكاـ المكضكعية 
المتعمقة بدكره في مكافحة الفساد المالي، بما يكفل تحقيق التسيير الشفاؼ لألمكاؿ العمكمية 

 .4كتدعيـ الكقاية مف الغش كالممارسات غير قانكنية كمكافحتيا
 مجاالت رقابة مجمس الملاسبة : أوال

يمارس مجمس المحاسب رقابتو المالية الالحقة عمى جميع الييئات التي تستعمل في 
نشاطاتيا األمكاؿ العامة، كميما كانت طبيعة النشاط الذر تمارسو، كيتمتع في ذلؾ 

 مف الدستكر عمى أف يكمف مجمس 192بمجمكعة مف الصالحيات حيث تنص الماد 

                                                 
1

 46، انًزجغ َفظه، ؽ 15/247 يٍ انًزطىو انزئاطً 204 راجغ انًازج -

 
3

 413ذزػً انُىي ، انًزجغ انظاتك ،ؽ-

يجهح انحمىق )ػىلً ٌؼٍغ تًاو، ػثزي ػشٌشج، زور يجهض انًحاطثح فً يكافحح انفظاز انًانً فً انتؼزٌغ انجشائزي، -2

، انـازرج ػٍ كهٍح انحمىق وانؼهىو انظٍاطٍح، جايؼح دمحم ذٍضز (وانحزٌاخ، يرثز انحمىق وانحزٌاخ فً األَظًح انًمارَح

 .536، ؽ 2016تظكزج، انؼسز انثاًَ، يارص 
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المحاسبة كيكمف بالرقابة البعدية ألمكاؿ الدكلة كالجماعات اإلقميمية كالمرافق العمكمية ككذلؾ 
 .1رؤكس األمكاؿ التجارية التابعة لمدكلة

كتيدؼ الرقابة التي يمارسيا مجمس المحاسبة لمكصكؿ إلى نتائت تتمحكر في 
 :عنصريف بارزيف ىما

تشجيع االستعماؿ الناتت كالفعاؿ المكارد كالكسائل المادية العامة ككيفية أعادة تحكيميا أر -
 .إنفاقيا

إجبارية تقديـ الحسابات كتطكير النزاىة كالشفافية في تسيير األمكاؿ العمكمية كلتفعيل دكره -
البارز فقد خكلو القانكف اختصاصات إدارية كأخرى قضائية في ممارسة ميامو كمنحو 

االستقاللية، حيث أنو غير خاضع لرقابة أر جية سكى ككنو مكضكع تحت السمطة العميا 
 .2لرئيس الجميكرية

 :يبسب مجمس المحاسبة رقابتو عمى ما يأتي
جميع مصالح الدكلة كالجماعات اإلقميمية كالمؤسسات كالمرافق كالييئات العمكمية باختالؼ -

 .أنكاعيا التي تسرر عمييا قكاعد المحاسبة العمكمية
كافة المرافق العمكمية ذات الطابع الصناعي كالتجارر كالمؤسسات كالييئات العمكمية التي -

تمارس نشاطا صناعيا أك تجاريا أك ماليا كالتي تككف أمكاليا أك كاردىا أك رؤكس أمكاليا 
 .كميا ذات طبيعة عمكمية

كل الشركات كالمؤسسات كالييئات ميما كاف كضعيا القانكني التي تممؾ فييا الدكلة أك -
الجماعات اإلقميمية أك المرافق العمكمية األخرى مساىمة مينية في رأسماليا أك سمطة في 

 .اتخاذ القرار بطريقة مشتركة أك منفصمة
المساىمات العمكمية في الشركات كالمؤسسات كالييئات، ميما يكف كضعيا القانكني كالتي -

تممؾ فييا الدكلة أىـ الجماعات اإلقميمية أك المؤسسات أك الييئات العمكمية األخرى جزاء 
 .مف رأس ماليا االجتماعي

                                                 
1

، انًتضًٍ انتؼسٌم انسطتىري، انـازر فً انجزٌسج انزطًٍح نهجًهىرٌح 2016 يارص 06 انًؤرخ فً 01-16 لاَىٌ رلى -

 .14، انؼسز 2016 يارص 07انجشائزٌح انسًٌمزاطٍح انؼؼثٍح، تتارٌد 
2

 .153 تٍ زاوز اتزاهٍى، يزجغ طاتك، ؽ -
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 .الييئات التي تقـك بتسيير النظـ اإلجبارية لمتأميف كالحماية االجتماعييف-
نتائت استعماؿ المساعدات المالية التي تمنحيا الدكلة أك الجماعات اإلقميمية أك المرافق -

العمكمية أك الييئات ميما تكف كضعيتيا القانكنية التي تمجأ إلى التبرعات العمكمية مف أجل 
دعـ القضايا اإلنسانية كاالجتماعية كالعممية كالتربكية كذلؾ بمناسبة حمالت التضامف 

 .1الكطني
 :تتمثل مياـ مجمس المحاسبة فيما يمي: ميام مجمس الملاسبة : ثانيا
 .رقابة االنضباط الميزاني كالمالي كالنظر في مشركعية اإلنفاؽ-
 .رقابة تقديـ الحسابات-
رقابة الحسابات كيتـ بشأنيا التأكد مف الدقة المادية لمعمميات المسجمة في الحسابات كمدى -

 .، كتدقيق حسابات المحاسبيف العمكمييف2مطابقتيا لمقكانيف كالتنظيمات
اكتشاؼ الخركقات المتعمدة لمقانكف كالتنظيمات المتعمقة بتنفيذ اإليرادات كالنفقات، كسائل -

المتعمقة بعدـ االختصاص، كأخطاء التقييد الميزاني، أك حاالت االلتزاـ  في غياب 
 .االعتمادات

 .تقديـ نكعية التسيير في تقارير يعده المجمس-
تحديد حاالت اإلنفاؽ فيما ال يدخل ضمف مياـ الجماعة أك المؤسسة أك الييئة، كحاالت -

 .23مخالفة إجراءات المحاسبة العمكمية، أك التزكير أك إخفاء الكثائق المحاسبية
كلممارسة مجمس المحاسبة اختصاص الرقابي  : أنواع الرقابة لمجمس الملاسبة: ثالثا

 :يطبق أنكاع الرقابة التالية
تستيدؼ المحافظة عمى اإليرادات كالمكجكدات التي تحقق مف خالؿ : رقابية مالية ملاسبية

الدقيق في حسابات الييئات العمكمية، كما تيدؼ إلى التأكد مف تطبيق القكاعد المالية في 
دفع الميزانية كشرعية العمميات المالية كالنفقات كاإليرادات، كتعمل ىذه الرقابة أساسا عمى 
بداء  دعـ المساءلة العمكمية كالنيكض بيا عف طريق فحص السندات المالية كتقييميا كا 
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الرأر بخصكص البيانات المالية كرقابة األنظمة المالية كالمعامالت كالتأكد مف مدى 
 1مطابقتيا لمقكانيف كالمكائح السارية

كتتمثل في جميع المعامالت كالتصرفات التي تقـك بيا الجية : الرقابة المالية الحانونية
 .الخاضعة لمرقابة كخاصة الرقابة عمى عمميات اإليرادات العامة بجميع مراحميا

كالرقابة عمى عمميات اإلنفاؽ بكل خطكاتيا ابتداء مف ربب النفقة كتصنيفيا كاألمر 
بالصرؼ كالدفع الفعمة، إضافة إلى الرقابة عمى عمميات اإلقراض ككذا كشف كتحديد 

 .المخالفات المالية كالقرارات الصادرة بشأنيا كمدى اتفاقيا مع نصكص القانكف 
 عف طريق مراقبة نكعية تسيير الييئات كالمصالح العمكمية :الرقابة المالية عمى األداء

الخاضعة لرقابتو كما يقيـ بيذه الصفة شركط استعماؿ ىذه الييئات كالمصالح كالمكارد 
كالكسائل المادية كاألمكاؿ العمكمية كتسييرىا عمى مستكى الفعالية كالنجاعة كاالقتصاد 

 .2كالرجكع إلى المياـ كاألىداؼ كالكسائل المستعممة
كأما فيما يخص مراقبة الصفقات العمكمية مف طرؼ مجمس المحاسبة كالتي تبرميا * 

اإلدارة أك المصمحة المتعاقدة فتتمثل في تتبع الممارسات الغير الشرعية التي تكتشفيا 
كتحرير المالحظات حكؿ تسييرىا كالتي تتمحكر غالبا حكؿ احتراـ تنظيـ كقكانيف الصفقات 

 :العمكمية السيما
 .سكء اختيار صيغة اإلبراـ المالئمة أك عدـ تبرير الصيغة المختارة-
 .التحصيص الغير مبرر-
 .عدـ القياـ كما يجب، بما تستدعيو قكاعد المنافسة كاإلشيار-
 .استبعاد بعض العركض بدكف كجو حق أك سكء ترتيبيا-
 .المجكء التعسفي لمممحقات أك تضخيـ األسعار-
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 .1عدـ نظامية التدكيف في السجالت الخاصة بالصفقات كمسكيا-
 .عدـ تحرير الفتح كالتقييـ بتاتا أك عدـ تحريرىا في أكانيا-
 التعسف في إعالف عدـ جدكى العركض -
 .عدـ تطبيق عقكبات التأخير أك اإلعفاء منيا بمبررات غير مقنعة-
 .عدـ تحرير الحساب النيائي اإلجمالي لمصفقات عند اختتاميا-
 .2غياب اإلشياد بأداء الخدمة جزئيا أك كميا-

         كيمكف أف تككف القرارات التي يصدرىا مجمس المحاسبة محل الطعف إما عف 
 :طريق

 يقدمو الشخص المعني أك السمطة السممية أك الكصية عنو أك مف قبل :طمب المراجعة
الناظر العاـ لمجمس المحاسبة، أك تككف محل مراجعة تمقائية مف قبل الغرفة أك الفرع الذر 
اصدر القرار ألسباب متعددة أىميا الخطأ أك اإلغفاؿ أك التزكير أك الظيكر عناصر جديدة 

 .تبرر ذلؾ
حيث أف كل قراراتو قابمة لالستئناؼ في أجل شير مف تبميغ القرار المطعكف فيو : االستئناف

كيتـ إيداع عريضة الطعف لدى كتابة ضبب مجمس المحاسبة كيتـ دراسة االستئناؼ بتشكيمة 
 .كل الغرؼ مجتمعة عدا الغرؼ مصدرة القرار محل االستئناؼ كيفصل فيو بمكجب قرار

يككف قرارات مجمس المحاسبة الصادرة عف تشكيمة كل الغرؼ مجتمعة مف : الطعن  بالنحض
طرؼ الشخص المعني أك ممثمة القانكني أك بطمب مف الكزير المكمف بالمالية أك السمطات 

 .3السممية
  تقييـ دكر مجمس المحاسبة في مجاؿ الصفقات العمكمية 

كمف خالؿ ما سبق تبيف لنا أف الرقابة التي تقـك بيا مجمس المحاسبة ىي رقابة 
صالحية تيدؼ لحماية األمكاؿ العامة بكجو عاـ ككيفيات اإلنفاؽ العاـ بكجو  تقييمية كا 
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خاص ما يتعمق منيا بالقكاعد المحاسبية كالمالية، فالمشرع كاف صائبا عندما منح لمجمس 
المحاسبة ىذه الميمة الرقابية البعدية عمى تنفيذ الصفقات العمكمية لمتأكد مف مشركعية 

 .الصفقات كحسف الحفاظ عمى الماؿ العاـ
إال أف أساليب الرقابة التي يمارس بيا اختصاص في التحرر كالكشف عف الثغرات 

المالية كاليت تتراكح بيف أسمكبي الرقابة اإلدارية كالقضائية تبقى دكف فعاليتو ما داـ أف 
التقارير التي يعدىا المجمس كيكاجو بيا الييئات محل الرقابة ال يمتفت إلييا غالبا خاصة 

 .1كأنيا غير حككمة بآلية النشر كاإلعالف التي تتيح لمجميع االطالع عمى محتكاىا
 رقابة المفتشية العامة لممالية : الفرع الثاني

المفتشية العامة لممالية جياز أنشىء لمرقابة المالية الالحقة أحدثت بمكجب المرسـك 
 المتضمف إحداث المفتشية العامة لممالية كالذر ألغي 01/03/1980 المؤرخ في 80-53

 المحدد الختصاصات المفتشية 22/02/1991 المؤرخ في 78-92بالمرسـك التنفيذر رقـ 
 المؤرخ في 272-08العامة لممالية كالذر ألغي بدكره بمكجب المرسـك التنفيذر رقـ 

 حيث حددت الفقرة األكلى مف 2 المحدد لصالحيات المفتشية العامة لممالية 06/09/2008
 ىدؼ كمجاؿ التدخالت التي تقـك بيا المفتشية العامة لممالية لتسيير المالي 02المادة 

كالمحاسبية لمصالح الدكلة كالجماعات اإلقميمية ككذا الييئات كاألجيزة كالمؤسسات الخاضعة 
لقكاعد المحاسبة العمكمية، كعميو فاف مختمف الصفقات التي تبرميا ىذه الييئات تخضع 

 .لرقابة المفتشية العامة لممالية
كما تحدد عمميات الرقابة لممفتشية العامة لممالية في برنامت سنكر يعرض عمى كزير المالية 

خالؿ الشيريف األكليف مف كل سنة األىداؼ المحددة كتبعا لطمبت أعضاء الحككمة أك 
 .3ىيئات كالمؤسسات المؤىمة
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 مجاالت رقابة المفتشية العامة لممالية: أوال
كتعمل المفتشية العامة لممالية عمى مجاالت التسيير المحاسبي كالمالي لمصالح 
الدكلة كالجماعات اإلقميمية كالييئات كاألجيزة كالمؤسسات الخاضعة لقكاعد المحاسبة 

العمكمية ذات الطابع الصناعي كالتجارر كالمستثمرات الفالحية العمكمية كىيئات الضماف 
 .االجتماعي ككل ىيئة تستفيد مف إعانة الدكلة

 المتضمف تنظيـ اليياكل 08/2371 مف المرسـك التنفيذر رقـ 03كنصت المادة 
المركزية لممفتشية العامة لممالية عمى أف يسير رئيس المفتشية العامة لممالية عمى حسف 

تنفيذ عمميات الرقابة كالتدقيق كالتقييـ كالخبرة المنكطة باليياكل المركزية كالجيكية التي تشكل 
المفتشية العامة لممالية، كيسير عمى حسف سير اليياكل المركزية كالجيكية، كما يضمف إدارة 

 .كتسيير المستخدميف كالكسائل بالمفتشية العامة لممالية كيساعده مديراف لمدراسات
كبالتالي فخضكع المفتشية العامة لممالية لسمطة الكزير المكمف بالمالية ال يمنع مف 

كجكد رئيس ليا يعمل عمى تنفيذ األعماؿ المتعمقة بالرقابة كالدراسات ككذا المستخدميف 
 .كالكسائل كيمارس السمطة السممية عمى جميع المكظفيف الخاضعيف لسمطتو

 ىياكل تشكيمة المفتشية العامة لممالية: ثانيا
 :تضـ المفتشية العامة لممالية ما يمي: " مف نفس المرسـك فقد نصت عمى أنو04أما المادة 

 .ىياكل عممية لمرقابة كالتدقيق كالتقييـ كيديرىا مراقبكف عاممكف لممالية-أ
 :كحدات عممية يديرىا-ب
 مدير كبعثات -
 مكمفكف بالتفتيش-
دارة كتسيير تتشكل مما يمي-ج  :ىياكل دراسات كتقييس كا 
 مديرية البرنامت كالتحميل كالتمخيص -
 .مديرية المناىت كالتقييس كاإلعالـ اآللي-

                                                 
1

، انًتضًٍ تُظٍى انهٍاكم انًزكشٌح نهًفتؼٍح انؼايح 2008 طثتًثز 06 انًؤرخ فً 273-08 انًزطىو انتُفٍذي رلى -

 .50، انؼسز 2008 طثتًثز 07نهًانٍح، انـازرج تانجزٌسج انزطًٍح نهجًهىرٌح انجشائزٌح انسًٌمزاطٍح انؼؼثٍح، تتارٌد 

64 



 
 

 .مديرية إدارة الكسائل-
كتككل ميمة الرقابة كالتدقيق كالتقييـ كالخبرة المنكطة بالمفتشية العامة لممالية ألربعة 

 .مراقبيف عامييف لممالية، مكضكعيف تحت سمطة رئيس المفتشية العامة لممالية
 المحدد تنظيـ المفتشيات 2741-08 مف المرسـك التنفيذر رقـ 02أما المادة 

الجيكية لممفتشية العامة لممالية كصالحياتيا فقد نصت عمى أف تييكل المصالح الخارجية 
لممفتشية العامة لممالية في شكل مفتشيات جيكية كيحدد اختصاصاىا اإلقميمي بقرار مف 

 .الكزير المكمف بالمالية
 .كيمكف تعبئة الكحدات العممية لممفتشيات الجيكية التابعة ليا

 إجراءات رقابية المتفشية العامة لممالية: ثالثا
 : تتمثل إجراءات تدخل المفتشية العامة لممالية في العمل الرقابي كما يمي

خالؿ الشير األكؿ مف كل سنة يقـك كزير المالية بتحديد برنامت عمل المفتشية 
العامة خالؿ السنة، مع األخذ بعيف االعتبار طمبات المراقبة التي يتقدـ بيا أعضاء الحككمة 

 .كمجمس المحاسبة كالمجمس الشعبي الكطني
كالمالحظ أف رقابة المفتشية العامة لممالية تبنى عمى مبدأ المباغتة كالمفاجأة أك بإشعار 

مسبق في أدائيا لمياميا كتقـك بإنجاز األشغاؿ التحضيرية المرتبطة بتدخالتيا مستغمة كل 
 .2المعطيات االقتصادية كالمالية كالتقنية لممارسة عمميا الرقابي

 تككف عمميات رقابة 08/272 مف المرسـك التنفيذر رقـ 14كحسب نص المادة 
المفتشية العامة عمى الكثائق في عيف المكاف كتتـ إما بطريقة فجائية لمفحكصات كالتحقيقات 

ما عف طريق التبميغ بالنسبة لمدراسات كالتقييمات اك الخبرات، كتعييف عمى مسؤكلي  كا 
المصالح اك الييئات المعنية بعممية الرقابة ضماف شركط العمل الضركرية لكحدات المفتشية 

 :العامة لممالية كذلؾ بالقياـ بما يأتي
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السماح لكحدات المفتشية العامة لممالية بالدخكؿ إلى جميع المجاالت التي تستعمميا أك -
 .1تشغميا الييئات كالمصالح المعنية بالمراقبة

تقديـ األمكاؿ كالقيـ التي بحكزتيـ كاطالعيـ عمى الدفاتر أك الكثائق أك التبريرات أك -
 .المستندات المطمكبة

 اإلجابة عمى طمبات المعمكمات المقدمة-
 .إبقاء المحادثيف في مناصبيـ طيمة مدة الميمة-

 : كتعمل المفتشية العامة المالية عمى
القياـ بالدراسات كالتحاليل كالخبرات االقتصادية كالمالية بغية الكصكؿ إلى تقدير الفعالية -

 .كجماعة التسيير
القياـ بكل الدراسات المقارنة ألنماط التسيير المالي كالمحاسبة كأساليب الرقابة عمى -

 .الصعيديف الداخمي كالخارجي بغرض مسايرة التطكرات الخارجية
المراقبة الدكرية لمصالح اإلدارة كالييئات المكضكعية تحت كصاية أك سمطة الكزير المكمف -

 .بالمالية كتعمل عمى تدقيق كمراجعة فعالية كعمل مصالح الرقابة التابعة ليا
تؤىل لمقياـ بالتقكيـ االقتصادر لممؤسسات العمكمية االقتصادية كذلؾ بتدخميا بناء عمى -

 .2طمب الييئات كالسمطات المؤىمة قانكنا
 تحييم رقابة المفتشية العامة لممالية: رابعا

كبتقييـ تدخالت المفتشية العامة لممالية نجد أنو رغـ أف المشرع أعطى لممفتشية 
العامة لممالية اختصاصات معتبرة، تسمح ليا بالتدخل كتفتيش الييئات الخاضعة لرقابتيا 

كمراجعة حساباتيا بكل حرية إال أف ما يمكف مالحظتو أف نتائت تدخالتيا ليست في مستكى 
االختصاصات الكبيرة التي منحت ليا، كما أف التقارير التي تعدىا سكاء الدكرية أك السنكية 

 .3تبقى مجرد مالحظات كنتائت فقب، كال يمكف أف تككف ممزمة لمييئات المعنية بالرقابة
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إف قيمة كفعالية الرقابة تقدر بما تنتيي إليو مف قرارات تنفيذية في حالة مالحظة 
كتقرير تجاكزات أك مخالفات كىك ما ال نجده في رقابة المفتشية العامة لممالية حيث أنو كفي 

حالة معاينة تغيرات أك تأخيرات ىامة في محاسبة الييئة المراقبة، يقـك مسؤكلك الكحدات 
العممية لممفتشية العامة لممالية بطمب تحسيف ىذه المحاسبة، كا عادة ترتيبيا مف المسيريف 

المعنييف، أما في حالة عدـ كجكد ىذه المحاسبة أك أنيا تعرؼ تأخيرا أك اختالال يؤدر إلى 
استحالة فحصيا يكتفي مسؤكلك الكحدات العممية لممفتشية العامة لممالية بتحرير محضر 

قصكر، يرسل إلى السمطة السممية أك الكصية المختصة حتى تأمر بإعادة المحاسبة 
المقصكدة أك تحسينيا، كالمجكء إلى الخبرة إف اقتضى األمر ذلؾ، مع إعالـ المفتشية العامة 
لممالية باإلجراءات كالتدابير التي يتـ أخذىا، كىي نفس النتائت التي تنطبق كذلؾ في حالة 
عدـ مسؾ الكثائق كالمستندات المحاسبية كالمالية كاإلدارية المنصكص عمييا مستحيمة، أما 

إذا تمت معاينة قصكر أك ضرر جسيـ خالؿ عمميات التفتيش، فنجد أف دكر المفتشية 
العامة لممالية ال يتعدى سكى اإلعالـ الفكرر لمسمطة السممية أك الكصية حتى تتخذ التدابير 

الضركرية كالالزمة لحماية مصالح ىذه الييئة أك المؤسسة محل عممية المراقبة كا عالـ 
 .1المفتشية العامة لممالية بالتدابير المتخذة كما ىك الحاؿ في الحاالت السابقة

 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 . تٍ زراجً ػثًاٌ، َفض انًزجغ،َفض انـفحح-
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كفي الختاـ يمكف القكؿ أف الصفقات العمكمية تعتبر أىـ آلية لمدفع بعجمة التنمية            
كتقكية االقتصاد بغية الدفع بالمجتمع نحك التقدـ كالرقي كليذا حاكؿ المشرع الجزائرر التكيف 
مف كسائل الرقابة الداخمية كالخارجية كالتي أقر مف خالؿ قانكف الصفقات العمكمية كخصيا 
بمجمكعة كبيرة مف النصكص القانكنية كىذا مف أجل تكريس مبدأ الشفافية في إبراـ الصفقات 

العمكمية مف جية، كمبدأ الجماعية في اختيار المتعامل المتعاقد مف جية ثانية كأيضا 
لضماف منافسة مشركعة تكفل المساكاة بيف المتنافسيف مف جية أخرى كذلؾ تحقيقا ألىداؼ 

 .ترشيد النفقات العامة كحماية الخزينة العمكمية
 جممة مف الضكابب 25/247كلقد أقر المشرع الجزائرر مف خالؿ المرسـك الرئاسي 

الرقابية تمارسيا العديد مف األجيزة اإلدارية الرقابية المختصة مف أجل حسف تسيير كتكجيو 
كضبب الماؿ العاـ كحمايتو مف الفساد كالتبديد بما يخدـ المصمحة العامة، لذلؾ أخضع 
طرؼ إبراميا كتنفيذىا إلى مجمكعة مف المبادئ التي تحكميا مف أجل اختيار أحسف 
 .المتنافسيف مف حيث الجكدة كالسعر كاإلمكانيات المادية كالبشرية، كالمؤىالت التقنية

كلقد حاكلنا مف خالؿ دراستنا لممكضكع إبراز مختمف أنكاع الرقابة التي تمارس في 
 15/247كل مراحل التعاقد كالتنفيذ حيث أف المشرع كسع كشدد مف خالؿ المرسـك الرئاسي 
اآلليات الرقابية حيث أطرىا تأطيرا جيدا بخالؼ المراسيـ السابقة مف حيث التشكيل 

 : كاالختصاص عمى النحك التالي
استحدث قانكف الصفقات العمكمية الجديد لجنة كاحدة لفتح األظرفة كتقييـ العركض 
بدؿ نظاـ المجنتيف الذر كاف سائدا في المراسيـ السابقة كذلؾ لمعالجة تراكـ الممفات عمى 
مستكى لجنة تقييـ العركض كما سمح بإحداث أكثر مف لجنة لضماف السرعة كالفعالية في 

 .العمل
ألغى نيائيا المجاف الكطنية لمصفقات العمكمية ككذلؾ نظاـ لجاف الكزارية مف أجل 

القضاء عمى مركزية الرقابية عمى الصفقات العمكمية مف جية كالتخفيف مف حدة بيركقراطية 
 .اإلجراءات مف جية أخرى 

استحدث القانكف الجديد ىيئة جديدة لمرقابة المتمثمة في سمطة ضبب الصفقات 
العمكمية كتفكيضات المرفق العاـ، كما لـ يغفل المرسـك الجديد عمى مسألة ىامة كىي 
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تسكية المنازعات الناجمة عف عممية التنفيذ بأيسر الحمكؿ كأسرعيا مف خالؿ تبني الحل 
 .الكدر لمنزاع بإنشاء لجنة التسكية الكدية لمنزاعات سكاء كانت مركزية أك لجنة كالئية محمية
عمى الرغـ مف كل ىذه التعديالت كالتغيرات كالمستجدات التي جاء بيا المرسـك 

الجديد غير أنو ال يخمك مف بعض السمبيات التي تعترض عمل ىيئات الرقابة كالتي يمكف 
 : إجماليا فيما يمي

في  الصعكبات مف بمجمكعة يصطدـ المختصة الصفقات لمجاف الرقابي العمل إف-1
التي  كالقرارات كالتعميمات التنظيمية النصكص بغياب اليكمي نشاطيا ممارسة خالؿ الميداف
 .الصائب القرار اتخاذ يعيق مما القانكني النص غمكض كتفسر الرقابي العمل تنظـ
  الفساد مكافحة قانكف  تأثير / مف كتقميمو لإلدارة الممنكحة التقديرية السمطة مف الحد في-2

القانكنية  المساءلة مف خكفا الرقابية لنشاطاتيـ ممارستيـ أثناء اإلطارات لدى المبادرة ركح
المحمي  المستكى  عمى الدكلة مشاريع تجسيد عممية تعطيل إلى أدى مما القضائية كالمتابعات
 الشركط دفتر تحييف عدـ CCAG -2 اإلبراـ في أساسية ركيزة يعتبر  الذر.كالكطني

 1964 سنة قرار شكل في صدكره منذ كذلؾ اإلدارية العامة كالتعاقد
بالرغـ  العركض كتقييـ األظرفة فتح لجنة ألعضاء كالتحفيز المالية التعكيضات غياب-3

 14 رقـ التنفيذر المرسـك صدكر مف / المبالغ يحدد الذر 2014 مارس 24 في المؤرخ
. الداخمية القبمية المجنة حق في مجحفا بقي أنو إال الرقابية المجاف لعمل الجديدة كالتعكيضات

مف خالؿ ىذه النقاط المتمثمة في اإليجابيات كالسمبيات التي حاكلنا إجماليا في ىذه 
الخاتمة سكؼ نحاكؿ تقديـ بعض االقتراحات التي يمكف أف تساعد البحث كالدراسة 

 :المستقبمية لمباحثيف المتمثمة فيمايمي
  األعضاء عدد بتحديد أكثر العركض تقييـ ك األظرفة فتح لجنة تنظيـ ضركرة-
  المالي العرض بيف الفاصمة القانكنية المدة ك اجتماعاتيـ، تصح لكي القانكني النصاب ك
 لجنة بيف االختصاص مسألة في الفصل. الفرنسي المشرع إليو آؿ ما غرار التقني،عمى ك
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 اجراء في العركض تقييـ أثناء التحكيـ ك ىذا لجنة ك العركض تقييـ ك األظرفة فتح
 .المسابقة

 األحياف أغمب في إلييا المجكء لتفادر لمرقابة العمكمية الطمبات تجزئة إخضاع ضركرة -
 .التممص ك التالعب بيدؼ

 164 ك 158 المادتيف إلى إضافة أكثر بدقة ك بكضكح الكصائية الرقابة تنظيـ يجب -
 (كالكصائية ،الخارجية، الداخمية) الرقابة أشكاؿ بيف التنسيق ضركرة -
 نص بينيا مف القانكنية النصكص بعض عمى التناقض ك اإلبياـ ك الغمكض إزالة ضركرة -

 .اآلجاؿ مسألة في 66 المادة
الخارجية  الرقابة لجاف بعض عف اختصاصات التناقض إزالة ك تكضيح األجدر مف كاف -

 الييكل الغير ك الكطنية العمكمية لممؤسسة الصفقات لجنة ك الكالية لجنة الجيكية، ك المجنة
 ،ك( المجنة القطاعية اختصاص مع اإلدارر  الطابع ذات الكطنية العمكمية لممؤسسة ممركز
 مف 247 .حسب  المحدد المالي المستكى  حدكد في المجاف ىذه الختصاص نظرا ذلؾ

 .15 رقـ المرسـك مف 184 المادة نص - 4 إلى 1 المطات
ك  باألمر المعني إلى باإلضافة بالممتمكات التصريح إجراء تكسيع األجدر مف البد كاف -

المشرع تبياف  عمى كما لمتالعبات تفاديا زكجتو البالغيف ك أكالده حتى ليشمل القصر أكالده
 . العميا المحكمة لقاضي بالنسبة بالممتمكات التصريح لتمقي المخكلة الجية

أكبر  استقاللية مكافحتو ك الفساد مف لمكقاية الكطنية لمييئة يمنح أف المشرع عمى كاف -
 .كجو أكمل عمى مياميا بتنفيذ لتقـك
العمكمية  الصفقات عمى المنافسة قانكف  تطبيق بمجاؿ المتعمق الغمكض ضركرة إزالة -

رقـ   األمر مف 6 ك 2 لممادتيف طبقا المنافسة مجمس لرقابة لمصفقة المتنافسيف بإخضاع
.03-03 

 . العمكمية الطمبات ك االستشارة حتى ليشمل المنافسة قانكف  تطبيق مجاؿ تكسيع- 
 أف إال العاـ المرفق تفكيضات ك العمكمية الصفقات ضبب سمطة استحداث مف الرغـ عمى -
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األجدر  مف ك. ليا المككنة األجيزة اختصاصات في ك تنظيميا مسألة في قًصر المشرع
ك  عمييا، األىمية مف أكبر قدر إلضفاء مادة مف أكثر في السمطة ىذه تناكؿ المشرع عمى

 .السمطة ليذه المؤطرة التنظيمية النصكص عف اإلفصاح
االختصاص  في التداخل لتفادر السمطة مياـ في التفصيل المشرع عمى األجدر مف كاف -
 .األخرى  القطاعية الضبب السمطات باقي مع
 التنفيذ حيز تدخل لـ السمطة أف ،إال 2015 ديسمبر في الرئاسي المرسـك سرياف رغـ -

عكدنا  حيث عمينا، الجديد بالشيء ليس ىذا ك بعد يصدر لـ الذر التنظيـ إلى نظرا إلحالتيا
الصفقات  عمى الرقابة مجاؿ يبقى بيذا التنظيـ إلى اإلحالة عمى مرة كل في المشرع

. العاـ الماؿ لحماية فاعمة سياسية إرادة النعداـ شبية محل العمكمية
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مػمخص المذكرة 
 

        تعتبر منظكمة الصفقات العمكمية ركف أساسي في تسير المشاريع العمكمية ،حيث 
تخضع دكريا لتعديالت قصد جعميا تساير التطكرات اإلقتصادية التي يشيدىا العالـ بصفة 

عامة ك الجزائر بصفة خاصة ،ك كذا ألف اإلنفاؽ العاـ يخضع لمجمكعة مف الضكابب    ك 
. القكانيف ك التنظيمات 

       ك لما كانت لمصفقات العمكمية عالقة كطيدة ك مباشرة باألمكاؿ العامة فيي تعد 
بذالؾ مجاال خصبا لمختمف أشكاؿ الفساد ك التالعبات لذالؾ أضحى مف الضركرر 

إخضاعيا لألليات رقابية إدارية صارمة كفعالة ،حيث نجد أف المشرع الجزائرر قد تبنى عدة 
 المتضمف تنظيـ الصفقات 15/247قكانيف ك مراسيـ ك كاف آخرىا المرسـك الرئاسي 

. العمكمية ك تفكيضات المرفق العاـ 
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