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 املقدمة العامة :

 

 أ 

يتميززإ راززالع لد إلاززري  يل اززت يزز  ل ألازززةيال يزز   و ززقط ل الرامززت ا لدإلاوززان لد ززاع ااإلاززا د إلاززرل ي  الد ززرل   ل   مززت          

لدألازالء  روزالءللل الرامزت دإلازا ر  ال زال اة مزت ار زالط ,اد ز    و زقطلدألازالء يز   روزالءلل,اتخضز  إلوالءلل لدألاالء 

اتسززم  اإلاززال  أ نززة ازز  ل اا ززت ,  زز   اأخززا  ب ززا لدتصالززمن اززي  لدألاززا ت  يزز يزز  لدإلاوززان لد ززاع تخضزز  د ززرل   تخت زز  

ل الرامززت اكززانال لدإلاوززان لد ززاع تتصزز  يزز    و ززقطلدألاززالء يزز  نززن ازز   إلوززالءلل  ل خوززرا لد ااززت إلدززا م ازز  ت زز  ازز

 1لد اع ا   مث طاق  لدألاالء . رطا ها

ت  باء لدتإلا ماليزت تتزالخن هاتزخ  خيزةط اإلازرط يز  اتزاي لدت ممزرل     رضااتيتميإ نألااا  يل ط ات رن ا اا ا,   مث        

ا تمإلام  ل صلات لد اات لدتز  ت تنزة لد زال  ا ل بتألاز   يالزج  دروزري  يل ط, ا يزتم ليزت ماي ايزم تي   زا ر  تي  همزا 

ذ ررازا لد إلازري  يل ازت لدإلاال لل  يل ات ا لدتإلااااات لدت  تتسال لاتماز لدس وت لد اات  مث تتميإ اواب  ا لدت صمزي,, ا 

شزززخب طبمأززز  أا  يلزززر   أ  يل ط د ت ا زززال اززز  ل ت اازززن لدزززي, يم ززز   أيززز  هزززيل  طزززا  ا اززز  لوزززن ل تزززاز األازززا    ا تل ززز

ا  زززر,  زززاع أا خزززاو, اطبززز  أا أو ذززز , ا   تنزززة ذدززز  ايزززم ت دتخصمززز  لدضزززا    ززز   يل ط, رذ أ    زززةط ا اا زززا ا   زززت 

 دشخصج  د مألاا   .رالا ماتها تسم  د ا ااة تاز ل

ا د زززز  لد إلاززززال  يل , رذل ا اززززا  ممتززززخ اب اززززا ا م ززززا ألززززب  لززززصإلات  مرامززززت ا لدتزززز  توبزززز     هززززا أ لززززاع خالززززت        

تخت      ل وبإلات     لد إلاري  يل ات, ا   ال دألهممت لد بيةط لدت  تمت  ا لدصصإلاال لد مرامت يز  ق تصزاي لدزرطب  

 ح ال نززة  مايززت د مصزز أهممززت صززاق لد مززراب ا اادتززال  اززا  لدززتم م ل  مززال ا هززا   وززب نرنهززا تأخززي ل  ا زز    نززة ازز    

از  و زت ا از    يل طلدصا  مزت ا ق تصزاييت يز  نألازاطال   هالل لد مرامت ا يضم  تمإلام    ارليل ادمت د الادت ا 

لد ززاع يززبصا اصززصت اباكززاط   صززاق   الراززت ا هززيل ة  ا م ززا ازز  الد سمايززت ق تصززاييت  أيلطاهزز  ت تنززة  أخززا  و ززت 

 .    ق تصاي لدرطب  

خالت اادصصإلاال لد مرامت ا يتت   هيل قهتماع يز  لد صزرو لدإلاا ر مزت  أهممت أال ن ل  قل ا,   ل ألاا ا ديل اإ      

  سززز  لدتوزززر لل لدسمايزززمت ا ق تصزززاييت لدتززز   اكززز ها أ لاا زززاا لدت  مممزززت لدتززز  وزززاءل دت  مم زززا ا لدتززز  لخت صزززا 

لدززب ي ا ززي قيززتإلا ي ا  ززال ل صزز ا ن  ززا يزز  ضززما  لدتسززمية ل  مززال د صززصإلاال لد مرامززت ا لدززتم م ا هززا دتصززاي, تبززييا 

 . ارلي

دمتماشزززززجا اززززز  لد  زززززاع  17/06/1967ل زززززب   يززززز   67/90  ازززززا  زززززا ر  اززززز  م د صزززززصإلاال لد مرامزززززت هزززززر  أاي نزززززا         

اززز  وممززز  لدإلازززرل ي  لدصانسزززمت لدتززز  نا زززا تسزززية    هزززا لدصزززصإلاال  زززخ ا زززيلل, امردزززت لدزززتخ ب قكززززةلنب لدتززز  نا زززا تتب

لد مرامت ب ال قيتإلا ي  مث أ  هيل  اا ل تنة لدصصإلاال لد مرامت  إلاري ريل ات ا تربت يم م زا  زا ر  خزاو ,هزا, 

تتادمززت يززز  ل ألاززان رلززز  روززالء ت ززالي ل ا أا ازز  لدتايززةلل ل سززتماط درضززز مت لدززب ي ا تماكززما ازز  ل  ومزززال ل  اليززالط    زز

لدتألاا   ا لدتإلا مي  ا ت  مم لدصصإلاال لد مرامت ا ذد  اصالا  االيمم ا  رل ي  لا با هزي  لدت زالي ل  مزث وزاء 

لدزززي, اضززز  ت ااصزززا د صزززصإلاال  1982لدصزززاي  يززز  لااازززن  82/145ا ب زززال  ل ايزززرع لدت صمزززي,   زززم  74/90ل ايزززرع   زززم 
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 املقدمة العامة :

 

 ب 

ي اززخ ا ل وبزز    زز  لدصززصإلاال ل نةاززت  صززال ل تززاز أكززااي أا لد مرامززت   زز  أنهززا  إلاززري ا تربززت  سزز  لدتألاززا   ل  مززر 

ا لدزززززي, تزززززقلا  اززززز   لززززز  ال ق تصزززززاييت ا  88/72ا ب زززززال  ل ايزززززرع  86/26, صزززززم ل ايزززززرع ل ت زززززاء تر ازززززال أا خالازززززت

لدسمايزززمت ا االليزززت لدتمزززري  ززز  لدززز ي  قكززززةلنب, ا يززز  هزززيل  طزززا  لخزززاي اززز   وزززاق  زززا ر  لدصزززصإلاال لد مرامزززت  إلازززري 

 بيسال ق تصاييت ا ل بيسال لد مرامت ذلل لدواب  لدص اع  ا لدتتا ,.ل 

ا يل ما ي  رطا  لدتمزرةل لدتز   اكز ها ل  قل زا يز  اتزاي ق تصزاي ا يز  نهايزت لد ما مجمزال اإلازال وزاء  زا ر  واليزال         

ا واليززززززالل إلن ززززززا  ا لدززززززي, أ وزززززز   صسزززززز 09/11/1991ل ززززززب   يزززززز   91/434د صززززززصإلاال لد مرامززززززت ا هززززززر ل ايززززززرع   ززززززم 

لدصزصإلاال لد مرامززت ا هزيل  زز  طااز  تسزز من روزالءلل  اززالع ا  ززال  مزم اتمززم هزيل لدإلاززا ر  اماليزمم ت صمييززت ا هززيل 

د تماشج  ا لدتور  ق تصاي, ا  يد  دتالل ل ب زا  مربزخ لدتز  ت زال دسزال لد ازالل از  لدتوبمز   مزث تم  زا هزي  

ل زززززب   يزززززز   98/178ا أخيززززززةل ل ايزززززرع  96/54ل ايزززززرع لدت صمزززززي,  صززززززم 94/178ل اليزززززمم يززززز  ل ايززززززرع لدت صمزززززي,   زززززم 

07/03/1998.2 

لدززي,  24/07/2002ل ززب   يزز   02/250ان ل  قل ززا,   ززال هززيل ل اززال, اززن للززال  اايززراا   ززم ألاززد زز  دززم يإلازز  ل         

,  اززايط  12  زز  لدززي, ل تززر   11/09/2003ل ززب   يزز   03/301يت  زز  ات  ززمم لدصززصإلاال لد مرامززت, صززم ل ايززرع   ززم 

 16ل رلازززز   1436ذ, ل ح ززززت  ززززاع  2اززززب   يزززز   15-247  ززززم لدا الززززج   ايززززت ل ايززززرع  رلزززز ت  هززززا  أخززززا  ا ززززالط االيززززمم 

 .ضم  ت  مم لدصصإلاال لد مرامت اتصراضال ل اا  لد اعل ت، 2015ي تمنة ي ت 

 : اتو باتخ  إلارع اواح  كلادمتا  ل رضرنا     ضرء اا يب  ذ ا  ا دال ليت هيل 

 ؟لدصصإلات لد مرامت  لطا    روالءلل لدألاالء يتتم   م  

 :ا دإلواات     هي   كلادمت  واح أيئ ت اا مت د تم من ا لدت  تتم ن ي 

 ؟لد مرامت  ل بيسالي  لدألاالء روالءلل ايمايال امما تتم ن اخت    -

 ؟أ رل  ااا ه   ا  ؟لد مرامت اللدصصإلا رطا  لدألاالء ي   اتا يتم -

  ؟    استر  لدب اليت امن لدال ليت  م  يتم لاالع لدصصإلات لد مرامت -

  ا  ت ركلادمت لدبمث ل واا ت تم لما ت لدصاضمال لدتادمت: 

 لرامت تخض  دإلارل ي  اا  طاق  ا ر  ل  ا صال ال قلياللل ل ا  و قطلدألاالء ي   روالءلل    -

 دتسزززززمية لدسززززز وال لد اازززززت  أيزززززال,يززززز  لدتززززز  اضززززز  ا ل ألازززززان  لدص ادزززززت ط  يزةلتمتمززززززتت زززززال لدصزززززصإلاال لد مرامزززززت  يل    -

 لد م مال ل ادمت.

 ل اليمم لدت  مممت ل إلاا ط.لدإلاال لل ا دال ليت اا  ليتم راالع لدصصإلات لد مرامت     استر  لدب اليت امن  -

 : املوضوع اختيار مبررات 

 اية . ممت ا أهممت ل رضرن ي  تن امم  يا   لدت -
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 اا ر ي ل ال  أل خ أياس نهضت  ام .قهتماع  -

 زاايط ا ا ي  لد  ممت ي  هيل ل تاي. -

 : البحثأهمية 

 ي تسج  ل رضرن أهممت اادات   ال  ا ي   : 

ازززت لد ابمزززت اززز  كزززاح ازززروق  اتزززاي لدصزززصإلاال لد مرامزززت ازززا  قل ا اخالزززت ااديززز  نزززر  لدال ليزززال ا امزززا    م زززت  -

ل تضزززززززم  ت  زززززززمم لدصزززززززصإلاال لد مرامزززززززت  16/09/2015ل زززززززب   يززززززز  : 15/247 مايزززززززرع لدا الزززززززج  د إلازززززززا ر   خيزززززززة د

 .اتصراضال ل اا  لد اع

 ل ساهمت ي  رصالء ل  تبت ل  اا مت ي  هيل ل تاي ا ة يمما ي  ل تاي لدتوبمإلاب . -

 : البحث أهداف

 لدصصإلاال لد مرامت ترضم  قطا لدإلاا ر مت ا يل ات إلاالع  -

 ع  ت ق تصاي  يا  ي   ااساهمت لدألاالء لد اجح    طاا  لدصصإلاال لد مرامتا  يلاالز  -

 لدصصإلاال لد مرامت  ر تاحاساهمت لدالادت ي   ت مي  -

 لدتر مت ا لدتمس س د الا  قيزةلتمج  لدص اي د صصإلاال لد مرامت  ي  تمإلام  ر صاق  إلا نب  يإل مت لدالادت  -

 الدراسة: تحديد

 ,لدسر  ب ي  تايدس لدب اليت مالل مت  د بمث ي ل   تم لوالء لدال ليت -

 2017 ااان  أ 30اا س رل   ايت  20  لدال ليت الا  ا  أاا زا  -

 ابقة:ـات السـالدراس

ازززز  زلااززززت ال ززززالط اهزززز  لدصززززصإلاال لد مرامززززت   زززز  لد مززززرع اهززززيل طبإلاززززا د زززز   هززززيل ل رضززززرن ازززز   بززززن،ت تززززم ا ا  زززز     

,هزا يز   ااةيزت ا ت  مزث  مزا ل تضزم  ت  زمم لدصزصإلاال لد مرامزت  10/236د إلارل ي  لدإلااليمت  تا ل ايزرع لدا الزج  

ل تضزززم  ت  ززمم لدصزززصإلاال  15/247لدت ززالي ل ل  اليزززالط ضززم  ل ايزززرع  لدا الززج   خيززة ريخززاي ل  ا زز  لد  ززا, اززز  

 لد مرامت اتصراضال ل اا  لد اع 

    طاق لدألاالء ل الرامت .لدصصإلاال لد مرامت طاا  ا  مث  يد  ليت  ا ا ت  ي  ريل ط لدألاالء أل 

 : عـاملنهج املتب

ر  ل زززز ي  لدززززي, يزززز تم ليززززتخاللاخ يزززز  هززززيل لدبمززززث هززززر ل زززز ي  لدرلززززصب لدتم م زززز  ا ذدزززز  ازززز  خزززز ي تم مززززن ل صززززاهمم  

د صززصإلاال لد مرامززت ااة تمززاي   زز  لدال ليززال لدسززااإلات ،  ل تزز ل ا لد تزز  ل تززرااط  ااإلضززاات رلزز  قيززت ا ت اززب ا 

 . لدال ليال لدسااإلات ة ا  زارل   
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 صعوبات البحث :

 أهم ا:ا  م   إلارع ,هيل لدبمث الو ت ا لد  ية ا  لدص ربال ا لد ال من  ي ا  واليال، ر ا اا   ال أ  ل رضرن 

 لدصصإلاال لد مرامت ارضرن ي     ت ل الو  ا   مث لد م ا ل ضمر   -

ت زززززالي ل  سززززز  هزززززيل ل ايزززززرع  أواازززززا  أ بززززز رة  15/247 زززززالع اوزززززري لزززززصإلاال امزززززن لدال ليزززززت ضزززززم  لدإلازززززا ر   -

  ل  اليال.لدإلاا رنب 

 20/09/2015ل ب   ي   15/247ضم  لدإلاا ر  ل  اليال  اماص ت  الع اوري اي الل -

 تقسيمات البحث : 

تم لدتواق امخ     أيايمال    اي ا اصن توبمإلاب ، لدصصن لد  ا,  ي   اا  ي لدبمث رل  اص  متم تإلاسم   

، أاا ي  لدألاالء االءل اماهمت  لدألاالءتوا  ا ي  ل بمث  اي رل  اصاهمم  اات  ري   ابم ي، يضم   ري لدألاالء

اهمت ارل  اباكاط  تم لدتواق امخ  صم يأتب لدصصن لد انب لدي, ،لدتسمية لد إلا نب د ألاالء  ل بمث لد انب ات ااد ا امخ 

 .انب ي  ل بمث  اي صم طااإلات راالا ا ي  ل بمث لد  لدصصإلاال لد مرامت 

 ا اليززززت لدسززززر  توبمإلامززززت  ززززري لززززصإلات   ززززت تسززززمية اتاب توا  ززززا امززززخ رلزززز  ي ليززززت  خيززززة  أاززززا يزززز  لدصصززززن لدتوبمإلاززززب    -

 امن لدال ليت . لدصصإلاتاستاا م ، ا اماادت ريإلااا اا توا  ا ردمخ ي  ل  ا   لد  ا,     

 

                            . 

 

 



 الخاتمة العامة

 

 

 ج

 لصنننن      لي  منننننن أننننن   مننننل أ نننن      لشننننت   حنننن ل   نننن   إجننننت     أنمننننل منننندم منننن    نننن      نننن               

   ينل أب نة  ينت  يت نو دي لننت  لتن ننن  لشن م ن ت م ن   نت  منل مندم   ن  ة   ن م  بأه ننن لتي ق  إلاد ري  ت    

 . من   صلحن  لي من ل 

ة  ينت  قتصن دت    لح ت نن ي تنت  يتأنة أنأد   منل  بنتت أدي    ن م    يت  لصن      لي  مننن أه ننن أب ن        

 ل يلننننن يننننت أن نننننن  اننننتي  م   نننن م  لينننن   يااننننت      لتجننننن  لو  ننننى  منننن  م ي ي  لتنننن  ت   نننن   ن  ل يلننننن   نننن   

بطت  ننن   نن ا لونن  بتي نننا  هنن  ل   تانن من لونن  ي أ نن  أم نن    نن    ت نن د  ننت    منن  م ج هنن   لي ننن ة ه  ننى

 اب    جين  ت قبن صتل ه  ى  لن     .ي 

 انتطت  إ   م ى  ي ا  ل تحن    لتت   ط  ت من    ل ر ان:  م  اباي بن    عل  

   إجت      لشت   يت  جوز   لحك منن   ضع ل     ن ي ا  ت  ق   ن   ن قص   ي  ز ت     : الفرضية ألاولى

  ط   نننن   صنننن لعنننل  بننن  عدن  شننناةت     نننت   إد ر  ألن  تحنننننل ننن  أتبينننت  تننن صح  لبيننن   نننحن  ل         

ب لنشنت  إلاعندني كن ن   منت لنز   إذ   ن قصنن   عن د يبين  تك ن هنن   يقنت تن ل   أم ة  لدتمن دين  ي ع  م

 .جت    ن عت يت ن يهذ  ي ا قن ن   ن قصن  أي يت جت    ت منن 

منن  د   إلاااة  ن ننن  ل ي لن  لتت يحيو    شنت  ينت أتن ي  ل ن ط    ي   لص      لي    : الفرضية الثانية

    ب جنت  علن   لي من لي ن ة   لي  ن      لنن  ن  أيلو    شت   لجز صتي أه نن أب نة  يهنذ  ليدق ا ن  ي أت ة ا ن

  نت .اقتص د  يهذ     جون  لتي ت   ي  لي  صا  لتت   ف يت م  جون  تده ر اقتص د  ل  

 لصنننن      لي  منننننن  د   إلاااة  ن ننننننن  ل ي لننننن  لتننننت يحننننيو    ل تحنننننن أنأتبيننننت  تنننن صح  لبينننن   ننننحن        

 ك  ننننن  ي أقنننن  ي  ط   ننننن  ا تن جنننن     ن اننننبن ت لجز صننننتي يأعتأةهنننن  مصنننن    ليمنننن  م  لي  منننننن لج نننن   شننننت  

عدقننننن ي ننننن   ب القتصنننن د   نننن عل الم ز هننننن انننن ة  بكنننن  جنننن   نن ي  إذ  يأا انننننن يتأننننة رأ نننن    أيجنننن د   ي أ ضنننن 

   .  ل  نت

:تننت  إبننت    لصنن  ن  لي  منننن علنن  م ننت ى  لب  تننن مينن   ل ر اننن ي ننا  ل ننت ر   ي   ت اننن   الفرضييية الثالثيية

 . لتنظن نن لتكننف  لتغ ة   مع ي قع  لص      لي  منن

أ ن  ال ظنن  ذلنو ينت ع  ننن  ج نع اايش ر   ي  لص     ي ا ل  نت ر   ي  ت انن   لتص اننن إبت  ني  تت      

  ننت ي قنع اقتصنن د ي  نن     لصنن      مينننننلكننل هننذق  ل نن    ن منت د ص نن    جنت    نن   ت ن ل ن نن     ر ن ت

  ل  ت ن . 

ي  ت  ننن   لتننت  نننت  ا نن   يأنننذ     ت ن أيننننن كشنننك  عنن   يمننل هننذ    نط نننا ق ننن  ب ر انننن صنن  ن جنننت    نن         

 لنننن    لتنننت  تنننت  ا ننن   لتق بنننن ع ق ننن  يي  يلنننن  إاننن  ا ج  نننت منننل  ل ر انننن ينننت  ل  قنننع ي  صننن ن  منننل مننندم هنننذق 

  ل ر ان إ    لنت صح  لت لنن :

  صنن ر  ا  نن ت  لصننتل    نن    ل يلننن يننت ج نننع إد ر ا نن  هنن   لصنن      لي  منننن أي م ضننن  منن  أي  -

     و  

  د  أغ بنن إلا  ر   عل  أه ننن إجنت      لشنت    لحنحنين يم صنن  لصن      لي  مننن ي من  ع    -

لو  مل    ص  يت  ي نا اات  من اقتص دتن ي اجت  عنن ي  لبنئنن .



 الخاتمة العامة

 

 

 ح

ق ننننننن   ت كيننننننن ي  ت قبننننننن    ننننننت ت  ل صنننننن      لي  منننننننن يأن ننننننن   إعنننننن  ده  ك نننننن ت     ننننننأ إلاد ر  مننننننع  -

   ت قب ن

     يت هذ      م م   ا ا يأدى إ    اتن  ل م ة    لبدد ي ل ص م إ    لت شف  لح  ت ق ن  أ -

   ر   ل ير    لتي ي نن يت م  م  لص      لي  منن  -

لكننننم  ننننت   لتق بننننن علنننن   لصنننن      لي  منننننن ب  ع نننننن ت ننننت  ن  يننننن ي  ي ن ننننن   صننننلحن   تي قنننن   مننننع  -

 إلاد ر    ن ذ  ل ص  ن 

 لتوصيات:الاقتراحات و ا

 ؛ب لغن بص ت   م ت صتل        ل يلن أه ننل ص      إعط   -

  ل  م نن ي ل  رجنن؛  ين  ع    لتق بن مع ح  ن  مت كين ج نع  ل      يت  ل     ن  لتت مضت  -

 ؛أمذ أ  لن   ل  لتن نذ أي مت كين   ش ريع  تى غ  و   -

  بت    لي  د  ي لص      لي  منن؛ح       ن  لي  ل ن يت م  م نن ب ير    ي ي   ل ن     -

 اقتص دتن لو ؛ ي ه نن لتي يس ل ير  لص      لي  منن  -

 –جز صت  لج نع  –نشت ت   ن    ي  ظن عل  م ة   ي  ق    لبدد  -

 أفاق البحث: 

   اننةح كيننو     حننننع  لتننت قنن  ن ننت لت  نننتا أ نن   ع  نننن ج تننن    ننذأت من نن  علننن  هننذق  ل ر انننني يننت متنن       

 ا ن      م م  تلت:

 ؟م هنن  لن    لج ت    ت قبن مص  قنن  لص      لي  منن  -

  لي  منن ؟ م  م  ه   لتق بن   ي  م ا   يت  لجز صت  ك م للح  مل إلاات ل ي لتبذتت يت  -
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 : دـــتمهي

دون بغض النظر عن حجم املؤسسة و طبيعة نشاطها, فإننا ال يمكن تصور قيام أي نشاط اقتصادي في املؤسسة 

مسبقة اختالف املواد و مستلزمات إلانتاج الضرورية, بهدف تنفيذ برنامجها املخطط و  شراءأن تكون هناك عمليات 

محكمة من أجل ضمان تموين الوحدات إلانتاجية بشكل  شراءإتمامه بالشكل السليم, وهذا يتطلب وضع سياسة 

الي على الحالة املالية منتظم و مستمر, ألن أي انقطاع أو تأخر في التموين سيؤثر على العملية إلانتاجية و بالت

 للمؤسسة.

وحتى تحقق إجراءات الشراء أهدافها بفاعلية ال بد من أن تتصف : بالبساطة واملرونة والثبات النسبي وعدم 

التعقيد وأن تكون هادفة ومتكاملة ومتسلسلة بصورة منطقية وأن ال تتعارض مع السياسات وألاهداف وألانظمة 

 ل عملية بدقة من حيث تسميتها والزمن الالزم إلنجازها و من يقوم بها والقوانين السائدة وأن تحدد ك

 1وعليه سيتم التطرق في هذا الفصل إلى املبحثين التاليين:

 أساسيات حول وظيفة الشراءاملبحث ألاول:

 التسيير العقالني لعملية الشراءاملبحث الثاني:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ملحقة الخروبة الطابق األول –حول الشراء  ةندوة بنادي الدراسات االقتصادي 1
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 حول وظيفة الشراء  أساسيات: ألاول املبحث 

الاخرى وهذذا بتذوفي ك كذل  في عمليات تموين املؤسسة ,وعنصرا مؤثرا في بقية وظائفها وأساسيايلعب الشراء دورا هاما 

املختلفذذذذة وهذذذذا بالكميذذذذة املناسذذذبة وفذذذذي الوقذذذ  املناسذذذذب  إلانتذذذاجمذذذذن مذذذواد ومسذذذذتلزمات  إلانتاجيذذذةمذذذا تحتاجذذذه وحذذذذدا ها 

 نوعية والسعر املناسبين , تحقيق الكفاية لعمل املؤسسة الوب

 وظيفة الشراء : وأهدافمألاول: مفهو املطلب 

املتكذذذذررة بشذذذذكل متسلسذذذذل ومتتذذذذابع زمنيذذذذا  ألاعمذذذذا ممارسذذذذة  أثنذذذذاءتمذذذذر عمليذذذذة الشذذذذراء بعذذذذدة خطذذذذوات يتبعهذذذذا املنفذذذذذون 

 بطريقة روتينية  أعمالهموبطريقة تجعل العما  يمارسون

 الشراء :تعرف وظيفة  -1

املختلفذذذذة التذذذذي يكذذذذون والتجهيذذذذ ات  وألاجذذذذزاءتذذذذدبي  احتياجذذذذات املشذذذذروع مذذذذن املذذذذواد  أو علذذذذى تذذذذوفي   املسذذذذ ولةهذذذذي الوظيفذذذذة 

للمؤسسذذذة  ألاخذذذرى وفذذذق طذذذرق وسياسذذذات مختلفذذذة ووابذذذحة ومحذذذدودة بمذذذا يخذذذدم النشذذذاطات  إليهذذذااملشذذذروع فذذذي حاجذذذة 

 1املرجوة .ألاهدافلتحقيق 

مذذذذن الجذذذذودة والتسذذذذليم ,كمذذذذا  والتأكذذذذدويتضذذذذمن هذذذذذا التعريذذذذف مسذذذذؤولية اختيذذذذار مذذذذورد والتفذذذذاوض معذذذذه حذذذذو  السذذذذعر , 

 والتفتيش والرقابة على املخزون . لوالاستالممباشرة تتمثل في النق أو غي  يتضمن كذلك مسؤولية مباشرة 

 السذلعهذو الحصذو  علذى  ألاو  حيذث   Procurèrentوالتوريذد  Porchasingبيذ  اطذطالحين للشذراء   COLTONويقذو  

 وإبذراماملفاوضذات  وإجذراءاملواطفاتواختيار املوردين   إعدادتفق عليها لهذا يتضمن الشراء امل ألاثمانوالخدمات ودفع 

العقذذذود لضذذذمان التسذذذليم الاان التوريذذذد يتضذذذمن الشذذذراء ومذذذا يتصذذذل بذذذه مذذذن وظذذذائف كاالسذذذتالم الفحذذذ  والرقابذذذة علذذذى 

 ون السلعي والتخزين والتخل  من الفائض .املخز 

عذذذن تخطذذذيط وتنظذذذيم انجذذذاز ألاعمذذذا   ةاملسذذذؤوليحيذذذث يمكذذذن تقذذذديم تعريذذذف شذذذامل  عذذذن وظيفذذذة الشذذذراء :هذذذي الوظيفذذذة 

 أو معذذذدات  أو نصذذذف مصذذذنعة  أو مصذذذنعة  أوليذذذةأو دالتي تسذذذتهدف تذذذوفي  جميذذذع املذذذواد سذذذواء كانذذذ  مواوألانشذذذطةواملهذذذام 

التابعذذذة للمنشذذذاة والنوعيذذذة  ألاقسذذذاموإلاداراتلذذذوازم وغي هذذذا مذذذن املصذذذادر املناسذذذبة وبالكميذذذة التذذذي تغطذذذ  حاجذذذة جميذذذع 

 وفي الوق  واملكان املالئمين .املحددة وحسب املواطفات والسعر املطلوبين 

وجميذذع  ألاوليذذة  املذذواد الشذذراء ,وهذذي تتعلذذق بتذذوفيأنشطةإدارةووظذذائف كذذل  أنشذذطةالتخطذذيط والتوجيذذه والرقابذذة هذذي  إن

 من حيث النوعية والوق  واملكان . ألاقسامما تحتاجه 

 أهمية وظيفة الشراء : -2

 تكمن أهمية الشراء فيما يلي :

 ءأطبحاإلهتمامبالشذراا إلانتاجية,لهذذمين تذدفقا ها السذتمرار عمليا هذا أتمي  بعض املذواد بالنذدرة وشذدة املنافسذة لتذ -

 . إلانتاجوقف تلضمان عدم 

تخفذذذذذيض النفقذذذذات حتذذذذى تكذذذذذون  ألاساسذذذذيةالكبيذذذذ  عنذذذذذد شذذذذراء املذذذذواد الن وظيفذذذذذة الشذذذذراء خاطذذذذيا ها  إلانفذذذذاقحجذذذذم  -

 ذلك . إنأمكنالسعر وهذا لضمان محافظتها على حصتها السوقية ومحاولة زياد ها  أساساملنافسة على 

تكذذذاليف املذذذواد املشذذذا ات علذذذى املنافسذذذة فذذذي الشذذذركات التذذذي تكذذذون فيهذذذا نسذذذبة تكذذذاليف الشذذذراء  تذذذأثي  يظهذذذر  أنويمكذذذن 

النفقذذات الكليذذة , زيذذادة علذذى ذلذذك ان الشذذراء بكميذذات كبيذذ ة يضذذمن يمكذذن وظيفذذة  إجمذذاليمذذن  %50املذذواد تتجذذاوز 

 من خصم الكمية , وعليه املؤسسة تحسن وضعها التنافس ي . ةالاستفادالشراء من  

                                                 
 الشراء إدارةضمن موقع  االنترنت1
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يزيذد مذن قذدرة  إدارةأعمالهذافي  ءقدرة وظيفة الشرا إلانتاجأيالشراء يزيد من كفاءة وظيفة  ةتحسين في وظيفكل  -

 عيدة عن العيوب بو  لى مواد مناسبة ومواطفات مناسبةإلانتاجلحصولها ع

مذذن حيذذث  أو مذذن حيذذث الكميذذة  سذذواءاملسذذتخدمة للمذذواد  إلاداراتكمذذا تكمذذن وظيفذذة الشذذراء فذذي الحذذد مذذن مبالغذذة  -

لوبذة واقاذ ا  طالواطفات وهذا يزيذد مذن النفقذات ,لهذذا فذان وظيفذة الشذراء تسذتطيع النظذر فذي مواطذفات املذواد امل

املسذتخدمة للمذواد فذي  إلاداراتتكلفذة ,كمذا التعيذد النظذر فذي الكميذات املطلوبذة التذي تعذان   بأقذلمواطفات مناسبة 

 تقديرها .

 وظيفة الشراء : أهداف -3

 وظيفة الشراء فيما يلي : تلخيصأهدافيمنكن 

املشذا يات وضذمان مسذتوى مناسذب مذن  املؤسسذة فذي الشذراءأوباألحرى  املحافظذة علذى روتذين إناستمرارية العمذل :  -

 تدفق هذك املواد في التوقي  املناسب يضمن للمؤسسة استمرار وانتظام العمل وعدم توقفه 

ال  عدة مزايذا مههذا الحصذو  علذى مذواد ذات جذودة مناسذبة للعمليذة من خ اتعزيز املركز التنافس ي للمؤسسة : وهذ -

وبيذذذع هذذذذك السذذذلع بالسذذذعر املناسذذذب وإنتذذذاج كميذذذات مذذذن السذذذلع تغطذذذ  حاجذذذة السذذذوق مذذذن السذذذلع بشذذذكل  إلانتاجيذذذة

 مناسب وتلق  املعاملة املقبولة من املودين واملسوقين .

وبموافقتهذذذا التزيذذذد هذذذذك الكميذذذة عذذذن الحاجذذذة سذذذة حسذذذب احتياجذذذات املؤس أيالشذذذراء بكميذذذات معذذذدودة  مناسذذذبة :  -

 املطلوبة والتقل عن ماهو مطلوب مما يؤدي إلى توقف العمل .

مذذذذورد للمؤسسذذذذة مذذذذن حيذذذذث الالاذذذذ ام بمواعيذذذذد  أفضذذذذلباختيذذذذار  ك: وهذذذذذ توريذذذذد والشذذذذراء املناسذذذذبينلاختيذذذذار مصذذذذادر ا -

 سعر .  أفضلالتوريد والالا ام بمستوى الجودة والحصو  على 

العالقات الجيدة مع املودين : من خال  الوفاء بذااللا ام اتجذاك املؤسسذة ممذا يحسذن ثقذتهم وتعذاواهم مذع املؤسسذة  -

 عن الحاجة 

إن الذذذتحكم فذذذي وظيفذذذة الشذذذذراء فذذذي املؤسسذذذة  سذذذم  لهذذذذا  داخذذذذل املؤسسذذذة : إلاداراتوألاقسذذذامتحقيذذذق التنسذذذيق بذذذين  -

 ودة بها وهدا من خال  التنسيق وتكامل الوظائف .كذلك في تحقيق سيطر ها على ألاقسام ألاخرى املوج

 مسؤوليات وظيفة الشراء : املطلب الثاني :

  فيما يلي : أهمها:  تكمن  مسؤوليات وظيفة الشراء -1

:تسذذتطيع املؤسسذذة ن خذذال  تذذوفي  احتياجا هذذا مذذن املسذذتلزمات بأسذذهل الطذذرق وضذذع وتطذذوير سياسذذات مناسذذبة  -

عمليذة الشذراء أو فذي سذبيل تحقيذق ألجلتنفيذذ السياسذات الشذرائية التذي هذي كذل مايتم إلنجذا الشروط  وأفضل

 الهدف العام وهو توفي  مستلزمات إلانتاج بأقل التكاليف, و من أمثلة هذك السياسات:

 سياسات الشراء بكميات قليلة ,كبي ة ,متوسطة 

 سياسة الشراء حسب الحاجة 

  التصنيع أو بادلةاملأو سياسة الشراء املقدم للتخزين 

  السعر أو السياسة املعلقة بمصادر الشراء :الاعتماد على الجودة 

 مسؤولية القيام بالدراسات والبحوث :التي  هدف الى : -

  التنبؤ وجمع املعلومات عن ألاسواق والحالة السوقية 
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  السذذذتمرار جمذذذع املعلومذذذات حذذذو  مسذذذتلزمات إلانتذذذاج التذذذي تحتاجهذذذا املؤسسذذذة هذذذل هذذذي متذذذوفرة فذذذي ألاسذذذواق

 العملية إلانتاجية

 معرفة ودراسة مستويات ألاسعار باالحتياجات من املواد واملستلزمات 

 دراسة كمية املواد في ألاسواق ومستويات الجودة واملواطفات املناسبة 

  إلانتاجيةالتي تدمج في العملية  تللمستلزماوضع بدائل 

هنذا يذتم بيذان كيفيذة ممارسذة  فذي املؤسسذة : ألاخذرى مسؤولية مراجعذة الطلبذات الشذراء املقدمذة مذن الوظذائف  -

 الشراء لهذك الوظيفة .

 طلذذذب الشذذذراء هذذذو عبذذذارة عذذذن تقذذذدير الحاجذذذة والكميذذذة املناسذذذبة مذذذن السذذذلع واملذذذواد مذذذن جهذذذة املؤسسذذذة  إن

للسياسذذذذة مذذذذن مطابقذذذة طلبذذذذات الشذذذراء  التأكذذذد.لذذذذذا يجذذذب  ألاوليذذذةتذذذذوفي  هذذذذك املذذذذواد  أو الطالبذذذة للحصذذذو  

 للمؤسسةالشرائية 

   وظيفة الشذراء هذي اللجلذة التذي تذدور  إن:   الوظائفاألخرى مراقبة  أو في استهالك املواد  إلاسرافاكتشاف

وجذذدت هذذذك الوظيفذذة  إذاحيذذث تعت ذذ  مصذذفاة تذذرد لهذذا كذذل الطلبذذات , وألاقسذذاماألخرى حولهذذا كذذل الوظذذائف 

ة عذذذذن املعقذذذذو  تكتشذذذذذف   بكميذذذذات كبيذذذذذ األخرى مالانقسذذذذااملذذذذواد املطلوبذذذذذة مذذذذن  أو املسذذذذتلزمات الشذذذذرائية  إن

 لهذك املواد .  موظيفة الشراء انه نلك سوء استخدا

 هذذذو الحصذذذو   ألاساسيللموئسذذذةالهذذذدف  أيذذ نوالحذذد مذذذن الغلذذذو فذذذي الجذذذودة : مذذذن  ذذذحة املواطذذذفات  التأكذذد

 معقولة . أفضالملدخالتوبأسعار على    بالحصو املخرجات  أفضلوأجودعلى 

 أو مادة نادرة يوفرهذا مذورد واحذد  ألاخي ةالتدقيق في املواطفات يجعل هذك  أو تاملشا ااملغاالة في املواد  إن

 مع طعوبة توفي ها . أثمااهاارتفاع  إلىقليل مما يحتكرها ويؤدي 

بعذذذذض التعقيذذذذدات فذذذذي مواطذذذذفات املذذذذواد  ألاساسذذذذيةوإلغاءالاقتصذذذذار علذذذذى املواطذذذذفات  أخذذذذرإذاأمكنبشذذذذكل 

وهذذذذا ال يذذذؤدي إلذذذى منخفضذذذة  وبأسذذذعار مذذذن مذذذورد واحذذذد  أكثذذذ  املذذذادة عنذذذد  كتتذذذوفر هذذذذ أناملطلوبذذذة  فذذذيمكن 

ارتفذذذذاع تكذذذذاليف هذذذذذك املذذذذادة, بمعدذذذذى  خذذذذر يجذذذذب التأكذذذذد مذذذذن أن مواطذذذذفات املذذذذواد املطلوبذذذذة تحقذذذذق الجذذذذودة 

املطلوبة من قبل املؤسسة, بحيث ال تكون بمستوى جودة منخفض مما يذؤدي إلذى إنتذاج رديء الجذودة أو 

 بالغ فيه فتؤدي إلى زيادة التكاليف الشراءال بمستوى جودة م

  التأكذذد مذذن دقذذة املعلومذذات الخاطذذة بطلبيذذات الشذذراء واملواطذذفات  الذذواردة  وظيفذذة الشذذراء والتحقذذق مذذن

 الوطف غي  الدقيق لبعض املواد واملستلزمات

 ي :التسيير العقالني لعملية الشراء ـــــــبحث الثانامل

علذذى تخفذذيض نفقذذات الشذذراء ,حيذذث يجذذب مراجعذذة ألانظمذذة  التذذي يتبعهذذا بصذذفة تسذذاعد إجذذراءات الشذذراء السذذليمة 

دوريذة  وإلاجذذراءات التذي  سذذي  عليهذا للتعذذرف علذى مذذدى كفايتهذا حتذذى يختذار أحسذذهها ويبعذد عذذن إلاجذراءات التذذي يثبذذ  

ت التذذذذي فشذذذلها ,لذذذذلك يجذذذب أن تكذذذون إلاجذذذذراءات  حديثذذذة ومتطذذذورة ومناسذذذبة للظذذذروف التذذذذي تطبذذذق فيهذذذا فذذذاإلجراءا

طبقذذ   إذاأو فذذي ظذذروف أخذذرى بحيذذث  خذذر تصذذلف فذذي وقذذ  معذذين وتخذذدم غرضذذا مذذا قذذد تكذذون غيذذ  طذذالحة فذذي وقذذ   

 1ستؤدي إلى نتائج عكسية أو تزيد من النفقات
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 1عملية الشراء : إجراءات: ألاول املطلب 

لذن رغذم ذلذك  إجرائهذااملتبعة فذي الشذراء وكذذا طبيعذة الاحتياجذات موضذوع الشذراء تختلذف فذي تفاطذيل  إناإلجراءات

التذذي تسذذاعد علذذى  ألاداةمذذن كواهذذا  إلاجذذراءاتتحديذذد  أهميذذةعمليذذة الشذذراء بالشذذكل السذذليم ,وتنبذذع  إتمذذامتصذذب فذذي 

 ألعمذذذذذالهمممارسذذذذتهم نفذذذذذذين واملشذذذذرفين علذذذذذى وترشذذذذد امل أدائذذذذهفذذذذذي  وإلاتقذذذذانتوحيذذذذد طذذذذرق العمذذذذذل وتحقذذذذق التكامذذذذذل 

 إلاجذذذراءاتفذذذي الانجذذذاز فذذذي حالذذذة  وإلاسذذذراعالرقابذذذة وقيذذذاس الادا ء  إحكذذذاموتخفذذذف املجهذذذودات الذهنيذذذة وتسذذذاعد فذذذي 

 املبسطة وتجنب الفوض ى .

ب املبذذالغ جانذذ إلذذىاملؤسسذذة , وإيذذراداتوالتسذذويق  إلانتذذاجكبيذذ  علذذى  تذذأثي  لذذه  إلاجذذراءاتعذذدم التطبيقالجيذذد لهذذذك  إن

 مقابل هذك املشا يات .الكبي ة التي تخسرها املؤسسة  

سلسذذذلة  أو الشذذذراء السذذذليمة للخطذذذوط العريضذذذة والتذذذي يمكذذذن العبيذذذ  عههذذذا فذذذي شذذذكل دورة  إلجذذذراءاتسذذذوف نتعذذذرض 

 2متتالية من الحلقات التالية :

 :من الحاجة وتحديدها قالتحق .1

يتم تنفيذ الشراء بعد التأكد من وجود الحاجة إلدارة قسم معذين داخذل املشذروع ,و  عت ذ  الاذخ  املسذؤو   

عذذذذن نشذذذذاط معذذذذين فذذذذي إدارة معينذذذذة مسذذذذؤوالعن تحديذذذذد الاحتياجذذذذات املختلفذذذذة داخذذذذل هذذذذذك الوحذذذذدة بالكميذذذذة والنوعيذذذذة 

راء فذذذي بعذذذض ألاحيانذذذإذا وجذذذد إن يتحذذذتم الشذذذ وال , املطلذذذوبين , وتحديذذذد الوقذذذ  الذذذذي يتحذذذتم فيذذذه تذذذوافر هذذذذك الاحتياجذذذات

 الكمية كافية في املخازن إلشباع تلك الحاجة 

املشذذا يات لتنفيذذ هذذذك الطلبيذذات حتذذى تسذذتطيع أن تصذل إلذذى قذذرار الشذذراء السذذليم    إلدارةيجذب أن ياذذ ك الوقذذ  الكذذافي 

وهذا بعدما يتم توضيحه من طرف مختلذف الجهذات املعنيذة كاملخزونذات وإدارة إلانتذاج  وفذق تقذديرات تضذعها مسذبقا 

هذذا وخاطذذة وظيفذذة وعنذذد تحديذذد الحاجذذة ال بذذد مذذن توظيفهذذا بدقذذة ووضذذو  لكذذ  تعذذرف جميذذع الجهذذات مذذا هذذو مطلذذوب مه

 الشراء باعتبارها املسؤولة على توفي  املواد باملواطفات املطلوبة واملحددة وعلى أساسها تم أدائها.

 التوصيف لألصناف املطلوبة  .2

فالتوطذذيف الذذدقيق والكامذذل للحاجذذات  سذذتوجب نوعذذا مذذن املعلومذذات علذذى العناطذذر املذذواد شذذرا ها ممذذا يتطلذذب مراقبذذة 

كل دائم للتأكد من عدم وجود نفس العناطر فذي املخذازن لتفذادي التكذرار فذي الشذراء ممذا يتطلذب بش املخزونانومتابعة 

مذذذن تسذذذذيي  املخزنذذذات إلاعذذذذالم بانتظذذذام عذذذذن احتياجذذذات التمذذذذوين والوقذذذ  الذذذذالزم لذذذذلك وطاقذذذذة الاذذذ ين املتاحذذذذة مذذذن أجذذذذل 

التسذذليم وشذذروطه...الي وفذذي بعذذض  تحديذذد مميذذ ات الصذذنف املطلذذوب تلبيذذة مذذن حيذذث النوعيذذة والكميذذة الالزمذذة  و جذذا 

ألاحيذذذان تكذذذون هنذذذاك حذذذاالت طلذذذب مسذذذتلجلة تسذذذتد ي طلذذذب سذذذرخع وهذذذذا راجذذذع إلذذذى نفذذذاذ فذذذي املخزونذذذات لسذذذوء تحديذذذد 

 مستوى مخزون ألامان واخطأ في تقدير الاحتياجات أو لسوء برمجة في إلانتاج.

طالبذذة بصذذدد التوطذذيف الذذدقيق للمذذواد يبعذذث علذذى خالطذذة القذذو  فذذان التفذذاوض بذذين إدارة املشذذا يات وبذذين إلادارات ال

 الثقة والعالقات الطيبة داخل املشروع ويتحقق ذلك عند إتباعاإلجراءات السليمة للشراء . 

 طلب الشراء .3

هذذذذك ألاطذذذذناف تطلذذذب مذذذذن  أنسذذذبب الالاذذذذ ام بهذذذذك الطريقذذذذة  هذذذي تسذذذذهيل أعمذذذا  القيذذذذد فذذذي الذذذذدفاتر و ال ذذذجالت , طاملذذذذا 

لم فذذذي مواعيذذذد مختلفذذذة , وتتطلذذذب معالجذذذة مختلفذذذة عنذذذد تنفيذذذذ تلذذذك الطلبيذذذات . باإلضذذذافة إلذذذى مذذذوردين مختلفذذذين  وتسذذذ

                                                 
 من وزارة املالية  دليإلجراءاتأعماإلدارةنظمالشراء1
 52-51-50عاطف جابر طه عبد الكريم مرجع سبق ذكرك  ص2
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 إدارةمحاولذذذذذة التالعذذذذذب فذذذذذي طلبذذذذذات الشذذذذذراء , لذذذذذذا تصذذذذذر  أو تخفذذذذذيض الكثيذذذذذ  مذذذذذن التضذذذذذارب و ألاخطذذذذذاء و ضذذذذذياع الوقذذذذذ  ,

 لذين لهم سلطة التوقيع عليها .املشا يات على عدم قبو  أي طلبات إال إذا كان موقع عليها ألافراد و املسؤولون وا

مختلذذذف الجهذذذذات  لذذذى جميذذذع طلبذذذات الشذذذراء الذذذواردة إوظيفذذذة الشذذذراء بت يقذذذوم املسذذذؤو  علذذذىبعذذذد القيذذذام بهذذذذك الخطذذذوة 

تذذذذولى عمليذذذذة املراقبذذذذة ومراجعذذذذة الطلبذذذذات مذذذذن حيذذذذث املواطذذذذفات الدقيقذذذذة لالحتياجذذذذات ومطابقتهذذذذا كقذذذذرار ياملعنيذذذذة وهنذذذذا 

 اقتصادي للمؤسسة.

 :مصدر التوريد اختيار  .4

تعت ذذذذ  عمليذذذذة اختيذذذذار املذذذذورد املناسذذذذب مذذذذن الخطذذذذوات ألاكثذذذذ  أهميذذذذة فيعذذذذد الانتهذذذذاء مذذذذن دراسذذذذة طلبذذذذات الشذذذذراء  

وتحديذذذذذد الاحتياجذذذذذات بذذذذذنفس الخصذذذذذائ  املطلوبذذذذذة تتذذذذذولى عمليذذذذذة الشذذذذذراء بعذذذذذد ذلذذذذذك مسذذذذذؤولية اختيذذذذذار مصذذذذذدر الشذذذذذراء 

 املناسب الذي يمكن الحصو  منه على ألاطناف املرغوبة.

يتطلذذب ذلذذك بحذذث واسذذع وشذذامل عذذن املذذوردين املحتمذذل التعامذذل معهذذم وجمذذع أك ذذ  قذذدر ممكذذن مذذن املعلومذذات  

 املتعلقة بهم  تمهيدا الختيار أفضلهم بعد القيام بتقييمهم

وتتعرف إدارة الشذراء علذى املذوردين مذن خذال  التشذاور مذع بعذض مصذادر املعلومذات مثذل رجذا  البيذع التذابعين  

ا مذذن الذذجالت الشذذراء املوجذذودة باملؤسسذذة والتذذي تضذذم أسذذماء املذذوردين وألاطذذناف التذذي يتعذذاملون فيهذذا  للمذذوردين وأيضذذ

أو اللجذذوء إلذذى إجذذراء بحذذوث ودراسذذات تتعلذذق بسذذوق املذذوردين ويحذذدث بتذذوفي  جميذذع إلاحصذذائيات والبيانذذات الالزمذذة عذذن 

افسذذذذين مذذذذن حيذذذذث النوعيذذذذة وألاسذذذذعار ممذذذذا السذذذذوق وقدراتذذذذه كتحليذذذذل التذذذذوازن بذذذذين العذذذذرض والطلذذذذب ومعرفذذذذة توزخذذذذع املن

 ستوجب ذلذك تحليذل اسذا اتيملي ملعرفذة السذوق جيذدا  ممذا  سذم  بوضذع معذايي  تعتمذد عليهذا وظيفذة الشذراء فذي تقيذيم 

واختيار سليم للمورد  فيقوم الشراء بإعداد قائمذة للمذوردين املحتملذين الذذين يتذوافر لذدعهم العنصذر املطلذوب شذرا ك  

دد هذذذؤالء املذذذوردين عذذذن طريذذذق الفحذذذ  واملقارنذذذة وعلذذذى ضذذذوء مقابلذذذك رجذذذا  البيذذذع املمثلذذذين لتفضذذذيل وعليهذذذا تقليذذذل عذذذ

أحذدهم هذي التذي يتخذذها املسذؤو  عذن الشذراء إذ مذن املفذروض أن  سذعى إلذى الحصذو  علذى احتياجذات املؤسسذة بأقذذل 

 دة.سعر ممكن  خذا في الحسبان العوامل ألاخرى كمواعيد التسليم وشروط الدفع والجو 

 1إلى جانب بعض العناطر التي  هم املورد املختار مثل:

 املرونة اتجاك طلبات الزبائن... -

 عالقته التجارية  قوته املالية واستقرارك. -

 احا امه املطلق للعقود التجارية. -

 شروط الدفع. -

 :دراسة ألاسعار  -5

 عت ذذ  السذذعر عذذامال فذذي قذذرارات الشذذراء والذذدور الهذذام فذذي تفضذذيل سذذلعة علذذى أخر عنذذد اختيذذار مصذذدر التوريذذد تقذذوم إدارة 

الشذذراء بجمذذع كافذذة املعلومذذات والبيانذذات املتعلقذذة باألسذذعار لهذذذك املواد.وتوجذذد ثالثذذة طذذرق رئيسذذية يلجذذأ إليهذذا املشذذا ون 

 :للحصو  على السعر املناسب  وهي

ائم ألاسذذعار بحيذذث تعت ذذ  ألاسذذعار مذذن طذذرف املذذوردين أسذذعار مطلوبذذة رغذذم أاهذذا قذذد تكذذون مختلفذذة عذذن اسذذتخدام قذذو  -

 ألاسعار الفعلية.
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املناقصذذذات تقذذذوم علذذذى دعذذذذوة املذذذوردين للتقذذذدم بأسذذذعارهم بعذذذذد الاطذذذالع علذذذى مذذذا  سذذذذ ى بكراسذذذة العطذذذاءات  والتذذذذي  -

ة والكميذذذة وشذذذروط التسذذذليم ومواعيذذذد تتضذذذمن كذذذل شذذذروط وظذذذروف الشذذذراء ومذذذن أهمهذذذا وطذذذف ألاطذذذناف املطلوبذذذ

التقذدم واختيذار جديذذة املتقذدمين والضذذمانات املطلوبذة للتوريذذد والذدفع واملفاوضذذات ويلجذأ املشذذا ون إليهذا عنذذدما ال 

تتوافر إمكانيات وشروط الشراء بطريقذة قذوائم ألاسذعار أو طريقذة املناقصذات ويحذدث الاتصذا  بذاملوردين ملناقشذة 

 املطلوبة ويحصل املورد على فرطة جيدة لتصريف إنتاجه. شروط وظروف الصفقات

 أسعار السوق املعلنة.لتحديد رجا  البيع الاعتماد على  -

 :إصدار أمر الشراء -6        

 ياملذذورد الذذذالشذذراء وإرسذذالهإلى  ر إطذذدار أمذذبعذذد أن يذذتم الاختيذذار مذذن بذذين املذذوردين ,فذذإن إلاجذذراء التذذالي يتضذذمن  

  عت   أداة قانونية قيمتها ألاها عقد يربط بين املؤسسذة واملذورد ,عنذد قبولذه مذن طذرف هذذا ألاخيذ   عت ذ  ارتباطذا تعاقذديا

ملزما لكل من البائع واملشا ي , وخعت   أمر الشذراء مذن النمذاذج املسذتخدمة فذي إجذراءات الشذراء ,إذا كانذ  أوامذر الشذراء 

ميمها وبعذذض تفاطذذيل البيانذذات التذذي تشذذتمل عليهذذا  فذذان هنذذاك مسذذذتلزمات تختلذذف فيمذذا بذذين الشذذركات مذذن حيذذث تصذذ

بيذذذان ضذذذرورية البذذذد أن يتضذذذمهها أمذذذر الشذذذراء و تشذذذمل : اسذذذم وعنذذذوان املؤسسذذذة  رقذذذم الطلبيذذذة وتاريخهذذذا  اسذذذم وعنذذذوان 

 املورد  وطف كامل بالكميات وألاسعار لألطناف واملواد املطلوبة   تاريخ استالم وشروط الدفع.

 1: تابعة أوامر الشراءم -7

يلذذزم متابعذذة أوامذذر الشذذراء بعذذد الحصذذو  علذذى موافقذذة املذذورد للتأكذذد مذذن أن البذذائع سذذيف  بميعذذاد التسذذليم لذذيس فقذذط 

بالنسذذبة للطلبذذات املسذذتلجلة ولكذذن بالنسذذبة للمذذواد التذذي تعت ذذ  أساسذذية لضذذمان سذذي  العمليذذات الصذذناعية.أحيانا نجذذد 

شذا ين تعاونذا وثيقذا ,حيذث ال عهمهذم الالاذ ام بمواعيذد التسذليم .ويحذو  املذورد عملياتذه بعض املذوردين اليتعذاونون مذع امل

الصذذذذناعية وخغيذذذذ  عذذذذن جذذذذداو  إلانتذذذذاج دون إخطذذذذار سذذذذابق إلدارة املبيعذذذذات ,أوالتذذذذأخي  املحتمذذذذل نتيجذذذذة ظذذذذروف محيطذذذذة 

 باملشروع أو مشاكل مع إلادارة.

مجموعذات علذى  إلذىتقسذيم أوامذر الشذراء  إلذىاملتابعذة , فتلجذأ بعذض الشذركات  إجذراءاتناك أساليب مختلفة لتنظذيم ه

 : ذذ الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو التذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالنح

أوامر الشراء ال تتطلب متابعة على إلاطالق مثل العقود التي تغط  الخدمات وعقود أخرى تسلم بالفعذل أو تسذلم  -

 ورد .من املخزون الفعلي لدى امل

 أوامر تتطلب املتابعة العادية مثل العدد و آلاالت و املهمات والتي تاحن مباشرة عن طريق املصنع. -

 أوامر تتطلب إجراءات خاطة للمتابعة مثل املواد الرئيسية التي تدخل أساسا في العمليات الصناعية . -

الن مذن بذذين أهذدافها التسذذليم فذي الوقذذ   تنحصذر مسذؤولية هذذذا القسذم بنشذذاط متابعذة طلبذات الشذذراء التذي تذذم إرسذالها

 واملكان املناسبين.

لتحقق ذلك يجب وضع إجراءات ملتابعذة جمذع الطلبذات الشذراء املرسذلة إلذى املذوردين لضذمان عذدم تذأخر املذواد وبالتذالي 

 التأثي  على إلانتاج.

ي الوقذذ  واملكذذان املناسذذبين  إن عمليذذة املتابعذذة تتكذذون أساسذذا مذذن التأكذذد مذذن تنفيذذذ املذذورد لتعهذذدك بالتسذذليم فذذ 

 وبالتالي تتضمن نوعا من الاتصا  املستمر واملنتظم حتى اللحظة التي يتم فيها تنفيذ طلبات الشراء.

                                                 
 30ص جامعة إلاسكندرية  املكتب العرب  الحديثد. علي الشرقاوي  إدارة املشا يات و املخازن   -1
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وتظهذذر أهميذذة املتابعذذة فذذي حالذذة حذذدوث بعذذض الظذذروف الطارئذذة تسذذتد ي تلجيذذل تنفيذذذ الطلبيذذة أي الحصذذو   

 مبكرا أو بسرعة على تسليم املواد .

 : الاستالم والفحص -8

الذواردة والتوقيذع باسذتالم البضذاعة ,والتحقذق مذن جميذع الاطذناف  ألاطذنافوظيفة قسم الاستالم هي استالم  

الطالبذذذة  وإلادارةاملخذذذازن  إخطذذذار الشذذذراء باسذذذتالم البضذذذاعة ثذذذم  وإخطذذذارإدارةوت ذذذجيلها فذذذي الذذذجالت البضذذذاعة الذذذواردة ,

الطالبذذذة ا والذذذى املخذذذازن . ولتسذذذهيل  إلىذذذاإلداراتلذذذى توطذذيل املذذذواد بسذذذرعة ,وكذذذلك قسذذذم التفتذذذيش علذذذى املذذذواد والعمذذذل ع

 إلذىاملشذا يات  إدارةاملتعاقد عليها ولذلك بذان ترسذل  ألاطنافالاستالم عن جميع  إدارةعملية استالم البضاعة ,تخطر 

القسذذذم الذذذذي  دارةأو إلا طذذذورة مذذذن طلذذذب البضذذذاعة والذذذي يوبذذذف اسذذذم املذذذورد ,رقذذذم الطلبيذذة , الكميذذذات واسذذذم  مالاسذذتال 

 طلب البضاعة وتاريخ التسليم املتفق عليه .

املسذذذذلمة مذذذذع طلبذذذذات البضذذذذاعة , ويحذذذذتف  قسذذذذم الاسذذذذتالم ب ذذذذجالت عذذذذن البضذذذذاعة الذذذذواردة وجمذذذذع  ويذذذذتم مقارنذذذذة املذذذذواد

املشذذذا يات واملخذذذازن عنذذذدما يذذذتم تقييذذذد هذذذذك  إرسذذذالهاإلىإدارةالاسذذذتالم والتذذذي  عذذذاد  إدارةاملعلومذذذات الذذذواردة مذذذن الذذذجالت 

 البضاعة الواردة في الجالت املواد.

 1.ويتطلب استالم البضاعة الكشف عن الجودة والتحقق من مواطفا ها 

 مراجعة الفواتير : -9

تتضذذذمن املرحلذذذة ألاخيذذذ ة فذذذي دورة الشذذذراء مراجعذذذة الفذذذواتي  املسذذذلمة مذذذن املذذذوردين وطذذذرف املسذذذتحقات لهذذذم , فذذذي بعذذذض 

ألاحيذذان تصذذل الفذذواتي  قبذذل وطذذو  البضذذاعة ماعذذدا فذذي حذذاالت التسذذليم املحلذذي ف ذذي تصذذل مذذع البضذذاعة ويجذذب أن تعذذد 

 بين الطرفين.اعة وتسوية الحسابات الفاتورة بصورة مبسطة ونمطية لتقليل املنازعات عن شحن البض

بعد استالم وإجراء الفحوطات على املواد املطلوبة يتولى قسذم الشذراء عمليذة مراجعذة الفذواتي  علذى أن أسذاس اسذتالم 

الفواتي  هو الدليل على أن املورد قد قام فعذال باذحن املذواد املتفذق عليهذا وبعذدها يذتم تحويذل فذواتي  الشذراء إلذى القسذم 

تمهيدا لصرفها  وفي حالة وقوع أخطاء فإنه من واجب املكلذف بالشذراء الاتصذا  بذاملورد لغذرض تاذحي  الخطذأ  املالي 

أو إجذذذذذراء التعذذذذذديالت الالزمذذذذذة وهذذذذذذا مذذذذذن أجذذذذذل القيذذذذذام بت ذذذذذجيل كذذذذذل العمليذذذذذات الالزمذذذذذة ومراقبذذذذذة إلاجذذذذذراءات الداخليذذذذذة 

املؤسسذة إلانتاجيذة يمثذل طلبذات متكذررة ومذن ثذم باملؤسسة  والسبب في ذلك أن الجزء ألاك   من طذفقات الشذراء فذي 

 تقوية ملف املوردين في عمليات شراء جديدة.

وفذذي الواقذذع طلبذذات الشذذراء مذذاهي إال مسذذتندات قانونيذذة تفيذذد فذذي حذذل بعذذض املنازعذذات التذذي تنشذذأ بذذين املؤسسذذة  

هذذذا إلذذذى أن تنت ذذذي آلاثذذذار القانونيذذذة واملذذذوردين ومصذذذدر دائذذذم للمعلومذذذات عذذذن املذذذوردين وألاسذذذعار واملذذذواد ويجذذذب الاحتفذذذا  ب

املا تبذذذة عليهذذذا  ومذذذن ال ذذذجالت الرئيسذذذية التذذذي تحذذذتف  بهذذذا قسذذذم الشذذذراء: الذذذجل الكتالوجذذذات  الذذذجل املذذذواد املشذذذا ات  

الجل دليل رموز ألاطناف  الجل اسماي املوردين وعناويههم  الجل أوامر التوريد  الذجل العقذود  الذجل املواطذفات 

 املناقصات.   واملقاييس والرسومات والجل

 2عندما تتولى إدارة الحسابات مراجعة الفواتي  فإاها تتبع إلاجراءات التالية :

 ,  وعنذذذذدما تصذذذذل إليهذذذذا تختمهذذذذا بالتذذذذاريخ  تطلذذذذب الحسذذذذابات أن يصذذذذلها الفذذذذاتورة مذذذذن طذذذذورتين مذذذذن املذذذذورد مباشذذذذرة

,وتراجعهذذذا وتعذذذدها للسذذذداد ,وترسذذذلها إلذذذى الخزينذذذة دون املذذذرور علذذذى إدارة املشذذذا يات إلذذذى حالذذذة اخذذذتالف الفذذذاتورة عذذذن أمذذذر 

 الشراء .
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  ترسذذل الفذذواتي  التذذي تختلذذف عذذن أمذذر الشذذراء سذذواء فذذي السذذعر أو الشذذروط أي اختالفذذات أخذذرى إلذذى إدارة املشذذا يات

 موافقتها عليها  .ألخذ 

وأمذذا إن توافذذق إلادارة ألاخيذذ ة علذذى هذذذك التعذذديالت تل ذذي الطلبيذذة . وفذذي حالذذة إلغذذاء الطلبيذذة أو أمذذر الشذذراء نتيجذذة لهذذذك 

الاختالفذذذذذات البذذذذذد مذذذذذن حسذذذذذاب التعويضذذذذذات الناشذذذذذ ة و التذذذذذي يذذذذذن  عليهذذذذذا العقذذذذذد , وهنذذذذذا أيضذذذذذا البذذذذذد مذذذذذن موافقذذذذذة مذذذذذدير 

وإذا كانذذذذ  مراجعذذذذة الفذذذذواتي  مذذذذن اختصذذذذاص املشذذذذا يات يجذذذذب أن تذذذذرقم الفذذذذذاتورة   ةاملشذذذذا يات فذذذذي حالذذذذة إلغذذذذاء الطلبيذذذذ

,وتختمهذذا بتذذاريخ الاسذذتالم , ثذذم تراجذذع مذذع طذذور أمذذر الشذذذراء . ويجذذب ان تراجذذع هذذذك الفذذواتي  مراجعذذة دقيقذذة ثذذم ترسذذذل 

 بعد ذلك إلى إدارة الحسابات لك  تدفع قيمتها .

 1  البضاعة وذلك لألسباب آلاتيذذذة :يوص ى البعض بعدم دفع الفاتورة لجين وطو 

  أن التصذذذل الفذذذاتورة إال متذذذأخرة فذذذي غالبيذذذة ألاحذذذوا  دون ان تاذذذحب البضذذذاعة املرسذذذلة , ولذذذيس مذذذن الحكمذذذة دفذذذع

 قيمة الفاتورة دون انتظار هذك البضاعة .

  الفح  و التفتيش على البضاعة حتى تكون حسب الشروط لقبو  الصفقة   إجراءيلزم 

 فذي حالذة ومن الجدير 
ة
بالذكر بأن هناك إجراءات أخرى يتم إتباعها في بعذض الحذاالت والتذي تتبذع فذي حذاالت أخذرى فمذثال

الشذراء مذذن املصذادر ألاجنبيذذة ال بذد أن يذذتم فذت  اعتمذذاد قبذل أن تتخذذذ خطذوة إطذذدار ألامذر وفذذت  الاعتمذاد هذذو عبذارة عذذن 

لذذغ املذذا  املتفذذق عليذذه فذذي غضذذون مذذدة محذذددة مقابذذل تعهذذد مذذن أحذذد البنذذوك املعتمذذدة يضذذمن للمذذورد بذذأن يذذدفع لذذه مب

 قيام املستفيد بتنفيذ شروط وتعليمات معينة تتعلق باألطناف املطلوب توريدها

 
 الشكل 01: مراحل عملية الشراء 2
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 : سياسة الشراء املتبعة في املؤسسة :املطلب الثان 
بذذذذد مذذذذن مجموعذذذذة مذذذذن إلاجذذذذراءات وألانظمذذذذة والقواعذذذذد لضذذذذبط العمذذذذل للهيكذذذذل التنظي ذذذذي الذذذذداخلي إلدارة املذذذذواد  بمذذذذا  ال 

 يحقق الرقابة الفعالة والتنسيق والذي يتم من خال  املركز الرئيس ي للشركة.

سياسذذذذة بذذذذالرغم مذذذذن التوجذذذذه نحذذذذو الالمركزيذذذذة فذذذذي التنظذذذذيم بصذذذذفة عامذذذذة إال أن هنذذذذاك اتجذذذذاك قذذذذوي نحذذذذو إتبذذذذاع  

 املركزية في الشراء  ألن كل املؤسسة تنتهج ما يالئمها ويتماش ى مع ظروفها الخاطة بها.

  1سياسة الالمركزية في الشراء: -1

تتبذذذع بعذذذض املؤسسذذذات سياسذذذة الالمركزيذذذة فذذذي الشذذذراء وهذذذذا لكواهذذذا تسذذذتعمل املذذذواد املشذذذا اة فذذذي ألاجذذذل القصذذذي  وكذذذذلك 

كذذل وحذذدة سذذلع ذات مواطذذفات مختلفذذة وخاطذذة مذذن حيذذث أاهذذا تصذذادف  لكواهذذا تتكذذون مذذن وحذذدات متباعذذدة وتحتذذاج

 مشكالت طارئة وبالتالي التصرف السرخع.

 مركزية الشراء تفويض سلطة شراء املواد إلى مجموعة من ألاقسام املنشأة وعدم تركي ها في إدارة واحدة. ويقصد بال 

 مزايا ال مركزية الشراء وعيوبها: -أ

 ا:ـــاملزاي -1-أ

 الوحدات الفرعية بالحصو  على احتياجا ها من املواد املركزية.تساعد  -

 دم الرجوع إلى إلادارة املركزيةتساعد على تنفيذ إجراءات الشراء بسرعة وع -

 تناسب املشارخع الكبي ة والتي تتباعد أقسامها جغرافيا. -

 لي املحيط بها.تزيد من قدرة الفرع على تلبية حاجات املجتمع املح -

 ض تكلفة إدارة ومراقبة املخزون بسبب انخفاض كميات الشراء.تخفي -

 لتعرف على أسعار السوق وشروط الدفع والتسليم ومدى توفر املواد.تساعد الفروع املختلفة با -

 تقليل املستندات وألاعما  إلادارية والكتابية. -

 أو التلف لعدم تخزين املواد في مكان واحد. لسرقةاتقليل املخاطر التي قد تتعرض لها املخازن كالحريق أو  -

 العيوب:  -2-ب

 الازدواجية في طلبات الشراء وإجراءاته. -

 زيادة تكاليف أجور النقل لكث ة عدد الطلبيات. -

 ت.عدم إلافادة من خصم الكمية النخفاض حجم الكميات املشا ا -

 اختالف مواطفات املواد من قسم آلخر. -

 إلى أتباع سياسة سعرية متباينة وغي  موحدة داخل املنشأة.تؤدي الالمركزية  -

 بسبب الالتفات لنشاط الشراء. تسبب إلاهما  في النشاطات ألاساسية للفروع -

 2سياسة املركزية في الشراء: -2

 :مزاياها -1-أ

فذذاوض مذذع املذذوردين ين ذوي خ ذذ ة وكفايذذة فذذي عمليذذات الشذذراء ودراسذذة السذذعر والسذذوق والتاعتمذذاد علذذى أفذذراد أو مذذوظف -

 هذا إلى جانب تحقيق مزايا الاتصا  باألسواق مباشرة ومتابعة تطورا ها ومراقبة احتما  التغي ات فيها.

                                                 
 .35  ص سبق ذكرك  مرجع  و خرون هيثم الزغبي - 1
 .35  ص و خرون   املرجع نفسه هيثم الزغبي - 2
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 ت املختلفة كلما أمكن ذلك على أسس موحدة تقليل التباين في املواطفات.إمكانية توظيف الطلبيا -

 التعامل والاتفاق على الشروط وإبرام الصفقات. لسهولةتفضيل اغلب املوردين الاتصا  باإلدارة املركزية وهذا  -

 عيوب املركزية: -2-ب

 طعوبة التعرف على الاحتياجات الفعلية لألقسام املختلفة. -

 ء في إجراءات الشراء.تركي  الشراء في إدارة موحدة قد يؤدي إلى البط -

 بأعما  الشراء.م عدم توافر الخ  ات والكفاءات الالزمة القادرة على القيا -

 إدارة الشراء نتيجة حصر وظيفة الشراء بإدارة واحدة. عدم تعاون ألاقسام املختلفة مع -

 فروع املتعددة واملنتشرة جغرافيا.ال تناسب مركزية الشراء املشارخع ذات ال -

 سياسة الشراء املركزية: -3

ن همذا أسذعار الشذراء والتذواريخ التذي يجذب يتوقذف القذرار بشذان الكميذات الواجذب شذرا ها مذن املذواد علذى عذاملي 

أن تذذذذتم فيهذذذذا  فذذذذإذا تنبذذذذأت إلادارة بذذذذان ألاسذذذذعار سذذذذا تفع فذذذذي املسذذذذتقبل القريذذذذب فإاهذذذذا تضذذذذطر إلذذذذى شذذذذرائها بكميذذذذات كبيذذذذ ة 

وتخزيههذذا حتذذى تعطذذ  حاجتهذذا مههذذا لفاذذ ات طويلذذة  وإذا تنبذذأت بذذان ألاسذذعار سذذتنخفض فإاهذذا ال تشذذا ي مههذذا إال بمذذا يكفذذ  

 في املدى القريب عليه يمكن تقسيم سياسات الشراء هنا إلى: حاجتها

 الشراء املؤقت: -أ

ويقصذذذد بهذذذذك السياسذذذة شذذذراء املذذذواد بكميذذذات تكفذذذ  حاجتذذذه العمليذذذة إلانتاجيذذذة فذذذي املذذذدى القصذذذي  أمذذذا بالنسذذذبة  

ذك السياسذذذذة فذذذذي للمذذذذواد التذذذذي ال تحتذذذذاج إليهذذذذا املصذذذذانع فذذذذي الوقذذذذ  الحاضذذذذر فيؤجذذذذل شذذذذرائها إلذذذذى املسذذذذتقبل وتسذذذذتخدم هذذذذ

 الظروف آلاتية:

 أسعار املواد أعلى من املتوسط أو من ألاسعار املتوقعة. -

 أسعار املواد في هبوط مستمر. -

 عدم ثبات ألاسعار وتذبذبها من يوم آلخر. -

ة لكميذذة التذذي تطلاهذذا العمليذذة إلانتاجيذذة مذذن املذذادة املعنيذذة والهذذدف مذذن هذذذك السياسذذة هذذو تخفذذيض كميذذاعذذدم إثبذذات  -

املخذذزون إلذذى أدنذذم حذذد ممكذذن لكذذ  تجذذذب الشذذركة التعذذرض إلذذى خسذذائر نتيجذذة إلذذى هبذذوط ألاسذذعار  إال أن هنذذاك بعذذض 

املخذذاطر إذا ارتفعذذ  ألاسذذعار عذذوض مذذن هبوطهذذا  ألن تكذذاليف إنتاجهذذا ترتفذذع عذذن تكذذاليف إنتذذاج الشذذركات املنافسذذة لهذذا 

ا أو البيذع باألسذذعار التذذي يبيذذع بهذا املنافسذذون فتفقذذد جذذزءا مذذن ممذا يذذدفع بهذذا إلذذى البيذع بأسذذعار مرتفعذذة  أي تفقذذد أسذذواقه

 أرباحها.

 الشراء بمتوسط سعر الهبوط: -ب

ويقصذذذد بهذذذذك السياسذذذة شذذذراء أجذذذزاء مذذذن كميذذذات الالزمذذذة مذذذن املذذذواد العمليذذذة إلانتاجيذذذة كلمذذذا حذذذدث انخفذذذاض  

فجذذأة  بذذل عذذادة تأخذذذ اتجاهذذا ثابتذذا سذذواء نحذذذو تسذذديد فذذي ألاسذذعار والواقذذع أنذذه نذذادرا مذذا ترتفذذع أو تخفذذض أسذذذعار املذذواد 

الارتفذاع أو نحذو الهبذذوط وعمليذا ال يؤخذذ هذذذا الارتفذاع أو الانخفذذاض شذكل خذط مسذذتقيم بذل يأخذذ سذذن املشذار وتسذذاعد 

هذك السياسة إلادارة علذى تركيذ  مشذا يا ها فذي الفاذ ات التذي  هذبط فيهذا ألاسذعار إلذى أدنذم حذد  وبذذلك نسذتطيع أن نحقذق 

 مستوى لألسعار في املدى الطويل.أفضل 

 1منحدى: الارتفاع والانخفاض في ألاسعار

                                                 
 .622  ص 1976التنظيم الصنا ي وإدارة إلانتاج  بي وت  دار الههضة العربية للطباعة والنشر  سنة عاد  حسن   - 1
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 الشراء مقدما: -ج

هذذذي شذذذراء الكميذذذات الالزمذذذة مذذذن املذذذواد لتغطيذذذة حاجتهذذذا خذذذال  فاذذذ ات طويلذذذة فذذذي املسذذذتقبل ويتوقذذذف آلامذذذر علذذذى  

كانذذ  أسذذعار املذذواد ثابتذذة إلذذى حذذد مذذا  درجذذة الدقذذة فذذي التنبذذؤ بذذاألنواع والكميذذات املطلوبذذة وتسذذتخدم هذذذك السياسذذة إذا 

وبذلك يمكن الحصو  على ارخ  السعار لشرائها بكميات كبي ة هذذا بذالرغم مذن عذدم الحاجذة إليهذا فذي املذدى القريذب 

 .1كما  ستخدم إذا توقع  إلادارة ارتفاعا في أسعارها و هدف هذك السياسة إلى:

   املتوقع في املواد.قفها نتيجة النق  غيزيادة ضمان استمرار العملية إلانتاجية وعدم تو  -

 كميات كبي ة.الحصو  على أنواع الخصم على الكمية نتيجة الشراء ب -

 تحقيق وفرات في النقل   -

 شراء الكمية الاحيحة في الوق  الاحي . -

ا ها ومذذن تحديذذد املذذدى الذذذي تتبذذع فيذذه السياسذذة الشذذراء مقذذدما هذذو جذذزء مذذن مشذذكلة تحديذذد الكميذذة التذذي يجذذب شذذر  -

 العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار هو الاتجاهات في ألاسعار

 ربة(:الشراء لغاية البيع )قصد املضا -د

تتمثذذذل فذذذي شذذذراء املذذذواد بكميذذذات أكثذذذ  مذذذن الحاجذذذة الفعليذذذة لتحقذذذق اك ذذذ  مقذذذدار مذذذن ألاربذذذا  فالهذذذدف مذذذن هذذذذك  

تصذنيعية بذل وأيضذا بقصذد إعذادة بيعذا حينمذا ترتفذع السياسة ليس فقط شراء املذواد بقصذد اسذتخدامها فذي العمليذة ال

أسذذعارها وبذذذلك تسذذتطيع إلادارة تحقيذذق أربذذا  مذذن عمليذذة تصذذنيع جذذزء مههذذا وعمليذذة إعذذادة بيذذع الجذذزء البذذا ي وتتوافذذق 

هذك السياسة مع السياسات السابقة في أن تستخدم كذل مههذا يتوقذف علذى حركذة ألاسذعار فذي املسذتقبل ولكههذا تختلذف 

ناحيذذذة العذذذرض  فتهذذذدف السياسذذذات ألاخذذذرى إلذذذى منذذذع حذذذدوث خسذذذائر بسذذذبب ارتفذذذاع ألاسذذذعار لذذذذلك سياسذذذات  عههذذذا مذذذن

 .2دفاعية

 3الشراء التبادلي: -و

يقصذذذد بهذذذذك السياسذذذة الاتفذذذاق بذذذين الشذذذركة املعنيذذذة واملذذذورد علذذذى تبذذذاد  منتجا هذذذا بمعدذذذى أن تشذذذا ي الشذذذركة  

تجذذات مذذن الشذذركة وهذذي سياسذذة معروفذذة بذذين الشذذركات التذذي تعمذذل فذذي حاجتهذذا مذذن املذذواد وخشذذا ي املذذورد حاجتذذه مذذن املن

طذذذناعة املذذذواد الكيماويذذذة فتهذذذدف اسذذذتخدام هذذذذك السياسذذذة إلذذذى إيجذذذاد اسذذذتقرار فذذذي عمليا هذذذا الصذذذناعية والبيعيذذذة سذذذواء 

 مشا يته أو بائعه.

 4الجمع بين املركزية والالمركزية في الشراء: -4

إلذذذى عمليذذذة الجمذذذع بذذذين املركزيذذذة والالمركزيذذذة وذلذذذك بهذذذدف تحقيذذذق التذذذوازن تلجذذذأ املنشذذذ ت فذذذي كثيذذذ  مذذذن الحذذذاالت  

 والان جام ويتم ع   الخطوات آلاتية:

 طط وسياسات الشراء للمنشاة وألاقسام الفرعية.خخلق إدارة شراء رئيسية  هتم بوضع  -

حذذذ  إشذذذراف إلادارة قسذذذام الفرعيذذذة علذذذى ضذذذوء خطذذذط وسياسذذذات الشذذذراء وتتفذذذويض طذذذالحيات الشذذذراء املناسذذذبة لأل -

 الرئيسية.

 إلادارة الرئيسية على عاتقها مسؤولية التنسيق والتعاون بين ألاقسام الفرعية لتجنب الازدواجية في الشراء. تحمل -

                                                 
 .268-267د. عاد  حسين  مرجع سابق  ص  - 1
 .142-141  ص 1993د. طال  الشنوات   ألاطو  العلمية للشراء والتخزين  مؤسسة شباب الجامعة  إسكندرية  سنة  - 2
 .142-141ص نفس املرجع السابق  د. طال  الشنوات    3
 .36  ص سبق ذكرك  مرجع و  خرون علي املثاقية - 4
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قذذوم إلادارة الرئيسذذية برفذذع تقذذارير وكشذذوفات الشذذراء إلذذى إلادارة العليذذا لالطذذالع عليهذذا  والتأكذذد مذذن مسذذاير ها ألهذذداف ت -

 ما تساعد على تنمية قدرات العاملين بوظيفة الشراء في الوحدات الفرعية وكفاءا هم.املنشأة ك
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أحد ألاساليب التي تساهم في تحقيق التحكم في املذوارد الاقتصذادية كمذا  الشراءتعت   عملية التسيي  العقالن  لوظيفة 

ونجذا  .تساعد على زيادة الكفاءة أو باألحرى الاستغال  ألامثذل للمذوارد والقضذاء علذى مختلذف مظذاهر الفسذاد والضذياع

الرقابذة واملتابعةالدوريذة بالكميات الدقيقة واملطلوبة وفي آلاجا  املحددة مرتبط بصفة مباشرة بعمليذة  الشراءعملية 

 .واملستمرة 

 فذي حالذة 
ة
ومن الجدير بالذكر بأن هناك إجراءات أخرى يتم إتباعها في بعذض الحذاالت والتذي تتبذع فذي حذاالت أخذرى فمذثال

 .الشراء من املصادر ألاجنبية 

لألهذذداف املسذذذطرة فمذذن بذذين طذذرق الشذذراء أو إجذذراءات الشذذراء الحكوميذذة الصذذفقات العموميذذة التذذي تفذذرض الاسذذتجابة 

 ةمسذذبقا والتذذي تذذذدور اغلاهذذا حذذذو  التسذذيي  الجيذذد لألمذذذوا  العموميذذة وتفضذذذيل املصذذلحة العامذذة علذذذى الخاطذذة واملحافظذذذ

والفصذل ألاخيذ   الاتذ نافسة هي جوهر ولب دراستنا في الفصذل النظذري على توازن مصالف الطرفين ,وتحقيق جو من امل

 محل الدراسة .
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 مقدمة الفصل

بعــأ  ت رقنا ــا لــم النظــ  ال مــنف الــا ب املــل ا بإارــا اااعملنــا عــميناواا الوــناو الع إب ــا   ا  صــإ  الصــفناا 

 ، سيا  بن خالل هذا الفصـــل اسناط اافاه   ال منيا علا الإااع الع ــلمها علا الاااصادالع إب ا    بأى رأثير 

،   ذلـــــا بـــــن ايــــل لياعـــــا علـــــا ل ــــ ال ا ااقن  ـــــا   اااعملنـــــا الع إب ــــارقب نهــــا لـــــم اا سظـــــاا  ك ف ـــــا  بعنفــــا  

 . الصفنا الع إب ا مطار  الوناو ف عميناواا

ر  التــــ  إ يــــا الظــــأتظــــ ير  ــــفنا ع إب ــــا عبمل، اررأي ــــا  ت رنــــإة ع اابعــــا لملصــــفناا الع إب ــــا  رمــــنا لملــــأ ر ااهــــ        

 .را ثل لم  ناو  افملايت 

ا: ــــــــــــــــــث الاال ــــــــــ ى ااباـــــــــل الــــــــــــــ  هذا الفصـــ ا عانظ ــــاس ا ــــــــــــذا ألاســـــــــى هــــــــ عمل      

 

 تقديم املؤسسة. :املبحث ألاول 

 متابعة تسيير صفقة, مشروع شراء حافلتين :املبحث الثاني

 الشروع في تنفيذ الصفقة و غلقها. :املبحث الثالث
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 -بلدية السور -تقديم املؤسسة. :األول ملبحثا

لـم  سـ قن   اا سظا،   بغ ا رنأي  ا لهذه تعابر عملأيا الظإر ا أى عملأياا  اليا بظاغار  رابعا لأائنة عيت رادلس 

   خيـــرا ســ نإة بعـــن  اله  ــل الا م  ـــ   , بهابهــاااإيإدة بهـــا  هـــ  ااصــا    ، البملأيــاهــذا ااب ــث الـــا بــ الد   رـــاري  

 ا  ا  بها.

 .البلديةملحة تاريخية عن  :األول املطلب

ع ـــاو علـــا بنســـإة بـــن رئـــيس ا ب هإريـــا الفنءظـــ ا،   اطـــال  بظـــاع نة فنءظـــ ا ســـ     1947رـــ  اءوـــاوها ب ـــذ عـــاة 

ءظبا لملظإر اا اأ  ـ ال الننيـا   ااقـل علـا  ـفا   اد  ـملل   بعـأ تع يرهـا سـ    عـاا من  الظإر كمل   اإ  آرذاك

ف  ــا ســبن كارــ  خــالل ف ــرة .belle vie ا ب  ــل عملفــب ءظــبا لمل مــاهن ا  العــا التــ  رمهــن ع ــأ لطاللــا علــا  اد  ــملل

ادلس  ،    ث ــاو الانظــ   لدارف ا بأيــأ الاســاع ار عملأيــا اائ ــا عــذادها   بعــأ الاســانالل    نــ  عالبملأيــا ألاة  عــيت رــ

  ـث  1985رسـ  ا لـم يـارفب سـ ا  افاا ـ   ب   الظإر عملأيا بظانملا اامل   ـا عـن عملأيـا عـيت رادلس. 1984عاة 

 .2ة 669.9ربملغ بظا تها 

د ار ع ا فيها الظإر بنن البملأيا ، وا  قا بنكز، انيا  وـا  ـقا ع ـإر، د ار سبيظـا، د ار  16  عملأيا الظإر مر

، 01  الد   أات، د ار   الد عـإراس، د ار انعإ ـا، د ار الوـنااا، د ار   الد عـابن، د ار تـزيالا، د ار كظاسـنة راـ  

 إل صــــــاو ار  ــــــايا الــــــذراخ   د ار عاا اــــــار    ظــــــا ع مل ــــــا ، د ار  أايأيــــــا، د ار عإا ــــــإت، د02د ار كظاســــــنة راــــــ  

 .ءظ ا 4222  عأد س ات بنن البملأيا عـ :  2008ءظ ا لظ ا  22528الظ ات رنأر عـ : 

  ـغن   ــأة     ع ـاو الأ لـا الأي نناط ـا الوـعب ا لــم ب ـ إاها  ه اكملهـا  ريالهـا، البن ـا ألا لـا لــم  تعابـر عملأيـا الظـإر 

م  لدارف لملـــبالد  لهــا د ر كبيـــر لـــم الزظـــ ير  لرحـــال  توــ ل  الإ ـــأة الالبنكزيـــا بظـــانملا ءظـــ  ا، لــم الانظـــ   ا بغنالـــ

ب ملفا عااهاة الت  ر صها  لها  ت را ذ النناراا ااف ـأة د ت عـن  ألابـن بظـبنا علـا سـملقاا الأ لـا،  لضعهـا ر  ـع 

بهــــا،  ملــــم اا ثــــل النســــ   لملوــــعا ، فــــااحملس  لاملــــا الظــــملقاا لا ــــإت النــــناراا بقاعنــــا لملنــــإاريت  ألارم ــــا ااع ــــإل 

 الوعب  البملأف ي ملا بن الظملقا با ي همله إلرحال با ي قط بن النواطاا   نابج  بواريع.   

 : و مهامها دراسة املصالح املوجودة بالبلدية:ي ــالثاناملطلب 

 ــ  ت البملأيــا  الــذف يق ــ  الــا : يظــاه  رئــيس ااحملــس الوــعب  البملــأف لــم تظــ ير رئــ ا املسلــا الشــعلد البلــد  -1

 ألابن  الاساننار لظ ات البملأيا  بن بهابه:

 ر ث ل البملأيا لم كل الاماهناا  الا افاالا النس  ا. -

 اا افما علا ألابإال  ا  نإ  الت  را إت بعها البملأيا  ارادادها. -

 .عناة اا ااصاا    اازايأاا ا  ا ا عأ غال البملأيا،  بناابا  ظن ر ف ذهاا -

 اا افما علا ال ماة   ألابن العاة  الص ا العابا.   -
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 ا البملأيا،ياإلا ألابيت العابا   سملقا رئيس ااحملس الوعب  البملأفملالعابا   اتعابر ألابار:العامةنة األام -2

 : ـــالااهاة الاا

 ل نا  علا ي  ع  ع ال البملأيا. -

 ايا اعاا ااحملس الوعب  البملأف. عمعأادالن اة  -

 ها.ر ف ذعمعأاد ااأا الا   تسب ملها    الن اة  -

 ب ارسا الظملقا الظمل  ا علا بإظفيت البملأيا. -

 عـ:ظاعأ لم ب ارسا هذه ااهاة بضاا ألابارا العابا الذف ينإة ي   

 اسانبال البريأ الإارد   الصادر. -

 بضاا ألابيت العاة. الاه  اسانبال ااإظفيت   رإييه -

 ب ايلم:يارا ألابيت العاة رحأ رئيس ديإات ااحملس الوعب  البملأف   هذا ر   ا نافه ينإب الا

 النئيس   اسانبال البريأ  ايا اعاار نين ب ا ن  -

 .رأ ين الإثائن اااعملنا عأ غال النئيس -

 يإيأ بها بضاا  ا أ: : و الثقافية و الرياضية الاجتماعيةمصلحة الشؤون  -3

 ي نظ  هذا ااضاا الا ثالثا فن خ::الاجتماعية والثقافية والرياضية والتربويةمكتب الشؤون  – 

 الايا اع ــــاإلعـــأاد اـــإائ  توـــغ ل الوــــباا،  ـــبط اـــإائ  الوـــبضا  فـــنخيظـــها هــــذا ال :فـــرع اليشـــليل والتمهـــين -1- 

 الايا اعم تظإيا الإ ع ا ارحاه ال  ات  دفع بنرباده  اعأاد  راا   إره  اصأ  

صـــاعيت عـــاابنا  ااملفـــاا اااعملنـــا عاالـــ ا  اا :الخاصـــة الاحتياجـــا ســـنين وألامـــران املذمنـــة و و  فـــرع امل -2- 

بضفإفيت، سبزة، ـــــــ إ ،ذ ف الايا اع ـــــــا العنمل ــــــا اصـــــــأ ر ـــــــإيمله  الـــــــا ااناكـــــــز اا اصــــــا  كـــــــذلا ا صـــــــاو الف ـــــــاا 

 الا ا اج. (الاضفل عاا   اااعملنا عضبار الظن  ألارابل  ااقملناا  ب    هادااالعاهاا

 ه:بهاب ن: بوالاجتماعيالثقافية  فرع النشاط الثقافي والرياض د والتربو  -3- 

   النيا ا.ا الانظ ن   الع ل بع ب املل ا ب ع اا   الناعقاا الثناف ا  النيا  ا بن  يل دع  الثناف -

 .  اسا ناج رخص لل فالا   عقاااا ال نل ااأرس  ر م   الاماهناا الثناف ا  النيا  ا -

 اعأاد عنابج ا  فالا. -

 :ب ــــــب ارا   ه  ربعايإيأ بها :التقنيةاملصلحة  -4

 عااهاة الاال ا :: ينإة هذا ااضاا  ابضاا الصفناا الع إب ا  الاحهيزا - 

   ات باابعا   بناابا الصفناا. -

 اعأاد  ر نين الصفناا اابربحا بن طن  البملأيا -

 .اباابعا رنأة ألا غال لم الإر ا -
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 .لرحالر ال ل  ر مل ل -

 باابعا بملفاا الا ف ذ   بقاعنتها بع الصفناا. -

 تظ ير الصفناا, العنإد   الارفاا اا اابربا بع اا سظا. -

 :نبضاا الب او  الته  ا الع نار ا  الظض-ا 

 فرع تسليم الشهادا : - 1-ب

 ب   رخص الب او. -

 الاحزئا،الهأة،الاع ير،الانظ  . -

 بملفاا الزظإيا. االإ  أ لأراسب    هادة ااقاعنا ،الزظإيا  اسا أاث بايظ ى عالوباك  -

 ب   رخص ال رب  ،ا  فن -

 الزظ ير ال إبب لمل ملفاا الان  ا بعأ ر مل ملها. -

 فرع السكن الريفي:- 2-ب

 مبصـــا ل الــأائنة لـــينــ  هــذا ااضاـــا عاســاالة ااملفــاا  تســـب ملها علــا ا  اســإا  بـــن ثــ  ربمل ــغ ا  صـــ ملا الوــهنيا الــا 

 ان  ب غإط ك ا ينإة عميناو الا ن ناا اا أار ا.

 فنخ اااابعا اا أار ا لمل واريع  ب ار ا الب او الفإ إف: ياإلا ااعاي ا اا أار ابع ر نين ب ا ن عن ذلا.

 :را ثل بهابه ف  ا يلم:املكتب البلد  للنظافة والوقاية-3-ا

 الن اة عأ راا رفايو ا ل ل اا سظاا الاعمل   ا  اا الا الاحاريا.الظهن علا ص ا ااإاطن بن خالل  -

ااناابـــا الأائ ـــا ا ـــاه الوـــنا بـــن خـــالل ااعا بـــا ع ـــاو ياف ـــل  الن ـــاة عا ال ـــل كملـــإر ب ريـــا   ض ر لإي ـــا لمل  ـــاه  -

 د ريا.

 الظهن علا اااابعا اا أار ا لم  الا  اإخ  داو ال ملا  ع اا ا   إاراا(. -

   راة  ن ط ال مافابن خالل بناابا اا الا رفاديا لملزظ  اا الغذائ ا.الظهن علا ا -

 ا  نياا اا أار ا لزيارة اانض ى ااصاعيت عبعض ألابنا  كالتهاا الس ايا. -

بناابــــا ي  ــــع رنــــاط اااو خزارــــاا اااو،ا   ف ارا ب اع ا،ةعار( ذلضبااعا بــــا ع ــــاو ياف ــــل    ال ملــــإر    اــــنا   -

 ال ملإر.

 :تب ألاشلال والصيانةمك -4-ا

 :  ياإلا ااهاة الاال ا: فرع تموين وتسيير املخذن -1-4-ا

 .اعأاد  بظا سبالا دخإل  خن ج كل ااإاد 

 .بط دف ر ا بند ال إبب  

 .الن اة عاأديا ا  أباا  ظا ا ا اياا بصا ل البملأيا 
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البملأيــا   ــا  اا،  ــافالا، ســ اراا،. ا ــ (.  : رنــإة  عصــ ارا بعــأاا فــرع الصــيانة ومتابعــة العتــاد املتحــر 2-4-ا-

اعــأاد رننيــن د رف  ــإل عمل  ــاا  العاــادتع ــيت ااعــأاا لفائــأة ااصــا  ب ا فيهــا الان  ــا   لداريــا، باابعــا اســتهالك 

 ا  ميرة.

 ب :ــ ياإلا بايمل فرع املتابعة والصيانة ملمتلكا  البلدية -3-4-ا

 ا  أائن   ر إيعه  عالملإالة. البملأيابظاإى    ارا ااظا اا ا   ناو اااإايأة علا 

 الظهن علا ر م   اامل   البملأيا 

 .ي ع الن اباا   الف الا   رفنيغها لم ألاباكن اا صصا لها 

 مصلحة املحاسبة واملالية:  -5

 ا النكيــزة الثار ــا بعــأ بصــل االبملأيــا عاعابارهــ: تعــأ هــذه ااصــل ا بــن عــيت  هــ  ااصــا ل  مكتــب املحاســبة املاليــة -أ

ااظـــــا أبيت   ـــــث تعا ـــــأ عمليهـــــا البملأيـــــا لـــــم  ـــــ  ت تظـــــ يرها ااـــــالم   ذلـــــا عمعـــــأاد اايزار ـــــا التـــــ  رإ ـــــل ااـــــأاخ ل   

ا  ظــــاا لدارف ع  ــــث ر نظـــــ   الــــاال فنــــاا الظــــ إيا  رنــــإة  ي ــــا عا  ـــــير اايزار ــــا ألا ل ــــا  ل ــــاف ا عاإل ـــــافا 

 اظ يت   ه ا: الاااصل ا 

علــــا ي  ــــع ع مل ــــاا الاحهيــــز  الاســــزث ار ا  ا ــــا عااوــــاريع عالانظــــ ن بــــع بضاــــا   : هــــإ ل ــــناقســــم التسهيــــ  -1- 

هذا الفنخ لم اعاراا الأ لا، ألابإال ا  ا ا عالهبا   الإ ـايا   ر ثـل ال فنـاا دفـع  اينادااالصفناا ع  ث را ثل 

 بظا ناا ااواريع الت  ر حز.

ارإراا   : يهــــا  عح  ــــع ال فنــــاا  ظــــا بظــــاملزباا البملأيــــا، كــــذلا ر ارــــا الع ــــال    ي ــــا الفــــ قســــم اليســــيير -2-أ

ليــناداا را ثــل لــم الضــناو لمل  ــالا عن ــات البملأيــا  النســإة ا ببائ ــا التــ  را صــل عمليهــا البملأيــا عــن طنيــن ال ــنائا 

 اابا نة   الغير ببا نة.

 مكتب أمال  البلدية: -3-أ

 عالنظبا لملعااد اا نإل  ا صاو+رنا  (. الن اة بع مل ا ا بند -

 الن اة بع مل ا ا صاو العناراا  ااعاي ا اا أار ا ابالك البملأيا. -

لملظــــض اا    اا ــــالا ااه  ــــا     اليحــــار ،ر نيــــن العنــــإد عالنظــــب االن ــــاة عالع مل ــــاا اااعملنــــا عاإليحــــار بظــــا نا -

 ا  نف ا.

 النسإة علا الن ابا  الاقهير. -

 تسيير املوارد البشرية:مصلحة 6-

بن  ه  ااصا ل ااإيإدة عالبملأيا اذ رنإة عح  ع ااهاة اااعملنا عزظـ ير  ـ  ت ااإظـل    ااظا أبيت بصل ا تعابر

 .باابعا بظاره  الإظ فب
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 مكتب تسيير املوارد البشرية:-أ-

  :يلمف  ا رل صها بع  ا  ظائل علا تون  ااصا ل نكغيرهاب  ملم

 الا العهايا. لعأايا الاإظ  بن لمل إظل اانه  ااظارباابعا  -

  بط ا ا اياا البملأيا بن ااظا أبيت  ظا اا قط الظ إف لزظ ير ااإارد ال ونيا لملظ ا اانبملا. -

الا  ير   الا م     ل نا  علا ااظـاعناا   الابا ارـاا ااه  ـا   الف ـإ  ااه  ـا سـإاو داخمل ـا    خاري ـا    -

  إبب( الإظ ل الع

 ارحال اناراا ال رعص لمل إظفيت ااع  يت يأد. -

 ارحال اناراا ال رس  . -

 اا ا ا العمل ا. الار  ير ااملفاا ا  ا ا عال را ا لم الأريا    النربا   الاأه ل  -

 ارحال اناراا العقل اان  ا القإيملا ااأى  -

 ا  ( ...س إيا،ل اج، فاةليالاا ك  ات ب املل العقل الظ إيا لمل إظفيت سإاو   -

 الاأدي  ا   باابعا ليناواا اااعملنا عالعنإ اا الاأدي  ا. االننارااعأاد  -

 اعأاد  هاداا الع ل. -

 رإليع ااظا أبيت علا ااصا ل  فن اله  ل الا م       ظا ا ا اياا كل بصل ا. -

 اااعااأين. بط اائ ا ااظا أبيت الأائ يت ع ا فيها الظملا لدارف   الانن     -

 ( بملفاا به ا لم ااصل ا   ملم :04ه اك  ربعا  

 .بملفاا ااظا أبيت الأائ يت لملظملا لدارف 

 .بملفاا ااظا أبيت الأائ يت لملظا الانن  ا  ا ا عالع ال ااه  يت   سائنب الظ اراا   ا حباا 

 اااعااأين عالاإا   ال ابل   ا بزئب لمل أة اا أدة   الغير ب أدة. بملفاا ااظا أبيت 

 .بملفاا ااظا أبيت ااضفإليت علا عارن بيزار ا الأ لا   ااإ إعيت ر   رصن  البملأيا 

 مكتب أجور العمال : -ب-

 .ا ياإلا الن اة ع ل الع مل اا الضف ملا عأفع بظا ناا ااإرد ال ونف  ااال ا كالنارا الوهنف  ااند  دي     

 مصلحة التنظيم و الشؤون العامة :-7

عالبملأيا ااها راعابل ببا نة بع ااإاط يت   ـث رنـأة لهـ  كـل بـا ي اايإرـه بـن  ال اعضتعابر هذه ااصل ا النملا   

له  ر  ب خنا اسا أاث ب ارا  خنى علا بظاإى هذه ااصـل ا كارـ  بإيـإدة عالأائنةبهـأ   رننيـا  خأبا   ثائن

لدارة بن ااإاطن  را ثل لم بضاا البقااا النباديا  ااضاا الب إب رف  لهذا الظ ا ل  يا  ادرايهـا بعـأ لـم اله  ـل 

 ال مابب لملبملأيا. 

 اة الاال ا:: ياإلا هذا ااضاا ااهمكتب الحالة املدنية -أ
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 اعأاد سبالا ا  الا ااأر ا ب الد،ل اج، فاة -

 تسب ل ااإال أ  الإف اا   اعناة عنإد الز اج. -

 ا صاو ااإال أ،الز اج  الإف اا د ريا. -

 الاصأين علا الإثائن. -

 تسب ل ألا  اة اااعملنا عا  الا ااأر ا   الاصني اا علا الهابش. -

  ب الد، ل اج،  ف اا... ا  (. ثائن ا  الا ااأر ا ع ل  رإاعها  اسا ناج -

 :ياإلا ااهاة الاال ا:مكتب إلاعالم آلالي - ب-

 بناابا  رنك ا الوب اا. -

 تظ ير بسل السبالا اااعملنا عا  الا ااأر ا  بناابا حبزها، حبز العنإد. -

 . ريا رنك ا ألايهزة الب إب -

 : الانتخابا  وإلاحصاءمكتب  - 

 بهابها اسا ناج عقااا     هادة ااابا. -

 .الارا اع اائ  إ  بط الن -

   الاعأيالا لم  الا ألاخقاو.   الإفاةالوقا لم  الا ر إيل لاابا  -

 س ا. 18 لالرا ااتسب ل ااإاط يت الذين عملغإا الظن النارإءب  -

 اعأاد عقااا ال اخا   رإليعها. -

 .الارا اع ار  ير الع مل اا  -

 دمة الوطنية:مكتب الخ-ث

 اعأاد ا بأ ل الظ إف إل صاو  بات ا  أبا الإط  ا. -

 اااعملنا بع مل ا الف ص القب  اداو ا  أبا الإط  ا. الاساأعاواارإليع  -

 :يها  عــ:  مكتب املنازعا  و الشؤون القانونية -ج

 باابعا كل النزاعاا الت  ر إت البملأيا طن  فيها. -

  رنأي ها لمل  اك  اا اصا.ر نين   ااذكناا  العنائض  -

 باابعا ر ف ذ ألا  اة العهائ ا سإاو لصا ل     أ البملأيا. -

 مكتب ألارشيف والتوثيق:-ح

رناهـــــ  بـــــأة  يإدهـــــا النارإر ـــــا لـــــم    ياــــإلا  فـــــل  ثـــــائن البملأيـــــا  اااعملنـــــا عح  ـــــع بصـــــا  ها ب ـــــذ ءوـــــأدها،  التـــــ -

 ااصل ا  لم تالا ألا  ات خ س س إاا.
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 ياإلا هذا ااضاا عـ : :  متر البيو كتب امل-خ

 .ا أار عقاااا الاعنيل الإط  ا العاديا لم ارامار ارقال  ع مل ا ا أار البقاااا الب إب ريا -

 سز قملن عه الع مل ا انيبا. فا أار يإالاا الظفن  الذ -

 ـ :ــينإة هذا ااضاا ع :مكتب البطاقة الرمادية-د

اانكبــا اانــ   اارإر ــا علــا ااملــ   البملأيــا،  ي اــاج ذلــا الــا رنكيـــز ع مل ــا رــنا   اانكبــاا  ذلــا عقملــا بــن بالــا  -

كبيـــر  فق ـــا لافـــادف  ف رحـــا لاا  راقملـــا بـــن العـــإت اا ملـــل بهـــا الضفـــاوة  الصـــنابا ع ـــأ دراســـا ااملفـــاا  عـــأة 

الوــــبضا الإالئ ــــا  الإط  ــــا لظــــير  االتهــــا ت عــــأف خقــــأ بإيــــإد لــــم الإثــــائن ، تعا ــــأ هــــذه الع مل ــــا بوــــ ل كبيــــر علــــ

 .اانكباا 
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 ر صفقةيمتابعة تسي :ملبحث الثانيا

 .ةر االبملأيا  هذا  ظا ااقالا   ميرةلاأع     ناو  افملايتون خ س نإة عأراسا ب أار ا ا

 التحضير للصفقة. :املطلب ألاول 

 :اد دفتر الشروطدإع -1

 نبادة ر ثمل  لم بإ إخ الصفنا, الإثائ 33ار  اعأاد دف ر الون ط بن طن  ااصل ا اااعااأة   كات ي اإف عل

  ـن ط الفسـ  عنإ ـاا  الاـأخير  الزظـمل   ,ةاا إرـا لملصـفنا ك ف ـا اعـناة الصـفنا   ر أيـأ ألاسـعار ببملـغ الصـفنا بأ

 .... ن ط الزظإيا,

 :اجتماع لجنة الدراسا  والصفقا -2

يــل دراســا دف ــر  رــ  عنــأ ايا ــاخ  ب ــا الصــفناا  ذلــا ع  ــإر ألاع ــاو ااع  ــيت  لــ  يســبل  ف ت ــاا  كــات بــن 

ااحملــس الوــعب  رــ  افااــاج ا بملظــا بــن طــن  الــنئيس  ــناو  ــافملايت  الوــن ط ا  ــا  عاا ااصــا اااعملنــا ع وــن خ 

ا  ا ـــنين  رـــ  ااإافنـــا عمل ـــه  رنـــنر  ا رـــ  الاـــذكير عحـــأ ل ألاع ـــال   بــن ثـــ  عـــن  دف ـــر الوـــن ط كـــابال علــ (البملــأف

 لعالت عن ب ااصا  ط  ا بفاإ ا.

 :املناقصة الوطنية املفتوحة -3

,   ــث (tribune des lecteurs   النــناوب بــر ينيــأة  رــ  لعــالت عــن اا ااصــا الإط  ــا اافاإ ــا لــم الصــ ل الإط  ا

,   الاننـــ    العـــن  علـــا العـــن  ااـــالم اتي اإيـــ يتظـــنفبملـــل ال رلـــل   عـــأا ااوـــاركإت لـــم رنـــأي  عن  ـــه  ااا ثملـــا لـــم 

ملإي  ملعبارةملآخن بنف  رإ عهذهااظنفالم ظن 
َ
ف

ْ
 .ااظنفا رن   العن     ب ا فا اليفا مالب قن     بم  ابإُبغ

 اختيار املتعامل املتعاقد. :املطلب الثاني

 1اساالة العن   الت  را  ايأاعها يا  عأو دراستها   ذلا ات كار  بظاإفاة لملون ط  ة ال. بعأ

 :اجتماع لجنة فتح الاظرفة -1

  التـــ  رض ـــن به تهـــا لـــم هـــذا الإاـــ  بـــن فـــا  العـــن   الان  ـــا   دراســـتها   التـــ   رـــ  عنـــأ ايا ـــاخ  ب ـــا فـــا  الاظنفـــا

 ـا ا عـن    ال ارـا العـاة     را إت هاره اللب ا بـن اث ـيت بـن ب ثلـم ااصـل ا اااعااـأة   ب ثـل عـن كـل بوـارك 

ل   رــ  الاــذكير عحــأ الــذف يــأ ت راــائج الايا ــاخ,   رــ  تســب ل ت ــاا  ا ــأ,   رــ  افااــاج ا بملظــا بــن طــن  الــنئيس,    

, بعـأ ذلــا رـ  الوــن خ  ظنفـافـا التــ  رـ  اسـاالبها  التــ  ر ثـل ثــالث ظن عــأد ألا  اعقـاو  اا ااصـا الإط  ــا ثـ   ألاع ـال

ظــن   :ظــنفيت بملــل ال رلــل    بــن ا اــإاوه علــا الاأكــأا  ا ــنين عقنينــا  ــفافا     بــاب ن ىلــم فــا  الاظنفــا   ذلــا 

ااــالم  المــن  خيــرا   ثار ــا المــن  الاننــ  بملــل ال رلــل   ال    ن  ااــالم علــا  ــأى   يفــا  مــبــالم, يإ ــع ال آخــن رننــ    

 :  ا ل الاال االت  ملم   ن ا بأالإثائن ي ملا بن  ر   العن   

 

                                                 
 مصلحة الصفقات بلدية السور:المصدر1
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 فتح الاظرفة التقنية : :01جدول -أ

 العن   الإثائن ..1..ب سظا 2..ب سظا 3..ب سظا ..4..ب سظا

  الاصني  عال رلل بع  يإا االو   الاإا ع بإيإد بإيإد بإيإد بإيإد

 

 

 

 

 

بملل 

 ال رلل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الاصني بالنزاهابع  يإا االو   الاإا ع بإيإد بإيإد بإيإد بإيإد

 النارإت ألاساس   لمل  سظا ااع إيا ع أ الااا او بإيإد بإيإد بإيإد بإيإد

التــــــــــــ  راعملــــــــــــن عالافإي ــــــــــــاا التــــــــــــ  تظــــــــــــ    الإثــــــــــــائن - - بإيإد بإيإد

 لألل ا  عملزاة اا سظا

 اثباا ألاهمل ا   اعا اد ، رإك ل ( بإيإد بإيإد بإيإد بإيإد

  هادة ع ض ا عالنأرة علا الإفاو بإيإد بإيإد بإيإد بإيإد

 ءس ا بن السبـل الاحـارف  بإيإد بإيإد بإيإد بإيإد

 ليأاخ النارإءب   ظاعاا الونكا هادة  بإيإد بإيإد بإيإد بإيإد

 ءس ا بن عقااا ال را   ا ببائب بإيإد بإيإد بإيإد بإيإد

ءســـــــ ا بـــــــن راـــــــ  الاعنيـــــــل ا ببـــــــائب بظـــــــا نج بـــــــن  بإيإد بإيإد بإيإد بإيإد

 بصل ا ال نائا

 -CNASءســـــــــ  بـــــــــن  ـــــــــهاداا  داو ااظــــــــــا ناا بإيإد بإيإد بإيإد بإيإد

CASNOS-   ألاظنفاساريا اافعإل يإة فا 

 ص  فا الظإاعن الن ائ ا  ال بن ثالثا   هن بإيإد بإيإد بإيإد بإيإد

 (03  عقااا را    

 ــــــــهادة لعفــــــــاو ال ــــــــني  ا بصــــــــفاة ،    بــــــــع ســــــــبل  بإيإد بإيإد بإيإد بإيإد

 الاسا ناااا، ع ل النسإة ،  ال بن ثالثا   هن

بــــــــــــع  يــــــــــــإا الابريــــــــــــن اانايــــــــــــع ااه  ــــــــــــا لمل  سظــــــــــــا   بإيإد بإيإد بإيإد بإيإد

 بوهاداا  ظن الا ف ذ

اائ ـا فــن خ الوــنكا   ل ــ ات خــأباا بــا بعــأ الب ــع  بإيإد بإيإد بإيإد بإيإد

 ، الص ارا   الاصمل  

 

 بإيإد

 

 بإيإد

 

 بإيإد

 

 بإيإد

 

اائ ـــا ااعملإبـــاا  ـــإل ا  صـــائص الان  ـــا اااعملنــــا 

 عالعااد ااعن  
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 فتح الاظرفة املالية : :02جدول -ب

 

 :اجتماع لجنة تقييم العرون -2

 يـــر غعنـــأ ايا ـــاخ  ب ـــا رن ـــ   العـــن     دعـــإة رفـــس ا  ا ـــنين لـــم ايا ـــاخ  ب ـــا فـــا  العـــن   بـــع اب ار ـــا ت رـــ 

 اا ثل بن طن   ا ا ااصل ا اااعااأة   ال ارا العاة   يأ ل ألاع ال هإ ر مل ل العن   الان  ا.

الان  ــا   عـــأد الاظنفـــا التـــ  رـــ  رــ  افااـــاج ا بملظـــا بـــن طــن  الـــنئيس   الاـــذكير عناـــائج ايا ــاخ  ب ـــا فـــا  العـــن   

 :فا ها ك ا يلم

 

 

 

  الاعهأ كفالا بإيإد بإيإد بإيإد بإيإد

العن  

 الانن 
 رصني  عاالكاااا بإيإد بإيإد بإيإد بإيإد

 بأة الزظمل   بإيإد بإيإد بإيإد بإيإد

 دف ر الون ط بإيإد بإيإد بإيإد بإيإد

 ةيال بال ما

 

 اابملغ ع ل

 النسإة 

 راائج فا 

 العن  ااالم

 اس 

 اا سظا

 را  

 العن 

 

 

 

 

 

 

العن  

 ااالم

 

الضول  / / /

الض     

 الانأينف 

يأ ل 

ألاسعار 

 الإ أ يا

رسالا 

 العن 

/ / 

 بإيإد بإيإد دج 15.130.559,99    ياة 10 بنبإل 

 

ب سظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  بإيإد

...........01............... 

01 

ب سظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  بإيإد بإيإد بإيإد دج 15.530.000,00 يإة 60 بنبإل 

.............02.............. 

02 

ب سظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  بإيإد بإيإد بإيإد دج 15.376.000,00 يإة 30 بنبإل 

...........03............ 

03 

ب سظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  بإيإد بإيإد بإيإد دج 14.700.000,00  يإة 120 بنبإل 

............04.......... 

04 
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 :التقنية تقييم العرون  :03جدول  -أ

 

 

Offre technique 

Notoriété 

(10 pts) 

Service après-vente 

(20 pts) 

Livraison 

(15 pts) 

Garantie 

(15 pts) 
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PLIS N° 01 : 

ETR……...…01………..   
/ / / 

Délai : 10 

jours 

Note : 15 

Délai rajouté : 

00  

Note : 00 

15,00<30 

PLIS 

N°02 :ETR…………02…… 
/ / / 

Délai 60 jours 

Note : 2,49 

Délai rajouté : 

00 

Noté 00 

2,49<30 

PLIS N°03 : 

ETR…………03…………..    

Nbr: 12 

Note: 10 

Nbr : 22 

Note 5,23 

Nbr : 22 

Note : 5,23 

Délai: 30 

jours 

Note: 4,99 

Délai rajouté: 

12 mois 

Note: 15 

40,45>30 

PLIS N°04 : 

ETR………04……………….. 
/ 

Nbr: 42 

Note: 10 

Nbr: 42 

Note: 10 

Délai: 120 

jours 

Note : 1,24 

Délairajouté: 

12 mois 

Note: 15  

36,24>30 

,   30بـن   كثـر ا رن  ـا قـرـ   ابـإل عن ـيت  الملـذين ر صـال علـا رن,اانأبـا   ألاربعـابعأ الأراسا   الا مل ل لملعـن    

 ه.ااأب ن  عالاالم الاقن  الا العن  ااالم الذي النصإى  الت  ر ثل ال نقا 

 : تقييم العرون املالية:04جدول  -ب

 

 

 

ال نقـــــــــــــــا  بال ما

 40بن 

  اابملغ ع ل النسإة                      

 اس  اااعهأ

راـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 العن 
 اان رج بعأ الاص   

 03 ......................03..............ا ظب س دج 15.376.000,00 دج 15.376.000,00 38.24 /

 04 .................04............ب سظا  دج 14.700.000,00  دج 14.700.000,00  40.00  ال عن 
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 الا ن ط   ن دف ر الون ط ااإيه جعبرراب ظا الاعمل  اا ااإيها لمل اعابمليت الاااصادييت  ا  ا ا 

 ( رمن اال ن  :بن عيت العن   اا هملاعن   لالاخا ار  ف   ث يا   اليه 

 :اختيار افضل عرن  05جدول  -ج

لي الال نقا بال ما

 يا

 ال نقا ااال ا

 

 ال نقا الان  ا

 

را   اس  اااعهأ

 العن 

 03 .............03.............مؤسسة  40,45 38,24 78,69/100 فضل عرنأ

 04 ..............04.................ب سظا  36.24 40,00 100/76.24 /

 

 الشروع في تنفيذ الصفقة و غلقها. :املبحث الثالث

 ه ـا يـا  ااـ   النسـ   بـن طـن  ااصـل ا اااعااـأة بعأ رن    العـن   رصـب  الصـفنا ااعملـا لملنبـإل    الـنفض     

 لملصفنا  هذا  ظا ااقملا ألاتب .

 املنح الرسمي و القانوني للصفقة. :املطلب ألاول 

ا  يـعـن   ,  ف ـلعصـفاه   بنبـإال ..............03...............ب سظـا بعأ راائج اخا ـار اااعابـل اااعااـأ التـ   فـنلا عـن 

الوـن خ لـم الا  ـير لمل ــ   النسـ     النـارإءب لملصــفنا   ااهـاو به ـا الاخا ــار   ر ـإت عـأايتها لعــالت عـن ااـ   اا اــ  

 لملصفنا.

 :املنح املؤقت للصفقة -1

ينيـأة ب بـر النـناو  ينيـأة ر  ءوـن اعـالت عـن ااـ   اا اـ  لملصـفنا لـم  ..........03لمل  سظا....بعأ ب   الصفنا ب ااا 

  tribune des lecteurs يــا  اســانبال القعــإت لــم بــأة عوــنة  يــاة ب ــذ ال ــإة الــذف  عملــن ف ــه عــن ااــ    لــ  رـه , ك ــا

 .اا ا  لم ا بنائأ 

 :اجتماع لجنة الصفقا -2

 رمـــنا لعـــأة  يـــاة ااـــأة النارإر ـــا لانـــأي  القعـــإت  10بعـــأ ااـــ   اا اـــ   اســـز فاوه    بعـــأ ءوـــن ااـــ   اا اـــ   بـــن ر 

اوا علــا طملــا بــن  ــاســانبال  ف طعــن ينفــع بملــل بوــن خ الصــفنا للب ــا البملأيــا  لملصــفناا الع إب ــا التــ  رحا ــع ع

ل  ااصـــاداا    عـــأة ااصـــاداا بـــع الابريـــن علـــا بوـــن خ  يـــاة  ذلـــا لملفصـــ 08رئيظـــها خـــالل بـــأة اارإر ـــا ال رنـــل عـــن 

 الصفنا 

بفصـــل ينأبـــه للب ـــا  ب  ـــث ينـــإة رئـــيس اللب ـــا عافـــإيض ع ـــإ بعهـــا لأراســـا بوـــن خ الصـــفنا  ر نيـــن رننيـــن كاـــاب

 البملأيا لملصفناا الع إب ا يإة اءعنادها لملفصل لم بون خ الصفنا .

 ت ال ثالث  له ا .ات راائج  ب ا الصفناا الع إب ا رأخذ   أ طنفي

 ي س يإهن الصفنا   ر فل لم الع ن (  ألاخير رنفض الصفنا  ال يصاد  عمليها بع الابرين ,   ث ي إت هذا 
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 علا الصفنا ابا عأ ت ر فل    عا فل ي س   ل الصفنا  ر فل  ضلم ( ااصاداايا 

لملبملأيــا , رنفــع الا فمــاا الوــ مل ا بــع  لــم هــذه ا  الــا ينــإة  ــا ا ااوــن خ عالانظــ ن بــع بنــنر  ب ــا الصــفناا 

ر نيــــن ب  ــــن رفــــع الا فمــــاا ي يــــ   ف ــــه كــــل بــــن رئــــيس ااحملــــس الوــــعب  البملــــأف  ــــا ا ااوــــن خ  بنــــنر  ب ــــا 

 الصفناا الع إب ا 

  بعأ الاطالخ اللب ا البملأيا لملصفناا علا ب  ن رفع الا فماا يصاد  علا بون خ الصفنا  بعألا

  ارمن اال ن(                                                  خال ا بن الا فماا (

 :أمر بالعمل -3

       الـــذف يعابـــر ا ـــارة ارقـــال  ألا ـــغاليـــا  ر نيـــن  بـــن عالع ـــل , اانااـــا ااـــالمعلـــا الصـــفنا بـــن ابـــل  ةبعـــأ الاأ ـــير 

  ارمن اال ن(                                                                .تظمل   العااد 

 محتوى الصفقة و غلقها. :املطلب الثاني

 :ب اإى الصفنا:  ال

 :يا  ن بملل الصفنا با يلم

 :رسالة التعهد -1

الاســ    الملنــا,  :الظــالل الــذكن   يــذكن فيهــا بــا يلــم 02/250بــن اانســإة النئاســ    45رنــأة  فــن    ــاة ااــادة    التــ 

طبنـــا لـــأف ر  ظـــمل   العاـــادعز (عملأيـــا الظـــإر  ااه ـــا, الظـــضن, ألاع ـــال التـــ  ينـــإة بهـــا,   ياعهـــأ  بـــاة ااصـــل ا اااعااـــأة 

, ك ـــا ينـــأة راـــ   ظـــاعه الب  ـــب   ع ـــإات الب ـــا,   ليـــناواا (دج  15.376.000,00 ااـــذكإر  غالوـــن ط   بناعـــل اابملـــ

 لداريا الظاريا اافعإل  فن اا افظا النارإر ا, ث  رإا ع   خا  اااعابل اااعااأ.

 :تصريح باالكتتاب -2

الــــذكن   يــــذكن ف ــــه تظــــ  ا الوــــنكا    اانا لــــا   الع ــــإات  راــــ  الزســــب ل لــــم الســــبل  االظــــالف 45يــــا   فــــن ااــــادة 

الاحـــارف   الـــنا  ا ببـــائب,   يـــا   فـــن ألابـــن اااعملـــن عنـــارإت العنإ ـــاا بـــع ا  ـــا    الاإا ـــع دائ ـــا بـــن طـــن  اااعابـــل 

 اااعااأ.

 :دفتر التعليما  الخاصة -3

 .هل ارة ال سبن 

 :ويةالوحد ألاسعار جدول  -4

   رفص ل ببا نة الع ل   سعن الإ أة بناعل لها. الملإالة  يا  ف ه تع يت 

 :الكشف الكمي و التقدير   -5

 ع ل النسإة.ااون خ هإ ر أيأ ر ال ل 
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 "انظر امللحق" عملية غلق الصفقة.:ثانيا

 :بملل تملن الصفنا -1

 :يا إت ك ا يلم

  افملايت . ااا اوع إات الع مل ا : -(

 13/2015 راري  البررابج : را   -2

 دج 15.681.425,93اابملغ :  -3

 دج 15.629.562,40لرحال :  -4

 .………2016: لرحال عأايا  -

 .………2016اهايا لرحال : -

 دج 15.629.562,40اابملغ ااظتهملا : -

 دج 51.863,53اابملغ الباقم : -

 ــــــــــــــــــــــــــــبو( ااال ما  خنى : ال  ــــــــــــــــــــــــــــــ5

 

 

 ألابن عالصن ب اوا   بيت ا  زي ا اب او
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 خار ا الفصل :

إ باابعــــا تظــــ ير  ــــفنا بظــــاغار إاليا لنــــأ رقنا ــــا لــــم هــــذا الفصــــل الــــا ب ا لــــا لاــــاة   ل اطــــا عبملأيــــا الظإر     

 الا م  ـــــــب،رأسيظــها   ه  ملهــا  ب الدهــا،  ابــل  ت رنــإة عــذلا ا  ــا عانــأي  عــاة لمل  سظــا   بوــن خ  ــناو  ــافملايت.

التـــ  رـــ   ااوـــاريعبـــن عـــيت  بوـــن خ  خـــذ الصـــفناا الع إب ـــا ب ـــل الأراســـا الصـــفنا  ر ف ذها اعـــأادلاـــأتب بعـــأها 

 ر  ـات طنينـا  الصـفناا الع إب ـاض ف ـا الوـناو عـن طنيـن ع.   ي ع ذلـا لـم  اعقـاو رمـنة رصـإريا رأا لها عالبملأيا 

 الت  لها به ا النااعا . الصفناا اايا اخ  ب 

رحــاج الصــفنا بنهــإت ع حــاج ك ف ــا رنــإل   تق ع اءظــ اال ت،  تملــن ااوــن خ الــذف هــإ ب ــل الأراســا ألاخيــر   لــم     

ها .يالا ف ذ النااعا عمل
 



 

26 

  

 

 

 

 

 

 

 الفصـــــل الثــــــــــــــــــــــــاني
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 يد :ـــــتمه

لخزينـة العامـة ثالـال العـاث تيـف تعتـا ات مـايات ماليـة  ـخمة باإن الصفقات العمومية مرتبطة ارتباطـا ثييقـا       

ن تعـــــون ملـــــا ليتـــــ  م عـــــامت ن ن هـــــوا  مـــــوال ال ـــــخمة  بـــــ  أأيـــــ  ,فممـــــا   ـــــ  فنتيجـــــة اعـــــ ي اليي ـــــات  ياريـــــة 

اق صـــاي  ن تاــــ  اوــــ اأ أنـــواتيو ثأ ــــعاليو للاثلــــة تلقيـــ  رتبــــاملصو ةــــا الـــر   مــــ   يــــة ,ثتلقيـــ  الصــــ  ة العامــــة 

  .اورى م   ية ثتر ي  الال العاث 

لصــفقات ا إبــراث ال قيقــة لراتــللــول  نــان لزامــا تلثيــا الييــوي  وــيما القانونيــة مغصــا للاثلــة ال  طيــة الت ــر عية 

 .راقبتصا ثكيفيات مالعمومية 

 :ةال الي اتفثتتي  وي و ال طرق ةا هوا الفصل إل  الب

 ماهية الصفقات العمومية املبحث ألاول:

 إلاجراءات إلادارية إلبرام صفقة عمومية.: ياملبحث الثان

 الرقابة على الصفقات العمومية. املبحث الثالث :
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اهية الصفقات العموميةم ألاول:املبحث   

تصــا تق صــاي ة ث أهمي تأوــوا خــو   لصــرأ النفقــات العموميــة ث  صــوإن الصــفقات العموميــة حــا إتــ ى   ــرا ات ال 

فهي أيا  هامـة ث إوـاتاتيجية ث هـعيا ال ـر   الروومة ةا الخطط الوطني  ه اأا ما  عتيا تلق  ت  ماتية ث هو

ار ع ث تجي ـــمل الرافــ  العامــة ث هــوا مــ  أ ـــل تو ــيط تق صــاي الــوطني ث تــوف ت وـــ مات اليزائــرم مــ  أ ــل انجــا  ال ــ

أكثــت ث تــرأ مجــال الصــفقات العموميــة ةــا اليزائــر تــ   تلــو ت لتو ــول إلــ  أتةــ  الةــبل ث إتمــاث الصــفقة   ــعل 

 ص ي  ث تما    الال العاث م  ال بو ر ث الفةاي .

 مية الصفقات العمو  مفهوم : املطلب ألاول 

إن  م  الصع  فيو الصفقات العمومية بصفة تامة ث نصوص تنظيمية بصفة وا ـة إاا لـو ن طـرق إلـ  مخ تـا    

 ال عريفات ال عتقة بالصفقات العمومية.

    :تعريف الصفقات العمومية -1    

 التعريف التشريعي :  -أ

ثفـ  , تبـتث بمقابـل مـع ال عـامت ن اق صـاي  ن  ةا مفيوث الت ر ع العمول ب الصفقات العمومية حا تقوي مل و ة      

النصـوص تتهصـا ةـا هـوا الروـوث  , ل تبيـة تا ـات الصـ  ة ال عاقـ   ةـا مجـال   ـ ال ث التـوا ث ثالخـ مات  طالرثاب

     .ثال راوات 

الســـي  تـــ   ث حـــا م قار ـــة ث الســـي  ملـــ  او خا ـــيا مـــ  وا ـــة النصـــوص الت ـــر عية ااعـــار  ـــلتصـــفقات العموميـــة   

إبرامـــ   ـــخي معنـــوم اث الصـــفقات العموميـــة تبـــار  تـــ  تقـــ   قـــوث ب : هـــوا الصـــ ي تيـــف تقنـــ ي تاـــا أن ثريت ةـــا

  . تأث ال راوا ثال  قص  انجا  أ  ال أث اق نا   لوا ث أث تق  و و مات طبيعة إيارية

 التعريف القضائي :  -ب

 تــا الت ــر عات الةــابقة إ  أن القجــا  اليزائــرم رتــو أن ال ــر  اليزائــرم تــرأ الصــفقات العموميــة ةــا مخ         

(اهـ  مجتـا ال ثلـة إلـ  اعريفـ  لتصـفقة العموميـة 1قـ ث اعريفـا لتصـفقة العموميـة  النا تـاتتال فصت  ةـا  عـ  

إلـــ  القـــول : ا تيـــف انـــ  اعـــرأ الصـــفقة العموميـــة بأ صـــا تقـــ   ـــر ط  2002-12-17ةـــا قـــرارا ت ـــت الو ـــور ث الـــ ر  ةـــا 

 واص تول مقاثلة أث انجا  م رث  أث أيا  و مة ا .بالخ ال ثلة

 :  خصائص الصفقات العمومية -2

                                             :ت م مل الصفقات العمومية بالخصائي ال الية

 اص بالتةي ت أث توتثمار   واعق   فقة ثات   أث أكثت ل لقي  ه أ مع ن  -

                       ج أث  فقة طتبات تا   عل اتفاقيات ونوية أث لع   أتواث.         تبتث تا   عل تق  برنام -

                                                 
 2012, يار الي ى, ت ن متيتة, اليزائر, طبعة  يارم تا  ال    العش ي, م ول لتقانون 1
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لـــــ ي الصـــــفقة طبيعـــــة الخـــــ مات الوا ـــــ  تأي تصـــــا ث أهميتصـــــا ث موقـــــع البتنـــــامج ثنتف ـــــ  ال ق  ريـــــة ث ر نامـــــة انجـــــا ا.           ت -

 يج 12.000.000,00مبت يـــا  ت الصـــ  ة ال عاقـــ   ال قـــ  رم ل ا ـــا غتجـــاث  البتـــ ااا نـــان وةـــاثم أث تبـــتث الصـــفقة  -

 يج بالوةبة لت راوات ثالخ مات . 6.000.000,00ث   ثأث التوا  بالوةبة لأل  ال 

 : طبيعتها القانونية و املعايير املميزة لها -3

    :طبيعتها القانونية :أوال 

مــ  الروــوث  02ث ال راوــات طبقــا متعــاث الــاي  تقــوي مل و ــة تبــتث قصــ  انجــا    ــ ال ث اق نــا  التــوا ث ث الخــ مات 

 2تفويجات الرف  العاث .ال جم  تنظيو الصفقات العمومية ث  247 -15الرئاس ي رقو 

 : 3مبايئ لجمان نجاتة الطتبات العمومية ث تو عمال ال ة  لتمال العاث أث   ال ر  اليزائرم ياية ث 

 ةالنافةترية  -

 ات   نالةاثا  ةا معامتة ال -

  فافية   را ات -

  مثـــل موهـــو  الصـــفقة العموميـــة ةـــا تمتيـــات تعـــون فهصـــا  يار  مـــ  وـــال الصـــ  ة ال عاقـــ   إمـــا مق ويـــة لةـــتع أث 

    ال.طالبة لخ مات ث ال راوات أث  اتبة 

 :ألاشغال إنجاز  -ا 

  مـ  الصـ  ة ال عاقـ   ث  لتيـ ي هـوا النـو ت تمومية لفائ   ترميو مو ا ث , أ  , تصتيق  ت عت  العمتية بأ  ال بنا 

را لات مــايات الاليــة السـي تخصصــيا ال ثلــة ليــا, ث ظــالصـفقات طا عــا بــالغ  هميــة مـ  تيــف طــرق إبراميــا ث تنفيـوها ن

ت مثل ةا  ع   تيان ةا م ار ع كبتى ث  خمة مثل الةـل  ث الو ـات الصـناتية اللبـتى ث بنـا  الةـ ثي ث اليةـور 

 . اثم تو صاص ثاللفا    ث انجا   نفاق لوا   و   إونايها إلقات الةر عة ث    الطر 

      :اقتناء السلع-ب

 بيــــة مــــثا, ث   جاــــا العموميــــة ث تجي ملهــــا ناق نــــا  لــــوا ث مل  هــــ فيا تزثيــــ   يار  ببجارع,وــــتع هــــرثرية لةــــ ت الرافــــ

مختفـة كـول  ال عتقـة  عقـوي  ـيانة ال جي ـملات ث  بخـ ماتال عاقـ   موهو  مثل هوا الصـفقات ةـا تزثيـ  الصـ  ة 

تســا ال راوـــات بمـــا أ صـــا تــ ول هـــم  الف ـــة القانونيـــة ل خــ مات مـــع إقصـــا  تمتيـــات وا ــة نال ـــام ن, النقـــل, الـــر ط, 

                           ال موي  باللير ا  ثال ا  ث الا .

   :تقديم الخدمات و انجاز الدراسات -ج

ات بــبع  الخصو ــيات ممــا  جعــل تيرا  تلــرص تاــا ال عاقــ  مــع م وةــات ث هي ــات مخ صــة تتةــو هــوا العمتيــ

طـا ع يثلـا ,  اات او صـاص ملاـا كمعاتـ  ال راوـات الو ئيـة ث أوـرم تلتيـ يتعون كمعات  ال راوات العمومية ق  

                                                 
 الاي  04 م  أتعاث الرووث الرئاس ي 15/ 2472

 الاي 05 م  أتعاث الرووث الرئاس ي 15/ 2473
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ث تلمـ  أهميـة هـوا  هو  ال راوة   عل وةم  لتعارض م  تل    قيمـة العـرض ث أهمي ـ ث تقوث  يار  ب ل    مو 

العمتيــــات ةــــا  مــــع العنا ــــر الاي ــــة ث الــــواري الب ــــرية ث الووــــائل الاي ــــة الا مــــة لــــول  .ث  ــــ و او يــــار هــــوا اليي ــــات 

الخ صــة بنــا ا تاــ  كفــا   أتجــا  مل ــ  ال راوــات ث ال جر ــة العامــة ث مطابقــة اللفــا   ال قنيــة متجــا  الل ــ  مــع 

 ال راوة الراي انجا ها. 

 :املعايير املميزة للصفقات العمومية  :يا ثان

 بقيـة  تاـ  ياريـة صـا ل مي ـمل العقـوي   وـو ع  ا تصاي طويل م  طرأ ال رت ن ث  ت  ع  العا  ت السي م  الملـ  

 4 :نوكر مغصا  ورى العقوي 

 :املعيار املادي -1   

 انخفـــاض العمتـــة,  عـــ  ال عـــ  ل  و ـــت  أث وـــعار   أكـــ نا تاـــ  أن موهـــو  الصـــفقات العموميـــة لـــو     ـــت كنظـــاث   قـــ    

 غوةـــــاثم أث   جـــــاث  البتـــــ  جـــــ  أنالـــــوم  ـــــني تاـــــ  أن نـــــل تقـــــ   ـــــفقة  15/247أتعـــــاث الروـــــوث الرئاســـــ ي   ـــــا ت

يج  6.000.000,00ث   ثيج بالوةـــــبة لأل ـــــ ال أث التـــــوا   12.000.000,00 بــــــال قـــــ  رم ل ا ـــــات الصـــــ  ة ال عاقـــــ    

 خ ماتبالوةبة لت راوات ثال

 :املعيار العضوي  -2   

تيارات  وـــــو ال ـــــر  اليزائـــــرم بالعيـــــار العجـــــوم ل عريـــــا الصـــــفقة العموميـــــة نـــــل تقـــــ  مبـــــتث مـــــ  طـــــرأألقـــــ       

مــــع إقصــــا    يارم العموميــــة ثاليي ــــات الوطنيــــة الةــــ قتة ثالو  ــــات ث البتــــ  ات ثال وةــــات العموميــــة اات الطــــا ع 

تـــ  تطــور ال نظـــيو  يارم ث  عيـــار العجــوم مـــا هــو إ  اعب ــت إن تطــور ال, ال جــارم  ال وةــات اات الطــا ع الصـــنا ا ث 

  نفاق العمومي  ثتقتن هو توتي  ثتوويع قوات  إبراث الصفقات ث الرقابة تتهصا   ث الي أ منا ي تا 

أن العقــوي البتمــة  كمــا أ ــار ال ــر  اليزائــرم مــ  وــال الروــوث الرئاســ ي الخــاص بتنظــيو الصــفقات العموميــة إلــ    

 ب ن إيارت ن   تخجع ليوا الرووث .

 :معيار الاختصاص -3

ثفقــا ليــوا العيــار وع بــت العقــ  الــوم تبتمــ  الةــتطة  ياريــة تقــ ا إياريــا إاا مــا أتــال القــانون تو صا ــ ي ةــا الفصــل 

القجـا   يارم ةـا النا تـات السـي ثالنظر ةا منا تات ث يتاثم هوا العقوي ليية القجا   يارم ث تتيـ  فعتمـا  ـ ول 

ت  العقوي اع بت تت  العقوي إيارية كما أن هوا العيار لو وةتو م  النقـ  تيـف أن فلـر  تو صـاص القجـاري  أتو 

 .حا نتيجة لطبيعة العمل ث ليا معيار ل 

 : شروط عقد الصفقات العمومية  الثاني باملطل

   :شروط عقد الصفقات العمومية -1       

   : تبتث ث تنفو الصفقات العمومية ثف  ال رثل ال الية

                                                 
   رائو الصفقات العمومية ثالبيات معافلتصا ةا الت ر ع اليزائرم  0162 -1 -الطبعة يارالرا ة لتو ر ث ال و  عخة  ث ث  ثلي 4  
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 يارية العامة الطبقة تا  الصفقات العمومية لأل  ال ثالتوا ث ثال راوات ثالخ مات يفاتر البنوي    -

نـو   قنيـة الطبقـة تاـ  نـل الصـفقات العموميـة ال عتقـة بال تيفاتر  ال عتيمات ال قنية ال اتكة السـي تلـ ي الاتتيبـا -

 ثات  م     ال أث التوا ث أث ال راوات أث الخ مات 

 بعل  فقة تمومية يفاتر ال عتيمات الخا ة السي تل ي ال رثل الخا ة -

 :بيانات الصفقات العمومية  -2 

ت جم  بيانات الصفقات العمومية نل الرا ـع القانونيـة ث الت ـر عات الةـارية السـي تـنظو هـوا الصـفقات ث حـا        

 الخصوص:  ات

 ال عريا ال قي  بامتجا  ال عاق  .    -

 . الصفقة ث  فتصو إلمجا ال هت ن قانونا    خاصهوية  -

 موهو  الصفقة مل ي ث مو وفا ث فا يقيقا. -

   نار اليزائرم تة  ال الة.البتغ الفصل ثالو   بالعمتة الصعبة ث ال -

  رثل التة   . -

  ل تنفيو الصفقة.أ -

 ن  ملل الوفا .ب -

  رثل فسخ الصفقة. -

 5تاريخ إمجا  الصفقة ث معان . -

 ث  ج  أن تل وم الصفقة فجا ت  ال  تا  البيانات ال لميتية آلاتية:

 كيفية إبراث الصفقة. -

 مغصا. إل  يفاتر  تبا  العامة ثيفاتر ال عتيمات ال اتكة الطبقة تا  الصفقات السي ا عل  ز ا     جزأ   ار  -

  رثل تمل ال عامت ن الثانوي ن ث ات مايهو إن ث  ثا. -

 بن  مرا عة  وعار. -

 .(إن نان مطتو ا بن  الره  ال يا م  -

 ات تةا صا,ث  رثل تطبيقيا,أث الني تا  تا ت  تفا  مغصا.نة  العقو ات الالية ثكيفي -

 كيفيات تطبي  تا ت القو  القاهر . -

 ة ت مل ال نفيو. رثل يوول الصفق -

  رثل او اث الصفقة. -

                                                 
-2005- امعة ال تا-التةي ت اللاوبي ث  يارم لتصفقات العمومية-موكر  تخرج لنيل  ياي  ليةانا ةا تتوث التةي ت تخصي ملاوبة-  ال اتم -- الحا بوتاث  5

                                                                                                                                                                        . 07ص
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 القانون الطب  ث  رل اةوية الخافات. -

 إبرامهاالصفقات العمومية وطرق : أنواع الثالثاملطلب 

م  أ ـخاص القـانون  ام  أهو ثوائل ن ال  يار  العامة ,العقوي السي تبتهما مع ت تها م    خاص ووا  نانو    

نجـ   10/236ي ليةت نتيا م  طبيعة قانونية ثات   مثا تةـ  الروـوث الرئاسـ ي رقـو :العاث أث الخاص ثهوا العقو 

 6.تل    أنوا  العقوي السي تبتميا  يار  أث اليي ة العامة  

 أنواع الصفقات :  -1

 : يـتخ تا الصفقات العمومية تة  أوالي  إبراميا, ث ةا هوا  طار نم مل ياية مغصا ث ه

 :الصفقة الطلبية-أ

اق نـــــا  التـــــوا ث أث تقـــــ  و الخـــــ مات اات الـــــنمط العـــــايم ث الطـــــا ع  أث    ـــــ ال إنجـــــا   ا ـــــ مل  ـــــفقة الطتبـــــات تاـــــ 

 اال لرارم 

قابتــة لت ج  ــ  يثن تجــاث  ومــا وــنوات ث تجــ ي إ ــرا ات إبراميــا, ث تجــم    ــار  للميــة أث قمــة ال ــ ثي الــ نيا ث 

 . 7القصوى لتةتع أث الخ مات

 :صفقة التسوية-ب

تموميـة,تفرض هـوا  أمـوالتالـة ناتجـة تـ  قـو  قـاهر  كخطـر ملـ ق باوـتثمار  أث  مل  تصرها ةـا هـبط ثهـعية    

الصــــفقات العموميــــة مــــع  بــــإبراثالصــــفقة نفةــــيا تــــ ن القيــــاث  عمتيــــات   تخجــــع لص ــــرا ات ث ال نظيمــــات الخا ــــة 

ت ,باوـــــ ظيار نـــــل الويـــــائ  الجـــــرثرية تم عيـــــا بعـــــل الصـــــفات نظـــــرا لـــــا   طتبـــــ  مـــــ  وـــــرتة ال نفيـــــو ث ات بـــــار لـــــا هـــــو   

الةــن  ث الــ  نتمــا  إلتمــاثكةــن ات الطتــ  الســي تعــون بالجــرثر  قــ  قــ مت لرــخي ثاتــ  مــع اكــر مــا تبقــ  اق نــا ا 

  8:تسا ت و تمتية التةوية توفر ياث  رثل  ب  م  معينةتجاث  مجمو  تنجا ات ت بة 

 أن ت و العمتية وال م ملانية تاث  ثات . -

 اتاض ا اب  ال وري ات.اف -

 .لبتمج إبراميا  تقا مع نفا ال عاق أن ت و  ميع العمتيات الةابقة ث تسا ا -

 :عقد البرنامج-/ج

هو تق   أوو  عل تتفاقية الةنوية تن ما   عت   مر ب وقعات م ع ي  الةـنوات ف صـ ر هـوا تتفاقيـة طبيعـة   

ل وقعـة لتبتنــامج إهــافة إلـ  تــاريخ ث ا ـال تنجــا , فالعقــ  تبـار  تــ  مخطــط الخـ مات البــتمج القيـاث  صــا نال عــاليا ا

 9توتثمارية ث تمتيات ال جي مل نالقياث بانجا  الو  ات اللبتى نالطرق الةر عة ث الطارات.  تتمويل العمتيا

                                                 
  ال جم  تنظيو الصفقات العمومية 10/236م  الرووث الرئاس ي رقو  10ث4 الاي   6

  2012ال    العش ي, م ول لتقانون  يارم, يار الي ى, ت ن متيتة, اليزائر , طبعة تا   7

 2012تا  ال    العش ي, م ول لتقانون  يارم, يار الي ى, ت ن متيتة, اليزائر , طبعة  8

 434-91م  الرووث ال نفيوم رقو  15الاي   9 
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 :طرق إبرام الصفقات العمومية -2

 10: طريقة التراض ي :أوال

ث  لتيــ ي ال عاقــ  فقــط يثن الــ تو  ال ــعتية لتمنافةــة ,  ــفقة لقاثلــة ثاتــ   هــو إ ــرا   ــ و بواوــطة تخصــيي   

 : بالاتاض ي  لان

 :التراض ي البسيط -أ

هــو اتجــاا  يار  ث منــو اليتــة  ثلــ  إلــ  م عامــل م عاقــ  ثاتــ , ث تباتــف معــ   مــور ال عتقــة بالصــفقة نالةــعر ثا ــل 

 :ض ي البةيط ةا ال ا ت ال اليةال نفيو ث تتجئ الص  ة ال عاق   إل  الاتا

ن ما    مل  تنفيو الخ مات إ  تا     م عامل م عاق  ثتي   ل ل ثهعية ات عارية أث  نفـري بـام اا الطريقـة ت -

 ال لنولو ية السي او ارملصا الص  ة ال عاق  .

  ةا اليـ ان ث   وةـع  ال ليـا طر ياهو   عرض ل  مت  أث اوتثمار, ق    جةةا تا ت تو عيال ال ح العتل بخ -

 مع ا ال الناقصة.

 ان  واوية.أث توق ت تا ات الةع يةا تالة تموي  مة عيل مخصي لجمان و ت تق صا -

 تن ما   عت   مر بم رث  ام أثلوية ث ام أهمية ثطنية. -

 - تن ما    من   ين   ا ر عا   أث   تنظيمي    م وةة   تمومية   اات   طا ع    نا ا   ثتجارم  

 تقا  تصريا   لتقياث   بميمة  الخ مة العمومية 

 :التراض ي بعد الاستشارة  -ب

هو إ را  ملص أ م  والـ  الصـ  ة ال عاقـ   ال صـول تاـ  م عامـل م عاقـ  هـم  مجموتـة مـ  ال عاقـ    معرثةـا 

 و يـــار ال عامـــل ال عاقـــ  بنـــا  تاـــ ة ةـــا االيويـــة ثالعـــ ي ث الـــ  بمراوـــتتصو ث ثهـــعيو موهـــع النافةـــة, ثلـــصيار  ال ريـــ

الصـ  ة ال عاقـ   إلـ  الاتاضـ ي  عـ  توت ـار   أمعيـا تلقيـ  مصـ  ة  يار  تيـف ت يـ ى معا  ت ث  رثل تجعيا ث تر 

 :ةــــــةا ال ا ت ال الي

 تن ما    ح أن ال تو  إل  النافةة ت ت مج  ة. -

 يو  إل  الناقصة.خا ة السي   اة تزث طبيعتصا ال ةا تالة الصفقات ث التوا ث ث الخ مات ال -

 التوا ث بمو   قرار م اتا ب ن الو ير العتا بالالية ث الو ير العني. ث تل ي قائمة الخ مات  -

 :طريقة املناقصة  :ثانيا

هـو إ ــرا  وةـتص أ ال صــول تاـ  تــرثض مـ  تــ   تارهـ ن م نافةــ ن مـع تخصــيي الصـفقة لتعــارض الـوم  قــ ث   

م  تيف الزا ا تق صاي ة, ث ال يو  إل    يار ةـا هـوا ال الـة إلزامـي ث كمـا تلـرر الناقصـة بالت ـة   فجل العرثضأ

 11الوطنية ث ل ة أ نبية ثات   تا   قل, إا  مل  لتمناقصة أن تعون ثطنية أث يثلية
                                                 

 15/247م  الرووث الرئاس ي  49الاي   10

 ال جم  تنظيو الصفقات العمومية 10/236  الرووث الرئيي ي م 31الاي  11
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 :تلتي ي الناقصة ت   أ عال ث حا

  ف وح :طت  ال   الناقصة الف وتة أث العرثض 

 .اثحا إ را   مل  مم مر ح أن   ق ث  عرثه  فهص

 : الناقصة الل ثي  أث طت  العرثض الل ثي 

 12ث حا إ را    وةم  بالعرض إ  لتمر   ن الو   ت وفر فهصو  ع  ال رثل الخا ة الل ي  مةبقا.

 الاستشارة الانتقالية: 

و الـو   تـو اوـ  تا صو وصيصـا لـول   عـ  ان قـا  أثلـا, هـوا ثحا إ را   عون الر  ون الروي ليو بالعرض فهصا هـ

 13تن قا    و باو يار الر   ن الو    وهعون ةا تالة منافةة تا  تمتيات معق   أث اات أهمية بال ة.

 املزايدة: 

ـــثه ي إ ــرا  وةــم  ب خصــيي الصــفقة لتعــارض الــوم  قــ ث أتةــ   يمــان ث ا ــمل العمتيــات البةــيطة مــ  الــنمط ـ

 ايم, ث   تخي إ  الر   ن الوطني ن أث   ان  القيم ن ةا اليزائر.الع

 املسابقة: 

 ثحا إ را   جعل ر ال الف  ةا منافةة قص  انجا  تمتية ا  مل تا   وان  تقنية ث اق صاي ة ث  مالية ث فنية.

 :شروط إلاعالن عن املناقصة -ج

  الية: ج  أن  ل وم  تان ت  الناقصة تا  البيانات ال

  -  اةمية   الص  ة   ال عاق     ثتنوا صا   ثرقو   اعريفيا   اليباري،

  -  كيفية   طت    العرثض،     

  -   رثل   ال أهيل   أث   تن قا     ثلا،  

  -  موهو    العمتية،  

  -    مو ز    بالةتن ات   الطتو ة   مع   إتالة   القائمة   الفصتة   إل    أتعاث   يفات   ال رثل   اات   الصتة،  

  -  م     تلج ت   العرثض   ثمعان   إ  ا    العرثض،  

  -  م      اتية   العرثض،  

  -  إلزامية   كفالة   ال عي ،    إاا   اق ن ا    مر،  

ا ةـ   ظرفـة  هـوا  ثتوهـع إتعـاثب  ثمقفتـة  منفصـتة  أظرفـة  ةـا  ثالعـرض الـالا  ال قني  ثالعرض  الات ح  متا   وهع -

ــــــل  بإتعــــــاث  مقفـــــل  اوــــــر   ظـــــرأ
َ
ف

ْ
  ثتقيــــــيو   ظرفــــــة  فـــــ    لينــــــة  طــــــرأ  مـــــ    فــــــ    إ      ا   تبــــــار   ثيلمـــــل  ثُم 

   العرثض
                                                 

 ال جم  تنظيو الصفقات العمومية 10/236م  الرووث الرئيي ي  31الاي  12
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  -  يم    الويائ ،    تن    تق جا   .  

   را ات  يارية إلبراث  فقة تمومية . :الثاني  البلف

 جـــ  الـــرثر تاـــ  تـــ   مراتـــل ت مثــــل ةـــا إ ـــرا ات معينـــة تـــ يها الت ـــر ع ث هـــوا مـــا  م ملهـــا تــــ   ليـــ و إبـــراث  ـــفقة 

العقـــوي  ياريـــة  وـــرى ث اةــــم  هـــوا   ـــرا ات بجـــمان او يــــار أتةـــ  العـــرثض ةـــا منافةــــة نز صـــة , ث بال ـــالا هــــوا 

لـ  بطـان الصـفقة. ففيمـا ت مثـل هـوا   را ات تقي  ترية  يار  ةا إبراث الصفقات العمومية ث مخالفتصا قـ  تـ يم إ

 ؟  را ات 

 :الخطوات ألاولى إلنشاء صفقة و أطرافها  :املطلب ألاول 

 : ةا الراتل ال الية  ت مثل وطوات إن ا   فقة   

 :عموميةإنشاء صفقة مرحلة  -1

ت أث وـــ مات  ـــ فعيا إلـــ  تا ـــة ثم طتبـــات  يار  العموميـــة إلـــ  الـــ  الشـــ ي  بانجـــا  أ ـــ ال أث اق نـــا  مـــواي أث يراوـــاا

 (14 القياث  عمتية ب ن طرأ معنوم ث  ور طبيعا قاير تاا تتبية متزماملصا.

 ث ل لقي  ال   ج  أن تمر  صوا الخطوات:

 انجا  بطاقة تقنية. -

 غ.تخصي تمتية  نجا  طبقا لتبطاقة ال قنية مع تل    البت -

 ا الصفقة م رثتة.انجا  يفات ال رثل لتم اتم ث بنويا لعي تعون هو -

 لينة الصفقات العمومية. ىالصايقة ل  -

 و  الناقصة الو ور .نث ةا الو ر  الرومية مع اكر (بالت سي الوطنية ث   نبية القياث باإلتان ةا اليرائ  -

 :أطراف الصفقة العمومية  -2

 ـخي وـاص  أم  ياريـة وةـة العموميـة ال أث البت  ـة  أث الو  ـة   ثل العمومية ب ن طرف ن الطرأ  الصفقاتتبتث 

 15ات باريا في فقان تا  تنفيو تمتية مل ي   أث  خصا طبيعيا   و ت  عون هوا  أن مل  

 :املصلحة املتعاقدة -أ

ث حـــــــا تتـــــــ   يارات العموميـــــــة ث اليي ـــــــات الوطنيـــــــة الةـــــــ قتة,ثالو  ات ث البتـــــــ  ات ث  , حـــــــا الطـــــــرأ  ثل ةـــــــا العقـــــــ 

ة اات الطــــا ع العتمــــي ث الثقــــاةا ث ال ــــي ث ال وةــــات العموميــــة اات الطــــا ع الصــــنا ا ث ال جــــارم ال وةــــات العموميــــ

تن ما تعتا هات   و ت  بانجا  م ار ع اوتثمارية تموميـة بمةـاهمة  صائيـة ل ملانيـة ال ثلـة .ثلعـ  ال طـرق إلـا اعريـا 

 16 .  ث هو ال عامل ال عاق  مع  يار الطرأ  ثل م  الصفقة  ل و تتينا يراوة الطرأ الثاني م  العق

 :املتعامل املتعاقد مع إلادارة -ب

                                                 
   10ص -ل جم  تنظيو الصفقات العمومية ثتفويجات الرف  العاثا 20/09/2015ال ر  ةا  247/15ث الرووث الرئاس ي رقو  37الاي   14 

  2010وطيا  , نا ر لباي الو  مل ةا القانون  يارم ,الطبعة الرا عة يار الج ي لتو ر ث ال و  ع, 15

 .52ال عت  ب ص   اليري   الرومية رقو 24/07/2002ال ر  ةا  02/250م  الرووث الرئاس ي رقو  02الو   16
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 ملـ  لتم عامــل ال عاقــ  أن  عــون اهـو الــ  الــوم  مثـل الطــرأ الثــاني ةـا العقــ  ث  طتــ  تتيــ  كـول  اةــمية القــاثل, 

 ام جامن ن.  خصا أث ت   أ خاص طبيعي ن أث معنوي ن  تاملمون بمق ن ي الصفقة إما أفراي أث م اتك ن ث 

كمـا  ملــ  لتمصــ  ة ال عاقــ   العموميــة أن ت يــا   يــة تنفيــو وـ ماملصا ث تلقيــ  أهــ افيا إلــ  إبــراث  ــفقات اعقــ  مــع 

 قصــــ  بال عــــامت ن   انــــ  ل وةــــات   نبيــــة ت ــــت العائنــــة ةــــا اال وةــــات   نبيــــة الواقعــــة ةــــا اليزائــــر أث وار يا.

  ا.واليزائر ث السي تق ث همانات اات طا ع تعومي ث همانات تة  ال نفي

الـوطني ث   ن ـاجأن ال عامل ال عاق  الوطني هو ال  الرخي القانوني الوم   م مل بومة مالية مة قتة مع م ا تاـا 

ث عمـل  اهـ ا مـ  ا ـل تلةـ ن نوتيـة ث تطـوير القطاتـات العموميـة ث تلقيـ  الصـ  ة   عون قايرا تا  تتبيـة الطتـ 

 ا. لتمن وج ام   ل اليزائرم ةا  ميع أنوا  الصفقات %15 من  هامش أفجتية    فوق االعامة 

 عروض و شروطهاالاملطلب الثاني: تقديم 

 لــررثا  أنن تاــ  الي مــ ن إفــ اقفيو تــول الناقصــة  لتمعنيــ ن ل ل  ــ  مــو يثإتطــا  ميتــة ملــ    ــيار, عــ  تمتيــة   

 .ترثهيو تة  النمواج الل ي م  طرأ  يار  

 :تقديم العروض -1

  و إ  ا  العرثض ةا ا ل  ل ي تبعا لعنا ر معينة مثـل تقـ  و موهـو  الصـفقة العاـملث طرتيـا ث الـ   ال ق  ريـة   

تـ ي مملـ  مـ   مكبـت اللـ ي الجـال ثاوـعا    ـل فسـح  أن جـ  نـ  إف أمـر ثميما  ل  مـ  ,  إل صال العرثض ةالا م

  مل  لتمص  ة ال عاق   أن تم ي   ل الل ي إل  ا  العرثض إاا اق جت الظرثأ ال . ال نافة ن.

 :شروط تقديم العروض -2

 :    ج  أن ا  مل العرثض تا  ما  اا

 .(روالة ال عي  روالة العرض  -

 ال صري  با ك  اب. -

 ال صري  بالنملاهة-

  لرر العرض ثف  يفات ال رثل. -

 ال عي .مبتغ  %1 ال ث التوا ث السي  منل  أن تقل ةا أم تال ت  كفالة ال عي  الخا ة بصفقات    -

ث تت مــــاي    ــــ الث الاتتيــــ  لصــــفقات  ال أهيــــل  ــــياي  نــــل الويــــائ  الســــي تخــــي تأهيــــل ال عيــــ  ةــــا اليــــ ان العني -

 ث كوا الرا ع الينية.(واترالصفقات ال 

ل الويــــائ   وــــرى الســــي ا ــــاتطيا الصــــ  ة ال عاقــــ  , نالقــــانون  واســــ ي لتم وةــــة ال عيــــ   ث الســــيل ال جــــارم, نــــ -

 ثال صائل الالية ث الرا ع الالية.

  و      انــ  الــايات هي ــات الجـمان ت  مــا ا بالوةــبة لتم عيــ    الـوطني ن ث ال عيــ ال ـيايات اليبائيــة ث  ــي -

 تمتوا ةا اليزائر.
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ةـــ خرج مـــ  صـــ يفة الةـــواب  القجـــائية لتم عيـــ  تنـــ ما   عتـــ   مـــر  رـــخي طبيعـــا, ثلتمةـــ ت أث لتمـــ  ر العـــاث م -

 لتم وةة تن ما   عت   مر بال ركة.

 معايير اختيار املتعامل املتعاقدشروط تأهيل املرشحين و  :املطلب الثالث 

 :تأهيل املرشحين -1

 بـراث  يـةتنفيوها كيفمـا نانـت كيف   قوث  ات  ال رث  ب خصيي الصفقة لتم وةة السي وع ق  بأ صا قاير  تاا

 17االقرر .

ث  ملــ  أن  لتيـ ي ال أهيــل ا ـات  ال ــرث  ال أكـ  مـ  قــ رات ال وةـة ال قنيــة ث الاليـة ث ال جاريـة,  كمـا  وبيـا تاــ

 باو يــار إلــا اليي ــات ال خصصــة ال هتــة أث تن قــا   ثلــ  لتمر ــ  ن ث الــ  طــا ع تت مــاي تلاملامــي ث إوــناي الصــفقة 

 اتمتيات معق   بال ة  همية  الر   ن الو    وهعون تا

  18(:املقاولة)معايير اختيار املتعامل املتعاقد -2

 :الثوابت ال الية   ج  أن  را   ةا او يار القاثلة تا

 من وج.  ل اليزائرم أث   نبي لت -

 الجمانات ال قنية ث الالية. -

 الةعر ث النوتية ث ا ال ال نفيو. -

 لوطني ث أهمية ال صي أث الواي العالية يانويا ةا  وواق اليزائرية.اال عامل مع تق صاي  -

  ع  النافةة السي  ج  أن اةن  أواوا إل  الطا ع ال قني لاقاتاتات. او يار معات  ال راوات -

الخ مــة  عــ  البيــع,  ثل ال مويــل الســي تمنليــا ال وةــات   نبيــة ث الجــمانات ال جاريــة ث  ــرثل يتــو الن جات ــر  -

 .(ثالصيانة ث ال عوي 

ا انجــــا  قةــــو مــــ  تــــ   م عــــامت ن كمــــا  ملــــ  أن و ــــارا نــــل ثاتــــ  مــــغصو ةــــ   ملــــ  لصــــات  ال ــــرث  أن وةــــتن  إلــــ -

اثلون با  ـاتاا ث ال جـام   نجـا  ال ـرث  كمـا   وةـم  بـأم تفـاثض ال رث  إاا اق جت الجرثر  الـ  ث  تاـملث القـ

 مع ال عاه     ع  ف   العرثض ث أينا  تقييميا  و يار ال ري  ال عاق .

 الرقابة على الصفقات العمومية. : املبحث الثالث

ث رقابـــة فعـــال  جـــم  تلقيـــ  اع بـــت ثظيفـــة الرقابـــة اليانـــ   و ـــت مـــ  العمتيـــة  ياريـــة بليـــف تل مـــل بوهـــع نظـــا    

مةــــ وى مةــــ مر ث مرضــــ ي مــــ   يا . إن تخطــــيط الرقابــــة مم ن ــــال  ــــنا ا وع بــــت مــــ  مم ــــملات الصــــناتة ال   ثــــة, 

فالرقابـــة الييـــ   تاـــ   فـــراي ث الـــواي ث آلا ت ث  مـــوال اع بـــت مـــ  ال طتبـــات الرئيةـــية لنجـــاح أم  ـــركة  ـــناتية ةـــا 

 19ر ع اليزائرم  جع نصوص قانونية تجم  رقابة معالة لتصفقات العمومية.تلقي  أه افيا ث ليوا فان الت 

                                                 
 همر ع وب  اكر -15/247م  الرووث الرئاس ي رقو  53اي  ال 17
 2014/2015إ را ات او يار العامل ال عاق  الةنة اليامعية –مية و الصفقات العم –موكر  تخرج لنيل  ياي  ل راوات اليامعية ال طبيقية  18

 فقات العمومية ثالبيات معافلتصا ةا الت ر ع اليزائرم  رائو الص 2016 -1 -الطبعة  ث ث  ثليخة يارالرا ة لتو ر ث ال و  ع  و اا    19
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 :   الرقابةمفهوم  :املطلب ألاول 

 : تعريف الرقابة -1

بأ صـــا تنطـــوم تاـــ  تلقيـــ  تمـــا إاا نـــان نـــل اـــ ي   لـــ ث طبقـــا ل خطـــة الوهـــوتة ث ال عتيمـــات  :ا وعرفيـــا هنـــتم فـــا ول 

 (1  ا  ار  إل  الجعا ث  وطا  بقص  معاليتصا ث منع تلرار ت ثثصا, الصاير  ث البايئ الل ي  ث أن ترهيا هو 

الـ  اليـز  مـ  ثظيفـة الـ  ر السـي تخـ ي بمرا عـة اليـاث الخ تفـة ث ال لقيـ   اكما  مل  أن اعرأ الرقابة تاـ  أ صـا:

 (2ا تين ن.مما تو تنفيوا ث مقارن   بما  ج  تنفيوا, ث اتخاا القرار الا ث ةا تالة او اأ مةار 

أ صــا ثظيفــة إياريـة ملصــ أ إلــ  ال أكــ  مـ  أن تلقيــ   هــ اأ  لــ ث تةـ  الخطــة الوهــوتة, ثالــ   :اث اعـرأ كــول 

بم ا عــة تنفيــوها ث مقارنــة الن ــائج الفعتيــة ال وقعــة, ث مــ  يــو اةــ طيع  يار  اوــ خ اث ن ــائج هــوا القارنــة ةــا ثهــع 

 (3ا وطط الة قبل.

 (4ا بة اعني أن  مور وارت كما  ج  أن اة ت.الرقا :اث اعرأ كول 

 :ث بنا ا تا  ما وب   مل  او و اج ثظيفة الرقابة ال مثتة ةا

 مقارنة ما تو تنفيوا بالخطط الوهوتة. -

 اتخاا   را ات ال ص يلية ت   يا  الخطط. -

 أيا  فعالة ل لقي  أه اأ ال وةة. -

 الصفقات. أنواع الرقابة على املطلب الثاني :

تخجـع الصــفقات الســي تبتمجيـا الصــالح ال عاقــ   لترقابــة قبـل يووليــا ت ــمل ال نفيــو, ث قبـل تنفيــوها ث  عــ ا, ث هنــاا   

 :ياث أنوا  م  الرقابة تا  الصفقات ت مثل فيما  اا

 :الرقابة الداخلية -1

 :ـت مثل أهمية الرقابة ال اوتية ةا أ صا نظاث وةم  ب

 إ را ات انطاق الصفقة العمومية ث كوا مطابقتصا لتقانون.همان ال للو ةا  -

مان مصــ  ة  يار  ب لقيــ  النوتيــة الائمــة لتةــعر الناوــ  ث ةــا آلا ــال الرتو ــة مــ  طــرأ ال عامــل ال عاقــ  هــ -

 ال هل فنيا ث قانونيا.

فايملصو مــ  نفــا العتومــات ث  وول ةــا وــياق الصــفقات العموميــة باوــ هــمان مبــ أ الةــاثا  بــ ن ال وةــات ةــا الــ -

 وجوتيو لنفا القوات .

 20لينة ف   تظرفة ثتقييو العرثض ل ى الص  ة ال عاق   .ث الرقابة ال اوتية ت جة  ةا 

 :و تقييم العروض  لجنة فتح الاظرفة -أ

                                                                                                                                                                  
 

 32ص :  2011الجزائر : مطبعة رويغي,  01لدغش رحيمة, تنظيم الصفقات العمومية, ط  20
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العـــــرثض  ثتلتيـــــل تلـــــ ث الصـــــ  ة ال عاقـــــ   ةـــــا إطـــــار الرقابـــــة ال اوتيـــــة لتصـــــفقات العموميـــــة لينـــــة فـــــ   تظرفـــــة

ثتت ــــعل مــــ  مــــوظف ن مــــ هت ن تــــا ع ن لتمصــــ  ة العاقــــ    خ ـــــارثن , ثالبــــ ائل ث وــــعار تو ياريــــة تنــــ  تق جــــا  

, تقــــوث هــــوا ال ينــــة  عمــــل إيارم ثتقنــــي اعرهــــ  تاــــ  الصــــ  ة ال عاقــــ   الســــي تقــــوث بمــــن  بمو ــــ  مقــــرر  للفــــا ملصو 

  ات القانونية ث ال نظيميـة العمـول  صـا ث هـوا مـا  ـا  بـ  الروـوثلل  ةا إطار   را  ياث ليا ال رية ةا ا ليتالصفقة 

 :,  ث ت مثل مياث هوا ال ينة ةاثتفويجات الرف  العاث  ال جم  تنظيو الصفقات العمومية 15/247الرئاس ي 

 تثبت ص ة اسييل العرثض ةا سيل واص. -ا

 تتات.لقااع  قائمة ال عي ات تة  ترتي  ث وليا مع توهي  مبالغ ا -

 اع  ث فا مخ صرا لتويائ  السي   عون مغصا ال عي . -

لرر ملجرا أينا  انعقاي اليتةة الوم  وقع   ميـع أتجـا  ال ينـة ال اهـري , كمـا تلـرر لينـة فـ   تظرفـة تنـ  ت -

تنقجــا  ملجــر  عـــ ث  ــ ثى العمتيــة  وقعـــ   تجــا  ال اهــري , كمـــا  جــ  ان  ل ــوم اللجـــر تاــ  ال خصصـــات 

 (1ا ق    لا  صا أتجا  ال ينة.السي 

ث    جـــ  أن اع مـــ  ال ينـــة ةـــا تقييميـــا لتعـــرثض تاـــ  معيـــار الةـــعر فقـــط لـــوا  جـــ  أن اع مـــ  تاـــ  تـــ   معـــا  ت, ث  

 :ميمتصا  واوية ت مثل ةا

 رثل إقصا  الات يلات ثالعرثض ت ت الطابقة لل وى يفات ال  -

 الباقية تلتيل العرثض   - 

 ةا   ثل مقارنة.ترتي  العرثض  - 

 رف  العرض  اقاتاتات تا  الص  ة العاق   مثا  ن تق ثأباو طاتتصا كما  -

 :الرقابة الخارجية -2

 21لجنة الصفقات : -أ

ل مل ن لينة الصفقات م  إهفا  رقابتصـا تاـ  الصـفقات   عـ ن تاـ   ـات  الصـفقة أم الصـ  ة ال عاقـ    تقـ  و 

 و مل تا  : متا

بالل ــوأ ال اليــة الو ــفية , اللميــة ,النوتيــة ثقائمــة الةــعر بالوتــ   ثنــل الويــائ  الثبوتيــة  ام ــرث   ــفقة مصــ و 

ثال قنيـة ثروــالة ال عيـ  ,بطاقــة ال ــرث  ملـرر  مــ  طـرأ ل ينــة الوطنيــة لت خطـيط ,بطاقــة تلتيتيـة لتم ــرث  ,قــرار 

 .ال عريا بمتا ال رث  ثماتق  ثنل العتومات ال لميتية 

الـــــونور  ثيعـــــون ا  ماتيـــــا صـــــ يلا بلجـــــور  تتبيـــــة الطتقـــــة متجـــــا صا ,ثإاا لـــــو  ل مـــــل  ثتج مـــــع ال ينـــــة 

تــ ث  أث  ال أ ــ ت ثتقــوث بمــن  أ ــاث ثيعــون ا  ماتيــا صــ يلا ميمــا نــان تــ ي ال جــور  08النصــاب  ج مــع ةــا تجــون 

تأ ــل مــن  الصــفقة موفقــة أث ت ــت موفقــة لتصــفقة ,أث   مصــ و ة ب لفظــات ال أ ــ ت منليــا بقــرار مةــب  ثقــ  تعــون 

                                                 
  02/250م  الرووث الرئاس ي  114/115الاي   21 
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ات بـار مـ  مـن  ال أ ـ ت  ثلعـ   وـ ة أ ـير  (06 ال  ـ  ةـا ا ـل  أث  ك مال العتومـات ثيوبيـا البـ   ةـا تنفيـو الصـفقة 

 .  اع بت الصفقة كأن لو تل    لمرثر هوا 

 خـو مقـرر أن   ( البتـ مرئـيا الجتـا ال ـعبي  أث الـوالا  أث ت   مل  لصات  ال رث   الـو ير   أرف  ال  تالةثةا   

الجتـــا الـــوطني لت خطـــيط ثنســـخة ل ينـــة العنيـــة ثنســـخة ل ينـــة الوطنيـــة  إلـــ خة منـــ  ســـثتروـــل ن 22تجـــاث  مةـــببا .

 لتصفقات .

ث ةـــا إطــــار العمـــل ال عــــومي, ةـــا ال لقــــ  مـــ  مطابقــــة  15/247ت مثـــل تا ـــة الرقابــــة الخار يـــة ةــــا الروـــوث الرئاســــ ي  ث  

ث ترمـــي الرقابـــة الخار يـــة  اا مـــلتت ـــر ع ث ال نظـــيو العمـــول  ص , ـــات الخار يـــةهـــة تاـــ  الييث الصـــفقات العموميـــة العر 

  .اال عاق   لتعمل البتمج بليفية نظاميةال لق  م  مطابقة الص  ة  إل  أ جا

 املراقب املالي : -ب

الـالا قبـل  بالصرأ الخـ ي لرقابـة قبتيـة مـ  قبـل الراقـ   مر  صا   أمر تخجع نل  فقة تمومية ميما نان طبيعتصا 

  رفيا م  طرأ اللاو  العمومي 

 بخصوص م ملانية البت  ة : فان قابن ي الجرائ  ال نوتة هو الو    ماروون هوا الرقابة .   

 :الرقابة الوصائية -3

الروـــــوث الرئاســـــ ي ةـــــا ال لقـــــ  مـــــ  مطابقـــــة  هـــــوا ت مثـــــل تا ـــــة الرقابـــــة الو ـــــائية الســـــي تماروـــــيا الةـــــتطة الو ـــــية ةـــــا

 23سي تبتميا الص  ة ال عاق   مه افيا الفعالية ث تق صايالصفقات ال

ث ال أك  م  نون العمتية السي حا موهو  الصفقة ت ول فعا ةا إطار البتامج ث  وبقيات الروومة لتقطـا , ث تنـ   

نتف ــ    ماليــة ال ــرث  الــونور ث  إنجــا  التةــتيو الغصــاري لتم ــرث , اعــ  الصــ  ة ال عاقــ   تقريــرا قيمــا تــ  ظــرثأ 

مقارنـــة باليـــ أ الةـــطر, ث  روـــل هـــوا ال قريـــر تةـــ  نوتيـــة النفقـــة التـــزث  صـــا إلـــ  الـــو ير أث الـــوالا أث رئـــيا الجتـــا 

 ال عبي البت م ث كول  إل  هي ة الرقابة الخار ية الخ صة.

 : : الرقابة املسبقة للجنة الصفقات العمومية الثالثاملطلب 

صفقات العمومية ةا م ا عة نل الصفقات العمومية فهي بول  تق ث مةات ملصا ةا مجال ت مثل ميمة لينة ال    

 . ثفقا لتقوان ن النظمة لخ تا مراتل الصفقات العمومية ث أو تا ال ا عة الي انية ليا إبرامياتلج تها ث 

ات ث حا السي تمنليا ال أ  ت  ث الرقابة الخار ية الة قتة ةا هوا الجال حا مركز القرار بالوةبة لرقابة الصفق

 . ل نفيوها كما  مل  أن ترفجيا

( م  تاريخ ا  ا  التا العامل ل ى لينة 20ث   وج تمتيا بمن  ال أ  ت  أث رفجيا وال م   ت ري   وما  

  : م خصصة ث ت جم  ال أ  ت  العنا ر ال الية

                                                 

 15/247م  الرووث الرئاس ي  49الاي   22

 15/247م  الرووث الرئاس ي  159الاي   23
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 . الرقو الخاص بال أ  ت  -

 . تاريخ ال أ  ت -

 . ال ينةرئيا  إمجا -

تعون هوا ال أ  ت  مرفقة ب لفظات موقفة أث ت ت موقفة ، لول    ب  م  ال قتيل ث ال أ  ت  حا السي  أنث  مل  

تل ي لنا ب ا ة تنفيو الصفقة العمومية ث   تنفو م   وث ال وقيع بل م   وث من  ال أ  ت  تيف  ل ي الرووث 

الوالية ل اريخ اةتيو  أ ير ( 06  قة أث م  قا ال  ري  وال الةنةةا تنفيو الصف تب  ائية لزامية  02-250

 . انقجت هوا ال   ا اير يراوتصا م       م  طرأ ال ينة الخ صة ثإااال أ  ت  تا   كثت 

ترف  ب لفظات موقفة تن ما   صل بجوهر الصفقة ث تنفو بمجري موافقة الةتطة الخ صة  أن مل   ال أ  ت  إن

اة وةا ما ت طتب  ال لفظات ث  ج  تا  الص  ة ال عاق   أن تطت  ال أ  ت  ، ثااا ت لت الص  ة  ع  أن 

الصفقات السي نانت موهو  ال أ  ت  م  قبل ث   تتهصا اتاث ال ينة بول  ث ت ول   إت ى إبراثال عاق   ت  

 . ة( أ اث قبل انعقاي ا  ما  ال ين08يمانية   الص  ة ال عاق   إت اي موكر  تلتيتية ث إرواليا ةا ا ل     جاث  

ث ةا تالة إاا لو تص ر ال أ  ت  ةا آلا ال الل ي  تخطر الص  ة ال عاق   الرئيا الوم  جمع ال ينة الوطنية 

( أ اث ث  ج  تا  هوا ال ينة إن تثبت ةا  مر تال انعقاي اليتةة بامتتبية 08لتصفقات ةا تجون يمانية   

 . لألتجا  ال اهري  البةيطة

ث ت ول  الل ابة ال ائمة ل ينة الوهوتة تلت وتطة رئيا ال ينة الوهوتة تلت وتطة رئيا ال ينة القياث 

  : بمجمو   تمال الاي ة السي  ق جهصا تمتيا وا ة

 . الرووث ث تة  النظاث ال اواا أتعاثال أك  م  أن التا الق ث ناما تة   -

 . بالتةتيو مقابل ال  إ عار  إتطا ثكول  أ ة ثييقة تلميتية ث  ثم  قاملصاالصفقة اسييل متفات  -

 .   ثل  تمال إت اي-

 . او  تا  أتجا  ال ينة ثممثاا الص  ة ال عاق   ث الةت اري  الل مت ن-

 . القرري  إل إروال التفات  -

 . أتجا  ال ينة إل الوكر  ال لتيتية  إروال -

 .  تات ث الوكرات ث ملاهر ال ينةتلرير تأ -

 . ال قارير الفصتية ت  الو ال إت اي -

 . تمل ن أتجا  ال ينة م   طا  تا  العتومات ث الويائ  الو وي  ل  صا -

او وفت هوا الرقابة نل هوا ال رثل  وقع رئيا ال ينة تا  الصفقة العمومية ث تمن  ليا ال أ  ت   ع   ثإاا

 . ال عامل العمومي لصلاملاث بالخ مة إل لتصفقة ، يو تر ع  ال ص ي  العامل

 : هناا تلفظات ث تجاث ات ت ت مةموتة ةا مل وى الصفقة ترف  من  ال أ  ت  ااا مةت أنرأت ال ينة  ثإاا

 . الرووث أتعاثنانت ت ت منطبقة مع  إاابطريقة ال عاق  
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 اتمة الفصل: خــ

 

مية كب ـت ، تبـت  ةـا  ـور ثا ـ ة ةـا وـ تملصا الوييقـة مـع الخزينـة العامـة، فهـي اةـاهو ةـا الصفقات العمومية ليا أه    

 ث اةي ت  مـوال العامـة ثتوـ عمال  مثـل ليـا تـ  طريـ  اةـي ت ال ـار ع ثال ـرا  بـأين  تعتفـة لخ مـة الصـالح العامـة 

 . رفع اق صاي الباي ثتلقي  نوتية       م  الخ مات

 تظنـا أ صـا ةـا الب ا ـة نانـت م ـأير   توـ قالخ تا قوان ن الصفقات العمومية ةا اليزائر منـو ثم  وال يراوتنا ل

ث هــــوا بفعــــل العامــــل ال ــــاريرا ث الزمنــــي ، ث رتــــو هــــوا  1964تــــأيرا كب ــــتا بقــــانون الصــــفقات  العموميــــة الفرنيــــ ي وــــنة 

 ناتظ أن هوا القوان ن نظمت ت   ث رات مغصا : 

طتو ـــة منـــ  ، ث لـــو قـــ  تـــرث تاـــ   يار  العامـــة معاقبـــة ال عاقـــ  معيـــا ةـــا تالـــة تزثيـــر الويـــائ  ال إن ال ـــر  اليزائـــرم -

 فعل ال  لعان لتقانون فعالية أكثت .

كث ـت     ملـ  تصـرها ةـا هـوا البلـف ، ثتمومـا فـإن قـانون الصـفقات العموميـة  جـ  أن  أوـرى ث ـرات  إل باإلهافة 

اق صـاي الةـوق كـول  أن الفاثهـات  إلـ الخطـط   تق صـايس ب  ةـا ال لـول مـ   واك  ال لو ت الةياوية ث   بأ

النظومــة القانونيـــة ث  إ ـــاح اريــة مــع النظمـــة العاليــة لت جــار  مـــع العتــو أن هـــوا  و ــت  تفــرض  ـــرثل مــ  أهميــا 

 اليزائر يثما م  أ ل تطوير قانون الصفقات العمومية .  إلي هوا ما اةع  

كبــــتى ث وا ــــة الةــــابقة مغصــــا ، تســــا نةــــ طيع تجنــــ   وطــــا  ث  أهميــــةلترقابــــة  إتطــــا  جــــ  ثل ــــ تيو الــــ   

تصــ يلهصا ةــا تــال ثقوتيــا مــع ثهــع الةــبل اللفيتــة لنــع تلرارهــا ةــا الةــ قبل ث بال ــالا اةــ طيع  يار  العموميــة أن 

 تخوض مي ان النافةة .

الييــــ  وــــ عمال  بــــت  يا  الفعالــــة ةــــا اةــــي ت ث ت القــــول بــــأن الصــــفقات العموميــــة اع إلــــ ث ةــــا  و ــــت نختــــي  

  موال العمومية .
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 الــمالحـــق



 
 بسـم هللا العزيـز الكريـم،

إلى من يعجز اللسان عن وصف فضلها إلى نور  ،أهدي عملي إلى أحن قلب في الدنيا

 العيون "أمـي الغاليـة"

كان منبع الحنان والعطاء وكان لي إلى الذي وهبني أول قلم ملكته في طفولتي، إلى الذي 

 في مشواري الدراس ي "أبـي العزيز" أطال هللا 
ً
 في عمره.سندا

 والى زوجتي الغالية أطال هللا في عمرها 

 "عمران"، "بن ذهيبةوإلى كل عائلتي الكبيرة "

 رحامنية محمد ومزيود حبيب و  وداني عبدهللا الناصر عباسة أصدقائيوإلى 

قسم العلوم ، خاصة بمستغانم العلوم الاقتصاديةالطلبة في كلية ألاساتذة و وإلى كل 

 2016/2017دفعة  ،وتسيير مؤسسةإدارة تخصص ، التسيير

 من لم يكتبهم قلمي وسكنوا قلبي.كل أن أهدي هذا العمل املتواضع إلى كما ال يفوتني 

 إلى كل هؤالء أهدي ثمرة هذا الجهد

 باسم معاني املحبة وإلاخاء
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
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 يليق بجالل وجهـه وعظيم سلطانه وامتنانه على توفيقه لي في عملي 
ً
الحمد هلل رب العاملين، شكرا

 ذا ـــهـ

  ةالدكتور  ةاملـؤطـر  ةفالشكر موصـول إلى ألاستاذ ،ومن ال يشكر هللا ال يشكر الناس

 "حراثبن "

 بواليـة مستغانـم" "بلدية السور وإلى كل موظفي 

 

 وار واملستويات.ـدرسوني في جميع ألاطوأشكر الذين 

 

 إلى كل من ساعدني في هذا العملالشكر الجزيل في ألاخير ه ـنوجو 

                                            

"ولكم مني ألف سالم"

 

 

 

 

 



 ملخص الدراسة
 

 : باللغة العربية ص ــــلخامل

وهذا لسير العملية تعتبر عملية الشراء ضرورية لدى مختلف الهيئات العمومية وشركات القطاع العام        

,لذا إلانتاجية أو التجارية حسب النشاط وإتباع إجراءات محددة ووضع سياسات واضحة وتجنب العشوائية 

في ( 90-67من القانون ) اابتداءاملراحل   مختلف في الصفقات العموميةفي قانون لها املشرع مكانا خصص 

يم الصفقات املتضمن تنظ 20/09/2015املؤرخ في:( 247-15) املرسوم الرئاس ي رقمإلى غاية 17/06/1967

أ :هداف التاليةلتحقيق لاأالعمومية وتفويضات املرفق العام وهذا 

 عقالنية التسيير -

 املنافسة املشروعةحرية املنافسة أو  -

  اختيار أجود املواصفات وبأقل لاسعار  -

  , إجراءات,الطلبات العمومية  العمومية الصفقات،  الشراء الكلمات املفتاحية : 

Résumé en français : 

L’opération d’achat est nécessaire pour les déférents établissements publics et sociétés de secteur 

public et cela pour la gestion des Operations producteur ou commerciales  suivant l’activité et 

suivant les procédures désignés et institué  une politique claire, pour éviter l’aléa, pour cela , le 

législateur la institué dans la loi du code des marché public  dans toutes ses étapes à partir dans de 

loi 67/90 du 17/06/1967 jusqu’au décret présidentiel N°15/247  du 20/09/2015 portants 

réglementation des marches publics et des services publics   et cela pour atteindre les buts 

suivants : 

 Rationalisation de la gestion  

 Liberté de concurrence  

 Le choix  de meilleures marchandises en caractères de qualité et prix. 

   Les mots clés :     l’achat - marches publics, commandes  publiques -  mesures  

  



 

2  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البلــدي الشعــبيرئيــس المجلــس   

() الهيئة التنفيذية للبلدية   

 

 األمانـــة العامــــة

 

 

 

مصلحة الشؤون اإلجتماعية الثقافية 
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