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 ملخص :

لرشاوي ا من بينها تلقي ىؤالء دلختلف،التجاوزات  الصفقات العمومية من طرف سلتلف ادلتعاملٌن االقتصاديٌن العديد من إبراميسود 
 األمر الذي يعود بالسلب على اخلزينة العامة للدولة وعلى عملية التنمية اليت ترصد ذلا الدولة العديد من األموال الطائلة وذلك نتيجة

ومن بٌن  اإلبرامالصفقات العمومية ىيئات تعمل على مراقبة عملية  إبرامحيث تتطلب شفافية ،الرتباط الصفقات العمومية بادلال العام 
رقابة ىذه اذليئات رللس احملاسبة  من خالل العمل على قيامو بعملية التدقيق يف كيفيات تسيًن األموال وادلوارد العمومية والقيام بعملية ال

 .ة وزتايتها من سوء التسيًن العمومي األموال إنفاقالبعدية على 

ادلايل واإلداري يف سلتلف اجملاالت واليت أصبحت الشغل الشاغل من الفساد مبادئ احلوكمة ادلتعلقة مبكافحة  إحدىفباعتبار الشفافية 
دور رللس احملاسبة يف تفعيل مبدأ  إبرازفسوف ضلاول من خالل ىذه الورقة البحثية  ،طرف العديد من  احلكومات وادلتعاملٌن االقتصاديٌن

 ىدر ادلال العام . إىل رلال الصفقات واليت تؤدي سلتلف الصفقات العمومية بغرض القضاء على كل أشكال الفساد يف إبرامشفافية 

 :رللس احملاسبة ،الصفقات العمومية ،مبدأ الشفافية ،الفساد ادلايل واإلداري . الكلمات المفتاحية

Abstract  :  

The conclusion of public transactions by various economic agents is dominated by many abuses .

Including the receipt of these bribes, which is due to the negative on the State Treasury and the 

development process, which the state funds a large amount of money as a result of linking public 

transactions with public money .Where the transparency of the conclusion of public transactions 

requires bodies to monitor the process of conclusion, including the Board of Accounting. By 

working on the process of auditing the modalities of the management of funds and public resources 

and carry out the process of remote control over the expenditure of public funds and protection from 

mismanagement. And transparency as one of the principles of governance in combating financial 

and administrative corruption in various fields, which has become a concern of many governments 

and economic agents. In this paper, we will attempt to highlight the role of the Accounting Council 

in activating the principle of transparency in the conclusion of various public transactions in order 
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to eliminate all forms of corruption in the field of transactions, which lead to waste of public 

money. 

Keywords: Accounting Council, Public Transactions, Transparency, Financial and Administrative 

Corruption. 

 مقدمة :

اليت تتضمن كيفية وطرق إبرام الصفقات العمومية بٌن شهدت السنوات ادلاضية العديد من الدراسات اليت تعاجل وتفسر سلتلف السياسات 
في ظل األوضاع اليت تعرفها الساحة الدولية والوطنية من انتشار ظاىرة الفساد ادلايل واإلداري مبختلف ،فسلتلف األعوان االقتصاديٌن 

فرض إلزامية فية إبرام مثل ىذه الصفقات أنواعو خصوصا يف الدول النامية نظرا لضعف اذلياكل الرقابية ادلكلفة بضمان مصداقية وشفا
 .ظهور العديد من اجلهات الرقابية ادلسؤولة عن شلارسة وظيفة الرقابة على إنفاق ادلال العام 

األدوات األساسية اليت تسعى من خالذلا احلكومة لتنفيذ سلتلف سلططاهتا احمللية والوطنية وذلك لعالقتها فالصفقات العمومية تعترب من بٌن 
ىذه  دلباشرة باخلزينة العامة أو ادلال العام ،حيث عمل ادلشرع اجلزائري على سن العديد من القوانٌن اليت من شأهنا العمل على تنظيم إبراما

الصفقات ،كما عمل على استحداث العديد من اذليئات وادلؤسسات مهمتها شلارسة وظيفة الرقابة على إبرام وتنفيذ الصفقات ،ومن بٌن 
ؤسسات رللس احملاسبة الذي يعترب من بٌن مؤسسات الدولة اليت خول ذلا ادلشرع اجلزائري مهمة مراقبة عملية تنفيذ الصفقات ىذه ادل

،فباعتبار الصفقات من بٌن وإنفاق ادلال العام يف إطار مبادئ الرقابة الداخلية واخلارجية وتفعيال دلبدأ الشفافية واإلفصاح يف تنفيذىا 
مل على ادلسامهة يف حتقيق التنمية احمللية من خالل خدمة ادلصلحة العامة ،إىل جانب مسامهتها يف إنعاش حركة اآلليات اليت تع

 االستثمارات يف أي بلد نظرا ألن رلمل االستثمارات يتم تنفيذىا من خالل عقود الصفقات .

ظة ومراقبة طرق صرف األموال العمومية بسبب تفشي ظاىرة إال أن الوضع الذي تعرفو الساحة الدولية واحمللية اليوم تطلب ضرورة احملاف
الفساد من خالل الرشاوي وسوء استغالل الوظيفة ،فأصبحت معظم الصفقات ادلربمة بٌن سلتلف األعوان االقتصاديٌن يشوهبا حاالت 

رقابة على تنفيذىا ،حيث عمل الشك ونظرا لكوهنا سامهت يف تبديد ادلال العام وىذا ما تطلب تدخل رللس احملاسبة من أجل فرض 
يتضمن تنفيذ الصفقات العمومية والذي حيدد من خاللو سلتلف اآلليات  247-15ادلشرع اجلزائري على إصدار مرسوم رئاسي رقم 

 ادلكلفة بالرقابة على الصفقات العمومية .

 :واستنادا على ما تقدم يمكن صياغة اإلشكالية على النحو التالي

 الصفقات العمومية ويف الكشف عن سلتلف اجلرائم ادلرتبطة هبا ؟. إبرامإىل أي مدى ديكن أن يساىم رللس احملاسبة يف تفعيل شفافية 

 إنفاق:باعتبار رللس احملاسبة ادلؤسسة ادلكلفة بالرقابة البعدية عن  وسوف تتم معالجة ىذا الموضوع استنادا على الفرضية التالية-
الكشف عن تفعيلها من شأنو العمل على زلاربة كل التجاوزات و  الصفقات و إبرامشفافية  إبرازمية فإن البحث عن دوره يف األموال العمو 

  الصفقات بٌن ادلتعاملٌن االقتصاديٌن . إبرامجرائم 

معرفة مدى اىتمام  إىل جانب ياجلزائر إىل إبراز أمهية ادلوضوع يف ادليدان االقتصادي  نسعى من خالل ىذه الدراسة أو الورقة البحثية-
مية اجلزائر بتفعيل دور رللس احملاسبة يف الكشف عن جرائم إبرام الصفقات العمومية من أجل ادلسامهة يف تسيًن األموال العامة وبالتايل تن

 .االقتصاد

 أوال :اإلطار النظري للدراسة .
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 مجلس المحاسبة الجزائري :-1

رللس احملاسبة كأعلى جهاز للرقابة الالحقة على مالية  1996وسنة  1989ادلعدل يف سنة  1976:أسس من خالل دستور  نشاتو
انيا الدولة واجلماعات اإلقليمية وادلصاحل العمومية حيث تتمثل مهمتو يف مراقبة كل العمليات ادلالية للدولة وقد مت تأسيس ىذه اذليئة ميد

 ه للتغًنات التالية :وخضع يف تسيًن  1980عام 

الذي أعطى لو االختصاص اإلداري والقضائي دلمارسة رقابة شاملة على  1980مارس  أول من شهرادلؤرخ يف  05-80القانون -
 .اجلماعات وادلرافق وادلؤسسات واذليئات اليت تسًن األموال العمومية أو تستفيد منها مهما يكن وضعها القانوين

العمومية وادلرافق العمومية  الذي حصر رلال تدخلو حيث استثىن من مراقبتو ادلؤسسات 1990ديسمرب  4يف  ادلؤرخ 32-90القانون -
  .الطابع الصناعي و التجاري وجرده من صالحياتو القضائية ذات

نوين القاالذي يوسع رلال اختصاصو ليشمل رقابة كل األموال العمومية مهما يكن الوضع  17/07/95ادلؤرخ يف  20-95األمر -
  .ديهادلسًني ىذه األموال أو مستف

 وهبذا النص األخًن ستتمثل مهمتو يف التدقيق يف شروط استعمال اذليئات للموارد والوسائل ادلادية واألموال العامة اخلاضعة لرقابتو ويف
 .والتنظيمات ادلعمول هباتقييم تسيًنىا والتأكد من مطابقة عمليات ىذه اذليئات ادلالية واحملاسبية للقوانٌن 

 التسلسل التنظيمي لهيئات مجلس المحاسبة :

 :الغــرف الوطنيـــة

ا التابعة تتولــى الغرف ذات االختصاص الوطين رقابة احلسابات والتسيًن ادلايل للوزارات و رقابة اذليئات وادلرافق العمومية مهما كان نوعه
 (1).االقتصاديةو كذا رقابة ادلؤسسات العمومية  لوزارة ما

 الغــرف اإلقليميــــة:-2

كما   التابعة جملال اختصاصها اإلقليميتتولـــى الغرف ذات االختصاص اإلقليمي رقابة مالية اجلماعات اإلقليمي )الواليات والبلديات( 
 .ديكنها أن تراقب حسابات و تسيًن اذليئات العمومية اليت تتلقى إعانات من اجلماعات اإلقليمية

 : غرفــة االنضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية-3

ون العموميون ختتص غرفة االنضباط يف رلال تسيًن ادليزانية وادلالية يف إصدار احلكم واجلزاء ضد األخطاء أو ادلخالفات اليت يرتكبها ادلسًن 
 .الذين أحلقوا ضرار أكيدا باخلزينة العمومية أو بأمالك اذليئات العمومية تبهونواألعوان ادلش

  النظــارة العــامـــة-4

 جمللس احملاسبة نظارة عامة تتوىل دور النيابة العامة فيو، يشرف عليها ناظر عام و يساعده نظار، و تتمثل مهمتها يف متابعة الصالحيات
 (2).ى التطبيق السليم للقوانٌن و التنظيمات ادلعمول هبا داخل ادلؤسسةالقضائية جمللس احملاسبة و السهر عل

 :كتابة الضبط الرئيسية-5
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و تسجيل قضايا اجمللس من جهة و حتضًن  باستالميشتمل رللس احملاسبة على كتابة ضبــط يتوىل رئاستها كاتب ضبط رئيسي يكلف 
 .جلسات رللس احملاسبة اجملتمع يف تشكيلة كل الغرف رلتمعة من جهة أخرى

 : مكتب المقرريــن العاميـن -6

باألشغال ادلرتبطة ينشـــا لــدى رئيــس رللس احملاسبـة جلنة الربامج و التقارير، مكتب للمقررين العامٌن )عددىم ثالثة( يكلفون علـى التوايل 
التمهيدي لقانون ضبط ادليزانية وادلشروع التمهيدي للربنامج السنوي  بالتحضيـر دلشروع التقرير السنـوي و مشروع التقرير التقييمي للمشروع

 .جمللس احملاسبة و حصيلتو

 :المصالح اإلدارية والتقنيــة-7

تقنية و إدارية يتوىل األمٌن العام تنشيطها ومتابعتها والتنسيق بينها حتت  يعمل رللس احملاسبة مبساعدة ىياكل الدعم على شكل أقسام
 .سلطة رئيس رللس احملاسبة

 40وادلادة  38حيث يتطلب رللس احملاسبة أثناء أدائو الختصاصاتو الرقابية احلصول على رلموعة أو تشكيلة فعالة فحسب ادلادة 
 أعضاء يكتسبون صفة القضاة ومستخدمٌن إداريٌن .فمجلس احملاسبة يتكون من  20-95من األمر (03)

 من : 20-95من األمر  38حسب المادة حيث تتمثل فئة األعضاء المكتسبين لصفة القضاة 

 رئيس رللس احملاسبة ،نائب الرئيس ،رؤساء الغرف ،رؤساء الفروع ،ادلستشارون واحملتسبون ،الناظر العام ،النظار ادلساعدون .

"يشتمل رللس احملاسبة أيضا مستخدمٌن ضروريٌن لعمل   20-95من األمر  40بينما تتمثل فئة ادلستخدمون ادلساعدون حسب ادلادة 
 وادلصاحل اإلدارية ".كتابة الضبط واألقسام التقنية 

العليا للرقابة البعدية  على أنو "ادلؤسسة 02يف ادلادة  17/07/1995ادلؤرخ يف  95/20وعليو فمجلس احملاسبة يعرف حسب األمر 
 ."ات اإلقليمية وادلرافق العمومية ألموال الدولة اجلماع

 (04صالحيات مجلس المحاسبة :لمجلس المحاسبة العديد من الصالحيات نذكر منها :)

 التدقيق يف حسابات اذليئات العمومية والتأكد من صحة البيانات واألرقام .-

 هبا اجلهات اخلاضعة للرقابة .مراقبة رتيع ادلعامالت اليت تقوم -

 للقوانٌن والدستور . اإلداريةعدم زلالفة اذليئات -

 التحقق من كل تصرف خاطئ صادر عن إمهال وتقصًن يرتتب عليو صرف أو تبديد أموال الدولة .-

 الكشف عن جرائم االختالس وتبديد األموال وادلخالفات ادلالية .-

 (مفهوم الصفقات العمومية :2

 العديد من المفاىيم المتعلقة بتحليل مصطلح الصفقة العمومية نذكر منها :ىناك 
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يف  2010أكتوبر  07ادلؤرخ يف  10/236:عرف ادلشرع اجلزائري الصفقة العمومية يف ادلرسوم الرئاسي رقم  أوال :التعريف التشريعي
ادلعمول بو ،تربم وفق الشروط ادلنصوص عليها يف ىذا ادلرسوم "الصفقات العمومية عقود مكتوبة يف مفهوم التشريع (05)ادلادة الرابعة 

 .(06)،قصد إصلاز األشغال ،واقتناء اللوازم واخلدمات والدراسات حلساب ادلصلحة ادلتعاقدة "

 : 90-67ثانيا :قانون الصفقات األول أمر 

مكتوبة تربمها الدولة أو الواليات أو البلديات أو الصفقات العمومية بأهنا" عبارة عن عقود  90-67عرفت ادلادة األوىل من األمر 
 (.07)ادلؤسسات وادلكاتب العمومية قصد إصلاز أشغال أو توريدات أو خدمات ضمن الشروط ادلنصوص عليها يف القانون"

 : 82/145ثالثا :المرسوم المتعلق بصفقات المتعامل العمومي 

ادلتعلق بالصفقات اليت يربمها ادلتعامل العمومي الصفقات العمومية  1982أفريل 10 ادلؤرخ يف 82/145عرفت ادلادة الرابعة من ادلرسوم 
على أهنا"صفقات ادلتعامل العمومي عقود مكتوبة حسب مفهوم التشريع الساري على العقود ومربمة وفق الشروط الواردة يف ىذا ادلرسوم 

 .(08قصد إصلاز األشغال أو اقتناء ادلواد واخلدمات ")

 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية : 236-10المرسوم الرئاسي رابعا :

ادلادة الرابعة الصفقات العمومية  17/10/2010ادلؤرخ يف  10/236عرف ادلشرع اجلزائري الصفقة العمومية يف ادلرسوم الرئاسي رقم 
يف ىذا ادلرسوم قصد إصلاز األشغال ،واقتناء  على أهنا "عقود مكتوبة يف مفهوم التشريع ادلعمول بو ،تربم وفق الشروط ادلنصوص عليها

 (09)اللوازم واخلدمات والدراسات حلساب ادلصلحة ادلتعاقدة "

 أنواع الصفقات العمومية :

فقد حدد ادلشرع اجلزائري أربعة أنواع من العقود اليت تربمها اإلدارة أو اذليئة العامة  236-10من ادلرسوم الرئاسي  04طبقا للمادة 
 (10)ليها طابع الصفقة العمومية إن توافرت شروطها وىذه العقود تتمثل يف :وأضفى ع

االدراة ادلتعاقدة لتنفيذ األشغال ذات ادلنفعة العامة سعيا منها خلدمة الصاحل العام وادلتعلقة :تتم بٌن سلتلف ادلتعاملٌن و  صفقات األشغال
 ذتانية ماليٌن دينار جزائري .بالعقارات والطرقات وما شاهبها مقابل ذتن ال يقل عن 

على السلع والتجهيزات واألدوات الالزمة لتسيًن نشاطها  اإلدارية:ىي الصفقات اليت حتصل من خالذلا اذليئات  صفقات اقتناء اللوازم
 اليومي مقابل ذتن ال يقل عن ذتانية ماليٌن دينار جزائري .

مع متعامل أخر متعاقد هبدف تقييم خدمات ويفوق مبلغ الصفقة أربعة ماليٌن  :تربمها ادلصلحة ادلتعاقدة صفقات الخدمات والدراسات
 دينار جزائري .

 طرق إبرام الصفقات العمومية:

"تربم الصفقات العمومية وفقا إلجراء ادلناقصة الذي يشكل القاعدة العامة أو وفق إجراء  10/236من ادلرسوم الرئاسي  2طبقا للمادة 
 إبرام الصفقات وفق مايلي : ( حيث يتم11الرتاضي ")
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على أهنا إجراء يستهدف احلصول على عروض من عدة متنافسٌن مع  236-10من ادلرسوم الرئاسي  26:عرفت ادلادة  المناقصة-1
تقدمي الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض ،حيث تعد ادلناقصة مبثابة دعوة للمنافسة وتأخذ شكل مناقصة وطنية واليت تتم بٌن 

،حيث تعتمد ادلناقصة على عملية اإلشهار (12دين وطنيٌن ،أو شكل مناقصة دولية وىي الصفقة اليت تتم بٌن متعهدين دوليٌن )متعه
 الذي يعد إجراء إلزامي حيث تأخذ شكل من األشكال التالية :

 *شكل مناقصة مفتوحة :

 عرضو . تتم من خالل عدم اشرتاط اجلهة ادلتعاقدة لشروط معينة كي يقدم ادلشارك

 *شكل مناقصة محدودة :

 تسمح فقط للمرتشحٌن الذين تتوفر فيهم شروط معينة واليت تضعها ادلصلحة ادلتعاقدة بادلشاركة يف العرض .

 *االستشارة االنتقائية :

 (13)تتم من خالل السماح للمرتشحٌن بتقدمي عرض بعد انتقاء أويل واستفاء الشروط اليت حتددىا ادلصلحة ادلتعاقدة .

:شكل من أشكال ادلناقصة تلجأ إليو االدراة العمومية عندما تريد أن تؤجر أو تبيع شيئا من أمالكها أو احلصول على توريدات  *المزايدة
يف حالة اإلجيار مثال أما يف حالة احلصول على التوريدات يقدم العرض (14فتختار اإلدارة الطرف ادلتعاقد الذي يقدم أعلى ذتن شلكن )

 (.15قل ذتنا )األ

:من خالل ختصيص الصفقة للمتعهد أو ادلتعاقد الذي يقدم مشروعا يشتمل على العديد من اجلوانب التقنية واالقتصادية  *المسابقة
 .(16والفنية )

ادلتعاقدة  (17:ىو إجراء ختصيص صفقة دلتعامل واحد دون الدعوة الشكلية إىل ادلنافسة من خالل قيم اإلدارة العمومية ) *التراضي
 باختيار الطرف الذي ترغب يف التعاقد معو دون شروط مسبقة أو ضغوطات من طرف جهات أخرى .

 اإلطار التحليلي :دور مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد في مجال شفافية إبرام الصفقات العمومية .-2

النقدية وأصبحت العديد من الدول تعرف سلتلف قضايا يعترب الفساد ظاىرة عرفت منذ القدم ظهرت منذ ظهور ادلعامالت التجارية و 
 معقول غًن بشكل انتشاره ازداد حيثالدول تعرف فسادا منتشرا يف أنظمتها ومؤسساهتا الفساد خاصة الدول النامية واجلزائر كغًنىا من 

على استحداث العديد  فعملت(18) مستمرة رقابة وجود ضمان تكفل من شفافية تتطلبو ما و طيقراالددي احلكم أساليب النعدام ذلك
 من قوانٌن عدة سن و الدولة أموال علىو لف اذليئات احلكومية من اآلليات اليت تعمل دول ادلراقب مهمتها شلارسة الرقابة الفعالة على سلت

 236-10 ادلرسوم إصدار احملاسبة، مبجلس ادلتعلق 02-10ادلعدل وادلتمم باألمر  1995- 07-17يف  ادلؤرخ 20- 59 األمر بينها
ادلتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتو  01-60والقانون (19العمومية) الصفقات تنظيم ادلتضمن  2010-10-70ادلؤرخ يف  
 ومن بٌن اآلليات اليت استحدثها ادلشرع اجلزائري دلمارسة مهمة الرقابة على ادلال العام رللس احملاسبة .(20)

لرقابية يعترب رللس احملاسبة ىيئة سلتصة مبكافحة الفساد من خالل دتتعو بالعديد من الصالحيات اليت ختول إليو ىذه ادلهمة وباعتباره اذليئة ا
 األوىل ادلكلفة مبمارسة عملية الرقابة على ادلؤسسات العمومية واليت تتمثل مهمتها يف إبرام الصفقات العمومية ،حيث يندرج عمل رللس

 (:21)احملاسبة يف رلال الرقابة على الصفقات العمومية يف إطار مكافحة الفساد وذلك من خالل دتتعو بالصالحيات التالية 
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 التحقق من صحة سالمة البيانات واحلسابات ادلالية للمؤسسات العمومية من خالل عملية التدقيق .-

 اذليئات اخلاضعة لعملية الرقابة . شلارسة الرقابة على سلتلف العمليات اليت تقوم ىا سلتلف-

 الكشف عم سلتلف اجلرائم والتجاوزات ادلالية .-

"يؤسس رللس زلاسبة  1996من دستور  170فمجلس احملاسبة ديارس الرقابة على األخطاء يف إبرام عقود الصفقات وحسب ادلادة 
 (22لعمومية ")يكلف بالرقابة البعدية ألموال الدولة واجلماعات اإلقليمية وادلرافق ا

 أنواع رقابة مجلس المحاسبة :

 (23)يقوم رللس احملاسبة بنوعٌن من الرقابة على تنفيذ الصفقات العمومية :

:من خالل التأكد من شرعية اإلجراءات ادلتبعة يف إبرام الصفقات والعمل على مقارنتها بالنصوص القانونية ادلعمول هبا  أوال :المطابقة
ادلهتم بتنظيم رقابة ادلطابقة اليت يقوم هبا رللس احملاسبة يف  1995جويلية  17ادلتعلق مبجلس احملاسبة ادلؤرخ يف  95/20فحسب األمر 

 ة واليت تظهر من خالل :رلال الصفقات العمومي

 عشوائية استعمال النفقات العامة .-

 التسبب يف دفع الدولة لغرامات وتعويضات .-

 عقود الصفقات . إبرامعدم احرتام القوانٌن ادلعمول هبا يف رلال -

ألموال العمومية خدمة الرقابة ادلمارسة على اجلاين االقتصادي من خالل عملها على ضمان استخدام ادلوارد وارقابة التسيير :-2
للرقابة ادلالية شلارستو  إطارللمصاحل العامة أي ختصص للهدف الذي وضعت من أجلو،حيث يتضح رلال رقابة التسيًن جمللس احملاسبة يف 

 على الصفقات فيمايلي :

 الدولة وادلؤسسات العمومية وادلرافق التابعة ذلا .-

 والتجاري وغًنىا من اذليئات .ادلرافق العامة ذات الطابع الصناعي -

 مراقبة تسيًن ىيئات الرقابة الداخلية واخلارجية للصفقات .

فقد ورد يف العديد من ادلواد يف الدستور اجلزائري قانون مكافحة الفساد على سلتلف صور اجلرائم ادلتعلقة بالصفقات العمومية من خالل 
لسنة  03لرشوة يف رلال الصفقات العمومية "،واستجابة لتعليمة رئيس اجلمهورية رقم اليت زتلت عنوان "ا 02-01يف الفقرتٌن  26ادلادة 

ادلتعلقة بتفعيل مكافحة الفساد واليت نصت على ضرورة تنشيط وتفعيل دور رللس احملاسبة يف رلال زلاربة الفساد وتدخل ادلشرع  2005
حيث قام بتفعيل دور رللس احملاسبة يف مكافحة الفساد  02. 10 وعدل قانون رللس احملاسبة مبوجب األمر رقم 2010اجلزائري عام 

 (24من خالل توسيع صالحية عملو ورقابتو .)

 موقف المشرع الجزائري من ظاىرة الفساد :**

 :ىناك العديد من ادلفاىيم اليت تفسر مصطلح الفساد نذكر منها : أوال :تعريف الفساد
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أنو "تصرف وسلوك وظيفي سيء ،فاسد ،خالف اإلصالح ،ىدفو االضلراف والكسب احلرام يعرف الفساد من الناحية القانونية على 
 (25)واخلروج عن النظام للمصلحة الشخصية "

 (26كما يعرف على أنو "إساءة استعمال األموال العمومية ،وبالتايل ىدر ىذه األموال وصرفها يف غًن موقعها السليم ")

طة العامة أو ادلنصب احلكومي من أجل حتقيق فائدة أو منفعة شخصية ،نتيجة سلالفة القوانٌن ويعرف أيضا على أنو "استخدام السل
 (27واللوائح ومعايًن السلوك األخالقي ")

 واإلداري: المالي الفساد مظاىر

 (28)ادلهنة أصول أو للتشريع خالفا أعمال تنفيذ أو لتمرير الغالب، يف مالية تكون منفعة على الشخص حصول تعين ليتا :الرشوة
 (29)االستثمار و االستئجار وعقود العطاء و ادلقاوالت منح يف كما حق، وجو بغًن أخرى جهة على جهة تفضيل أي :المحاباة
 .أو إدارية قانونية بتربيرات الوظيفي موقعو مستغال األشخاص من ادلال على احلصول لغرض :االبتزاز

 سري بشكل الدولة بأموال للتصرف الوظيفي ادلوقع استغالل أو احتيال أو للشخص ادلمنوحة الصالحيات استخدام :العام المال نهب
 .السوداء السوق منافذ عرب سلع دترير أو

 مجلس المحاسبة في مجال الصفقات العمومية : المستعملة من قبل رقابة

العمومية من بٌن النفقات اليت تكلف اخلزينة أموال ضخمة حيث ديارس رللس احملاسبة رقابة مالية بعدية ألموال الدولة باعتبار الصفقات 
تتمثل مهمة رللس احملاسبة إىل جانب الرقابة ادلباشرة على النفقات واإلدارات رقابة أخرى تتمثل يف ضبط وكشف ادلخالفات ادلالية اليت 

 قة الرقابة ادلمارسة من قبل رللس احملاسبة يف :ترتكب يف رلال الصفقات العمومية وجرائم الفساد ادلايل واإلداري حيث تتمثل طري

:من خالل العمل على تدقيق حسابات اذليئات العمومية والتأكد من صحة ادلعلومات والبيانات الواردة يف ادليزانية  رقابة التدقيق-1
 (.30واحلسابات اخلتامية للمؤسسات من خالل الرقابة على اإليرادات والنفقات )

واختاذ السرية :من خالل قيام رللس احملاسبة باالطالع على كل الوسائل اليت تسهل شلارسة عملية الرقابة  يق والتحريالتفتيش والتحق-2
 الالزمة يف ذلك .

النائب العام  إىل:عند مالحظة رللس احملاسبة لوقائع مشبوه فيها يف رلال الصفقات يرسل ادللف  إحالة الملف على النيابة العامة-3
 بغرض ادلتابعات القضائية ويطلع عليو وزير العدل . إقليمياادلختص 

فمجلس احملاسبة يعترب ىيئة إدارية مكلفة مبكافحة الفساد على أساس أنو يتمتع بصالحيات رقابية على اذليئات العمومية وىي اذليئات 
 الصفقات العمومية . بإبرامادلكلفة 

 الخاتمة :

اجلزائري أوجد العديد من اذليئات اليت من شأهنا العمل على شلارسة آلية الرقابة على عدم ىدر  يتضح لنا من خالل الدراسة أن ادلشرع
إبرام الصفقات  إطاروالقضائية اليت من شأهنا أن حتقق الوقاية من الفساد يف  والراداريةالقانونية  اآللياتادلال العام وذلك من خالل 

أهنا تعيش  إالكن رغم كل اجملهودات ادلبذولة من قبل الدولة اجلزائرية يف رلال زلاربة الفساد العمومية بٌن سلتلف األعوان االقتصاديٌن ول
 رلال اليوم الواقع ادلنظور مع تزايد قضايا الفساد يف رلال إبرام الصفقات العمومية لذا جيب على الدولة اجلزائرية بذل ادلزيد من اجلهود يف
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من خالل إصدار ادلزيد من القوانٌن الصارمة وزيادة فعالية األجهزة عقود الصفقات  إبراممبجال زتاية ادلال العام خصوصا فيما يتعلق 
 الرقابية ادلسؤولة عن شلارسة الرقابة على سلتلف اذليئات العمومية .

 ومن بين النتائج المتوصل إليها :

على سلتلف الشبهات واالنتهاكات اليت حتدث يف إبرام ىذه الصفقات العمومية من شأهنا العمل على القضاء  إبرامالرقابة ادلمارسة على 
 الصفقات .

لى يعترب رللس احملاسبة ادلخول لو من قبل ادلشرع اجلزائري مهمة شلارسة وظيفة الرقابة على إبرام الصفقات العمومية وسيلة مهمة للحفاظ ع
 ادلال العام من سلتلف قضايا الفساد مبختلف أشكالو .

 تفعيل دور سلتلف اذليئات الرقابية يف احلفاظ على شفافية تنفيذ الصفقات العمومية . ضرورة العمل على

 يعترب قطاع الصفقات العمومية يف اجلزائر من بٌن القطاعات اليت أهنكتها سلتلف جرائم الفساد وتبديد ،ىدر ادلال العام .

 لية :من خالل تطرقنا لهذا الموضوع فإننا نعمل على اقتراح التوصيات التا

 إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية .إعادة النظر يف سلتلف القوانٌن اليت تسمح بكشف سلتلف التجاوزات واالنتهاكات يف رلال -

االىتمام مبوضوع الصفقات العمومية من خالل العمل على إقامة أيام دراسية وملتقيات وأيام حتسيسية اليت من شأهنا توضيح للرأي العام -
 فة عامة ضرورة االىتمام بقطاع الصفقات العمومية باعتباره وسيلة لتسيًن ادلال العام .واجملتمع بص

تدعيم سلتلف اذليئات الرقابية بالوسائل التكنولوجية ادلساعدة على كشف شبهات إبرام الصفقات العمومية بٌن سلتلف األعوان -
 االقتصاديٌن .

 قائمة ادلراجع :

يف الرقابة على ادلال العام ،مذكرة ماجسرت ،ختصص تسيًن  اإلسالمي(شوخيي سامية ،أمهية االستفادة من اآلليات احلديثة وادلنظور 01) 
 .87-86،ص  2010/2011ادلالية العامة ،جامعة تلمسان ،

صادر بتاريخ  72ج.ر.ج.ج عدد ادلتعلق بالنظام الداخلي جمللس احملاسبة  1995مؤرخ يف نوفمرب  377، 95(مرسوم رئاسي رقم 2)
 .1995نوفمرب  26

معدل  1995يوليو  23صادر يف  39يتعلق مبجلس احملاسبة ج.ر.ج.ج عدد  1995يوليو  17مؤرخ يف  20-95(أمر رقم 03)
 .01/09/2010صادر بتاريخ  50،ج.ر.ج.ج عدد  2010أوت  26مؤرخ يف  02-10ومتمم مبوجب أمر رقم 

 . 17/07/1995ادلؤرخ يف  95/20األمر من  27إىل  06(ادلواد 04)

 . 58/2010اجلريدة الرمسية رقم  2010/ 07/10ادلؤرخ يف  236/ 10ادلرسوم الرئاسي  4(ادلادة 05)

 نفس ادلرجع . 4(ادلادة 06)

 .82/145(ادلرسوم ادلتعلق بصفقات ادلتعامل العمومي 07)
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 .31لثالثة ،اجلزائر ،ص ( عمار بوضياف "شرح تنظيم الصفقات العمومية "الطبعة ا08)

 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،ادلعدل وادلتمم . 07/10/2010ادلؤرخ يف شوال  10/236من ادلرسوم رقم  04(ادلادة 09)

،جامعة  09/2009(فيصل نسيغة "النظام القانوين للصفقات العمومية واليات زتايتها "،رللة االجتهاد القضائي ،العدد اخلامس ،10)
 .111،كلية احلقوق ،ص بسكرة 

 .01الفقرة  236-10ادلعدلة من ادلرسوم الرئاسي  06( ادلادة 11)

 .200، 2006،سنة  16،الدفعة  (بوزيان منصورة ،زلاضرات يف مادة الصفقات العمومية ،ألقيت على طلبة ادلدرسة العليا للقضاء12)

 .236-10،ادلرسوم الرئاسي  31(ادلادة 13)

 .290،ص  2010يز يف القانون االداري ،الطبعة الرابعة ،دار اجملدد للنشر والتوزيع ،سطيف ،اجلزائر ،(ناصر لباد ،الوج14)

 ادلتضمن تنظيم الصفقات العمومية . 236-10من ادلرسوم الرئاسي  33(ادلادة 15)

 ادلتضمن تنظيم الصفقات العمومية . 236-10من ادلرسوم الرئاسي  34(ادلادة 16)

 الوجيز يف القانون اإلداري ،مرجع سابق .( ناصر لباد ،17)

 ختصص احلقوق، يف الدكتوراه شهادة لنيل مقدمة اجلزائر،أطروحة يف اإلداري الفساد دلكافحة القانونية اآلليات العايل، عبد حاحة- (18)
 6و5 ص . ، 3102 بسكرة، خيضر، زلمد احلقوق،جامعة قسم السياسية، العلوم و احلقوق كلية ، العام قانون

صادر يف  58،ادلتضمن بتنظيم الصفقات العمومية ،ج .ر.ج.ج ،عدد  2010/ 07/10مؤرخ يف  236-10(مرسوم رئاسي رقم 19)
 ،معدل ومتمم . 2010أكتوبر  07

 08صادر بتاريخ  14،ادلتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتو ،ج.ر.ج.ج ،عدد  2006فرباير  20ادلؤرخ يف  01-06(قانون رقم 20)
ديسمرب  01،صادر يف  50،ج.ر.ج.ج ،عدد 2010أوت  26مؤرخ يف  05- 10،معدل ومتمم بقانون رقم 2006 مارس

 ،معدل ومتمم .2010

 جلزائري "مداخلة ،جامعة بومرداس التشريع ا إطارادلستحدثة حلماية الصفقات العمومية واجلرائم ادلتعلقة هبا يف  اآلليات(مونية جليل "21)

 19-08 رقم وبقانون  2002افريل  10 ف ادلؤرخ  03-02 بقانون وادلتمم ادلعدل ، 1996 الدستور من 170 ادلادة أنظر (22)
 .2008 نوفمرب 15ف ادلؤرخ

 جنائي قانون صص،خت القانونية العلوم يف دكتوارة رسالة ، العمومية الصفقات الؾب يف الفساد مكافحة ،آليات عباس ( زواوي23)
 .2012،2013ة بسكر  جامعة

 56ادلتعلق مبجلس احملاسبة ،اجلريدة الرمسية ،عدد  95/20ادلعدل وادلتمم للقانون رقم  26/08/2010ادلؤرخ يف  10/02(األمر 24)
2010. 

 ( حاحا عبدد العايل ،دتام أمال "دور أجهزة الرقابة يف مكافحة الفساد يف اجلزائر بٌن النظرية والتطبيق "ادللتقى الوطين حول اآلليات25)
 .06-05،ص  2008انونية دلكافحة الفساد ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة ورقلة الق
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-05يومي  حول الثاين، الوطين ادللتقى أعمال ضمن قدمت مداخلة ،"وتأثًناتو واإلداري ادلايل الفساد مفهوم" أحالم، نواري (26)
 .05ص  ادلدية، فارس، حيي جامعة ، احلقوق كلية ، الفساد ومكافحة العام ادلال زتاية آليات   2009 مايو06

(سللوف فيصل "الفساد االداري وسبل مكافحتو "،من أعمال ادللتقى الوطين ،حول آليات زتاية ادلال العام ومكافحة الفساد ،كلية 27)
 .02،ص 2006ماي  06-05احلقوق جامعة حيي فارس ادلدية ،يومي 

 .135، 09،ص  2011،دار ىومة ،اجلزائر ، 10اجلزائي العام ،طبعة (بوسقيعة أحسن ،الوجيز يف القانون 28)

( سللوف فيصل "الفساد االداري وسبل مكافحتو "،من أعمال ادللتقى الوطين ،حول آليات زتاية ادلال العام ومكافحة الفساد ،كلية 29)
 .08،ص 2006ماي  06-05احلقوق جامعة حيي فارس ادلدية ،يومي 

 اآلليات ،دتام أمال "دور أجهزة الرقابة يف مكافحة الفساد يف اجلزائر بٌن النظرية والتطبيق "ادللتقى الوطين حول عبدد العايلحاحا (30)
 .04،ص  2008القانونية دلكافحة الفساد ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة ورقلة 

 


