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من أعطتني  إلى دراستي في والمتواصل الدائم التفوق و نجاحي تبصر أن حلمت طالما من إلى
 والدتي أطال اهلل في عمرىا الكثير ولم تنتظر الشكر

 إلى السند والقدوة والدي العزيز أطال اهلل في عمره

وأسير على الدرب معهم أشقائي وشقيقاتي فيو الذي كبرت إلى رفقاء البيت  

الغالي رفيق الدرب والحياة  يإلى زوج  

 إلى قرة العين و ثرى الفؤاد ابني الغالي محمد أمين 

خولة  لجين  قلمام خاصة زيتوني و  إلى كل العائلة الصغيرة و الكبيرة و أخص بالذكر عائلة
 . سلسبيل

كل مكان أىدي  إلى كل من يفكر ويبحث لالرتقاء بالعلم في  

ىذا الجهد المتواضع      

  



 الشكر
 

العلم والمعرفة والقدرة على إتمام ىذا  وفيق فمنحنىعلى ما أنعم بو علي من فضل وتهلل الحمد 
 العمل.

لهذا  على تتبعو قدال زين الدين دكتور الفاضل األستاذ نتقدم بالشكر الجزيل والتقدير إلى ال
 العمل

القيمة لهذا العمل كما نتوجو بالشكر والتقدير لكافة أعضاء لجنة  بتوجيهاتو ونصائحو 
 المناقشة

على قبولهم مناقشة وإثراء ىذه المذكرة مسبقا وفقهم اهلل في خدمة العلم والمعرفة.   

.وإلى كل من ساىم من قريب وبعيد في انجاز ىذا العمل  

   



  : مللخصا

، املنظمة بنظام قانىني مميز عمل املشسع الجزائسي  جعد الصفقات العمىمية من أهم العقىد الادازية

التي ثقىم بهره ألاخيرة أجهزة  ، كما خصها بسقابة خاصة و ذلك بإدخال جعدًالت كثيرة عليه على ثطىيسه و

، خاصة في  الهدف من ذلك حماًة املال العام و،  ىي السقابة الداخلية أو الخازجيةمخحصة شىاء على مصح

الحفاظ عليها  ظهس لنا أهمية ثسشيد و جصيير ألامىال العامة وً   هى ما ظل ثىجه الدولة نحى اقحصاد الصىق و

الخازجية  ومىاجهة أي مصاس بها بصسامة ومن خالل الدزاشة التي قدمت و املجصدة في السقابة الداخلية و

  على الصفقات العمىمية

 ، املال العام . السقابة العمىمية، الصفقات :املفحاحية الكلمات

Résumé : 

 Les marchés publics sont considérés comme les plus important contrats administratifs ,et 

sont organisés par un règime juridique spécifique que le législateur algérien a pencher sur son 

developpement en introduisant plusieures modifications pour l’amender. Pour cela un control 

spécial est reservé par des organes appropriés sur l’espace interne et externe dans le but de 

présérver les demiers publics ,dans le contexte de parcourir une économé de marché a cet effet , la 

rationalisation et la sauvgarde des fonds publics est obligation pour faire face à tous préjurdice y 

subir et l’étude que j’ai fournie ma permet de soulever l’importance du control interne et externe 

des marchés publics. Summary: Public contracts are considered the most important administrative 

acts, organized by a specific legal regulation that the Algerian legislature is working on its 

development by introducing many changes to be made, they are characterized by a distinctive 

control and this control is carried by specialized bodies on both of the level of internal and external 

control in order to protect public funds,in particular that the state moved towards a market 

economy, which shows us the importance of streamlining, management and maintenance of 

public funds, and face, harshly, to suffer any harm there, and the study that I provided, 

incorporated in the internal and external control of public contracts. 

Mots clés: (marches publiques, contrôle , tresor publique . 
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 :ثمهيد  / 1 

ت الىؿُـت حظخدىذ  زاللها مً جيشإ التي و الدولت جمازطها التي الىؿاثف بين مً كدز ؤهبر على ؤلاداٍز

 مادًت جصسؿاث بلى الظُاق هرا في ؤلادازة ؤعماٌ جىلظم خُث ، العامت للمىـعت جدلُلا ألاحهصة مً مجمىعت

 ؤلادازة جمازطها ما اللاهىهُت الخصسؿاث مً ؿهىان ، كظمين بلى بدوزها جىلظم ألازيرة هره ، كاهىهُت وجصسؿاث

ت اللسازاث ػٍسم عً اإلاىـسدة بةزادتها  مع بزادتها بةلخلاء جمازطها ما منها و العامت، بالظلؼت ؿيها جمخاش و ، ؤلاداٍز

 زوابؽ في جدزل هي و ؤلادازة ؤن ػير ، الخاصت العلىد عً ًخميز الري ؤلادازي  بالعلد ٌعسؾ ما وهى ، ألاؿساد بزادة

 ؤزسي  ؤخُاها و ، ؤلادازة و ألاؿساد علىد یدىم الري الخاص اللاهىن  للىاعد ؤخُاها جسظع كد الؼير، مع علدًت

ع جسظع ع ، واضخت بسصىصُت ًخميز مظخلل و مخميز لدشَس  ػبُعت بلى زاحع وذلً ، العمىمُت الصـلاث هدشَس

 ألاؿساد ًبرمه الري العلد عً ؤخيامه و وحىهسه ػبُعخه في یسخلف الري و ألاؿساد، مع ؤلادازة جبرمه الري العلد

 به سادً   اإلادوي  العلد ألن ذاتها، الخعاكدًت العملُت مً الهدؾ بزخالؾ مً هابع هرا و الخاص، اللاهىن  ؿل في

 ؤهم مً العمىمُت الصـلاث حعد و . العامت اإلاصلخت به رادؿي   ؤلادازي  العلد ؤما الخاصت، اإلاصلخت جدلُم

ت العلىد  زاصت العمىمُت ألامىاٌ حظُير عصب حعخبر بذ .جىـُرها و ببسامها عىد زاصت لؼسق  جسظع التي ؤلاداٍز

 للصـلاث الدكُم الخإػير وحب ألازير هرا لخماًت و ، العام اإلااٌ صسؾ زالله مً ًخم الري ؤلاػاز حعد ؤنها

 جىـُر و الخعاكد مسخلت في ؤو للخعاكد الدعىة مسخلت في ؤو العمىمُت الؼلباث بعداد مسخلت في طىاء العمىمُت

 یدىم الري اللاهىوي ؤلاػاز ٌعد العمىمُت الصـلاث هـام ؤن هما جىـُرها، بعد ختى و ، العمىمُت الصـلت

  العاإلاُت اإلاىـماث ؤن بما و للخجهيز، اإلاسصصت اإلايزاهُت بهـاق هُـُت
 
ُ  ج ٌ  بكخصادًاث مل  مدي على الدو

ٌ  في واإلاظاواة الشـاؿُت  الشبه و العام الخىحه هرا الجصاثس طاًسث ؿلد ، العمىمُت الؼلباث بلى الظلع الىصى

ع لخؼىز  مدخىم  وهى ، مظخلل و مخميز لخىـُم الجصاثسي  اإلاشسع ؤزظعها خُث ، العمىمُت الصـلاث حشَس

ٌ  ؤبسشها وان حؼيراث عدة هدُجت جؼىزاث عدة عسؾ الري ألازير هرا العمىمُت، الصـلاث جىـُم  الخدى

 بكخصاد لىـام جبىيها و اإلاىحه ؤلاكخصاد هـام عً بخسليها الدظعُىاث مؼلع الجصاثس عسؿخه الري ؤلاكخصادي

 . الظىق 

 الري و ، 247 - 15 السثاس ي للمسطىم وصىال 1967 لظىت الصـلاث كاهىن  البداًت في ؿإصدزث

 الثؼساث مً الىثير وحىد العملُت اإلامازطت هشـذ الري و اإلاخمم و اإلاعدٌ 236 / 10 زكم السثاس ي اإلاسطىم ؤلغى

ه، واهذ التي وؤلازخالالث  ؤػلله والري 2012-2015 لظىىاث الخماس ي اإلاسؼؽ بسهامج ؤن علمىا بذا زاصت حعتًر

 الؼاًت و . صازمت زكابت ٌظخىحب حدا هبير مبلؽ وهى دوالز ملُاز 262 مً ؤهثر له صدز   كد الجمهىزٍت زثِع

 مع وؿعالُت شـاؿُت في بخخُاحاتها بخلبُت اإلاخعاكدة للمصالح الظماح هى اللاهىوي ؤلاصالح هرا وزاء مً اإلاسحىة

 . الدولُت للمعاًير ػبلا العامت ألامىاٌ بطخعماٌ جسشُد و ؤلاكخصاد شسوغ بخترام

سه حظعى الري الجصاثس في الخاص اللؼاع بهشاشت بصؼدم ، ؤلاكخصاد على ؤلاهـخاح هرا ؤن بال  لخؼٍى

ت اإلاىاؿظت مً خماًخه و الىػجي باإلهخاج للنهىض هُيلخه وبعادة  باإلاشسع دؿع مما ألاحاهب، للمخعاملين اللٍى

 اإلاخعاملين خـىؾ جللُص بلى جادي كد التي و اإلاروىزة اإلابادت على بطخثىاءا حعد التي ألاخيام بعع إلدازج

ٌ  في ألاحاهب  اإلاسطىم ؤن هما . الىػىُت اإلاىخجاث جسكُت إلابدؤ بكسازه عبر هرا و العمىمُت للصـلاث الىصى

ٌ  و الجدًد معه خمل  247 - 15 زكم السثاس ي ظاث بعلىد ًخعلم ألامس و مسة، ألو  ػاٌ الري العام اإلاسؿم جـٍى
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الجدًد اإلاخعلم  اإلاسطىم ٌعخبر  برلً و العمىمُت بالصـلاث مخصال لُإحي اللاهىهُت، مىـىمخىا في بهخـازه

ظاث اإلاسؿم العام ؤ ٌ بدىـُم الصـلاث العمىمُت و جـٍى ع علىد ٌعسؾ الجصاثس في عام هص و  اإلاسؿم جـٍى

 هرا البتروٌ،و ؤطعاز بهسـاض هدُجت الساهىت ألاشمت ؿل في وألاهجع ألامثل الخل حعد هما ، ؤهىاعه ویددد العام

ل حدًدة ؤطالُب عً البدث و جسشُده و الخيىمي ؤلاهـاق مً الخللُص زالٌ مً  . يالعمىم للخمٍى

مىاهبت للمظخجداث الساهىت اإلاخعللت باالكخصاد الىػجي،  و اإلاسطىم اإلالغى هلاثص طعُا لخدازن و

الصـلاث العمىمُت، مً زالٌ اكتراح جدابُـس وان مً الظسوزي بعادة الىـس في بعع ألاخيام التي جسظع لها 

، اإلاخظمً جىـُم الصـلاث 2015طبخمبر  16اإلاازر في  247-15حدًدة حاء بها اإلاسطىم السثـاس ي زكم 

ظاث اإلاسؿم العام. خُث شملذ عدة حىاهب جسص مىطىع الصـلاث العمىمُت و العمىمُت و جددًد  جـٍى

اتها و  . جسشُدا لصسؾ اإلااٌ العام مخىىعت لسكابت هرا بزظاعها  و  ، بحساءاث ببسامها هُـُاث و مظخٍى

ما مدى فعالية الصفقات   :مـادها التي ؤلاشيالُت هؼسح ًجعلىا ما طبم ٌ: مً زال / اشكالية البحث 2

 العمومية في ثجسيد الزشادة في صزف املال العام؟

 : والخالي اههرهس  ؿسعُت ؤطئلت ؤلاشيالُت طمً هره و ًىدزج

اإلاخعلم بدىـُم الصـلاث العمىمُت  247-15اإلابادت التي حاء بها اإلاسطىم السثاس ي الجدًد  ؤهمماهي -

ظاث اإلاسؿم العام ؟   وجـٍى

لت واخدة  ؤو بعدة ػسق   -   ؟هل ًخم ببسام الصـلاث العمىمُت بؼٍس

في الجصاثس ، وما مدي ؿعالُتها في اإلاداؿـت  العمىمُت الصـلاث زكابت مسخلف ألاحهصة اإلاظاولت على هي ما -

 ؟ على اإلااٌ العام مً مسخلف مـاهس الخبدًد

هل اإلاساخل اإلاخبعت في ببسام و جىـُر صـلاث والًت الشلف جخم وؿم بحساءاث ؤلابسام و الخىـُر اإلاروىزة في -

 جىـُم  الصـلاث العمىمُت ؟

 / فزضيات البحث : 3

 هصُؽ ، طابلا اإلاروىزة الـسعُت الدظائالثعلى ؤلاشيالُت اإلاؼسوخت و  ؤولُت بحابت بعؼاء إلاداولت

 : الخالُت الـسطُاث

ت الىصٌى للؼلباث  247-15: لعل ؤهم اإلابادت التي جؼسق لها اإلاسطىم الجدًد زكم  الفزضية ألاولى هي خٍس

 العمىمُت و اإلاظاواة في معاملت اإلاسشخين و شـاؿُت الاحساءاث .

لت اللاعدة العامت ؟ :  ثانيةالفزضية ال  لسبما ًخم ببسام الصـلاث العمىمُت بؼٍس

ع  ت على الصـلاث العمىمُتُالسكاب ألاحهصة زبما جخعدد:  لثةالفزضية الثا و جسخلف ؤهىاعها في الدشَس

 .الجصاثسي مً زكابت دازلُت و زازحُت و زكابت الىصاًت 

 مصالخها عبر الشلف والًت مظخىي  على العمىمُت الصـلاث جىـُر و برمًمىً ؤن ج : زابعةالفزضية ال

 السكابت عملُت زالٌ مً جسخلف ؤنها بال،  العمىمُت الصـلاث جىـُم علُه هص ما مثل)اإلادلُت ؤلادازة( اإلاسخصت

 . للصـلاث الىالثُت اللجىت زكابت مثل السكابُت ألاحهصة بعع زكابت بلى جسظع خُث عملها ػبُعت خظب
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 :/ أهمية البحث  4

 في: اإلاىطىع هرا معالجت ؤهمُت جبرش 

 العامت الىـلاث ازجـاع هدُجت العامت اإلاساؿم حظُير و إلهجاش ؤطاطُت وىطُلت العمىمُت الصـلاث حجم جصاًد -

 ؿُه جخدسن الري الخُىي  اإلاجاٌ ؤصبدذ العمىمُت الصـلاث ؤن دزحت بلى اإلاالُت، كىاهين بمىحب اإلاعخمدة

ىت مً العامت ألامىاٌ  العمىمُت الخجهيزاث واكخىاء العامت ألاشؼاٌ بهجاش ػٍسم عً اإلاىاػً بلى العمىمُت الخٍص

 . ألاولُت بالدزاطاث واللُام

 حلها، هلل لم بن الدولت، كؼاعاث معـم عسؿذ خُث ، الـظاد لـاهسة السهُب لالهدشاز خد وطع طسوزة-

 الظىىاث في عسؿذ التي واإلاشبىهت، الصـلاث ببسام و اإلاداباة حساثم و العام اإلااٌ جبدًد و السشىة حساثم

 اإلاالُت للعاثداث مصدز بإهبر الىزُم الازجباغ ذاث العمىمُت اإلااطظاث ؤهبر مظذ بذ ، زؼيرة ؤبعادا ألازيرة

ت  ، العاإلاُت الظىق  في الشسهت هره طمعت هصث التي و ،2 وطىهؼسان 1 طىهؼسان بلظُت طمي ؿُما الجصاثٍس

ادة م مشسوع بةهجاش ازجبؼذ التي ألازسي  اللظاًا على ٍش  الـظاد كظاًا على وألامثلت ػسب، - شسق  الظُاز الؼٍس

 ... هثيرة العمىمُت الصـلاث مجاٌ في

ت معه ًخىحب مما اإلاخجدد البدثي بالؼابع جميزه- ت اللاهىهُت الىصىص ؿل في مىاكشخه اطخمساٍز ٌ  الظاٍز  اإلاـعى

 في العامت ألامىاٌ مىطىع جىـم التي اللاهىهُت اإلاىـىمت ؿيها جؼبم التي البِئت حعِشها التي اإلاظخجداث طىء وفي

 . بالدها في العمىمُت الصـلاث بػاز

ججظُد  في اإلاخمثل الاكخصادي البعد ججظید في ها دوز ، و  العمىمیت للصـلاث ثیتاؤلاحس  الخؼىاث ذُىطج-

 السشادة في صسؾ اإلااٌ العام .

 :  / أهداف البحث 5

ٌ  التي ألاهداؾ بن ٌ  هداو  :ًلي ؿُما جخمثل بدثىا زالٌ مً بليها الىصى

  .العام اإلااٌ خماًت في السكابُت ألاحهصة دوز  و العمىمُت الصـلاث على السكابت مـهىم وجىطُذ جددًد-

  .الىالًت مظخىي  على عليها السكابت وآلُت العمىمُت الصـلاث جىـُر و ببسام في العملُت ؤلاحساءاث جىطُذ-

  .ؤزسي  حهت مً اإلاخعاكدًً وخلىق  وحهت مً العام اإلااٌ خماًت هُـُت في للسكابت الـعاٌ الدوز  اؿهاز-

 جلً زاصت و العمىمُت بالصـلاث الجدًد اإلاخعلم الخىـُم بها حاء التي الخدابير و  اإلاظخجداث في الؼىص-

 . ؤشيالهابمسخلف  السكابت هُئاث هرا و ؤلابسام و بحساءاث بىُـُاث اإلاخعللت

 . ثساالجص  في الالمسهصیت لخؼبیم  اللاعدة حعخبر التي و ىالًتال في اإلاخمثلت ثسیتاالجص  اإلادلیت ؤلادازة على الخعسؾ-

سشادة في صسؾ اإلااٌ ال لخجظید هإداة اطخسدامها و العمىمیت الصـلاث جؼبیم واكع مً باالاكتر  مداولت-

 العام .
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 :  / دوافع اختيار املوضوع 6

 جىمً دواؿع ازخُاز اإلاىطىع في :  

بزطاء الشـاؿُت  مىطىعها وان التي ألازيرة الظىىاث في اإلاخالخلت الدشسیعاث و العمىمیت الصـلاث ؤهمیت-

 وجسشُد بطخعماٌ اإلااٌ العام .

ٌ اإلا − ت و العملُت الشخصُت عازؾاإلا بعع جؼبُم بلى باإلطاؿت ىطىع،اإلا راه لدزاطت الشخص ي ُى   .الىـٍس

  . ةير ألاز آلاوهت زالٌ العمىمُت الصـلاث مىطىع اهدظبها التي ألاهمُت −

 بةعخباز ؤن ؤػلب الدزاطاث جؼسكذ للبعد اللاهىوي . العمىمیت الصـلاث ىطىعببساش البعد ؤلاكخصادي إلا-

 الخعدًالث مىطىع عالجذ التي وؤلاحتهاداث البدىر وبوعدام ألاوادًمُت الدزاطاث و كخصادًتؤلا ألابدار كلت-

 بظُؽ مسحع ولى الدزاطت هره جيىن  ؤن في السػبت بالخالي و،  العمىمُت الصـلاث جىـُم على ػسؤث التي الجدًدة

 . الجدًد العمىمُت  الصـلاث جىـُم ؿهم في علُه ؤلاعخماد ًمىً

ٌ  الاكخصادًت بمساحع اإلاىخبت بزساء -  . العمىمُت الصـلاث مجاٌ خى

 لبحث :املكاني ل الزماني و / ثحديد اطار  7

ٌ  مىر العمىمُت الصـلاث كاهىن  بخدلُل ًخعلم هره دزاطدىا ًددد الري الصماوي ؤلاػاز بن  له ؿهىز  او

 الخؼُيراث هاجه جدبع علُىا ًدخم اللاهىن  هرا لها ًسظع التي اإلاظخمسة والخددًثاث لخؼُيراثؿااإلاالُت، كىاهين في

ٌ  جبدؤ اإلاىطىع بهرا اإلاخعللت لدزاطدىا الصماوي ؤلاػاز ؿةن وبالخالي والاطخيخاج بالخدلُل  للصـلاث كاهىن  بإو

 .  2015لعام  له حعدًل ؤو حؼُير زسبأ جيخهي و 1267لعام  العمىمُت

 ؿُخلخص في دزاطت مشسوع صـلت بىالًت الشلف .ؤما ؤلاػاز اإلاياوي 

 :  / منهج البحث 8

ٌ  اإلاؼسوخت ؤلاشيالُت على إلحابتل  اإلاىهج بين اإلاصجفي بدثىا على  اعخمدها اإلاسحىة الىخاثج بلى والىصى

 اإلاىهج وبجباع اطخسدام ًلخض ي مىطىعىا لؼبُعت هـسا الىـسي  الجاهب ؿـي اإلالازن  واإلاىهج الخدلُلي الىصـي

 ببسامها، وبحساءاث وػسق  العمىمُت للصـلاث ألاطاطُت باإلاـاهُم البدء على ؤطاطا ًلىم الري الخدلُلي الىصـي

 في مؼبم هى بما العمىمُت بالصـلاث اإلاخعللت ىاهينلوال اإلاساطُم ملازهت زالله مً خاولىا الري اإلالازن  واإلاىهج

 مىطىع بزساء ؤحل مً و باإلاُدان الاخخيان ػٍسم عً ذلً و الخالت دزاطت زالٌ مً كمىا هما الىاكعي اإلاُدان

 .  اإلاعلىماث حمع عملُت في اإلالابلت ؤداة اطخسدمىا بدثىا

 :  صعوبات الدراسة/  9

 ػماز بسىطىا و .بعداده ػٍسم حعترض التي اإلاشاول و الصعىباث مً بدث مىطىع ؤي یسلى ال هما

 ما هىعا بالصعىبت ًدظم البدث مىطىع حعلذ العىاثم مً مجمىعت بعترطدىا ؿلد اإلاىطىع هرا في البدث

مىً  : ماًلي  في بحمالها ٍو

 العامت للمـاهُم حعسطذ العمىمُت الصـلاث بمىطىع اإلاخعللت و بدىشجىا واهذ التي اإلاساحع حمُع ؤن -

 . ملؼاة مساطُم وؿم للصـلت
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 بهمالها و الخعمم عدم و الظؼدُت مً بىىع لىً الجدًد اإلاسطىم عالجذ التي اإلادازالث بعع على خصىلىا -

 . اإلاسطىم بها حاء التي الهامت الجىاهب مً لىثير

ٌ  صعىبت- ٌ  التي الدزاطاث و ساحعاإلا على الخصى جظُد ج في ؿعالُتها مدي و العمىمُت الصـلاث مىطىع جدىاو

ت علىماثاإلا سجىؿير لعدم هب وكذ ولـىا الري ألامس ،السشادة في صسؾ اإلااٌ العام ٌ  الىـٍس  مً الجصء راه خى

 . ىطىعاإلا

ت عازؾاإلا اطدُعاب بهدؾ ذلً جخؼلب ىطىعاإلا ػبُعت ؤن زاصت داهُتإلاُا بالدزاطت اللُام ىبتصع-  الىـٍس

 .والًت الشلف  واكع مع مؼابلتها و ؤخظً بشيل

 التي داهُتُاإلا الدزاطت ػبُعت مً جسىؿهم و ىطىعاإلا بهرا خعللتاإلا علىماثاإلا مىدىا عً ؤلاػازاث بعع مخىاعب-

ٌ  بلى ألاخُان معـم في بىا ؤدي الري راه ، دزاطتها صدد في ًهد  يرػ بؼسق  البُاهاث و علىماثاإلا على الخصى

 . زطمُت

ججظُد السشادة في صسؾ اإلااٌ  و العمىمُت الصـلاث ينب جسبؽ التي الدزاطاث و لإلخصاثُاث الـادح الؼُاب-

 العام .

عُت الىصىص مع جؼابلها لعدم اإلاشسكُت الىخب مً ؤلاكخباض في عىباثص- ت الدشَس  . الجصاثٍس

 :  / الدراسات السابقة 11

 التي ألاوادًمي الؼابع ذاث الظابلت الدزاطاث بعع على وكـىا البدث هرا بهجاش بمىاطبت ؤهىا وشير

 ألامس خلُلت في ؤنها بال إلاىطىعىا، مشابهت جبدو التي و مخعددة شواًا مً العمىمُت الصـلاث مىطىع جىاولذ

 : اإلالؼاة الظابلت اللىاهين وؿم اإلاىطىع جىاولذ وؤنها زاصت هثيرة حىاهب في عىه جسخلف

 الصفقات آليات حماية املال العام في إطار " ــــــب اإلاعىىهت، الؼالب زظسي خمصة ،ؤػسوخت دهخىزاه *

 :الخالُت  الىخاثج الى جىصل والري 2014/2015"  العمومية

 مً العام وخماًت اإلااٌ لظبؽ ألاطاس ي ألامان صمام هي داثما جبلى العمىمُت الصـلاث على  السكابت ؤن -

ت ؤصؼس مً اإلاعاصسة اإلاجخمعاث حظد ًىسس ؤطحى الري ؤلادازي  الـظاد ت هُئت ؤعلى بلى كاعدة بداٍز  في بداٍز

 .الدولت

 وزالٌ ممازطت اإلاُدان في الصعىباث مً بمجمىعت ًصؼدم اإلاسخصت الصـلاث للجان السكابي العمل ؤن -

 ػمىض السكابي وجـظس العمل جىـم التي واللسازاث والخعلُماث الخىـُمُت الىصىص بؼُاب الُىمي وشاػها

عُلها ًددها والري للصـلاث جىـُمهم في الىازدة اللاهىوي الىص دد اللساز الصاثب اجساذ في َو  اإلابادزة مً ٍو

 .الىص جـظير في والاحتهاد

  ً  العمىمُت الصـلاث على السكابت لـعالُت الخؼبُلي الجاهب جبرش لم ؤنها الدزاطت هره على إزرو 

، و الري 2011/2012  " العمومية الصفقات ابزام طزق  " ـــــــب اإلاعىىهت ، مُلىد طاهل الؼالب ،اإلااطتر زطالت *

 :الخالُت الىخاثج الى جىصل

 ومـظسة مدددة مدوهاث صدوز  لعدم هـسا العمىمُت الصـلاث بلاهىن  اإلاخعللت ألاخيام بخـظير ؤلاإلاام عدم -

عُت ألاخيام جظازب وهرلً كؼاع ول لخصاثص  . الصادزة والخىـُمُت الدشَس



ـــــامةا  ملقــــــــــــــــــدمة العـــــــــــــــــ

 

ح  
 

 السكابي الجاهب ذهس دون  العمىمُت الصـلاث وجىـُر ابسام ػسق  جىطُذ على الدزاطت هره اكخصسث وكد

ٌ  دزاطدىا ؿةن وبالخالي الدزاطت، في الؼاثبت الجىاهب ؤخد حعد والتي العمىمُت للصـلاث  هاجه حؼؼُت جداو

ت هساها التي الجىاهب  . الدزاطت مدل إلاىطىع واملت صىزة ألزر طسوٍز

،  وإشكاالتها العمومية الصفقة ثنفيذ مزحلة" ـــــــــب اإلاعىىهت الىهاب عبد ؤوزاغ الؼالب ،اإلااطتر زطالت*

 : الخالُت الىخاثج الى جىصل الري و،   "  2115/2116

 ولى ختى بشياالث وكىع مً ًمىع لم هرا بن بال الخىـُر على السكابت آلُاث وحىد زػم و الخىـُر مسخلت ؤزىاء -

ع للصىز  ٌعىد زبما هرا و ، بظُؼت ؤلاشياالث هره واهذ ٌ  الدشَس  . البشسي  للعامل زاحع ؤو به اإلاعمى

 . الخؼبُلُت الىاخُت مً الاشيالُاث هاجه معالجت هُـُت جىطُذ الى جخؼسق  لم ؤنها الدزاطت هره على إزرً   و

 : / ثقسيمات الدراسة 11

 اإلاؼسوخت ؤلاشيالُت على ؤلاحابت مىا مداولت و الدزاطت مً الهدؾ مع جماشُا و بُاهه طبم ما على بىاءا

 زصصىا خُث : الخالي الىدى على بدثىا زؼت كظمىا ؿلد وعلُهزالر ؿصٌى ،  بلى دزاطدىا مىطىع كظمىا

ٌ  زالر مباخث زالٌ مً ، العمىمُت للصـلاثاإلاـاهُمي  ؤلاػاز  لدزاطتٌو ألا  الـصل ٌ  اإلابدث ًدىاو ماهُت  ألاو

هُـُاث و بحساءاث ببسام الصـلاث العمىمُت ، ؤما ؿُما  الثاوي اإلابدث ىا فيجىاول، و   العمىمُت لصـلاثا

 ًسص اإلابدث الثالث ؿخىاٌو جىـُر الصـلاث العمىمُت . 

هما  ،و جسشُد صسؾ اإلااٌ العام العمىمُت الصـلاث آلُاث السكابت علىـصل الثاوي ال عالج بِىما

ٌ كظمىا هرا الـصل ؤًظا لثالر مباخث ،  ؤما ؿُما ًسص اإلابدث  ،اإلاالُت  السكابت اإلابدث ألاٌو ماهُت جىاو

الثاوي ؿخىاٌو آلُاث السكابت على الصـلاث العمىمُت ، و جىاولىا في اإلابدث الثالث جسشُد الصـلاث العمىمُت 

 والجساثم اإلاخعللت بها .

مشسوع صـلت بىالًت الشلف ،مً زالٌ زالر مباخث ؤًظا لدزاطت خالت  ؤما الـصل الثالث ؿخؼسكىا ؿُه

ٌ  اإلابدث خؼسكىا  فيؿ  زصصىاللهُيل الادازي للمصالح اإلاىـرة للصـلاث العمىمُت بىالًت الشلف ،و  ألاو

ت للمسطىمين السثاطُين  الثاوي اإلابدث اإلاىـمان للصـلاث العمىمُت في  247-15و  236-10للدزاطت الىـٍس

   .بىالًت الشلف صـلت مشسوع خالت اثس ، ؤما ؿُما  ًسص الـصل الثالث ؿخىاولىا ؿُه دزاطت الجص 
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 :  ملدمة الفصل 

 ّ          ، لظلً ؤفغص لها اللاهىن الٗضًض  لت بدؿُحر اإلاهالح الٗامت لألفغاصؤلاصاعة هي الؿلُت اإلاسىّ  بن 

اللاهىن نالخُتها في الخٗاكض باؾخٗماٌ  امً ؤهم ما ؤُٖاه ، و مً الامخُاػاث التي جمىنها مً ؤصاء مهمتها

ت ّ. ؤؾالُب زانت بىاؾُت ما ٌٗغف بالٗلىص ؤلاصاٍع

ت و  ها ألاصاة الاؾتراجُجُت التي ويٗها ، بط ؤن ّ حٗض الهفلاث الٗمىمُت مً ؤهم ؤهىإ الٗلىص ؤلاصاٍع
تبغغى جمىُنها ملجؼاثغي في ًض ؤلاصاعة الٗمىمُت ٕ ااإلاكغّ  جىدس ي ؤهمُت  ، و بها ً جدلُم ألاهضاف اإلاىَى

ىُت و هظا بدىم ٖالكتها الىزُلت  ، و اإلادلُت ٖلى خض ؾىاء بالغت باٖخباعها ؤصاة لخىفُظ مسُُاث الخىمُت الَى

ىت الٗمىمُت ت الٗمىمُت مً  بدىم حٗضص و مالُت ضخمت ، بط جيلفها اٖخماصاث بالخٍؼ جىٕى الهُئاث ؤلاصاٍع

زًإ هظه ؤلاصاعاث لُغق زانت جخٗلم ، لظا وحب ب ؤزغّي ىايُٗها مً هاخُتبدىم جىٕى م ، و هاخُت

ّ. الخض كضع ؤلاميان مً هضع اإلااٌ الٗام ، بهضف جغقُض الىفلاث الٗامت و هابةبغام

ّ و  ، ألامغ الظي ًضفٗىا بلى جلؿُم هظا  الهفلاث الٗمىمُت جسً٘ للىاٖض مخمحزة هىظا ًبضو ؤن 

ّ: الفهل بلى زالر مباخث

 لصفلات العمىميةمــــــــــــاهية ا:  املبدث ألاول 

 إحساءات إبسام الصفلات العمىمية : هيفيات و املبدث الثاوي

ّ: ثىفير الصفلات العمىمية املبدث الثالث

ّ  
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 لصفلات العمىميةماهـــــــــــية ااملبدث ألاول: 

ت  ّ حٗخبر الهفلاث الٗمىمُت مً ؤهم ؤهىإ الٗلىص ؤلاصاٍع ؤغلب الضٌو حٗخمض ٖليها بهفت  ، وىن ؤن 

ٗها و الٌ زٕ الجؼاثغي خغنا بالغا ًٓهغ مً اإلاكغّ  هٓغا ألهمُتها ؤوالها ت اخخُاحاتها،وجلبُ هبحرة في بهجاػ مكاَع

   ؾيخُغق  و ،حٗضًلها وفلا إلاا ًخالءم م٘ ملخًُاث الخُىع الاكخهاصي الخدُحن اإلاؿخمغ للمىاص اإلااَغة لها و

ٓام اللاهىوي للهفلاث مغاخل جُىع الىّ الخٗغف ٖلى  و ، لٗلض ؤلاصاعّيإلافهىم ا هظا اإلابدثمً زالٌ 

ّ. جدضًض مفهىم الهفلاث الٗمىمُت هظا و ،غالٗمىمُت في الجؼاث

 لطل  ألاول: مدلل للعلد إلاااز  امل

ت  ، وحب ٖلُىا حؿلُِ الًىء خٌى مفهىم  باٖخباع الهفلاث الٗمىمُت ؤهم ؤهىإ الٗلىص ؤلاصاٍع

فه والٗلض  ّ. ، باإليافت بلى جدضًض مٗاًحر جمُحزه ًٖ الٗلىص ألازغّي جدضًض ؤعواهه ؤلاصاعي مً زالٌ حٍٗغ

 لفسع ألاول: جعسيف العلد إلاااز  ا

ً، بمىذ ؤو فٗل ؤو ٖضم فٗل ش يء آالٗلض هى "اجفاق ًلتزم بمىحبه شخو ؤو ٖضة ؤشخام   زٍغ

ت ، خُث جلجإ ؤلاصاعة في ؾبُل مماعؾت وكاَاتها بلى1ما" ّ. ببغام ٖلىص بصاٍع

،  الٗلض الظي ًبرمه شخو مٗىىي ٖام طلً هىللعلد إلاااز :" الفسوس ي جعسيف كضاء مجلس الدولة /  1

ًّ  جٓهغ فُه هُت ؤلاصاعة في ألازظ بإخيام اللاهىن الٗام ، و بلهض حؿُحر مغفم ٖام ؤو جىُٓمه ت طلً ؤن ، ؤو ؤ

ٌ اإلاخٗاكض م٘ ؤلاصاعة الاقتران في اللاهىن الخام، ؤو ؤن ًسىّ غحر مإلىفت  ًخًمً الٗلض قغوَا اؾخثىاثُت و

ّ. 2مباقغة في حؿُحر اإلاغفم الٗام"

ًبرمه شخو مٗىىي مً ؤشخام  الظي الٗلض هى"جعسيف اللضاء إلاااز  املصس  للعلد إلاااز :/  2

باألزظ بإؾلىب اللاهىن ؤن ًٓهغ هُت في هظا الٗلض  ، و اللاهىن الٗام بلهض بصاعة مغفم ؤو بمىاؾبت حؿُحره

ّ.3"طلً بخًمحن الٗلض قغوَا اؾخثىاثُت غحر مإلىفت في اللاهىن الخام ، و الٗام ؤو ؤخيامه

      ، ، ؤو بخضي الىالًاث هى الٗلض الظي ًيىن ؤخض ؤَغافه بما الضولت"جعسيف العلد إلاااز  في الجصائس:/  3

ه بم ّ ، و طاث الُاب٘ ؤلاصاعّي، ؤو بخضي اإلااؾؿاث الٗمىمُت  ؤو بخضي البلضًاث ا مخهال بمغفم ًيىن مىيٖى

ا اؾخثىاثُا غحر مإلىف في اللاهىن الخام ٖمىمي ّ.4"، ؤو ًخًمً قَغ

ًّمىً ؤن وٗغّ الحعسيف الشامل للعلد الاااز : 
 
ه جىافم َغفحن مخٗاكضًً ٖلى بوكاء التزاماث فه ٖلى ؤه

بحن َغفحن ؤخضهما شخو ٖام )صولت ؤو ؤخض ؤشخام ، فهى ٖلض مىخىب ًخم  مخباصلت ؤو بخضار ؤزغ كاهىوي

 .  ، جىعٍض ؤو ؤصاء زضماث في بَاع اإلاىفٗت الٗامت ، لغغى بوكاء مكغوٕ ( اللاهىن الٗام

 فسع الثاوي: أزوان العلد إلاااز  ال

ّ: هي الٗلض ؤلاصاعي باٖخباعه ٖمال كاهىهُا له ؤعوان البض مً جىافغها للُامه وّ

                                                           
م. 1975ؾبخمبر 26اإلااعر في  58- 75، ؤمغ عكم 54اإلااصة 1 ٌ واإلاخم  ًّخًمً اللاهىن اإلاضوي، اإلاٗض 
ػمت إلاكغوُٖت الٗلض ؤلاصاعي وؤهمُتها في ؤصاء الؿلُت الٗامت لىاحباتها، مجلت صًالي، حامٗت ا2

 
م، ألاؾـ اللاهىهُت الال ت، لاي ٖبض الىٍغ إلاؿدىهٍغ

ّ.04، م 2011، 53الٗغاق، الٗضص 
اث الجامُٗت، الجؼاثغ، الُبٗت الخامؿت، 3 ّ.192، م2008ٖماع ٖىابضي، اللاهىن ؤلاصاعي الجؼء الثاوي اليكاٍ ؤلاصاعي، صًىان اإلاُبٖى
كابت ٖليها في ْل اللاهىن الجؼاثغي، مظهغة ماحؿخحر، حامٗت ؤبي بىغ بللاًض4 ن، ،جلمؿاماو٘ ٖبض الخفُٔ، َغق ببغام الهفلاث الٗمىمُت وهُفُت الغ 

ّ.05، م 2008ولُت الخلىق، جسهو كاهىن ٖام، 
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الخٗبحر ًٖ بعاصتهما صون الازالٌ بالىهىم اللاهىهُت،  الخفاهم بحن الُغفحن اإلاخٗاكضًً وهى  و : ضاالس  /1

غ و هما ًلخط ي ؤن ًيىن ؾلُما زالُا مً ُٖىب الغيا والغلِ و الغبن بيافت بلى ُٖىب  الاهغاه و الخغٍغ

ّ.1ألاهلُت

التزاماث مخلابلت للمخٗاكضًً،  وهى الٗملُت اللاهىهُت التي ًغاص جدلُلها مً خُث بوكاء خلىق  و املدل:/2

ّ مما ًجىػ الخٗامل به ، مُٗىا ؤو كابال للخُٗحن و فِكتٍر ؤن ًيىن مىحىصا ؤو ممىىا
 
ه بطا وان مدل ، غحر ؤه

ّ. 2الالتزام مسالفا للىٓام الٗام ؤو آلاصاب الٗامت وان الٗلض باَال

       ،  ًخم الٗلض ما لم ًىً ؾبب مكغوٕ ، فاّل اإلاخٗاكضًً مً الاجفاق هى الغغى الظي ًلهضه و:  السب /3

ّ و
 
ّ ، و ه مً الىاصع ؤن ًىٗضم الؿبب في جهغفاث ؤلاصاعةالخلُلت ؤه الضواف٘ هي التي جبٗث ؤلاصاعة ٖلى  طلً ؤن 

ّ. في يغوعة ؾحر اإلاغفم الٗام ، جخمثل صاثما بخدلُم اإلاهلخت الٗامت و الخٗاكض

ّ و، التراض يها جخم بؤنّ  الٗلىص في ألانل:  الشيلية/4
 
           ،  بطا هو ٖلُه اللاهىّن ال ٌكتٍر قيل مٗحن فيها بال

ّ و ت جمغ بمغاخل مخٗضصة و اإلاالخٔ ؤن  ّ. 3جلخط ي ؤن ًيىن الٗلض مىخىبا الٗلىص ؤلاصاٍع

 الث: معايير ثمييز العلد إلاااز  الفسع الث

ٍاصة في للض وان لللًاء ؤلاصاعي الغّ  ، و مً الٗلىص ْهغث الخاحت بلى مٗاًحر جمحز الٗلض ؤلاصاعي ًٖ غحره     

ّ و،  هظا اإلاجاٌ ّهي: هىان زالر مٗاًحر و مً زالٌ الخٍٗغف الؿابم للٗلض ؤلاصاعي ًمىً اللٌى ؤن 

ؤن ًيىن ؤخض ؤَغاف الٗالكت الٗلضًت شخو مً ؤشخام :  املعياز العضى  )من خيث ألاطساف(/1

ّ.4الٗمىمُت طاث الُاب٘ ؤلاصاعّي ، اإلااؾؿاث ؤلاكلُمُتالجماٖاث  ، الضولتاإلالهىص بها  ، و اللاهىن الٗام

ا :  املعياز املىضىعي )أن يىىن العلد محصال بمسفم عام(/2 ًّجب ليي ٌٗخبر الٗلض بصاٍع
 
ه ؤو ؤن ًيىن مدل

ه مخٗللا بمغفم ٖام ٖمله  يمان اهخٓام ، و ، ؾىاء مً خُث جىُٓمه ؤو بصاعجه ؤو جىفُظه ؤو حؿُحره مىيٖى

، فاإلاهلخت الٗامت هي اإلابرع 5جدلُم اخخُاحاجه مغاٖاة للمهلخت الٗامت لخضمت ؤغغاى اإلاغفم الٗام و

ّ. 6الىخُض التي جبرع لإلصاعة اؾخسضام امخُاػاث الؿلُت الٗامت

 ًلهض به بصعاج بىض ؤو كاٖضة في الٗلض ٌُٗي الُغفحن:  املعياز الشىلي )الشسط الاسحثىائي غير املألىف(/3

ّؤو ًدم ّ ، ؤو ؤخضهما خلىكا
 
ت ولها التزاماث ال ًمىً ؤن ٌؿل للاهىن الخام: بعاصًا اإلاخٗاكض في ْل ا م بها بدٍغ

ّ.7اإلاضوي ؤو الخجاعّي

ت هثحرةّ 1ّ: ، خاٌو الفله جدضًضها فُما ًلي والكغوٍ الاؾخثىاثُت التي جغص ٖلى الٗلىص ؤلاصاٍع

                                                           
م، مغح٘ ؾبم طهغه، م 1 ّ.05لاي ٖبض الىٍغ
ني لللًاء،2 ني لللًاء، اإلاٗهض الَى ٘ الجؼاثغي، مظهغة جسغج لىُل بحاػة اإلاٗهض الَى ت في الدكَغ ، 12صفٗت  ههغ الكٍغف ٖبض الخمُض، الٗلىص الاصاٍع

ّ.12، م 2004
م، مغح٘ ؾبم 3 ّ.07طهغه، ملاي ٖبض الىٍغ
حامٗت ٖبض الغخمً محرة، بجاًت، ولُت الخلىق ملضمت لُلبت الؿىت الثاهُت ماؾتر، جُاب هاصًت، مدايغاث في ماصة كاهىن الهفلاث الٗمىمُت، 4

 .03، م2014/2015والٗلىم الؿُاؾُت، كؿم الخلىق، 
ّ.319، م2007ألاولى، اف هىٗان، اللاهىن الاصاعي، صاع الثلافت لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، الُبٗت ّىه5
ت–خؿام مغس ي، ؤنٌى اللاهىن الاصاعي 6 ت، اللغاعاث الاصاٍع ت، -الخىُٓم الاصاعي، الًبِ الاصاعي، الٗلىص الاصاٍع ، صاع الفىغ الجامعي، الاؾىىضٍع

ّ.259، م2012الُبٗت ألاولى،
ت، صاع الٗلىم لليكغ والخىػَ٘، ٖىابت،7 ّ.19، م2005مدمض الهغحر بٗلي، الٗلىص الاصاٍع
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  اإلاخٗاكض مٗها صون اللجىء بلى اللًاء والٗلىباث اإلاالُتامخُاػ ؤلاصاعة في فغى ٖلىباث مسخلفت ٖلى .ّ

 امخُاػ ؾلُت ؤلاصاعة في فسخ الٗلض مً حاهب واخض .ّ

 لت جىفُظ الٗلض ؤلاصاعة قي امخُاػ ؾلُت ّ. حغُحر ٍَغ

 امخُاػ لإلصاعة( اإلاخٗاكضًً بحن ضؤ مؿاواةغحر مخيافئت خُث جسل بمب هجًمحن الٗلض بىىص ججٗل ؤَغاف( . 

  فهل الجزإ بالٗلض مً ازخهام اللًاء ؤلاصاعّي ازخهام وحٗل .ّ

ه ًجب اٖخماص اإلاٗاًحر الثالزت مٗا في جمُحز الٗلض ؤلاصاعي ًٖ الٗلىص ّ
 
ومما ؾبم ًمىً اللٌى ؤه

ل بًٗها البٌٗ ألازغّي ّّ. ، ألنها جىم 

 
 
 ىوي للصفلات العمىمية في الجصائسظام اللاهامللطل  الثاوي: مساخل ثلطىز الى

ٗاث والىّ  زًّ٘ ّكيل ؤوامغ جىُٓماث مسخلفت فِ ٓام اللاهىوي للهفلاث الٗمىمُت في الجؼاثغ لدكَغ

   الاكخهاصًت  ؤخيامها جماقُا م٘ الخُىعاث الاحخماُٖت و نها وُمامً ذمغاؾُم )جىفُظًت، عثاؾُت(، ازخلف و

ّ. الؿُاؾُت التي قهضتها البالص و

 والسحيىاتسخلتي ما كبل السحيىات : م الفسع ألاول 

كض قهضث هظه اإلاغخلت جُبُم اللىاهحن الفغوؿُت ٖلى الهفلاث اإلابرمت في  و:  مسخلة ما كبل السحيىات/1

، لظلً ال ًمىً الخضًث ًٖ 1957حاهفي8اإلااعر في  24-57عكم وان آزغها اإلاغؾىم الفغوس ي الجؼاثغ، و

ّ
 
ّ. ها واهذ مؿخٗمغةاإلاغخلت َاإلاا ؤنّ م الهفلاث الٗمىمُت في الجؼاثغ زالٌ هظه وحىص كاهىن ًىٓ

٘ في مغخلت الاؾخلالٌ بمىحب ألامغ عكم  : مسخلة السحيىات/2  1967حاهفي8اإلااعر 90-67نضع ؤٌو حكَغ

هظان ًخمثل في ْل الىٓام الاقتراوي الؿاثض آ ، للض وان الهضف مىه بدىُٓم الهفلاث الٗمىمُت اإلاخٗلم

ني ىُتال ، و ؤؾاؾا في خماًت ؤلاهخاج الَى خماص ٖلى الهفلاث الٗمىمُت هألُت و ُض الٗاملت الَى ؤصاة  ، الٖا

اصة جىُٓم الٗالكاث بحن ؤلاصاعاث الٗمىمُت ني في بَاع ؾُاؾت الخسُُِ الاكخهاصي،ٍػ  2لخىفُظ اإلاسُِ الَى

.ّ

ّ: مسخلتي الثماهيىات والخسعيىات يالفسع الثاو

ل10اإلااعر في145-82ضوع اإلاغؾىم عكم ــــغخلت نــــــظه اإلاــــــــغفذ هـــــــٖ : مسخلة الثماهيىات/1 لم ـــاإلاخ1982ٗؤفٍغ

البؿاَت في ببغام  بيفاء هٕى مً اللُىهت وٕ طلً ؾُٗا مً اإلاكغّ  و ، نفلاث اإلاخٗامل الٗمىمي ُٓمـــــبدى

      ، واهذ كض نضعث ههىم كاهىهُت لها ٖالكت مباقغة بمُضان الهفلاث الٗمىمُت الهفلاث الٗمىمُت، و

     مهظا اللاهىن عك ، و وهى اللاهىن الخىحُهي للماؾؿاث الٗمىمُت الاكخهاصًت 01-88منها اللاهىن عكم  و

ّ.3اإلاخٗلم باإلاداؾبت الٗمىمُت 1990ؤوث15 اإلااعر في  21- 90

                                                                                                                                                                                     
اإلااعر  03-13اإلاٗضٌ واإلاخمم باإلاغؾىم الغثاس ي  236-10مؿٗىصة ٖماعة، الُبُٗت اللاهىهُت للهفلاث الٗمىمُت في بَاع كاهىن الهفلاث الٗمىمُت 1

ني الؿاصؽ خٌى صوع كاهىن الهفلاث الٗمىمُت في خماًت اإلااٌ الٗام، حامٗت ًحي 13/01/2013في  فاعؽ ، مضازلت ملضمت يمً اإلالخلى الَى

 .03، م2013ماي20اإلاضًت، ًىم 
ّ.112، م05فُهل وؿُغت، الىٓام اللاهىوي للهفلاث الٗمىمُت وآلُاث خماًتها، مجلت الاحتهاص اللًاجي، حامٗت مدمض زًُغ، بؿىغة، الٗضص2
اللاهىهُت والاكخهاصًت، اإلاغهؼ الجامعي ٖاكلي فًُلت، الىٓام اللاهىوي للهفلاث الٗمىمُت وصوعه في حؿُحر اإلااٌ الٗام، مجلت الاحتهاص للضعاؾاث 3

ّ.30، م2015، ؾبخمبر09لخمىغاؾذ، الٗضص 
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٘ ألاؾاؽ و و:  مسخلة الخسعيىات/2  ، ؾُاس ي حضًض بغػ جىحه اكخهاصي و في هظه اإلاغخلت جم حغُحر الدكَغ

مً الىهىم الجضًضة التي ٖغفتها  ، و ًسخلف ازخالفا هبحرا ًٖ الخىحه الظي ٖغف في اإلاغاخل الؿابلت

اإلااعر  434-91، خمله اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  مغخلت بضاًت الدؿُٗىاث هى ْهىع جىُٓم للهفلاث الٗمىمُت

ّ.19911هىفمبر  09في 

 : مسخلة ألالفية الثالثة ع الثالثالفس 

ّالتي نضعث زالٌ هظه اإلاغخلت بلى غاًت الُىم جخمثل في:اللىاهحن ّ

لُت24اإلااعر في :  250-02املسسىم السئاس ي زكم /1 هٓغا  ، اإلاخًمً كاهىن الهفلاث الٗمىمُت 2002حٍى

، يمان مبضؤ  ، الكفافُت في حؿُحر ألامىاٌ الٗمىمُت ، الكغاهت ألاحىبُت للؿُاؾاث الاكخهاصًت )الخىنهت

ت ٖلى  اإلاؿاواة...بلخ( ، جم بٖاصة نُاغت الىو اإلاخٗلم بالهفلاث الٗمىمُت باٖخباعها ؤهم ؤهىإ الٗلىص ؤلاصاٍع

ّ 2الخانت الىدى الظي ًىافم بحن اإلاهلخت الٗامت و ّاإلاكغّ  ، و هجض ؤن  ٘ مً هُاق جُبُم هظا اللاهىن ٕ كض وؾ 

مغاهؼ البدث  ، و اإلانهي الخىىىلىجي و الثلافي و اإلااؾؿاث الٗمىمُت طاث الُاب٘ الٗلمي و لُمخض بلى الهُئاث و

ّ.3الخىمُت باإليافت بلى اإلااؾؿاث الٗمىمُت طاث الُاب٘ الهىاعي و الخجاعّي و

ّ ، و جىُٓم الهفلاث الٗمىمُتاإلاخًمً 2010ؤهخىبغ10اإلااعر في : 236-10املسسىم السئاس ي زكم /2 ٌ كض ٖض 

            ، زم اإلاغؾىم الغثاس ي عكم 2011 ؽ ماّع 01ي اإلااعر ف 98-11عكم  ؤعب٘ مغاث، بضاًت باإلاغؾىم الغثاس ي

، و آزغ حٗضًل له  2012حاهفي18اإلااعر في  23-12عكم ، فاإلاغؾىم الغثاس ي  2011حىان16اإلااعر في 11-222

2013ّ حاهفي13اإلااعر في  03-13وان بمىحب اإلاغؾىم الغثاس ي عكم 
 
ه ، مً ؤهم ما حاء به هظا اإلاغؾىم ؤه

ت الىنٌى للُلباث  وخاٌو بكيل ؤوؾ٘  ؤٖمم جىَغـ اإلاباصت الٗامت للهفلاث الٗمىمُت همبضؤ خٍغ

، مبضؤ اإلاؿاواة في مٗاملت اإلاترشخحن و مبضؤ قفافُت الهفلاث الٗمىمُت باإليافت بلى مبضؤ  الٗمىمُت

ّ.4اإلادافٓت ٖلى اإلااٌ الٗام و جىَغـ مبضؤ الىكاًت مً الفؿاص

ّجىُٓم الهفلاث الٗمىمُت  اإلاخًم2015ًؾبخمبر16اعر في اإلا:  247-15املسسىم السئاس ي زكم /3

ًاث اإلاغفم الٗام الظي هكفذ  م، واإلاخم ّ ٌ واإلاٗض ّ 236-10الظي ؤلغى اإلاغؾىم الغثاس ي عكم  ، و وجفٍى

ه اإلاماعؾت الٗملُت وحىص الىثحر مً الثغغاث و الغاًت اإلاغحىة مً وعاء هظا ؤلانالح  ، و الازخالالث التي حٗتًر

            فٗالُت م٘ اخترام قغوٍ الاكخهاص  اللاهىوي هى الؿماح للمهالح اإلاخٗاكضة جلبُت اخخُاحاتها في قفافُت و

ّ.  جغقُض اؾخٗماٌ ألامىاٌ الٗامت و

 الثالث: مفهىم الصفلات العمىمية امللطل 

ٗغف ٖلى مٗنى ، ال بض مً الخ الخدىم في حؼثُاجه ختى هخمىً مً فهم مىيٕى الهفلاث الٗمىمُت وّ

ّ.  مجاالث جُبُلها واًحر جدضًضها مٗ ، و مهُلح الهفلت الٗمىمُت

 ع ألاول: جعسيف الصفلات العمىميةالفس 

                                                           
ّ.22، م 2009ٖماع بىيُاف، الهفلاث الٗمىمُت في الجؼاثغ، حؿىع لليكغ والخىػَ٘، الجؼاثغ، الُبٗت الثاهُت، 1
ّ.09مدمض الهغحر بٗلي، مغح٘ ؾبم طهغه، م 2
اث الجامُٗت، الجؼاثغ، الُبٗت الثالثت،كضوج خمامت، ٖملُت ببغام الهفلاث الٗمىم3ُ ّ.145،م2008ت في اللاهىن الجؼاثغي، صًىان اإلاُبٖى
ّ.02، م2013مىلىص صًضان، كاهىن الهفلاث الٗمىمُت، صاع بللِـ، الجؼاثغ، 4
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ولمت  ، و ًلاٌ نفلت عابدت ؤو زاؾغة بن ولمت نفلت لغت هي الٗلض ؤو البُٗت و:  الحعسيف اللغى  /1

م بمٗنى يغب الُض ٖلى الُض  ، بجمامه هي ٖالمت بحغاثه و ، و في البُ٘نفلت بفخذ فؿيىن مإزىطة مً نف 

ًخًمً اإلافهىم ؤًًا نُغت  هما ؤن ولمت نفلت جضٌ ٖلى هلل الؿل٘ ؤو الخضماث مً شخو آلزغ، و

ت بدخت اخخىغتها اللغت الاكخهاصًت و ماٌ جضاولخه همهُلح زام بٗالم اإلااٌ و ججاٍع  .1ألٖا

كاهىوي ناصع ًٖ جىافم بعاصجحن ٖلى بخضار آزاع هي ٖلض بصاعي باٖخباعها ٖمل  : الحعسيف الاصلطالحي/2

ه ًخمحز ًٖ هظه ألازحرة وىن ؤلاصاعة  الٗلض ؤلاصاعي هما هى مٗلىم قإهه قإن وافت الٗلىص ، و كاهىهُت
 
 ؤه

 
، بال

ا فُه التي جخمخ٘ بجملت مً الامخُاػاث اللاهىهُت في وافت اإلاغاخل التي جمغ  بها ٖملُت ببغام  ، و َغفا حىهٍغ

ت بلى غاًت جىفُظها ؤو انهائهاالٗل ّ. ىص ؤلاصاٍع

فاث التي ؤيفاها اإلاكٕغ الجؼاثغي ٖلى الهفلاث الٗمىمُت : الحعسيف الخشسيعي/3  ، جلاعبذ الخٍٗغ

 : خؿب الخضعج الؼمنيؾىٗغيها 

 الهفلاث الٗمىمُت هي ٖلىص مىخىبت جبرمها الضولت ؤو الٗماالث ؤو البلضًاث ؤو اإلااؾؿاث : 90-67في ألامس -أ

وٍ اإلاىهىم ٖليها في هظا ، كهض بهجاػ ؤقغاٌ ؤو جىعٍضاث ؤو زضماث يمً الكّغ ؤو اإلاياجب الٗمىمُت

ّ.2اللاهىّن

٘ الؿاعي  :145 -82في املسسىم زكم -ب         نفلاث اإلاخٗامل الٗمىمي ٖلىص مىخىبت خؿب مفهىم الدكَغ

ّ. 3الخضماث اكخىاء اإلاىاص و مبرمت وفم الكغوٍ الىاعصة في هظا اإلاغؾىم كهض بهجاػ ألاقغاٌ و ، و ٖلى الٗلىص

٘ الؿاعي  : 434-91في املسسىم الحىفير  زكم -ج                الهفلاث الٗمىمُت ٖلىص مىخىبت خؿب الدكَغ

الخضماث  اكخىاء اإلاىاص و مبرمت وفم الكغوٍ الىاعصة في هظا اإلاغؾىم كهض بهجاػ ألاقغاٌ و و ، ٖلى الٗلىص

ّ.4لخؿاب اإلاهلخت اإلاخٗاكضة

٘ اإلاٗمٌى به، جبرم :250-02في املسسىم السئاس ي زكم -ا الهفلاث الٗمىمُت ٖلىص مىخىبت في مفهىم الدكَغ

الضعاؾاث  الخضماث و اكخىاء اإلاىاص و في هظا اإلاغؾىم كهض بهجاػ ألاقغاٌ و وفم الكغوٍ اإلاىهىم ٖليها

ّ.5لخؿاب اإلاهلخت اإلاخٗاكضة

٘ اإلاٗمٌى به، جبرم وفم : 236-10املسسىم السئاس ي زكم -ه الهفلاث الٗمىمُت ٖلىص مىخىبت في مفهىم الدكَغ

الضعاؾاث  الخضماث و اكخىاء اللىاػم و الكغوٍ اإلاىهىم ٖليها في هظا اإلاغؾىم كهض بهجاػ ألاقغاٌ، و

ّ.6لخؿاب اإلاهلخت اإلاخٗاكضة

٘ اإلاٗمٌى به، جبرم : 247-15املسسىم السئاس ي زكم-و الهفلاث الٗمىمُت ٖلىص مىخىبت في مفهىم الدكَغ

بملابل م٘ مخٗاملحن اكخهاصًحن، وفم الكغوٍ اإلاىهىم ٖليها في هظا اإلاغؾىم لخلبُت خاحاث اإلاهلخت 

ّ.1الضعاؾاث الخضماث و اللىاػم و في مجاٌ ألاقغاٌ واإلاخٗاكضة 

                                                           
ُٗت، مضازلت ملضمت يمً اإلالخلى 1 ني الؿاصؽ خٌى صوع حمُلت خمُضة، مفهىم الهفلاث الٗمىمُت بحن الُبُٗت الخٗاكضًت واللُىص الدكَغ الَى

 .03، م 2013ماي20كاهىن الهفلاث الٗمىمُت في خماًت اإلااٌ الٗام، حامٗت ًحي فاعؽ اإلاضًت، ًىم 
اث الجامُٗت، الجؼاثغ، الُبٗت الغابٗت، 2 ّ.11،م 2006فااص حجغي، كاهىن الهفلاث الٗمىمُت اللىاهحن الخانت باالكخهاص، صًىان اإلاُبٖى
ل10اإلااعر في 145-82م ، اإلاغؾىم عك04اإلااصة3 ضة الغؾمُت، الٗضص 1982ؤفٍغ ّ)ملغى(.15ًخٗلم بهفلاث اإلاخٗامل الٗمىمي، الجٍغ
ضة الغؾمُت، الٗضص1991هىفمبر09اإلااعر في  434-91، اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 03اإلااصة 4 ّ)ملغى(. 57اإلاخًمً جىُٓم الهفلاث الٗمىمُت، الجٍغ
م، كاهىن ا5 ّ.05، م2005لهفلاث الٗمىمُت، كهغ الىخاب، البلُضة، فًُل قبلي، خمؼة ٖبض الىٍغ
ش بً ػاًض، جلىحن الهفلاث الٗمىمُت في الجؼاثغ، صاع هىمت للُباٖت واليكغ، الُبٗت الثاهُت،  6 ه، خؿِىت قٍغ

 
ّ.15،م2012ٖلي مُٗى الل
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ّ: يـــالهفلت الٗمىمُت اإلاخمثلت ف ٖىانّغًمىً ؤن وؿخسلو مً هظا الخٍٗغف 

 .ّالكيل الىخابي للهفلت الٗمىمُت

 الهفلاث الٗمىمُت جبرم بملابل .ّ

 اإلاخٗاملحن الاكخهاصًحن : اإلاهلخت اإلاخٗاكضة و ؤَغاف الهفلت الٗمىمُت هما .ّ

 عكم  اللاهىن الىاحب الخُبُم ٖلى ٖلىص الهفلاث الٗمىمُت هي ألاخيام الىاعصة في اإلاغؾىم الغثاس ي    

ّ. اإلاظوىع ؾابلا 247- 15

 الضعاؾاث التي جخٗلم باإلاغافم  الخضماث و اللىاػم و ًىهب مىيٕى الهفلاث الٗمىمُت ٖلى ألاقغاٌ و

ّ. الٗامت

ت مىخىبت جبرمها ؤي بصاعة ٖمىمُت حٗغف باإلاهلخت الهفلاث الٗمىمُت هي :  الحعسيف الشامل ٖلىص بصاٍع

  اإلاىهىم ٖليها  فغ فُه الكغوٍ اإلاُلىبت وىاء وان َبُعي ؤو مٗىىي الظي جخّىاإلاخٗاكضة م٘ شخو آزغ ؾ

                 هظا بهضف بهجاػ ألاقغاٌ ؤو اكخىاء اللىاػم  ، و الظي ٌٗغف باإلاخٗامل الاكخهاصي في صفتر الكغوٍ و

            زضمت اإلاغافم الٗمىمُت  ؤو الخضماث ؤو الضعاؾاث لخؿاب اإلاهلخت اإلاخٗاكضة مً ؤحل يمان حؿُحر و

 . جدلُم اإلاهلخت الٗامت و

 : معايير ثدديد الصفلات العمىميةالفسع الثاوي

ًمىىىا خهغ اإلاٗاًحر التي ٖلى ؤؾاؾها  ،الؿالف الظهغ 247-15حٕى بلى اإلاغؾىم الغثاس ي عكم بالغّ  

ّ
 
ّه نفلت ٖمىمُت فُما ًلي:ًمىً جىُُف ٖلض ؤلاصاعة الٗامت ٖلى ؤه

ًخمثل في وحىب وىن ؤخض ؤَغاف الهفلت الٗمىمُت شخها مً ؤشخام اللاهىن  : املعياز العضى  /1

3ّا ٖلى ؾبُل الخهغ في:خضصه و "اإلاهلخت اإلاخٗاكضة"ٕ الجؼاثغي ٖلُه مهُلح كض انُلح اإلاكغّ  ، و2الٗام

           ؛الضولت -

 ؛الجماٖاث ؤلاكلُمُت -

 ؛اإلااؾؿاث الٗمىمُت طاث الُاب٘ ؤلاصاعّي -

٘ الظي ًدىم اليكاٍ الخجاعي، ٖىضما جيلف بةهجاػ ٖملُت ممىلت  - اإلااؾؿاث الٗمىمُت الخايٗت للدكَغ

 ؤلاكلُمُت.ولُا ؤو حؼثُا بمؿاهمت ماكخت ؤو نهاثُت مً الضولت ؤو مً الجماٖاث 

ٕ الجؼاثغي بلى جدضًض اإلاُٗاع الًٗىي بكيل ؤصق فاؾدثنى َاثفت مً الٗلىص اإلاخمثلت كض ٖمض اإلاكغّ  و

4ّفي:

ت طاث الُاب٘ ؤلاصاعي فُما اإلااؾؿاث الٗمىمُ ؤلاصاعاث الٗمىمُت و الٗلىص اإلابرمت مً َغف الهُئاث و -

ّبُنها؛

                                                                                                                                                                                     
ضة  اإلاخًمً جىُٓم الهفلاث 2015ؾبخمبر16اإلااعر في  247-15، اإلاغؾىم الغثاس ي عكم 02اإلااصة 1 ًاث اإلاغفم الٗام، الجٍغ الٗمىمُت وجفٍى

ّ.50الغؾمُت، الٗضص
٘ الجؼاثغي، مضازلت ملضمت يمً ؤقغاٌ الُىم الضعاس ي خٌى الخىُٓم الجضًض لله2 اع اإلافاهُمي للهفلاث الٗمىمُت في الدكَغ فلاث لٗىع بضعة، ؤلَا

ًاث اإلاغفم الٗام، اإلاىٓم بيلُت الخلىق والٗلىم الؿُاؾ ّ.05، م2015صٌؿمبر17ُت، حامٗت مدمض زًُغ، بؿىغة، ًىم الٗمىمُت وجفٍى
ّ، مغح٘ ؾبم طهغه.247-15، اإلاغؾىم الغثاس ي عكم 06اإلااصة3

، مغح٘ ؾبم طهغه.247-15، اإلاغؾىم الغثاس ي عكم 07اإلااصة 
4 
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٘ الظي ًدىم اليكاٍ الخجاعي ٖىضما جؼاٌو الٗلىص اإلابرمت م٘ اإلااؾؿاث الٗمىمُت الخايٗت  - للدكَغ

ّ؛وكاَا غحر زايٗا للمىافؿت

- ٘ ّ؛الٗلىص اإلاخٗللت باإلقغاف اإلاىخضب ٖلى اإلاكاَع

ّ؛الٗلىص اإلاخٗللت باكخىاء ؤو جإححر ؤعاى ؤو ٖلاعاث -

ّ؛الٗلىص اإلابرمت م٘ بىً الجؼاثغ -

، ٖىضما ًيىن  بمىحب الاجفاكاث الضولُت الهُئاث الضولُت ؤّو الٗلىص اإلابرمت بمىحب بحغاءاث اإلاىٓماث و -

ّ؛طلً مُلىبا

ّ؛الخدىُم الٗلىص اإلاخٗللت بسضماث الهلح و -

ّ؛الخمثُل الٗلىص اإلابرمت م٘ مدامحن باليؿبت لخضماث اإلاؿاٖضة و -

ت للكغاء زايٗت ألخيام - الؿالف الظهغ،  247-15اإلاغؾىم الغثاس ي عكم الٗلىص اإلابرمت م٘ هُئت مغهٍؼ

ّهلخت اإلاخٗاكضة.وجخهغف لخؿاب اإلا

ّ.1هما اؾدثنى بزًإ اإلااؾؿاث الاكخهاصًت الٗمىمُت ألخيام ببغام الهفلاث الٗمىمُت

ًلهض بمدل  ، و ًلهض باإلاُٗاع اإلااصي ؤو اإلاىيىعي الغحٕى بلى مدل ؤو مىيٕى الٗلض:  املعياز املىضىعي/2

ال ًلهض  ، و لهاجه ألازحرة اإلاخٗاكضة مٗهالهفلت الٗمىمُت مىيٕى الخضمت التي ًلضمها اإلاخٗاكض م٘ ؤلاصاعة 

: ألاقغاٌ،  ٌكمل مىيٕى الهفلاث الٗمىمُت ، و به مىيٕى الالتزاماث هما هى واعص في اللاهىن الخام

ّ.2الضعاؾاث اللىاػم، الخضماث و

لف الظهغ الؿا 247-15الضهُا التي هو ٖليها اإلاغؾىم الغثاس ي عكم  به الٗخبت اإلاالُت ًلهض:  املعياز املالي/3

ّ
 
ّ: ، بط جلؼم بةبغامها في الخاالث الخالُت ه نفلت ٖمىمُتلخىُُف الٗلض الظي جبرمه اإلاهلخت اإلاخٗاكضة ٖلى ؤه

 بطا ججاوػ اإلابلغ الخلضًغي لخاحاث اإلاهلخت اإلاخٗاكضة ازني ٖكغ ملُىن :  اللىاشم في مجال ألاشغال و

 .(صج 12.000.000)صًىاع 

 بطا ججاوػ اإلابلغ الخلضًغي لخاحاث اإلاهلخت اإلاخٗاكضة ؾخت مالًحن الخدمات:  في مجال الدزاسات و

 .(صج 6.000.000)صًىاع 

ًخطح لىا هظا اإلاُٗاع حلُا مً جإهُض اإلاكٕغ ٖلى اٖخباع الهفلاث الٗمىمُت ٖلىصا :  املعياز الشىلي/4

لٗل ؾغ اقتراٍ  ، و ؾابلا اإلاظوىّع 247-15مً اإلاغؾىم الغثاس ي عكم 02هظا ما ههذ ٖلُه اإلااصة  مىخىبت، و

3ّالخإهُض ٖليها في مسخلف كىاهحن الهفلاث الٗمىمُت في الجؼاثغ ٌٗىص لؿببحن: الىخابت و

- ّ ىُت و بن  ؤصاة لخىفُظ مسخلف البرامج  اإلادلُت، و الهفلاث الٗمىمُت ؤصاة لخىفُظ مسُُاث الخىمُت الَى

ت ّ. الاؾدثماٍع

- ّ ىت الٗامت. الهفلاث الٗمىمُت جخدمل ؤٖباءه بن  ّا اإلاالُت الخٍؼ

 الثالث: أهىاع الصفلات العمىمية الفسع

                                                           
ّ،هفـ اإلاغح٘ الؿابم.09اإلااصة1
ّ.06لٗىع بضعة، مغح٘ ؾبم طهغه، م2
 .47ٖماع بىيُاف، مغح٘ ؾبم طهغه، م3
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ا للماصة ّ     اإلاظوىع ؾابلا، هجض ؤن اإلاكغ ٕ الجؼاثغي خهغ  247-15اإلاغؾىم الغثاس ي عكم مً 29عحٖى

ذ مىايُ٘ الهفلاث الٗمىمُت في ؤعب٘ مجاالث بن جىفغث قغوَها و و ّهي: بالىو الهٍغ

ها اجفاق بحن اإلاهلخت اإلاخٗاكضة و (:Marchés des travauxصفلات إهجاش ألاشغال)/1 اإلاخٗامل  حٗغ ف ٖلى ؤن 

ها ًخٗلم ببىاء ؤو بٖاصة بىاء ؤو جغمُم ؤو تهُئت ؤو تهضًم ميكإة ؤو حؼء مً ميكإة ما، و ًضزل  اإلاخٗاكض، مىيٖى

ت يمً اإلاىيٕى ول ألاقغاٌ الخمهُضًت والخفغ و حن  ىمُلُت والُالء و، هما جضزل ول ألاقغاٌ الخ الدؿٍى التًز

ت الؾخغالٌ اإلايكأث جىهِب اللىاػم و ؤقغاٌ وي٘ و و ّ.1الخجهحزاث اإلاكترهت الًغوٍع

ّ: هي ختى هيىن ؤمام ٖلض ؤقغاٌ ٖامت وحب جىافغ زالر قغوٍ و

 ماٌ التي جغص ٖلى مىلىٌ فال حٗخبر ؤقغاال ٖامت ، ؤم ّ ًجب ؤن ًيىن مىيٕى ألاقغاٌ الٗامت ٖلاعا ا ألٖا

ختى لى وان مملىوا للضولت ؤو مسهها  ، و مهما بلغذ ؤهمُت هظا اإلاىلٌى مً خُث الدجم ؤو اللُمت

 .2للمىفٗت الٗامت

  3ًجب ؤن ًيىن جىفُظ ألاقغاٌ لخؿاب شخو مٗىىي ٖام. 

 ٖلُه ًجب ؤن ًيىن وعاء اللُام بهاجت ألاقغاٌ جدلُم  ، و ًجب ؤن يهضف الٗلض بلى جدلُم مىفٗت ٖامت

 . 4ام إلاً جخهل مهالخهم بهظا الٗلاع هما هى الخاٌ باليؿبت للمضاعؽ ؤو اإلاؿدكفُاثالىف٘ الٗ

هي اجفاق جبرمه اإلاهلخت اإلاخٗاكضة م٘ شخو  (:Marchés de fourniture)صفلات اكحىاء اللىاشم /2

نها و ، و آزغ)اإلاىعص( ت ، ألّا لإلصاعةمثل: ألازار اإلاىخبي جؼوٍضها باخخُاحاتها مً اإلاىلىالث  طلً بلهض جمٍى صٍو

ّ مً زم ّ و، الخبز للمُٗم الجامعي...بلخ،  مُت، الىخب للمىخبت الٗمّى باليؿبت للمؿدكفى مدله ًيىن  فةن 

ّ. 5صاثما مىهبا ٖلى مىلٌى زالفا لٗلض ألاقغاٌ الٗامت الظي ًيىن مىهبا ٖلى ٖلاع

شخو آزغ )َبُعي  اإلاخٗاكضة وهي اجفاق بحن اإلاهلخت  : (Marchés d’étudeصفلات إهجاش الدزاسات )/3

ؤو مٗىىي(، ًلؼم بملخًاه اإلاخٗاكض بةهجاػ صعاؾاث مدضصة في الٗلض للاء ملابل جلتزم اإلاهلخت اإلاخٗاكضة 

اإلاغؾىم الغثاس ي مً  29ٖلى الخىالي للماصة 11و10الفلغجحن ، خُث ؤقاعث 6بضفٗه جدلُلا للمهلخت الٗامت

ت ؤو بهجاػ مهماث اإلاغاكبت الخلىُت ؤو الجُىها تهضف اإلاظوىع ؾابلا، ؤنّ  247-15عكم  بلى بهجاػ زضماث فىٍغ

ّ. مؿاٖضة ناخب اإلاكغوٕ ٖىض ببغام نفلت ؤقغاٌ ؤلاقغاف ٖلى بهجاػ ألاقغاٌ و جلىُت و

، اكخىاء  هي ول نفلت جسخلف ًٖ نفلاث ألاقغاٌ : (Marchés de serviceصفلات ثلديم الخدمات )-4

اإلاخٗامل اإلاخٗاكض مً ؤحل  ها اجفاق بحن اإلاهلخت اإلاخٗاكضة وف ٖلى ؤنّ ، هما حٗغّ 7الضعاؾاث، ؤو بهجاػ  اللىاػم

نها و ، صون ؤن ًيخج ًٖ طلً  حؿُحره ، ًخُلبها اإلاغفم الٗام في بصاعجه و جىعٍضها باخخُاحاتها مً زضماث جمٍى

                                                           
٘ في بَاع جىُٓم الهفلاث الٗمىمُت، صاع الخلضوهُت لليكغ و الخىػَ٘، الجؼاثغ، 1 ّ.124، م2011زغش ي الىىي، حؿُحر اإلاكاَع
ت، 2 ّ.510، م 2006مدمض فااص ٖبض الباؾِ، الٗلض الاصاعي اإلالىماث الاحغاءاث آلازاع، صاع الجامٗت الجضًضة لليكغ، الاؾىىضٍع
ت، مدمض ؤهىع خماصه، كىاٖض وبحغا3 ت، صاع الفىغ الجامعي، الاؾىىضٍع ّ.115، م2003ءاث جىُٓم اإلاىاكهاث واإلاؼاًضاث والٗلىص الاصاٍع
ت،4 اث(، صاع الفىغ الجامعي، الاؾىىضٍع ت )ؤلابغام، الخىفُظ، اإلاىاٖػ ؼ ٖبض اإلاىٗم زلُفت، الاؾـ الٗامت للٗلىص الاصاٍع ّ.59، م2007ٖبض الٍٗؼ
ّ.23م مدمض الهغحر بٗلي، مغح٘ ؾبم طهغه،5
اهىن قلُمي ؾهام، الىٓام اللاهىوي للملخم في الهفلاث الٗمىمُت في الجؼاثغ، مظهغة ماحؿخحر، حامٗت باجي مسخاع، ٖىابت، ولُت الخلىق، فٕغ ك6

 .18، م2011ٖام، جسهو كاهىن بصاعي، 
7Sellami Mounir, modification importantes et commentaires, journée d’information sur la nouvelle règlementation des marchés publics 

publics décret présidentielle 15-247, université 20aout1955, Skikda, le 27/12/2015, p11.  
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اصة في الظمت اإلاالُت للمهلخت اإلاخٗاكضة ّ ٍػ
 

ها حٗمل ٖلى عف٘ م، بال غصوصًت الخجهحزاث اللاثمت التي جيىن مدال  ؤن 

ّ. بَالت ٖمغها لها و

ّ

ّ

ّمىميةالع املبدث الثاوي: هيفيات وإحساءات إبسام الصفلات

اث الدؿُحر الكفاف و بغُت الخفاّ ٖلى اإلااٌ الٗام وّ ، ؤكغ  كاهىن  الىاح٘ له جىخي ؤٖلى مؿخٍى

ًاث اإلاغفم الٗام حملت مً  الهفلاث الٗمىمُت و اإلاخُلباث واحبت الخىفغ ختى جصح  الاحغاءاث وجفٍى

مغاخل  ، و ، زم  لإلحغاءاث الخمهُضًت ؾيخُغق مً زالٌ هظا اإلابدث لىُفُاث ببغامها ، و ٗمىمُتالالهفلت 

 . ببغامها

 امللطل  ألاول: هيفيات إبسام الصفلات العمىمية

ا ألخيام اإلاغؾىم الّ ص َغق ب 247-15غثاس ي عحٖى ه كض خض       عؾمها  و الهفلاث الٗمىمُتبغام هجض 

لخحن هما ّ.1حغاء التراض ي، ؤو وفم ب ظي ٌكيل اللاٖضة الٗامتحغاء َلب الٗغوى الب في ٍَغ

 الفسع ألاول: إحساء طل  العسوض

هى بحغاء ٌؿتهضف الخهٌى ٖلى ٖغوى مً ٖضة مخٗاهضًً مخىافؿحن م٘ جسهُو الهفلت :  جعسيفه/1

ًلضم ؤخؿً ٖغى مً خُث اإلاؼاًا الاكخهاصًت، اؾدىاصا بلى مٗاًحر ، للمخٗهض الظي  صون مفاوياث

ُت حٗض  كبل اهُالق ؤلّا ّ.2حغاءمىيٖى

ًخٗحن ٖلى اإلاهلخت اإلاخٗاكضة ؤن جلتزم باإلاباصت التي ههذ ٖليها  : حساء طل  العسوضاملباائ التي ثدىم إ/2

مىمُت وفم ٗال فلاثبغامها للهٖىض ب ، ؾابلا اإلاظوىّع 247-15عكم اإلااصة الخامؿت مً اإلاغؾىم الغثاس ي 

ّوجخمثل في: بحغاء َلب الٗغوى

كخهاصًحن الىنٌى بملخط ى هظا اإلابضؤ ًدم ليل اإلاخٗاملحن الا:  مبدأ خسية الىصىل لللطلبات العمىمية-أ

      ، هما جلتزم بالخٗامل م٘ حمُ٘ اإلاخٗاملحن اإلاخىافؿحن 3ؤي فخذ مجاٌ الاؾدثماع الٗمىمي للُلب الٗمىمي

ّ.4ن جمُحزي بُنهم مهما واهذ َبُٗخهًخجلى طلً في ٖضم اجساط ؾلّى ، و اإلاؿاواة ع واخض مًضٖلى ك

ٍ اإلاُلىبت لى حمُ٘ مً ٌؿخىفىن الكغّوهى هفالت خم جلضًم الٗغوى ب و:  املساواة في معاملة املسشحين-ب

صها اللاه حغاءاث و، وفم هفـ ؤلّا صعاؾتها و ّ.5اإلاٗمٌى به صون تهمِل ؤي ٖاعىىن ألاقياٌ التي خض 

                                                           
ّ، مغح٘ ؾبم طهغه.247-15، اإلاغؾىم الغثاس ي 39اإلااصة 1
ّ، هفـ اإلاغح٘ الؿابم.40اإلااصة 2
في هاصًت، جىؾُ٘ مجاٌ كاهىن الهفلاث3 الٗمىمُت وبٖاصة هُيلت وجىُٓم بحغاءاث ببغام الهفلاث الٗمىمُت، مضازلت ملضمت يمً ؤقغاٌ  يٍغ

ني اإلاخٗلم بالهفلاث الٗمىمُت في ْل  اإلاغؾىم الغثاس ي  ، اإلاىٓم مً َغف حامٗت مدمض بىيُاف بالخيؿُم م٘ ولُت 247-15الُىم الضعاس ي الخيٍى

ّ.06، م 23/02/2016الخلىق والٗلىم الؿُاؾُت، اإلاؿُلت، ًىم 
4Nicinski Sophie, binczak Pascal, droit administratif des biens, Gualin éditeur, Paris, 2001, P 103. 

٘ الجؼاثغي،  5 ني الؿاصؽ خٌى صوع مضازلت ملضمت يمً ؤقغاٌ مغاص بلىُٗباث، مجاٌ جُبُم كاهىن الهفلاث الٗمىمُت في الدكَغ اإلالخلى الَى

ّ.05، م 2013ماي  20مىمُت في خماًت اإلااٌ الٗام، حامٗت ًحي فاعؽ،اإلاضًت، ًىم كاهىن الهفلاث الٗ
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ا، ألنها حؿمذ بمماعؾت :  حساءاتفي إلا  الشفافية-ج كابتحٗخبر ؤمغا حىهٍغ ت ، ؾىاء ؤلّاالغ              ،  اإلاالُت وؤصاٍع

ما كلذ  ولما ػاصث وؿبت الكفافُت ، و مىمُتٗال فلاثبغام الهٖلى مؿخىي حمُ٘ مغاخل بحغاءاث ب و
 
، ول

ّوؿبت الفؿاص.

ّ

ّ

ّ

:  املباائ ألاساسية لىجاعة الصفلات العمىمية.  (  1 - I   شيل زكم (   
 
 
 

ّ

ّ

ّ

ّ

 

 

 

 

 
ُىم الضعاس ي خٌى الخىُٓم بغام وجىفُظ الهفلاث الٗمىمُت في بَاع اللاهىن الجضًض، مضازلت ملضمت في ؤقغاٌ ال: خىخى قىقي، بحغاءاث باملصدز

ًاث اإلاغفم الٗام، الجضًض ل صٌؿمبر  17ًىم ، ض زًُغ، بؿىغةم بيلُت الخلىق والٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت مدماإلاىٓلهفلاث الٗمىمُت وجفٍى

ّ.07م ، 2015

ّ: هي ًإزظ َلب الٗغوى ٖضة ؤقياٌ و : أشيال إحساء طل  العسوض/3

ّ.1ًمىً ألي مترشح ماهل ؤن ًلضم ٖغىمً زالله :  طل  العسوض املفحىح-أ

فيهم حغاء ٌؿمذ فُه ليل اإلاترشخحن الظًً جخىفغ هى ب:  طل  العسوض املفحىح مع اشتراط كدزات اهيا-ب

صها اإلاهلخت اإلاخٗاكضة مؿبلا كبل بَالق ؤلاحغاء ال  ، بخلضًم حٗهض و بٌٗ الكغوٍ الضهُا اإلااهلت التي جدض 

اإلاالُت  ، اللضعاث الخلىُت و جسو الكغوٍ اإلااهلت . ترشخحن مً َغف اإلاهلخت اإلاخٗاكضةكبلي للم اهخلاءًخم 

ت لخىفُظ الهفلاث و ّ.2ؤهمُت اإلاكغوٕ حٗلُض و م٘ َبُٗت و مخىاؾبت جيىّن ، و الٗمىمُت اإلاهىُت الًغوٍع

ّحغاء ًيىن اإلاغشخىن اإلاغزو لهم بخلضًم ٖغى فُه هم اإلاضٖىونهى ب وطل  العسوض املددوا: -ج

3ّزهُها لللُام بظلً بٗض اهخلاء ؤولي.

                                                           
في هاصًت، مغح٘ ؾبم طهغه، م 1 ّ.09يٍغ
ّ، مغح٘ ؾبم طهغه.247-15، اإلاغؾىم الغثاس ي عكم 44اإلااصة  2
يمً ؤقغاٌ الُىم الضعاس ي خٌى جىُٓم ، مضازلت ملضمت 247-15ػواوي ٖباؽ، َغق وؤؾالُب ببغام الهفلاث الٗمىمُت في ْل ؤخيام اإلاغؾىم 3

م مً َغف ولُت الخلىق والٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت مدمض زًُغ، بؿىغة، ًىم 
 
ًاث اإلاغفم الٗام، اإلاىٓ ، 2015صٌؿمبر 17الهفلاجالٗمىمُت وجفٍى

ّ.07م 

لعامااالستعمال الحسن للمال  نجاعة الطلب العمومي و  

إبرام إجراءاتشفافية   
موميةعال فقاتالص   

حرية الوصول الى الطلبات 
بدون إقصاء العمومية و  

المساواة في معاملة المرشحين 
ودون تمييز بنفس الطريقة  
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 ّ ٍت مً زالٌ  اواؾٗ اكض مىذ لإلصاعة كضّع ٕ الجؼاثغّياإلاكغّ  هىا هالخٔ مً زالٌ هو اإلااصة ؤن  مً الخغ 

ت الؿماح لها باالجهاٌ باإلاخٗاملحن و ّ اهخلاءهم بيل خٍغ
 
 فلاثمباصت كُام اله ٖلى يغوعة اخترام ض، هما ؤه

ا ٖلى مغخلخحن ؤو ٖلى مغخلت واخضة م٘ بُان اإلاخُلباث و مىمُتٗال ث هُفُا ، مً زالٌ بُان اللجىء اليها، بم 

ص في صفتر  مً صاثغة التهمت وصاعة الاهخلاء ألاولي بهىعة جبٗض ؤلّا الكً، ًمىً للمهلخت اإلاخٗاكضة ؤن جدض 

ّ.1( منهم5الكغوٍ الٗضص ألاكص ى للمغشخحن الظًً ؾدخم صٖىتهم لخلضًم حٗهض بٗض اهخلاء ؤولي بسمؿت )

ّ حغاء ًً٘ عحاٌ الفً في مىافؿت الزخُاعهي باملسابلة: -ا ه ناخب مسُِ ؤو مكغوٕ مهمم لبرهامج ؤٖض 

ّ.2اكخهاصًت ؤو حمالُت ؤو فىُت زانتكهض بهجاػ ٖملُت حكخمل ٖلى حىاهب جلىُت ؤو  ، اإلاكغوٕ

 التراض يالفسع الثاوي: 

لت مً َغق الخٗاكض في مجاٌ   : جعسيفه/1     ،  ىمُتمالهفلاث الٗاللهض مً بَالق حؿمُت التراض ي هٍُغ

ّ ع مً الخًٕى لللىاٖض بم اإلاهلخت اإلاخٗاكضة ؤن  خُاع اإلاخٗاكض صون ًمىنها مباقغة از ، و حغاثُتؤلّاىحبه جخدغ 

تها في الازخُاع، فغياها باّع حغاءاثؤلّاالخلُض بهظه   فلتنبحغاء جسهُو هى ، فالتراض ي 3ػ اهُالكا مً خٍغ

ّ.4خض صون الضٖىة الكيلُت للمىافؿتإلاخٗامل مخٗاكض وا

ّ. ؤلاؾدكاعةالتراض ي بٗض  التراض ي البؿُِ و ًىدس ي التراض ي قيلحن : أشيال التراض ي-2

5ّجلجإ اإلاهلخت اإلاخٗاكضة الى التراض ي البؿُِ في الخاالث آلاجُت فلِ: : التراض ي البسيط-أ

 ٖلى ًض مخٗامل اكخهاصي وخُض -
 
ت ؤو لخماًت  ٖىضما ال ًمىً جىفُظ الخضماث بال ، ًدخل ويُٗت اخخياٍع

خباعاث جلىُت ؤو اٖخباعاث زلافُت و ت ؤو اٖل ت. خلىق خهٍغ  ُ  فى

ص اؾدثماعا ؤو مليا للمهلخت اإلاخٗاكضة ؤو ألامً الٗمىمي ؤو خالت الاؾ - ل بىحىص زُغ يهض 
 
ح اإلاٗل

 
خعجاٌ اإلال

، بكٍغ ؤهه لم ًىً في وؾ٘ اإلاهلخت  بسُغ صاهم حٗغى له ملً ؤو اؾدثماع كض ججؿض في اإلاُضان

بت لخالت الاؾخعجاٌ، و  جيىن هدُجت مىاوعاث للمما اإلاخٗاكضة جىك٘ الٓغوف اإلاؿب 
 
 . َلت مً َغفهاؤال

ً مؿخعجل مسهو لًمان جىفحر خاحاث الؿيان ألاؾاؾُت -  . خالت جمٍى

ت و - ىُت ًىدس ي َابٗا اؾخعجالُا، بكٍغ ؤن الٓغوف التي  خالت مكغوٕ طي ؤولٍى طي ؤهمُت َو

، ولم جىً هدُجت مىاوعاث للمماَلت  ، لم جىً مخىكٗت مً اإلاهلخت اإلاخٗاكضة اؾخىحبذ هظا الاؾخعجاٌ

لت الى اإلاىافلت اإلاؿفي هظه الخالت ًسً٘ اللجىء ال و مً َغفها، بلت مً مجلـ الىػعاء بطا ى هظه الٍُغ

بلى اإلاىافلت اإلاؿبلت ؤزىاء  ، و(صج10.000.000.000)ٖكغة مالًحر صًىاعوان مبلغ الهفلت ٌؿاوي ؤو ًفىق 

 . لخيىمت، بطا وان اإلابلغ ؤكلا احخمإ

ىُت لإلهخاج، و ؤّوو/هخاج ٖىضما ًخٗلم ألامغ بتركُت ؤلّا -   جب ؤن ًسً٘ اللجىء في هظه الخالت ً ألاصاة الَى

لت ل لمىافلت اإلاؿبلت مً مجلـ الىػعاء بطا وان مبلغ الهفلت ٌؿاوي ؤو ًفىق ٖكغة بلى هظه الٍُغ

 . مإ الخيىمت بطا وان اإلابلغ ؤكلخاإلاؿبلت ؤزىاء اح تلمىافلل و ، (صج10.000.000.000)مالًحر

                                                           
ّ، مغح٘ ؾبم طهغه.247-15، اإلاغؾىم الغثاس ي عكم 45، اإلااصة 2الفلغة  1
ّالؿابم. ، هفـ اإلاغح47٘اإلااصة  2
ّ.113ٖماع بىيُاف، مغح٘ ؾبم طهغه، م 3

، مغح٘ ؾبم طهغه.247-15، اإلاغؾىم الغثاس ي عكم 41اإلااصة  4 
ّ،هفـ اإلاغح٘ الؿابم.49اإلااصة 5
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عي ؤو جىُٓمي ماؾؿت ٖمىمُت طاث َاب٘ نىاعي وٖىضما ًمىذ هو  - ا لللُام  حكَغ ججاعي خلا خهٍغ

ؤلاصاعاث الٗمىمُت  ، ؤو ٖىضما جىجؼ هظه اإلااؾؿت ول وكاَها م٘ الهُئاث و بمهمت الخضمت الٗمىمُت

 واإلااؾؿاث الٗمىمُت طاث الُاب٘ الاصاعي.

1ّالتراض ي بٗض الاؾدكاعة في الخاالث آلاجُت:جلجإ اإلاهلخت اإلاخٗاكضة الى  : التراض ي بعد الاسخشازة-ب

ّٖىضما ٌٗلً ٖضم حضوي َلب الٗغوى للمغة الثاهُت؛ -

 َبُٗتها اللجىء الى َلب اللىاػم والخضماث الخانت التي ال حؿخلؼم  الضعاؾاث و فلاثفي خالت ن

ها ؤو بًٗف مؿخىي اإلاىافؿت ؤو بالُاب٘ الؿغي  فلاثجدضص زهىنُت هظه اله ، وٖغوى بمىيٖى

ّللخضماث؛

 ّألاقغاٌ الخابٗت مباقغة للماؾؿاث الٗمىمُت الؿُاصًت في الضولت؛ فلاثفي خالت ن

 واهذ َبُٗتها ال جخالءم م٘ آحاٌ َلب ٖغوى  ، و اإلامىىخت التي واهذ مدل فسخ فلاثفي خالت اله

ّحضًض؛

  زىاثُت جخٗلم خالت الٗملُاث اإلاىجؼة، في بَاع اؾتراجُجُت الخٗاون الخيىمي، ؤو في بَاع اجفاكاث

ت وبالخم الث الامخُاٍػ ل الضًىن ب ٍى ل جدٍى ت ؤو هباث، ٖىضما جىو اجفاكاث الخمٍى ٘ جىمٍى لى مكاَع

اإلاظوىعة ٖلى طلً، وفي هظه الخالت ًمىً اإلاهلخت اإلاخٗاكضة ؤن جدهغ الاؾدكاعة في ماؾؿاث البلض 

 . ألازغّي اإلاٗني فلِ في الخالت ألاولى، ؤو البلض اإلالضم لألمىاٌ في الخاالث

 بسام الصفلات العمىميةإ :هيفيات(   -II  2  )شيل

 

ّ

ّ

ّ

ّ
 

 

 

 

                                                           
ّ.، مغح٘ ؾبم طهغه247-15،اإلاغؾىم الغثاس ي عكم 51اإلااصة  1

 الصفقات العمومية

 التراضي
 طلب العروض

 المحدود المفتوح
المفتوح مع 

اشتراط 
 قدرات دنيا

 المسابقة
التراضي 
 البسيط

التراضي 
بعد 

 االستشارة
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ّ.10قىقي، مغح٘ ؾبم طهغه، م : خىخى املصدز

 

 

 

 

 امللطل  الثاوي: الاحساءات الحمهيدية

ٌّ  هما في الكإن الخام الكإن الٗامفي   هفاق صون الخفىحر اإلاؿبم في الخاحت، ؤلّاكٕغ في ، ال ٌٗلل ؤن 

تخٗحن ٖلى اإلاهلخت اإلاخٗاكضة كبل بلظا ً طلً مً زالٌ  ، و بغام الهفلت الٗمىمُت اللُام بةحغاءاث جدًحًر

ّ ، و ضعاؾاث الىطجاللُام ب جدضًض الخاحاث و ت الضعاؾاث التي حؿمذ بالخإهض مً ؤن  اإلاكغوٕ  هي مجمٖى

ني ؤو الجهىي ؤو اإلادلي، و ّ ٌؿاهم في الخُىع الاكخهاصي والاحخماعي ٖلى اإلاؿخىي الَى ؤقغاٌ بهجاػ  بإن 

ل و، 1آلاحاٌ و اإلاكغوٕ مهُإة لالهُالق في الٓغوف اإلاثلى لليلفت بٖضاص صفتر  باإليافت بلى جدضًض مهضع الخمٍى

ّالكغوٍ.

 .الفسع ألاول: ثدديد الحاحات

ص خاحاتها بي  ُت، و ل صكت وًجب ٖلى اإلاهلخت اإلاخٗاكضة ؤن جدض  خُث  ،2ؤن جيىن مىُلُت مىيٖى

اإلاخٗاكضة الىاحب جدضص خاحاث اإلاهالح الؿالف الظهغ ، "  274-15عكم مً اإلاغؾىم الغثاس ي 27ههذ اإلااصة 

ّـ:ــــــ  ، وطلً ًيىن ب"كبل الكغوٕ في ؤي بحغاء إلبغام نفلت ٖمىمُت ، جلبُتها مؿبلا

 ٖلالوي بالغ الخاحاث اؾدىاصا بلى جلضًغ بصاعي ناصق وجدضًض م .ّ

 ىحهت هدى مىخىجال ًجب ؤن جيىن م ، و بٖضاص الخاحاث بضكت اؾدىاصا بلى مىانفاث جلىُت مفهلت          

ص مخٗامل اكخهاصي ؤّو ّ. مدض 

 الخضماث الضعاؾاث و ، فُما ًسو نفلاث اللىاػم و اثججاوـ الخاح .ّ

 ؤن ًازظ بٗحن ًجب  جدضًض خضوص ازخهام لجان الهفلاث )ًجب جدضًض خضوص لجان الهفلاث و

خباع اللُمت ؤلّا بلغ اإلا ما ًسو نفلاث ألاقغاٌ، وحمالُت للخاحاث اإلاخٗللت بىفـ ٖملُت ألاقغاٌ فُالٖا

و اإلاىفهلؤلّا حغاء لخهت واخضة ؤو ليل ت بغٌ الىٓغ ًٖ امياهُت بَالق ؤلّاحمالي لجمُ٘ الخه 

ّ. الخهو(

                                                           
م اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 2009ماي 2اإلااعر في  148-09، اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 06ؤهٓغ اإلااصة  1 خم  ٌ ٍو لُت13اإلااعر في  227-98، ٌٗض   1998حٍى

ضة الغؾمُت، الٗضص  ّ.26واإلاخٗلم بىفلاث الضولت للخجهحز، الجٍغ
ُىم الضعاس ي خٌى الهفلاث الٗمىمُت في الجؼاثغ، اإلاىٓم مً ًدُىف خؿحن، جلضًم خالت ٖملُت صعاؾت خالت، مضازلت ملضمت يمً ؤقغاٌ ال2

  .02، م 2015صٌؿمبر  14ٖبض الخمُض مهغي، ًىم  2َغف حامٗت كؿىُُىت 
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ّج و 
 
حغاءاث الىاحب اجباٖها وخضوص ازخهام ى٘ ججؼثت الخاحاث، بهضف جفاصي ؤلّاه ًمجضع الاقاعة بإه

ت، و، ًمىً جلبُت الخاحاث في قيل  لجان الهفلاث  في قيل ؤو واخض جسهو إلاخٗامل مخٗاكض خه 

ّ. ًمىً ؤن جمىذ إلاخٗامل مخٗاكض واخض ؤو ٖضة مخٗاملحن ، و خهو مىفهلت

1ّلى الخدهُو:ًجب اللجىء ب و 

 َ ما ؤمىً طلً خؿب
 
الاكخهاصًحن، م٘ مغاٖاة  اإلاخٗـــــــــــاملحنهو ـــــــــجس ؤهمُت اإلاكغوٕ، و بُٗت وـــــــول

 اإلاؼاًا 

ّ. الخلىُت التي جىفغها هظه الٗملُت اإلاالُت، و/ ؤّو الاكخهاصًت و

 ًجب حٗلُل ازخُاعها ٖىض ول عكابت ن الخدهُو مً ازخهام اإلاهلخت اإلاخٗاكضة، وب .ّ

 ع الدسجُل ًجب ؤن ًخًمً هظا الخدهُوب ّ. ن  ملغ 

 ًٍجب الىو ٖلى طلً في صفتر الكغو .ّ

 الفسع الثاوي: ثدديد مصدز الحمىيل

  ٘ ل مٗحن، وًفترى ؤن ليل مكغوٕ مً اإلاكاَع ّ التي جيىن مدل نفلت ٖمىمُت مهضع جمٍى  ؤن 

ت، و خماصاث الًغوٍع ٘ ال جدىػ ٖلى الٖا خماصاث  اإلاهالح اإلاخٗاكضة جخفاصي نهاثُا الاهُالق في مكاَع هظه الٖا

ّ. مً محزاهُاث ؤزغّي بٖاهاث في قيل مً محزاهُت اإلاهلخت اإلاخٗاكضة ؤو ؤخُاها جيىن مً محزاهُت الضولت ؤو

ّىن اٖخماصاث الضولت في نىعة بغامج واالحي:جي : ثمىيل ميزاهية الدولةمصااز /1

ة "-أ ت، اإلااؾؿاث ل جسو الخجهحزاث الٗمىمُت اإلامغهؼة :PSC"2البرامج الللطاعية املمسهص  الصاعاث اإلاغهٍؼ

، 3اإلاخسههتالاصاعاث  الٗمىمُت طاث الُاب٘ الاصاعي، اإلااؾؿاث الٗمىمُت التي جخمخ٘ باالؾخلالٌ اإلاالي، و

ّ
 
لبرامج ، َبلا للبرهامج الؿىىي للخجهحز الظي حٗخمضه الخيىمت، ا بلغ مهالح الىػٍغ اإلايلف باإلاالُتخُث ج

ا ب صاعاث ؤلّا تي جخمخ٘ باالؾخلالٌ اإلاالي، ومؿاولي اإلااؾؿاث ال لى الىػعاء اإلاسخهحن واللُاُٖت اإلامغهؼة ؾىٍى

ّاإلاخسههت بمىحب ملغع ًبحن عزهت البرهامج اإلا
ّ.4ٖت خؿب ول كُإ فغعيىػ 

ّ :PSD"5البرامج الللطاعية غير املمسهصة "-ب اٖخماصاث  جسو بغامج الخجهحز اإلاسجلت باؾم الىالي، خُث ؤن 

ُت، و الضف٘ جيىن مُٗىت مً َغف وػٍغ اإلاالُت، و بمىحب  ًجغي الىالي مىحهت للىالة خؿب كُاٖاث فٖغ

ع بٖاصة الخىػَ٘ خؿب ألابّى خماصاث  ابملغ  ّ.6الضف٘ اإلامىىخت له، اٖل

٘ التهُئت الٗمغاهُت حٗخبر ؤصاة جسُُِ و:PCD"7املخلطلطات البلدية للحىمية "-ج ل إلاكاَع  و وؾُلت جمٍى

ت ٖبر جغكُت اإلاىاَم اإلادخاحت، تهضف لًمان ب الخىمُت اإلادلُت، و ٘ مً قإنها مدى الفىاعق الجهٍى هجاػ مكاَع

                                                           
ّ، مغح٘ ؾبم طهغه.247-15، اإلاغؾىم الغثاس ي عكم 31اإلااصة 1

2PSC:lesprogrammes sectoriels centralisés. 
3Ministère des finances, Manuel de contrôle des dépenses engagées, direction générale du budget, 2007, P 43. 

ٌ 13/07/1998اإلااعر في  227-98، اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 07اإلااصة  4 مًّخٗلم بىفلاث الضولت للخجهحز اإلاٗض  ضة الغؾمُت، الٗضص واإلاخم  ّ.51، الجٍغ
5PSD ّ: les programmes sectoriels déconcentrés.  ّ 
6Ministère des finances, Manuel de procédure d’inscription, de financement de suivi des projets et programmes d’investissement public 

de l’état, direction générale du budget, 2012, P 33. 
7 PCD :les plans communaux développement.ّ
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ًدضص  ،1الكبياث وفً الٗؼلت غق البلضًت، والُ الخُهحر و ٌكمل ٖلى الخهىم التزوٍض بمُاه الكغب و و
عزهت بغهامج قاملت خؿب بلغ الىػٍغ اإلايلف باإلاحزاهُت بٗض اؾدكاعة الىػٍغ اإلايلف بالجماٖاث اإلادلُت وٍّ 

خباع ٖلى الخهّىالىالًت، آ ضص البلضًاث الىاحب جغكُتها و م ٖضص ؾيان الىالًتزظا بٗحن الٖا ؿخىي هظا م ٖو

ّ ،2اإلاحزاهُت اإلاسههت اٖخماصاث
 
مجلـ غ الىالي خؿب الُغق اللاهىهُت مسُُاث البلضًت للخىمُت للبٗضها ًبل

ّ. الكٗبي البلضي كهض جىفُظها

ل طاحيجي : البلدية مصااز ثمىيل ميزاهية/2 في قيل  ؤو جدهل ٖليها مً حهاث ؤزغّي ىن في قيل جمٍى

ّ: جإزظ الهىع الخالُت و بٖاهاث

الاكخُإ الظي جلىم به الجماٖاث الاكلُمُت مً بًغاصاث الدؿُحر لخغُُت هفلاث  هىالحمىيل الراجي: -أ

ّ.3% 10 بيؿبتٖلى ألاكل  ، وػاعي مكترن جدضص وؿبت الاكخُإ بمىحب كغاع  و الاؾدثماع، و الخجهحز 

اهاث هظه مىذ ًخم :من ميزاهية الىالية إعاهات-ب  مً البلضًاث هدى الىالي َغف مً ملغعاث ٍَغم ًٖ ؤلٖا

بطا  مؿبلا فخىختم اٖخماصاث حؿمى و بها بمىحب مضاولت بالخىفل جلىم هظه ألازحرة و ، الىالًت ججهحز هفلاث

 .4بٗضهابطا حاءث  زانت جغزُهاث ؤو ؤلايافُت اإلاحزاهُت بٖضاص كبل حاءث

،  مهامهًيلف الهىضوق في بَاع :  الضمان للجماعات املدلية إعاهات من صىدوق الحضامن و-ج

، الظي ٌؿمذ بةهجاػ بغامج  الاكلُمُتلفاثضة الجماٖاث  %40بيؿبت  الاؾدثماع بخسهُو بحمالي للخجهحز و

غها و غ اإلاىاَم الىاحب جغكُتها الخجهحز والاؾدثماع بهضف اإلاؿاٖضة في جٍُى  .5زانت جٍُى

لت ٖلى ؤعى ًهٗب بسامج ذات الحمىيل املشترن )ميزاهية الدولة وميزاهية البلدية(: -ا جىفُظ هظه الٍُغ

 . بنضاع هو جىُٓمي لخفؿحرهاًجب لظا  ، و الىاك٘

ل اٖخماصاث مً البرامج اللُاُٖت الغحر ممغهؼة و ألسي: ثمىيالت-ه ت الؿىً  بخدٍى ال ؾُما الخابٗت إلاضًٍغ

تهظا لخجؿُض البرامج الخانت ببىاء اإلااؾؿاث  ، و هدى محزاهُت البلضًاث اث الٗمىمُتوالخجهحّز  هظه ، التربٍى

اهاث ٌّ ًخم مباقغة الخإقحرة بٗض و ، للىالًت اإلاالي اإلاغاكب َغف مً ٖليها اقغً بها الخىفل كبل ؤلٖا  ٖلى الخضاو

 الكٗبي اإلاجلـ عثِـ هى بالهغف آلامغ ًهبذ و ، بها زانت هةًغاصاث اٖخباعها و البلضًت محزاهُت يمً هابصزال

الث بحن مً ،و البلضي  البلضًاث ؤغلب التي (PCD) اإلادلُت لخىمُتا البرامج جغزُهاث هجض هظلً ألازغّي الخمٍى

ّ. ؤلايافُت اإلاحزاهُت بٖضاص زالٌ مً طلً ًٓهغ و محزاهُتها بٖضاص في همهضع جضزلها

ّالفسع الثالث: إعداا افتر الشسوط

ّ. اإلاخٗاكضة في بٖضاص صفتر الكغوٍ ، حكٕغ اإلاهلخت بٗض الخهٌى ٖلى عزهت البرهامج 

   ،  1جىفظ وفلها الهفلاث الٗمىمُت هى وزُلت ؤؾاؾُت جىضح الكغوٍ التي جبرم و:  جعسيف افتر الشسوط/1

         ، حمُ٘ ؤلاحغاءاث الىاحب بجباٖها ٖىض َلب الٗغوى مفهلت الخاحاث و بط جدضص فيها بهىعة صكُلت و

                                                           
ّ)بخهغف(. 94، 93م م زغش ي الىىي، مغح٘ ؾبم طهغه، 1
٘ ؤو البرامج اإلالترخت بٗىىان مسُُاث البلضًت  2013فُفغّي21، كغاع وػاعي مكترن اإلااعر في 02اإلااصة2 ًدضص مٗاًحر جسهُو مىاعص اإلاحزاهُت للمكاَع

ضة الغؾمُت، الٗضص ّ.40للخىمُت، الجٍغ
ل 10كغاع وػاعي مكترن اإلااعر في 3 ضة الغؾمُت، الٗضص ًدضص وؿبت الاكخُإ مً بًّغ 2016ؤفٍغ ّ.24اصاث الدؿُحر في محزاهُاث البلضًاث، الجٍغ

ضة الغؾمُت، الٗضص  2011حىان 22اإلااعر في 10-11، كاهىن عكم 177اإلااصة   .37ًخٗلم بالبلضًت، الجٍغ
4 
دضص مهامه ًخًمً بوكاء نىضوق الخًامً والًمان ل 2014ماعؽ  24اإلااعر في 116-14غؾىم الخىفُظي عكم ، اإلا12و 6اإلااصة 5 لجماٖاث اإلادلُت ٍو

ضة الغؾمُت، الٗضص ّ.19وجىُٓمه وؾحره، الجٍغ
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ٌٗغى ٖلى لجىت الهفلاث اإلاسخهت للخإقحرة )ًدضص  ، و ًغفم باإلابلغ ؤلاحمالي لالخخُاحاث )جلضًغ بصاعي( و

جىتازخهام 
 
ّ. 2الخلضًغ ؤلاصاعي لجمُ٘ الخاحاث( مً زالٌ مبلغ الل

  3: أهدافه/2

ف بالكغوٍ التي جمىذ والخٗ  -  . َاعها الهفلتجىفظ في ب ٍغ

  الُلباثصفتر الكغوٍ ًجب ؤن ًجؿض اإلاباصت التي ًجب اخترامها في الهفلاث الٗمىمُت لًمان فٗالُت  

ض لألمىاٌ الٗمىمُتالّا و  ُ ّاإلاخمثلت في: ؾخٗماٌ الج

 ت الىنٌى للُلباث الٗمىمُت ّ. خٍغ

 اإلاؿاواة في مٗاملت اإلاغشخحن .ّ

 الكفافُت في الاحغاءاث .ّ

ّ: ؤقياٌ عثِؿُت (03)جإزظ صفاجغ الكغوٍ زالزت  :  أهىاعه/3

 الضعاؾاث و اللىاػم و الهفلاث الٗمىمُت لألقغاٌ واإلاُبلت ٖلى  :(CCAG) اازية العامةا إلا افاثس البىى -أ

ّ. الخضماث اإلاىافم ٖليها بمىحب مغؾىم جىفُظي

ت اإلاُبلت ٖلى  :  (CPC) افاثس الحعليمات الحلىية املشترهة-ب  ُ ص الترجِباث الخلى  مىمُتٗال فلاثهالالتي جدض 

ال  اإلاخٗللت بىٕى واخض مً ألاقغاٌ ؤو اللىاػم ؤو الضعاؾاث ؤو الخضماث اإلاىافم ٖليها بلغاع مً الىػٍغ اإلاٗني، و

ت الٗامتًمىً ؤن ًخًمً هظا الىٕى مً الضفاجغ ؤي زغوج ًٖ ؤخ ّ.4يام صفتر الكغوٍ ؤلاصاٍع

ّ :(CPS) افاثس الحعليمات الخاصة-ج ص هظه الضفاجغ ٖلى وحه الض  الكغوٍ الخانت ليل نفلت وبن كت جدض 

ت الٗامت، ٖما حاء في صفتر الكغوٍ ؤلّا اءاثصٖذ الًغوعة بلى جًمُنها بٌٗ الاؾخثى ، ؤو صفاجغ  صاٍع

ّ.5ٍذ ال ًضٕ مجاال ألي اخخجاج الخم، فُجب ؤن ٌٗبر ًٖ طلً بكيل نّغ الخٗلُماث الخلىُت اإلاكترهت

 مىميةالع امللطل  الثالث: مساخل إحساءات إبسام الصفلات

كض  ، و الٗمىمُت ٌٗخبر بحغاء َلب الٗغوى اللاٖضة الٗامت في ببغام اإلاهلخت اإلاخٗاكضة للهفلت 
اإلاىافؿت بحن  اإلاؿاواة و حغاءاث التي جىفل يمان مباصت الكفافُت وؤلّإ الجؼاثغي بجملت مً ؤخاَه اإلاكغّ 

ّ. ٖملُت ببغام الهفلت الٗمىمُتطلً في حمُ٘ اإلاغاخل التي جمغ بها  ، و اإلاخٗاملحن الاكخهاصًحن

 إيداع العسوض العمىمية و الفسع ألاول: مسخلتي إلاعالن عن الصفلات

                                                                                                                                                                                     
 ، مغح٘ ؾبم طهغه.247-15، اإلاغؾىم الغثاس ي 26،اإلااصة 01الفلغة1
مىس ى ناصقي، الاحغاءاث الٗملُت لىُفُت جدًحر وبٖضاص صفاجغ الكغوٍ، مضازلت ملضمت يمً ؤقغاٌ الُىم الضعاس ي خٌى الخىُٓم الجضًض  2

ًاث اإلاغفم الٗام، اإلاىٓمللهفل ّ.01، م2015صٌؿمبر17حامٗت مدمض زًُغ، بؿىغة، ًىم بيلُت الخلىق والٗلىم الؿُاؾُت،  اث الٗمىمُت وجفٍى
3Achouri Salah, l’élaboration du cahier des charges, journée d’étude sur les marchés publics, université Constantine 2 Abdelhamid 

mehri, le 14décembre2015, P 2. 
حلُل مىهُت، اإلاىافؿت في الهفلاث الٗمىمُت في الجؼاثغ، ؤَغوخت صهخىعاه، حامٗت بً ًىؾف بً زضة، الجؼاثغ، ولُت الخلىق، جسهو كاهىن 4

ّ.148، م2015ٖام، 
م، مغاخل ابغام اإلاىا5 ني كهالىاقني مٍغ الؿاصؽ خٌى صوع كاهىن الهفلاث الٗمىمُت ت في الهفلاث الٗمىمُت، مضازلت ملضمت يمً اإلالخلى الَى

ّ.6، م 2013ماي20في خماًت اإلااٌ الٗام، حامٗت ًحي فاعؽ، اإلاضًت، ًىم 
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الن ًٖ َلب الٗغوى ؤلاحغاء ألاٌو الظي جخسظه اإلاهلخت : مسخلة إلاعالن عن الصفلة العمىمية/1 ٌٗض  ؤلٖا

،  الغالف اإلاالي في جدضًض الخاحاث و اإلاخٗاكضة بٗض الاهتهاء مباقغة مً ؤلاحغاءاث الخمهُضًت اإلاخمثلت ؤؾاؾا

الٗمىمُت اإلاسخهت بٗض عف٘ الخدفٓاث  اإلاهاصكت ٖلُه مً َغف لجىت الهفلاث وهظا بٖضاص صفتر الكغوٍ و

حضث. ّبن و 

الن و  اغبحن بالخٗاكض ًلهض باإٖل         ببالغهم ًٖ هُفُت الخهىٌ  ، و ، بًهاٌ الٗلم الى حمُ٘ الغ 

ُت اإلاىانفاث اإلاُلىبت ٖلى قغوٍ الخٗاكض و ّ.1ػمان بحغاء َلب الٗغوى ميان و ، و هٖى

ضجحن ًىمُخحن، هما   ىُت ٖبر حٍغ الن ًٖ َلب الٗغوى باإلقهاع وحىبا في الصخف الَى ًخدلم الٖا

ت و  ُ غت الٗغب
 
ىُت لليكغ  ، خُث جخىفل ألازغي بلغت ؤحىبُت جيىن واخضة منها ٖلى ألاكل بالل اإلااؾؿت الَى

ىُتبال وؤلاقهاّع الن ب هما ،2يكغ في الصخف الَى ا في اليكغة الغؾمُت لهفلاث اإلاخٗامل ًجب وكغ ؤلٖا حباٍع

ّ.3(BOMOPالٗمىمي)

جب ؤن ًخًمً ؤلاٖالن ًٖ َلب الٗغوى البُاهاث الالؼامُت الخالُت:  4ٍّو

 فها الجباجي؛ ٖىىانها و حؿمُت اإلاهلخت اإلاخٗاكضة و ّعكم حٍٗغ

 ّهُفُت َلب الٗغوى؛

  ّؤو الاهخلاء ألاولي؛قغوٍ الخإهُل

 ،ّمىيٕى الٗملُت

 ّكاثمت مىحؼة باإلاؿدىضاث اإلاُلىبت م٘ بخالت اللاثمت اإلافهلت الى ؤخيام صفتر الكغوٍ طاث الهلت؛

 ًّضاٖها؛ميان ب ى ومضة جدًحر الٗغّو

 ّمضة نالخُت الٗغوى؛

 ّبلؼامُت هفالت الخٗهض بطا اكخط ى ألامغ؛

 غفت وجلُُم  جلضًم الٗغوى في ْغف مغلم بةخيام جىخب ٖلُه  مً َغف لجىت فخذ ألْا
 
ٖباعة "ال ًفخذ بال

ّمغاح٘ َلب الٗغوى؛ الٗغوى" و

 .زمً الىزاثم ٖىض الاكخًاء 

ًل٘ ٖلى اإلاهلخت اإلاخٗاكضة خُنها ؤن  ، و كض جلخط ي بٌٗ الٓغوف جمضًض ؤحل بًضإ الٗغوى و 

الهاث ، فً ؤن سخبىا صفاجغ الكغوٍ جلىم بةقٗاع اإلاخىافؿحن الظًً ؾبم لهم و ال ًٖ وحىب كُامها باإٖل

ُت الي الن ؤوالالالػمت في هفـ ؤٖو ّ.5كغ التي جىفلذ بيكغ ؤلٖا

الخٗهضاث مً  هي اإلاغخلت التي حؿخلبل فيها اإلاهلخت اإلاخٗاكضة الٗغوى و : إيداع العسوض مسخلة/2

،  للمهلخت اإلاخٗاكضة ؤمغ جدضًض مضة الٗغوى ٌٗىص ، و ، بط ؤنها حكيل هلُت بضء الٗالكت بُنهما اإلاخىافؿحن

                                                           
ت، صاع الثلافت لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، الُبٗت ألاولى،  1 ّ.67، م 2010مدمىص زلف الجبىعي، الٗلىص الاصاٍع

2Berbari Mireille, Marchés Publics – Réforme à  travers la jurisprudence, le moniteur édition, paris, 2001, P 86. 
3BOMOP ّ: Bulletin officiel des marchés de l'opérateur public 
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ؤُٖى لهظه ألازحرة ؾلُت  ، و خُث لم ًدكضص اإلاكٕغ في وي٘ ؤحل واخض ًُبم ٖلى حمُ٘ اإلاهالح  اإلاخٗاكضة

ّ
 
ت في ازخُاع الظي ًىاؾبها غحر ؤه ه ؤلؼمها ٖىض وي٘ ألاحل مغاٖاة ٖىانغ مُٗىت مثل حٗلُض مىيٕى جلضًٍغ

ت  الهفلت ّ 1، اإلاضة الخلضًٍغ
 
حمُ٘ وزاثم ملف َلب الٗغوى و جفخذ مجاال واؾٗا ألهبر ٖضص ػمت لخدًحر الال

ص آحاٌ جدًحر الٗغوى و مً اإلاخىافؿحن طلً  ، و بًضاٖها بلىة اللاهىن بلى غاًت ًىم الٗمل اإلاىالي ، هما جمض 

ّ. في الخالت التي ًهاصف فيها آزغ ًىم لخدًحر الٗغوى ُٖلت ؤو ًىم عاخت كاهىهُت

،  اإلاُلىب جلضًمه مً اإلاخىافؿحن ًجب ؤن ٌكخمل ٖلى ملف الترشح ججضع الاقاعة ؤن اإلالف و 

ملفلت بةخيام، ًبحن ول منها حؿمُت  الٗغى اإلاالي، خُث ًخم ويٗها في ؤْغفت مىفهلت و الٗغى الخلني و

ه، وجخًمً ٖباعة "ملف الترشح" ؤو "ٖغى جلني" ؤو "ٖغى مالي"،  اإلااؾؿت ومغح٘ َلب الٗغوى و مىيٖى

دمل ٖباعة "ال ًفخذ بال مً َغف لجىت  و ، خؿب الخالت غفت في ْغف ؤزغ ملفل بةخيام ٍو جىي٘ هظه ألْا

غفت و ّ.2مىيٕى َلب الٗغوى"  -َلب ٖغوى عكم.... -جلُُم الٗغوى فخذ ألْا

غفت و بةًضإ الٗغوى لضي اإلاهلخت اإلاخٗاكضة و  جغكُمها في سجالث وعوص الٗغوى  ، ًخم حسجُل ألْا

ش بًضاٖها، و الخانت بُلب الٗغوى غكم الترجُبي الظي ن ٖلى ْهغ الٓغف هفـ الًضوّ  ، مغجبت خؿب جاٍع

3ٌّسجل في السجل.

 ثلييم العسوض و ألاظسفة الفسع الثاوي: مسخلة فحذ 

ش و  ش وآزغ ؾاٖت ب ًىافم جاٍع ؾاٖت فخذ ؤْغفت اإلاخٗهضًً اإلاخٗللت بملف الترشح  ًضإ الٗغوى جاٍع

ص  خًىع ؤصخابها، و اإلاالُت في والٗغوى الخلىُت و هي طاتها  ٕ الجهت التي جخىلى هظه الٗملُت، واإلاكغّ كض خض 

غفت و الجهت التي جلىم بخلُُم الٗغوى ؤال و ّ:ــــجلُُم الٗغوى، خُث جلىم ب هي لجىت فخذ ألْا

غ هى : ألاظسفة فحذ/1 ك٘ الجلؿت اوٗلاص ؤزىاء مدًغ جدٍغ ًاء حمُ٘ مً مى  ً ألٖا  حسجُل م٘ الخايٍغ

ت ٖغويهم الؾخىماٌ هخابُا الاكخًاء ٖىض اإلاغشخحن بضٖىة جلىم هما ، وحضث بن الخدفٓاث  ُ  بالىزاثم الخلى

ت الخلىُت اإلاظهغة باؾخثىاء ، الىاكهت ٍغ  في الٗغوى بخلُُم اإلاخٗللت و اإلاخٗهض ًٖ ناصعة وزُلت ول و الخبًر

ّ. ؤًامٖكغة  ؤكهاه ؤحل

غفت ولجىت فخذ خُث جلىم  :ّثلييم العسوض /2 جلُُم الٗغوى بةكهاء الٗغوى غحر اإلاُابلت إلادخىي  ألْا

4ّ:مغخلخحن، هما حٗمل ٖلى جدلُل الٗغوى الباكُت ٖبر  ٍّوصفتر الكّغ

: جلىم بالترجِب الخلني للٗغوى م٘ بكهاء الٗغوى التي لم جخدهل ٖلى الٗالمت الضهُا الالػمت 01مسخلة -أ

ّاإلاىهىم ٖليها في صفتر الكغوٍ.

، م٘ مغاٖاة  جلىم بضعاؾت الٗغوى اإلاالُت للمخٗهضًً الظًً جم جإهُلهم ألاولي جلىُا :02مسخلة -ب

ّ. هظا مً ؤحل اهخلاء ؤخؿً ٖغى مً خُث اإلاؼاًا الاكخهاصًت ، و الخسفًُاث اإلادخملت في ٖغويهم

 مىميةالع املىذ النهائي للصفلة الفسع الثالث: مسخلتي املىذ املؤكد و

                                                           
ّ. . 101ٖماع بىيُاف، مغح٘ ؾبم طهغه، م1

ّ، مغح٘ ؾبم طهغه.247-15مً اإلاغؾىم الغثاس ي  67اصة اإلا2
 .212زغش ي الىىي، مغح٘ ؾبم طهغه، م 3
ّ، مغح٘ ؾبم طهغه.247-15مً اإلاغؾىم الغثاس ي عكم  72اإلااصة  4
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ًلهض باإلاىذ اإلااكذ للهفلت بعؾاء الهفلت  بهىعة ماكخت ٖلى  املؤكد للصفلة العمىمية:مسخلة املىذ /1

الن ًٖ اإلاىذ اإلااكذ للهفلت، بٖالم اإلاخىافؿحن اإلاكاعهحن في َلب الٗغوى،  ، و ؤخض اإلاخىافؿحن ًلهض باإٖل

جلُُم الٗغوى في بٖالن اإلاىذ ، خُث جبلغ هخاثج 1فلا لكيلُاث وؤَغ مُٗىتومجمٕى الجمهىع بالىخاثج اإلااكخت ّو

ّ ى، وّواإلااكذ للهفلت في هفـ الجغاثض التي وكغ فيها بٖالن َلب الّٗغ
 
ّال جبل

 
هخاثج جلُُم الترشح  غ بال

            ول الٗىانغ  هجاػ وآحاٌ ؤلّا ، م٘ جدضًض الؿٗغ و ماكخا اإلاالُت إلاً مىذ الهفلت الٗغوى الخلىُت وّو

ّ ا فُما ًسو، ؤم ّ ت الٗمىمُتالتي ؾمدذ بازخُاع خاثؼ الهفل
 
ً، فةه ه ًخٗحن ٖلى اإلاهلخت اإلاخٗهضًً آلازٍغ

الن ؤولئً الغّ  اإلاخٗاكضة ؤن جضٖى في هفـ إلالٖا تهم ٖلى الىخاثج اإلافهلت لخلُُم جغقُدا اغبحن منهم في الَا

غويهم الخلىُت و م ألاٌو ليكغ الُّى( ؤًام، ابخضاء مً 03كهاه زالزت )اإلاالُت باالجهاٌ بمهالخها في ؤحل ؤ ٖو

 .2بٖالن اإلاىذ اإلااكذ

 ّ ّ اإلاٗاًحر التي جًمنها صفتر الكغوٍ لم ًخم اخترامها فةطا جبحن للمخٗاملحن اإلاخٗهضًً ؤن 
 
ه ًمىنهم ، فةه

الن اإلاىذ اإلااكذ 10، زالٌ ٖكغة ) الًُٗ في بٖالن اإلاىذ اإلااكذ للهفلت ش ؤٌو وكغ إٖل ( ؤًام ابخضاء مً جاٍع

 . الغؾمُت لهفلاث اإلاخٗامل الٗمىمي ؤو في الصخافتللهفلت في اليكغة 

، فاإلاىذ  حٗخبر ؤهم مغخلت في الهفلت مً الىاخُت اللاهىهُت:  املىذ النهائي للصفلة )املصااكة(مسخلة /2

ّ
 

اإلاخمثلت في لجان الهفلاث الٗمىمُت   بٗض نضوع كغاع باٖخماصه مً الجهت اإلاسخهت واإلااكذ ال ًيىن نهاثُا بال

ني، الىالجي ؤو البلضي، خُث جلىم بالخإقحر ٖلى مكغوٕ الهفلتٖلى اإلا ، ًًاف بلى طلً جإقحرة  ؿخىي الَى

، وهظا بمًاءها مً َغف  التي بضونها ال حٗخبر الهفلت الٗمىمُت مبرمت بهفت عؾمُت اإلاغاكب اإلاالي و

ّ. اإلاخٗامل اإلاخٗاكض الخاثؼ ٖلى الهفلت بهفت نهاثُت اإلاهلخت اإلاخٗاكضة و

ّاملبدث الثالث: ثىفير الصفلات العمىمية

، جخىلى اإلاهلخت اإلاخٗاكضة بٖضاص ملف ًدخىي ٖلى حمُ٘  الٗمىمُت بٗض الاعؾاء النهاجي للهفلت
ها اإلاكغّ  الٗمىمُت اإلاسخهت مً ؤحل مباقغة  ، زم جلىم بخلضًمه بلى لجىت الهفلاث ٕالىزاثم التي اقتَر

كابت ت الخاعحُت ٖليها، و الغ  ، فةطا جم مىذ  مىدها ؤو مىدها بخدفٓاث التي جخىج بغفٌ الخإقحرة ؤو ؤلاصاٍع

اإلاخٗامل الخاثؼ ٖلى  ؤمًِذ مً َغف مؿاوٌ اإلاهلخت اإلاخٗاكضة و التزم بها اإلاغاكب اإلاالي و الخإقحرة و

امل اإلاخٗ ًىجم ًٖ هظا الخىفُظ آزاع باليؿبت للمهلخت اإلاخٗاكضة و ، و ، صزلذ الهفلت خحز الخىفُظ الهفلت

هظا  خلىق اإلاهلخت اإلاخٗاكضة، و هظا ما ؾىدىاوله في هظا اإلابدث مً زالٌ الخُغق لؿلُاث و ، و اإلاخٗاكض

ّ. خلىق اإلاخٗامل اإلاخٗاكض

 خلىق املصلحة املحعاكدة امللطل  ألاول: سللطات و

امخُاػاث الؿلُت في بَاع الؿعي بلى يمان جدلُم خماًت اإلااٌ الٗام مىذ اإلاكغ ٕ اإلاهلخت اإلاخٗاكضة  

ّ. الٗمىمُت الٗامت في مىاحهت اإلاخٗامل اإلاخٗاكض ؤزىاء جىفُظ الهفلت

كابة الفسع ألاول: سللطة إلاشساف و  الحعديلسللطة  و الس 

                                                           
ّ.213زغش ي الىىي، مغح٘ ؾبم طهغه، م  1
ض هغواصن، َغق وبحغاءاث ببغام الهفلاث الٗمىمُت2 ني الؿاصؽ خٌى صوع كاهىن الهفلاث الٗمىمُت في ، مضازلت ملضمت يمً اإلالخلى فٍغ الَى

 .14، م 2013ماي20خماًت اإلااٌ الٗام، حامٗت ًحي فاعؽ، اإلاضًت، ًىم 
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كابة سللطة إلاشساف و/1 ًلهض بؿلُت ؤلاقغاف جدلم اإلاهلخت اإلاخٗاكضة مً ؤن  اإلاخٗامل اإلاخٗاكض  :  الس 

كابت، ؤما ؾلُت  كضًت ٖلى الىدى اإلاخفم ٖلُهاٗخًلىم بدىفُظ التزاماجه ال في خم اإلاهلخت اإلاخٗاكضة  فخخجلى الغ 

ماٌ و في الخضزل لخىفُظ الٗلض و لت الخىفُظ في خضوص الكغوٍ و جىحُه ألٖا اث يمً الىُفُ ازخُاع ٍَغ

ّ.1اإلاخفم ٖليها في الٗلض

هظه الؿلُت احؿاٖا في ٖلىص ألاقغاٌ الٗامت، بط جىحه اإلاهلخت اإلاخٗاكضة حٗلُماث  صصاجّؼ و 

هى ما ًإزظ نىعة ألاوامغ اإلاهلخُت التي ًجب ٖلُه  ، و للمخٗامل اإلاخٗاكض خٌى هُفُت جىفُظ ألاقغاٌ

اعة مىاك2٘قغاٌمً ؤمثلتها ألامغ ببضء ألّا ، و جىفُظها الٗمل، خُث  ،ؤو في نىعة بعؾاٌ مهىضؾحن مً ؤحل ٍػ

، ؤما في ٖلىص الخىعٍض فُبُٗتها  فدو اإلاىاص اإلاؿخٗملت لالَمئىان بلى حىصتها ًيىن لهم الخم في مغاكبت و

ٌّ مً خم اإلاهلخت اإلاخٗاكضة عفٌ اؾخالم  ، و جفغى ؤن جخسظ ؾلُت ؤلاقغاف مٓهغا آزغ ؤكل قضة مً ألاو

 . م ٖليها في الٗلضاإلاىاص ؤو اإلاٗضاث التي ال جىُبم ٖليها اإلاىانفاث اإلاخف

كابتججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ؾلُت الاقغاف والخىحُه ّو و  لِؿذ مُللت ألن بَالكها ًاصي بلى حٗؿف  الغ 

ّ.3غ بما كض ًًغ باإلاخٗامل اإلاخٗاكضألاوام مبالغتها في بنضاع الخٗلُماث و اإلاهلخت اإلاخٗاكضة و

ألنها جسغج ًٖ اللىاٖض اإلاٗغوفت في اللاهىن حٗض مً ؤهم امخُاػاث اإلاهلخت اإلاخٗاكضة  : سللطة الحعديل/2

ماٌ ؤو ألاقُاء مدل الٗلض و اإلاىاص و الخام، خُث ًمىً للمهلخت اإلاخٗاكضة حغُحر همُت َغق الخىفُظ  ألٖا

ال  طلً صون خاحتها بلى مىافلت اإلاخٗاكض مٗها، و ، و اإلاخفم ٖليها، هما ًدم لها ؤًًا حغُحر مضة جىفُظ الٗلض

اع الٗام للهفلتًدم له  تراى َاإلاا وان الخٗضًل يمً ؤلَا اؾخىحبخه ملخًُاث اإلاهلخت  و الاخخجاج ؤو الٖا

ّالٗامت.

ججضع الاقاعة بلى ؤن  ؾلُت الخٗضًل جخجلى مً زالٌ اإلالخم، لىنها لِؿذ مُللت، بل جماعؽ يمً  و 

، خُث جًمىذ اإلااصة الظهغ الؿالف 247-15يىابِ صكُلت خضصها اإلاغؾىم الغثاس ي عكم بَاع مدضص و

ّمىت ؤن  حٗضًل الهفلت الٗمىمُت ملُض بخىافغ قغوٍ ؤهمها:136

اصة  وملحم: هحابة الحعديل في-أ هى وزُلت حٗاكضًت جابٗت للهفلت، ًبرم في حمُ٘ الخاالث بطا وان هضفه ٍػ

ًجب ٖلى اإلاهلخت اإلاخٗاكضة هخابخه  و ،4الخضماث ؤو جللُلها و/ؤو حٗضًل بىض ؤو ٖضة بىىص حٗاكضًت في الهفلت

 . الٗمىمُت حٗضًل الهفلت لؿلُتفي خالت مماعؾتها 

 : ال ًازغ اإلالخم بهفت ؤؾاؾُت ٖلى جىاػن الهفلتالعمىمية الصفلة عدم ثأثير الحعديل على ثىاشن -ب

غافزاعحت ٖلى بعاصة  الٗمىمُت ماٖضا في خالت ما بطا َغؤث جبٗاث جلىُت لم جىً مخىكٗت و  . ألَا

ه ًجب أو مداها: عدم جغيير مىضىع الصفلة-ج
 
ّبمٗنى ؤه

 
 بالهفلت ًاصي حٗضًلها بلى اإلاؿاؽ الجىهغّي ؤال

 . الٗمىمُت

 الفسع الثاوي: سللطة املصلحة املحعاكدة في ثىكيع الجصاءات.

                                                           
ّ.122، 121ٖماع بىيُاف، مغح٘ ؾبم طهغه، م م  1

2 Christophe lajoye, droit des marchés publics, Berti édition, Alger, 2007, p172.  
ّ.123مغح٘ ؾبم طهغه، م ٖماع بىيُاف،  3

ّ، مغح٘ ؾبم طهغه.247-15، اإلاغؾىم الغثاس ي عكم 135اإلااصة 4
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ذ بهماله جملً اإلاهلخت اإلاخٗاكضة باٖخباعها ؾلُت ٖامت جىكُ٘ حؼاءاث ٖلى اإلاخٗامل اإلاخٗاكض بطا زب 

، وهظا بهضف يمان جىفُظ الهفلت 1ؤو جلهحره في جىفُظ ؤخيام الٗلض ؤو ٖضم مغاٖاجه آحاٌ الخىفُظ

صون الخاحت للىو  هظا هفالت خؿً ؾحر اإلاغافم الٗامت و و،  اللتزاماث اإلاخباصلتبٖاصة الخىاػان ل الٗمىمُت و

ًّمىً جهيُف هظه الجؼاءاث بلى:  ٖليها كاهىها، و

ّ: ٖاصة ما جـإزظ نىعة : ماليةحصاءات /1

ّهىان خالخحن بطا ما جىفغث بخضاها ًدم للمهلخت اإلاخٗاكضة فغى ٖلىباث مالُت ٖلى : و غسامات مالية-أ

 اإلاخٗامل اإلاخٗاكض وهما:

 2ٖضم جىفُظ اإلاخٗامل الالتزاماث الخٗاكضًت في ألاحل اإلاخفم ٖلُه. 

  الٗمىمُت.خالت الخىفُظ غحر اإلاُابم إلاىيٕى الهفلت 

للض ؤلؼم اإلاكغ ٕ الجؼاثغي اإلاهلخت اإلاخٗاكضة ؤن جدغم ٖلى بًجاص الًماهاث  : مصاازة مبالغ الضمان-ب

ت هظا مً قإهه  ، و3، ؤو ؤخؿً الكغوٍ لخىفُظها التي جدُذ ؤخؿً الكغوٍ الزخُاع اإلاخٗاملحن مٗها الًغوٍع

:  بمهاصعة مبالغ جلً الًماهاث ومً ؤهمهاجمىحن اإلاهلخت اإلاخٗاكضة مً جىكُ٘ حؼاءاث طاث َاب٘ مالي 

ّ. ، هفالت الًمان ، هفالت خؿً الخىفُظ هفالت عص الدؿبُلاث

غ سية(: صوسائل الضغط )ثدابير ك-ج ت مً وؾاثل الًغِ متى كه  جماعؽ اإلاهلخت اإلاخٗاكضة مجمٖى

خلىلها مدله مً ؤحل جىفُظ ٖاصة ما ًخم طلً مً زالٌ  اإلاخٗامل اإلاخٗاكض في جىفُظ التزاماجه الخٗاكضًت و
ً بدىفُظها ٖلى خؿاب اإلاخٗامل اإلاخٗاكض اإلالهّ  ٖلى  غ والتزاماجه ؤو جيلُف ؤخض اإلاخٗاملحن الاكخهاصًحن آلازٍغ

ّ. مىخجت آلزاعها مؿاولُخه م٘ ؤلابلاء ٖلى الٗالكت الخٗاكضًت كاثمت مٗه و

ت يض اإلاخٗامل اإلاخٗاكض هاجساط جضابحر كلخت اإلاخٗاكضة في وكض ؤقاع اإلاكغ ٕ الجؼاثغي بلى ؾلُت اإلاه  ٍغ

ظاع اإلاهلخت اإلاخٗاكضة بؿبب مىده جىفُظ حؼء مً الهفلت إلاىاٌو غحر مهغح به كض  ، و4الظي ال ًمخثل إٖل

ت الٗامت في ماصجه  لخت اإلاخٗاكضة في اجساط جضابحر نغاخت ٖلى ؾلُت اإلاه 35ؤكغث بىىص صفتر الكغوٍ ؤلاصاٍع

ت، بال ؤن  ؾلُت هك ما ملُضة بكغوٍ جخمثل ؤؾاؾا فيٍغ
 
ّ: اؾخٗمالها لِؿذ مُللت به

 بزالٌ اإلاخٗامل اإلاخٗاكض بالكغوٍ الخٗاكضًت بزالال حؿُما .ّ

 جىحيهاث اإلاهلخت اإلاخٗاكضة ٖضم امخثاٌ اإلاخٗامل اإلاخٗاكض ألوامغ و .ّ

 ههبحر كالىي٘ كبل اللجىء بلى جضا بٖظاع اإلاهلخت اإلاخٗاكضة للمخٗامل اإلاخٗاكض ختى ًخضاعن ّ. ٍغ

 إنهاء الصفلة العمىمية لطة الفسخ والفسع الثالث: سل

   ، ًخم اللجىء بلُه في خاالث زانت  الفسخ خم مً الخلىق التي جغهها الخىُٓم لألَغاف اإلاخٗاكضة

إزظ قيلحن:5ًمثل كُٗا للٗالكت الخٗاكضًت بط ّ، ٍو

                                                           
 .128ٖماع بىيُاف، مغح٘ ؾبم طهغه، م1

2Laurent Richer, Les contrats Administratif, Dalloz édition, paris, 1991, p78.  
ّ، مغح٘ ؾبم طهغه.247-15، اإلاغؾىم الغثاس ي عكم 124اإلااصة  3
ّ، هفـ اإلاغح٘ الؿابم.142، اإلااصة 02الفلغة4
ّ.313زغش ي الىىي، مغح٘ ؾبم طهغه، م5
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ت الخىفُظ  ًخمالفسخ بالتراض ي: /1 ًىك٘ الُغفان وزُلت  باجفاق مكترن، وفسخ الهفلت الٗمىمُت حاٍع

ة جبٗا لألقغاٌ اإلاىجؼة والفسخ التي ًجب ؤن جىو ٖلى جلضًم الخؿاباث ا قغاٌ الباقي جىفُظها، ألّا إلاٗض 

ّ.1وهظلً جُبُم وافت بىىص الهفلت بهفت ٖامت

ٖضم اؾخجابخه  ت وًخم اللجىء بلُه في خالت بزالٌ اإلاخٗامل اإلاخٗاكض بالتزاماجه الخٗاكضًالفسخ ألاخاا : /2

جلجإ اإلاهلخت اإلاخٗاكضة جبٗا لظلً بخفُٗل الًماهاث اإلاىهىم ٖليها في الهفلت  ، و هت بلُهلإلٖظاعاث اإلاىح ّ

تراى ٖلى كغاع الفسخ إلنالح الًغع الظي لخلها بؿبب زُإ اإلاخٗامل اإلاخٗاكض  ، صون ؤن ًيىن مً خله الٖا

 .ّ

، ٖىضما ًيىن مبرعا  الهفلت الٗمىمُت مً حاهب واخض هما ًمىً للمهلخت اإلاخٗاكضة اللُام بفسخّ

ّ. ، ؤو ٖىضما ًيىن مبرعا بٓغوف زاعحت ًٖ بعاصجه2ختى بضون زُإ مً اإلاخٗامل اإلاخٗاكض بؿبب مً َغفها و

 امللطل  الثاوي: خلىق املحعامل املحعاكد

  ، فةن للمخٗامل اإلاخٗاكض خلىكا مؿخمضة  ُاث الىاؾٗت للمهلخت اإلاخٗاكضة في الهفلتلبػاء الؿّ

 ًدضصها نغاخت ٖلض الهفلت في الىاك٘ فةن خلىكه هي التزاماث جل٘ ٖلى ٖاجلها و ، و مً هظا الٗلض

، باإليافت بلى  جخٗلم هظه الخلىق بالجاهب اإلاالي اإلاخمثل ؤؾاؾا في اإلالابل اإلاالي ، و الٗمىمُت الظي ًغبُهما

 اإلاالي للهفلت .َلب بٖاصة الخىاػن 

 الفسع ألاول: الحم في الحصىل على امللابل املالي

هظلً مً ؤهم خلىق اإلاخٗامل اإلاخٗاكض ألن هضف هظا  ، و ٌٗخبر مً ؤهم التزاماث اإلاهلخت اإلاخٗاكضةّ

، خُث جلؼم اإلاهلخت اإلاخٗاكضة بضف٘ اإلالابل اإلاالي باألقياٌ 3ألازحر مً الخٗاكض هى الخهٌى ٖلى الغبذ

ّ. َبُٗت الهفلت الٗمىمُت فُاث التي خضصها كاهىن الهفلاث الٗمىمُت خؿب هٕى ووالىُ

نغاخت ٖلى هُفُاث صف٘ ؤحغ  247-15للض خضص اإلاغؾىم الغثاس ي عكم : أشيال ثدديد امللابل املالي/1

ّ:  4 ًإزظ بخضي ألاقياٌ الخالُت ، و اإلاخٗامل اإلاخٗاكض

في خالت الىو في الهفلت ٖلى مبلغ حؼافي ٌكخمل ٖلى وافت  ًيىن طلً و : السعس إلاحمالي أو الجصافي-أ

خضاص و وحمُ٘ اإلاؿخدلاث اإلاالُت التي ًخلاياها اإلاخٗامل اإلاخٗاكض هٓحر جىفُظه للهفلت خماص  ، صون الٖا ّالٖا

 .5ٖلى خؿاب الىخضاث اإلاىجؼة

لم ًخُغق  ، و اللىاػمًخم اٖخماصه زانت في نفلاث اكخىاء :  على كائمة سعس الىخدة السعس بىاء-ب

ًاث اإلاغفم الٗام لخٍٗغف هظا ألاؾلىب الٗمىمُت و الخىُٓم ألازحر للهفلاث ماٖضا صفتر الكغوٍ  ، جفٍى

                                                           
1

ّ، مغح٘ ؾبم طهغه.247-15، اإلاغؾىم الغثاس ي عكم 152اإلااصة
ّ، مغح٘ ؾبم طهغه.247-15، اإلاغؾىم الغثاس ي عكم 150اإلااصة 2
ّ.443، م 2004الجؼاثغ، الُبٗت ألاولى، هانغ لباص، اللاهىن ؤلاصاعي الجؼء الثاوي اليكاٍ ؤلاصاعي، مُبٗت لباص،  3
ّ، مغح٘ ؾبم طهغه.247-15، اإلاغؾىم الغثاس ي عكم96اإلااصة 4

 .81مدمض الهغحر بٗلي، مغح٘ ؾبم طهغه، م 5
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ت الٗامت و "نفلاث ؤؾٗاع الىخضاث هي الهفلاث التي ًجغي حؿضًضها ٖلى ؤؾٗاع  ؤلاصاٍع الظي ؤوضح ؤن 

ّ. 1" الىخضاث وفلا للملاصًغ اإلاىفظة فٗلُا

ٖلُه ًخم جدضًض الثمً ٖلى ؤؾاؽ كاثمت ؾٗغ الىخضة بًغب زمً الىخضة في ٖضص الىخضاث  بىاء و

  بطا جًمىذ الهفلت ؤهثر مً نىف للىخضاث فخدضص زمً ول نىف مً الىخضاث اإلامازلت  اإلاكابهت لها، و

 .2اليامل ، زم هلىم بجم٘ ؤزمان هظه ألانىاف اإلادكابهت لىدهل ٖلى ؾٗغ الهفلت ؤو اإلاكابهت

كام  : خُث ٌٗخمض في جدضًض ؾٗغ الهفلت ٖلى الىفلاث و الخيالُف التي على الىفلات املساكبة السعس بىاء-ج

الغبذ  وؿبت مُٗىت للفاثضة و ٖلى وزاثم زبىجُت )فىاجحر مثال( م٘ بيافت هامل و بها اإلاخٗامل اإلاخٗاكض بىاء

، فةن طلً ال ًىفي يغوعة   ص ٖىض ببغام الهفلت، وبطا وان اإلالابل اإلاالي في هظا الاؾلىب ال ًدض3مثال( 15%)

"ًجب ؤن جبحن الهفلت التي  247 -15مً اإلاغؾىم الغثِس ي  106، وهظا ما ههذ ٖلُه اإلااصة 4اإلاغاكبت مؿبلا

جازظ زضماتها في قيل هفلاث مغاكبت َبُٗت مسخلف الٗىانغ التي حؿاٖض ٖلى جدضًض الؿٗغ الىاحب صفٗه 

 . كُمتها" هُفُت خؿابها و و

ؤو ؤهثر مً الىُفُاث اإلاكاع  بمىحب هظا ألاؾلىب ًمىً للمهلخت اإلاخٗاكضة مؼج هُفُخحن : املخحلط السعس-ا

ٖلى ؤًت خاٌ ًجىػ للمهلخت  ، و ، في ؾبُل جدضًض اإلالابل اإلاالي اإلاؿخدم للمخٗامل اإلاخٗاكض بليها ؤٖاله

عث ؤهمُخه 
ّ. الٗمىمُت مدل الخىفُظ بكإن الهفلتاإلاخٗاكضة اللجىء بلى هظا الاؾلىب متى كض 

ت اإلاالُت  247-15عكم مً اإلاغؾىم الغثاس ي 108خؿب هو اإلااصة  : هيفيات افع امللابل املالي/2 فةن الدؿٍى

 بةخضي الُغق آلاجُت :جخم 

فها اإلاكغّ  و : الخسبيلات-أ هاكض ٖغ  مىيٕى الٗلض  :" ول مبلغ ًضف٘ كبل جىفُظ الخضماث ٕ الجؼاثغي ٖلى ؤن 

خض ؤ جخسظ الدؿبُلاث ، وهاجه الضفٗاث ال جمثل حؿضًضا نهاثُا، و5"لخىفُظ اإلااصي للخضمتوبضون ملابل ل

ً الكيلحن هما وؿبت ، و الدؿبُم الجؼافي ؤو الدؿبُم ٖلى الخمٍى مً اإلابلغ %50ال ًمىً ؤن ًخجاوػ مجمٖى

ّؤلاحمالي للهفلت.

م به اإلاهلخت اإلاخٗاكضة ملابل جىفُظ حؼجي إلاىيٕى الهفلت، هى ول صف٘ جلّى : و الدفع على الحساب-ب

خٗلم بٗلضي ألاقغاٌ الٗامت و ا ما لم ًىو ؤخض بىىص الهفلت ٖلى  ٖلض الخضماث، و ٍو ًيىن الضف٘ قهٍغ

ًخىكف هظا الضف٘ ٖلى جلضًم الىزاثم اإلاىهىم ٖليها في صفتر الكغوٍ  ، و مضة ؤٌَى خؿب َبُٗت الخضمت

 .6خؿب الخالت

                                                           
ت الٗامت اإلاُبلت ٖلى نفلاث ألاقغاٌ الخانت بىػاعة ج1964هىفمبر21، كغاع ماعر في 01اإلااصة 1 جضًض ًخًمً اإلاهاصكت ٖلى صفتر الكغوٍ ؤلاصاٍع

ضة الغؾمُت. ّالبىاء وألاقغاٌ الٗمىمُت والىلل، الجٍغ
بدغي اؾماُٖل، الًماهاث في مجاٌ الهفلاث الٗمىمُت في الجؼاثغ، مظهغة ماحؿخحر، حامٗت بً ًىؾف بً زضة، الجؼاثغ، ولُت الخلىق، فٕغ  2

ّ.60، م2009كاهىن الضولت واإلااؾؿاث الٗمىمُت، 
ّ.82مدمض الهغحر بٗلي، مغح٘ ؾبم طهغه، م 3

4  SABRI Mohamed et autre, guide de gestion des marchés publics, Edition de sahel, 2000, p 69. 

ّ، مغح٘ ؾبم طهغه.247-15، اإلاغؾىم الغثاس ي عكم 109، اإلااصة 01الفلغة5
ّ، هفـ اإلاغح٘ الؿابم.118اإلااصة6
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هى الضف٘ اإلااكذ ؤو النهاجي للؿٗغ اإلاىهىم ٖلُه في الهفلت بٗض الخىفُظ  : الخسىية على زصيد الحساب-ج

ها اليامل و ّ.1اإلاغض ي إلاىيٖى

 ل  إعااة الحىاشن املالي للصفلةالفسع الثاوي: الحم في ط

     ّّ اإلاخٗامل اإلاخٗاكض جىفُظ ًجب ٖلى  ، و  ًمىً حغُحرهاّلاإلالابل اإلاالي اإلادضص في الهفلت مبضثُا  بن 

ّ الالتزاماث بالثمً اإلاخفم ٖلُه هىان بٌٗ ألاخضار غحر اإلاخىكٗت ًمىً ؤن جاصي بلى اعجفإ جيلفتها،  ، بال ؤن 

، مما ًاصي بلى اهلُإ الٗمل باإلاغفم  هظه الىيُٗت جاصي بلى عجؼ اإلاخٗامل اإلاخٗاكض ٖلى الىفاء بالتزاماجه

ّ خباع ؤص الٗمىمي، بن  تّرهظا الٖا ّ ، و اف بدم الخىاػن اإلاالي للهفلتي بااٖل اإلاهلخت اإلاخٗاكضة  هظا ٌٗني ؤن 

باء اإلاالُت اإلاترجبت ًٖ وحىب جىفُظ الهفلت الٗمىمُت اصاث في ألٖا ّ.2جخدمل الٍؼ

اث و هما ؤن ّهي:  جُبُم هظا اإلابضؤ ؤصي بلى ْهىع زالر هٍٓغ

ت ها ب ًلهضهظسية فعل ألامير: -1 ماٌ ؤلاصاٍع       جاصي  اإلاهلخت اإلاخٗاكضة و اإلاكغوٖت الهاصعة ًٖحمُ٘ ألٖا

 .3باإلاغهؼ اإلاالي للمخٗامل اإلاخٗاكض ؤلايغاّعبلى 

     ْهىع ؤخضار مفاحئت لضي جىفُظ الهفلت بها  ًلهض:   (املخاطس الاكحصااية)  هظسية الظسوف اللطازئة-2

 .4: ؤػماث اكخهاصًت، خغوب، كغاع بخسفٌُ كُمت الٗملت في قيل

ؤهه بطا ما ناصف اإلاخٗامل اإلاخٗاكض م٘ اإلاهلخت  في جخلخوهظسية الصعىبات املااية غير املحىكعة: -3

ال ًمىً  غحر مإلىفت، و اإلاخٗاكضة زالٌ جىفُظ الالتزاماث الخٗاكضًت نٗىباث ماصًت طاث َبُٗت اؾخثىاثُت و

امل اإلاخٗاكض الخم في مُالبت ، فةن للمخٗ جاصي بلى حٗل جىفُظها مغهلا جىكٗها وكذ ببغام الهفلت و

ٌ وامل ٖما ؾببخه له هظه الهٗىباث اإلااصًت مً ؤيغاع  .5اإلاهلخت اإلاخٗاكضة بخٍٗى

ًاث اإلاغفم الٗام ٖلى  و      اث حؿدىض وفم كاهىن الهفلاث الٗمىمُت وجفٍى ججضع ؤلاقاعة ؤن هظه الىٍٓغ

ّوالتي ههذ ٖلى ما ًلي:الؿالف الظهغ،  247-15الغثاس ي عكم مً اإلاغؾىم  153اإلااصة 

ّ، ؤن جبدث ًٖ خل وصي للجزاٖاث التي جُغؤ ٖىض جىفُظ نفلاتها ولما ؾمذ  " ًجب ٖلى اإلاهلخت اإلاخٗاكضة

ّ: هظا الخل بما ًإحي

ّ. بًجاص الخىاػن للخيالُف اإلاترجبت ٖلى ول َغف مً الُغفحن-

ّ. لخىنل ألؾٕغ بهجاػ إلاىيٕى الهفلتا-

ت نهاثُت ؤ- ّ. بإكل جيلفت ؾٕغ والخهٌى ٖلى حؿٍى

ت الىصًت للجزاٖاث اإلاسخهت".، ٌٗغى الجزإ ؤمام لجىت ال في خالت ٖضم اجفاق الُغفحن وّ ّدؿٍى

ّ

 

 

                                                           
ّ، مغح٘ ؾبم طهغه.247-15اإلاغؾىم الغثاس ي ، 109، اإلااصة 04الفلغة 1
ّ.444هانغ لباص، مغح٘ ؾبم طهغه، م 2
ّ.141مغح٘ ؾبم طهغه، م ٖماع بىيُاف، 3
 .92مغح٘ ؾبم طهغه، م مدمض الهغحر بٗلي، 4
ّ.228مغح٘ ؾبم طهغه، م ٖماع ٖىابضي، 5
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 :فصللالصة ال

الهفلاث  ، و الٗىـ غحر صخُذ مً زالٌ ما جلضم هسلو ؤن ول نفلت هي ٖلض بصاعي و 

ت، جخمحّز بإهمُت هبحرة باٖخباعها وؾُلت مً وؾاثل ججؿُض فىغة  الٗمىمُت هىٕى مً ؤهىإ الٗلىص ؤلاصاٍع

ّ.قبإ الخاحاث الٗامتب اؾخمغاع اإلاغفم الٗام و

ّ ومً زالٌ صعاؾدىا إلاسخلف مغاخل الىٓام اللاهىوي للهفلاث الٗمىمُتّ كاهىن  ، الخٓىا ؤن 

ّ
 
كض ؤولى اإلاكٕغ الجؼاثغي  امخضاص للىهىم الفغوؿُت اإلاىعوزت بٗض الاؾخلالٌ، و الهفلاث الٗمىمُت ما هى بال

ّ
 
الثغغاث الىاعصة في اللىاهحن الؿابلت لُهل  ه في ول مغخلت خاٌو جضاعن ألازُاء واهخماما واؾٗا له، خُث ؤه

بلى صعحت ٖالُت مً الضكت في الهُاغت بغُت جدلُم الكفافُت  247-15عكم خالُا مً زالٌ اإلاغؾىم الغثاس ي

ّ. في حؿُحر ألامىاٌ الٗمىمُت

هي ٖلىص مىخىبت جبرمها ؤي بصاعة ٖمىمُت م٘ شخو  الهفلاث الٗمىمُتٖلى حؿائلىا فةن   بحابت وّ

، وهظا  اإلاىهىم ٖليها في صفتر الكغوٍ آزغ ؾىاء وان َبُعي ؤو مٗىىي الظي جخىافغ فُه الكغوٍ اإلاُلىبت و

ؤلاصاعة الٗمىمُت مً الضعاؾاث لخؿاب اهجاػ الخضماث ؤو جلضًم بهضف بهجاػ ألاقغاٌ ؤو اكخىاء اللىاػم ؤو 

 . جدلُم اإلاهلخت الٗامت زضمت اإلاغافم الٗمىمُت و ؤحل يمان حؿُحر و

 ؤلاحغاءاث الخانت إلبغامها ٕ الجؼاثغي الىو ٖلى حمُ٘ ألاخيام ولض خغم اإلاكغّ هٓغا ألهمُتها ف و 

لخحن هما الظي ٌكيل  بحغاء َلب الٗغوى الظي ٌكيل اللاٖضة الٗامت ؤو بحغاء التراض ي وخهغها في ٍَغ

 .الاؾخثىاء

ّ ؤلؼم اإلاهلخت اإلاخٗاكضة ٖلى يغوعة بجباٖها و 
 
ه مىذ للمهلخت اإلاخٗاكضة امخُاػاث ، هما هجض ؤه

خلىق مخٗضصة تهضف بلى خؿً جىفُظ الهفلاث وفلا  ، مما ًسىلها مماعؾت ؾلُاث و الؿلُت الٗامت

اإلاهلخت اإلاخٗاكضة الخلُض باإلاكغوُٖت ٖىض لىً ًجب ٖلى  ، و جدلُلا للمهلخت الٗامت حالهاآ ولبىىصها 
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إلاخٗامل اإلاخٗاكض خلىكا جخٗلم ٖمىما افي اإلالابل مىذ  اؾخٗماٌ هظه الؿلُت ختى جخجىب الخٗؿف، و

 بالجاهب اإلاالي.
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 ملدمت الفصل :

البالؿت التي ايدؿبتها الطكهاث الػمىمُت مً خُث الاغخماصاث اإلاالُت اإلاسططت لها ،  ألاهمُت ئن

دضر غضة هُئاث لغنابتها ، جٍىن جضزالتها أزىاء  ًُ          الػهض و نبل جىكُظ الطكهت ،  ئغضاصحػل اإلاشغع الجؼاةغي 

 الػمىمُت . ألامىاُو بػضها ، و الهضف مً ًل هظه الغنابت هى خماًت 

 الخىيمت مكهىم اةغااالجؼا جبيذ هُاثازاحاإلا في خالغبال غضم وغمان زخالؽالاا ثخالا في الىنىع لخكاصيو 

ؼ و ءاثاغاؤلاح هظه بمثل أيثر هخمامالاا ٌؿخضعي آلان قالىغؼ .قهـ هظا لِـ ، جكػُلها غلى وغملذ  ؾغما حػٍؼ

 ؾغف مً اإلاهضمت لالغخماصاث الجُض الدؿُحر أحل مً زؿـ وغؼ و الخبضًض مً الػام اإلااُ لخماًت أزغيا

 أؾػاع هسكاعا لاهظغا ألازحرة آلاوهت في ةغاالجؼا جيخهجها التي الىكهاث جغشُض ؾُاؾت ظل في زاضت ثاعااػاالىا

 في البترولُت الجباًت غلى يبحر بشٍل حػخمض باغخباعها ةغ،االجؼا غلى ؾلبُت اوػٍاؾاث لها ًاهذ والتي البتروُ

ا. صاتهاائًغا جدطُل

امً زالُ ما جهضم نؿمىا هظا الكطل الى زالر مباخث جػمىذ ماًلي :

 املبحث ألاول : مــــــــــــاهيت الزكابت املاليت

 الزكابت على الصفلاث العموميت املبحث الثاوي : آلياث

ااملبحث الثالث : جزشيد الصفلاث العموميت و الجزائم املخعللت بها 
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 الزكابت املاليت املبحث ألاول : مــــــــــــــــــــاهيت

ل ، و يظا زطاةظ و أؾالُب الغنابت اإلاالُت  ؿغماؾىداُو مً زالُ هظا اإلابدث الخ ا.لخػٍغ

 ألاول : حعزيف الزكابت املاليتاملطلب 

ازخُاع  غنابت اإلاالُت مضلُى واؾؼ ، قهض ًهطض بها جؿبُو اإلاػلىماث اإلاداؾبُت بؿغع الخىظُم ، ولل

الغنمُت و اإلاداؾبُت اإلاؿخهاة مً حمُؼ السجالث طاث الػالنت  ؤلاخطاةُتغغع اإلاػلىماث  مهاعبت و و

ً اإلاؿإولحن في الغنابت ، و االػمل . ئحغاء اجساط الهغاعاث الُىمُت الالػمت لػملُت الخىكُظ وا إلاؿاغضة اإلاضًٍغ

التي  ألاوامغا وا ؤلاحغاءاث الهىاغض وا و لؤلهضافجىكُظ البرامج وقها  للػمل و أصاة أجهايما حػغف غلى ا

اث اإلاسخلكت في الخىظُم لخىكُظ ما ًهضم ا. 1جطضع مً نبل اإلاؿخٍى

والبرامج نض هكظث في الىنذ اإلادضص ، وهىاى  ألاهضافًمًٌ بىاؾؿتها الخدهو مً أن  يما حػخبر أصاةا

جغشُض غلمي للهغاعاث التي ًخسظها اإلاؿإولىن في صوعة  أجها أؾاؽحػاٍعل أزغي مً ؾغف غلماء اإلاالُت ، غلى 

مالػمل الٍاملت التي جبضأ بالخسؿُـ والخىظُم و الخيؿُو ، زم حؿخمغ مؼ الخىكُظ، وجٌخم ا. 2ل باإلاخابػت والخهٍى

  جدهُهه مً أهضاف  ئلىمكهىم الغنابت اإلاالُت نض ًخدضص غلى أؾاؽ ما حؿعى  قُخطح مما ؾبو أنا

ا. ئحغاءالتي جخىلى الغنابت أو مً مىؿلو ًىجها  ألاحهؼةأو غلى أؾاؽ 

ا:  3غلُه قهض جمحز مكهىم الغنابت اإلاالُت بثالر اججاهاث وا

التي حؿعى لخدهُهها قهى حهخم بىحىص  ألاهضافحهخم بالجاهب الىظُكي للغنابت ، و ًغجٌؼ غلى  :  الاججاه ألاول 

ائليها .الىضُى  ألاهضاف اإلاؿلىبجدهُو الغنابت . و ًخػمً جدضًض  إلمٍانغملُاث مػُىت  ًلؼم جىاقغها 

ؿت اإلاهغعة و الخػلُماث لخدهو مً أن الخىكُظ ًخم ؾبها للخالغنابت بأجها ا  Henri Fayolو نض بحن ا

ٌؿحر خؿب الخؿـ  ش يءًان ًل  ئطاللمباصب اإلاػخمضة ، قهي غملُت ايدشاف ما  باإلغاقتالطاصعة 

ا.لػالحها  ألازؿاء اإلاىغىغت . و طلَ بؿغع الٌشل غلى ما ًىحض مً ههاؽ الػػل وا

للهُام  ئحغائهاالتي ًخػحن ًغجٌؼ غلى الخؿىؽ  ، و ئحغاءاث: حهخم بالغنابت مً خُث ًىجها  الاججاه الثاوي

وحىص بُاهاث غلى أوحه اليشاؽ اإلاسخلكت يشغؽ أؾاس ي  ألامغاغملُت الغنابت ًخؿلب  قئلجمامبػملُت الغنابت . 

او قدطها . ألاغماُغاحػت أن حػض بشٍل ًمًٌ الاؾخكاصة منها ، باإلغاقت إلاللهُام بػملُت الغنابت غلى 

حمؼ  الكدظ و اإلاخابػت و التي جخىلى الغنابت ، و ًخىلى اإلاغاحػت و باألحهؼة: و هى حهخم  الاججاه الثالث

جدلُل الىخاةج ، قالغنابت حػني هىا أحهؼة مػُىت جهىم بمجمىغت مً الػملُاث ، للخأيض مً  اإلاػلىماث و

اهظه ألاحهؼة ؾلؿت الخىضُت باجساط الهغاعاث اإلاىاؾبت . ئغؿاءجدهُو الىخضاث ألهضاقها بٌكاًت مؼ 

الكدظ و اإلاغاحػت مً حاهب ؾلؿت أغلى لها هظا  و ؤلاشغافأن الغنابت هي  ئلىؾبو هسلظ ومما ا

             للخأيض مً خؿً اؾخسضام ألامىاُ الػمىمُت الخو ، للخػغف غلى يُكُت ؾحر الػمل صازل الىخضة و

         ُماث اإلاػمُى بها ، الخػل اللىاةذ و في ألاؾغاع اإلاسططت لها ، و مً أن اإلاىاعص جدطل ؾبها للهىاهحن و

انتراح وؾاةل غالحها لخكاصي  مؼ الٌشل غً اإلاسالكاث والاهدغاقاث و بػث ألاؾباب التي أصث الى خضوثها و

اجٌغاعها مؿخهبال .

                                                           
ا. 87ص،  1978، مطغ ،  بضون مٍان اليشغا قُطل قسغي مغاص .  الغنابت اإلاالُت الػلُا هدى أؾلىب الخؿىع. الؿبػت ألاولى ،  1

ت ، الػضص   ؼ حجاػي ." الغنابت اإلاالُت " . مجلت الػلىم ؤلاصاٍع . 161، ص  ، صاع النهػت الػغبُت1967، مطغ ،  1غبض الػٍؼ 2   

ت ، ص مدمض غىف الٌكغا  ت و الخؿبُو . مإؾؿت شباب الجامػت ، الاؾٌىضٍع . 274وي . الغنابت اإلاالُت الىظٍغ 3
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 املطلب الثاوي : خصائص الزكابت املاليت

 ئبغاػاًمًٌ  اإلاالي . و جخمحز الغنابت اإلاالُت بمجمىغت مً الخطاةظ التي حؿاهم في جكػُل الضوع الغنابي 

ا: 1ًلي أهم الخطاةظ للغنابت اإلاالُت قُما

 : بمػنى أن جٍىن حمُؼ الػملُاث اإلاالُت التي جػمىتها الخؿت الخىظُمُت واضخت والدكت  / الوطوح و1

خهىم و يظا  ًمًٌ مً مػغقت ؾلؿاث و ألامغا، هظا ًدؿنى جكؿحرها و جؿبُهها و ِؿهل قهمها ، لصنُهت 

اًل غىن مٍلل بالغنابت اإلاالُت .مؿإولُاث 

قالبؿاؾت حػني أن جٍىن الخؿت الخىظُمُت للػملُاث اإلاالُت مبؿؿت و ؾحر  : املوطوعيت / البطاطت و 2

اث  مػهضة  جبحن جىػَؼ الطالخُاث غلى مسخلل تاإلاؿخٍى ا. ؤلاصاٍع

والػالناث ى الاغخباعاث ل ٌػخمضون في الخهُُم غلأقغاص أيكاء ، و جهخط ي اإلاىغىغُت 

ًهىمىن بىضل الىخاةج يما هي مىحىصة غلى أعع الىانؼ ، بؿُت جدهُو أهضاف اإلاىغىغُت  وئهما،الصخطُت

ا.

: بمػنى أن جٍىن اإلاػاًحر اإلاؿخسضمت في الغنابت اإلاالُت مغهت ، بما ًمٌنها مً مىاحهت  / املزوهت و الفعاليت 3

الخٌُل مػها ختى جٍىن مكُضة و قػالت في مجاُ الغنابت ، ، و الهضعة غلى الخؿُحراث اإلاكاحئت التي نض جدضر 

أما قُما ًسظ الكػالُت قهي جٌمً في نُاؽ مضي جدهُو البرامج لؤلهضاف اإلاؿلىبت وطلَ بمهاعهت ما جم 

ًان مؿتهضقا .  اجدهُهه قػال بما 

في ونذ أبٌغ  ،  الاهدغاقاث اإلاالُتالبُاهاث ، قٍلما جم ايدشاف  : أي غغوعة جىقغ اإلاػلىماث و / الطزعـــــــت 4

اًلما أمًٌ مً ؤلاؾغاع في اجساط ؤلاحغاءاث الخصخُدُت إلاػالجت الخلل .

: بمػنى أن جٍىن الخٍالُل اإلاغضىصة لػملُت الغنابت اإلاالُت مػهىلت وؿبُا مؼ الكىاةض  الاكخصاد / الخكلفت و 5

ا في الىنذ اإلاىاؾب و بالٌمُت و الىىغُت اإلاالةمت . ن واإلاترجبت غنها . و الانخطاص ًخدهو بالشغاء بأنل ألازما

الخاغػت للغنابت . ؾبُػت الهُئت  : بمػنى أن ًخالءم الىظام الغنابي مؼ حجم و / املالئمت و الخيبؤ املطخلبلي 6

الاهدغاقاث أما الخيبإ اإلاؿخهبلي قهى ٌػخمض غلى غىطغ الخبرة مً أحل اجساط الخضابحر الالػمت لخجىب ألازؿاء و 

انبل ونىغها .

ان مهمت الىظام الغنابي ل جىدطغ في يشل ألازؿاء قدؿب ، بل ًجب أن ًخػضي طلَ الى : / الخحليل  7

ألازؿاء و الظغوف التي أصث الى خضوثها مً أحل ئًجاص الخلُى لها ، مؼ ججىب  مػغقت أؾباب الاهدغاقاث و

 الىنىع قُه مغة أزغي .

 

 

 

 

 

 

                                                           
ت ، الضاع الجامػُت للؿبؼ و اليشغ و الخىػَؼ ،  .160، ص  1999غبض الكخاح الصخً . الغنابت و اإلاغاحػت  غلى اإلاؿخىي الٌلي و الجؼتي ، الاؾٌىضٍع 1  



 آلياث الزكابت على الصفلاث العموميت و جزشيد صزف املال العامالفصل الثاوي : 

 

32 
 

ا

 املطلب الثالث : أضاليب الزكابت املاليت 

ا:  1ًمًٌ جلخُظ ألاؾالُب التي جدبػها أحهؼة الغنابت بطكت غامت قُما ًلياا

 الفىيت و ألاضاليباللاهوهيت  ألاضاليبالفزع ألاول : 

ألاؾالُب الهاهىهُت في الىظم و الهىاغض اإلاالُت التي جدضصها الهىاهحن و اللىاةذ و الخػلُماث  جخمثلاا

لُم ًخؿلب اإلاػخمضة ، وهي مً أهم ألاصواث التي جهىم غليها غملُت الغنابت . و إلحغاء هظه ألازحرة غلى أؾاؽ ؾ

اإلاسخلكت خؿب ؾبُػتها وؾبها لظغوف  أؾالُب الغنابت اإلاؿخسضمت في الىخضاث ةل وألامغ جغابـ و جٍامل وؾا

اوشاؾها .

اإلاػضلث الهُاؾُت مؿبها ، يأؾاؽ أما قُما ًسظ ألاؾالُب الكىُت قخخمثل في جدضًض اإلاػاًحر أو اا

بُان نضعة الجهاػ الغنابي غلى ئصاعة اإلااُ الػمىمي ، مؼ جهضًم اإلاهترخاث  واضح للغنابت و جهُُم ألاصاء و

غ اإلاكدشُت الػامت والخىضُاث اإلاىاؾبت  غ الضوعٍت اإلاػضة مً ؾغف أحهؼة الغنابت ، يخهاٍع التي جخػمنها الخهاٍع

ب مؿاع اإلاإؾؿاث و بت للمالُت لخطٍى
َ
خماًت اإلااُ  الظي مً شأهه جدؿحن ألاصاء الػام و الهُئاث اإلاغان

ا    الػمىمي .

 تالفزع الثاوي : ألاضاليب الاكخصادًت املحاضبيت و ألاضاليب إلاداري

الانخطاصي مً زالُ اإلاغاحػت و الخكخِش الظي ًخم بىاؾؿت مضنو قغص أو حهاػ لم  ألاؾلىبًخجؿض اا

ٌشترى في الػملُاث الخىكُظًت ، و ًخم طلَ مً زالُ جضنُو الجىاهب الخكطُلُت للمػامالث اإلاالُت باغخباع 

ا .  2مً أؾالُب الغنابت اإلاالُت ألاؾلىب اإلاداؾبي 

و مغانبت مً زالُ أؾلىب اإلاالخظت  ؤلاصاعياو ًخجؿض ألاؾلىب اا و اإلاشاهضة الظي ًٍىن غً ؾٍغ

الىخضاث أزىاء نُامها بالػمل بؿغع جصخُذ ألازؿاء قىع ونىغها ، يغنابت الغةِـ ألغماُ مغؤوؾُه ، و هظه 

اعحُت الغنابت صاةمت و مؿخمغة مخاخت لىظم الغنابت الضازلُت ، و هي بؿبُػت الخاُ ؾحر مخاخت لؤلحهؼة الخ

ااإلاخسططت .

يما ججب ؤلاشاعة ئلى حاهب هظه ألاؾالُب ًىحض أؾلىب حامؼ لٍل ما ؾبو ؤلاشاعة ئلُه و جخمثل       اا

في ألاؾالُب اإلاالُت باغخباعها مىهج غلمي شامل ، ًخؿلب الخٍامل و الاهضماج بحن اإلاكاهُم الهاهىهُت ، الكىُت ، 

ت      .3الانخطاصًت اإلاداؾبُت ، ويظا ؤلاصاٍع

 

 

 

 

 

                                                           
ش ، ص   . 26مدمض غىن الٌكغاوي . الغنابت اإلاالُت في الاؾالم . الؿبػت الاولى ، مٌخبت و مؿبػت الاشهاع ، مطغ ، صون جاٍع 1  

ت و اإلاالُت غلى ألاحهؼة الخٍىمُت . الؿبػت ألاولى ، غمان ، مٌخبت الثهاقت لليشغ و 2  الخىػَؼ ، ؾلُمان خمضي سخُماث الهبُالث . الغنابت الاصاٍع

ا . 151، ص  1998

ت و الخؿبُو . مغحؼ ؾبو طيغه ، ص 3  ا . 76مدمض غىف الٌكغاوي . الغنابت اإلاالُت الىظٍغ
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 الزكابت على الصفلاث العموميت آلياثاملبحث الثاوي : 

ان الغنابت غلى الطكهاث الػمىمُت لِؿذ جلَ الغنابت التي جكغغها اإلاطلخت اإلاخػانضة غلى اإلاخػامل ا

هي الغنابت التي جماعؽ مً ؾغف بػؼ الهُئاث غماها لخؿً  ئهما مػها في مغخلت جىكُظ و اهجاػ اإلاشغوع ، وا

                هي جخػلو بكدظ الؿىضاث و جهضًغ الخؿاباث اإلاالُت للطكهت للخأيض مً صختها  اهجاػ اإلاشغوع ، و

البالؿت التي جٌدؿيها الطكهاث الػمىمُت  ألاهمُتهي جإيض غلى  و اوسجامها مؼ ؾبُػت اإلاشغوع و ضخامخه ، و

غ زضماث اإلاغاقو الػامت لدؿُحر و ا. 1جؿٍى

 ان هظه الغنابت مخػضصة في أشٍالها ، قهىاى الغنابت الضازلُت و الغنابت الخاعحُت و الغنابت الىضاةُت .ا

 : الزكابت الداخليت ألاول املطلب 

  ؾبخمبر 16 في اإلاإعر 247- 15 عنم الغةاس ي اإلاغؾىم مً 162 ئلى 156 اإلاىاص ةغيااالجؼا اإلاشغع زطظ

 ئخضار هى الجضًض الهاهىنا به جمحز ما أهم لػل و الػمىمُت، الطكهاث غلى الضازلُت الغنابت لخىظُم 2015

 الػمىمُت الطكهاث نىاهحن ًل في مػخمضا ًان الظي اللجىخحن هظام بضُ الػغوع جهُُم و ألاظغقت قخذ لجىت

 غلى اإلاؿلؼ أن يما ،2 الػغوع جهُُم لجىت و ألاظغقت قخذ لجىت هما لجىخحن ئخضار غلى جىظ ًاهذ التي الؿابهت

 ًيبغي التي اإلاالخظاث مً مجمىغت ٌسجل الػمىمُت الطكهاث غلى للغنابت اإلاسططت الجضًضة الهاهىهُت ألاخٍام

 06 اإلااصة في غليها اإلاىطىص و به اإلاػىُت اإلاخػانضة اإلاطالح ؾغف مً الطكهاث مائبغا في الشغوع غىض  لها الخىبُه

 .3 الػمىمُت الطكهاث ناهىنا مً

 غلى جىظ 160 اإلااصة أن طلَ الػغوع جهُُم و ألاظغقت قخذ لجان حػضص هظام اغخماص في جخمثل:  ألاولى املالحظت 

 يماجغا ظاهغة مػالجت أحل مً هظا و الػغوع جهُُم و ألاظغقت بكخذ مٍلكت أكثر أو دائمتلجان  إحداث وحىب

ان أزىاء اإلاخػانضة اإلاطالح بػؼ غغقتها التي الػغوع جهُُم لجىت مؿخىيا غلى اإلالكاث  الطكهاث ناهىنا ؾٍغ

ت اإلاخػانضة باإلاطالح ألامغ ًخػلو و اإلالغى الػمىمُت ا الػمىمُت الطكهاث مئاث جبرم التي اإلاغيٍؼ  زم مً و ، ؾىٍى

 الؿغغت غمان أحل مً الىاخضة اإلاخػانضة اإلاطلخت مؿخىيا غلى لجىت مً أيثر باخضار الجضًض الخىظُم ٌؿمذ

 .  اللجىت غمل في الكػالُت و

ت جخػلو حضًضة بأخٍام الجضًض الػمىمُت الطكهاث جىظُم اء: ح الثاهيت املالحظت  ألاظغقت قخذ لجىت في بالػػٍى

ت حػلُو بُنها مً الػغوع جهُُم و   اإلالغى الهاهىنا زالف غلى هظا و ، الٌكاءة جىاقغ شغؽ غلى اللجىت في الػػٍى

ت في الٌكاءة ٌشترؽ ًان الظي  صعاأ اإلاشغع قان زم مً و ، ألاظغقت قخذ لجىت صونا الػغوع جهُُم لجىت غػٍى

     ألاظغقت قخذ بلجىت اإلاىىؾت بالطالخُاث للهُام مإهلحن ؾحر أغىان حػُحن قيها زبذ التي الخالث بػؼ مػالجت

ا. الػغوع جهُُم و

ُا لم :  الثالثت املالحظت  و الػغوع جهُُم و ألاظغقت قخذ لجىت ؾحر و لػمل الجضًض الخىظُم في اإلاشغع ًدىاو

 قيها حاء التي 162 اإلااصة غلُه هطذ ما خؿب مهغعا بمىحب بدىظُمها اإلاخػانضة اإلاطلخت مؿإوُ بخٍلُل ايخكى

                                                           
ا . 117 و 116 ص ، 2013،  مػمغيا مىلىص حامػت ، وػواي جحزاصيخىعاه،  أؾغوخت الػمىمُت، الطكهاث مجاُ في الكؿاص مىاحهت ألُاث هاصًت، جُاب 1
ػت ومباصب الػامت الاصاعة غلم الخلى، ماحض عاؾب 2 ت، اإلاػاعف، ميشأ الاؾالمُت، الشَغ ا. 393 ص ، 2004  الاؾٌىضٍع

ا. 10 ص ،2007،الجؼاةغ حامػت الجؼاةغ ،الهاهىن، في ماحؿخحر عؾالت الجؼاةغ، في الىؾىُت الػمىمُت الطكهاث عنابت الؼهغاء، قاؾمت قغنان  3
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 كواعد و العزوض جلييم و ألاظزفت فخح لجىت حشكيلت ملزر  بموجب املخعاكدة املصلحت مطؤول حددً" ًلي ما

 "بهما املعمول  الخىظيميت و اللاهوهيت ءاثاز جإلا  إطار في هصابها و ضيرها و جىظيمها

 ألاظغقت قخذ لجىت بحن للػالنت الضنُو بالخىظُم الجضًض الػمىمُت الطكهاث ناهىنا جمحز : املالحظت الزابعت

 بمىذ ؤلاؾالم غلى مٍلكت لِؿذ اللجىت هظه أن غلى أغلً خُث ، اإلاخػانض اإلاطلخت مؿإوُ مؼ الػغوع جهُُم و

ا غمال جماعؽ بل ، الػمىمُت الطكهاث   الٍاملت الطالخُت لها جبهى التي اإلاخػانضة للمطلخت جهضمه جهىُا و ئصاٍع

ا.1 اإلاإنذ اإلاىذ ئلؿاء أو الػمىمُت  الطكهت ئلؿاء أو ، الجضويا غضم غً ؤلاغالن أو ، الطكهت مىذ في

 جهُُم ألاظغقت و  قخذ لجىت ) الضازلُت للغنابت جسػؼ ل  التراض ي ضكهاث أن ئلى ؤلاشاعة ًجب يما

ُا بؿػغ اإلاشغوع إلهجاػ أهال جغاها التي اإلاإؾؿت مؼ مباشغة ؤلاصاعة جخكاوع الخالت هظه في الػغوع( ،  ، مػهى

 ئحغاء ئلى لجىءها ؾبب حػلل أن ملؼمت اإلاخػانضة للغنابت ، قاإلاطلخت ألازغيا لؤلهىاع الطكهاث هظه وجسػؼ

 مسخلل إلاماعؾت ألاوؿب اإلاجاُ التراض ي ٌػخبر و الىضاًت أمام الخاعحُت ، و يظا الغنابت هُئاث أمام التراض ي

 .2 أهمها الغشىة و اإلاسالكاث

 يتاملطلب الثاوي : الزكابت الخارج 

        الطالح الػام زضمت و الػمىمُت اإلاغاقو ئهجاػ مً الضولت جمًٌ التي الػمىمُت الطكهاث جٌمً أهمُتا

 غلى اإلاكغوغت أوحه الغنابت أبغػا و ئبغامها، بػض و نبل عنابت حؿخىحبلظلَ ،  اإلااُ مً يبحرة مبالـ صقؼفي 

 . 3هبلُت ويظا البػضًتال الغنابت هي الػمىمُت الطكهاث

 للصفلاث العموميت الزكابت اللبليت  الفزع ألاول :

 جدػحر مجاُ في اإلاخػانضة للمطلخت اإلاؿاغضة جهضًم حػمل غلى ركابت لجان الصفلاث العموميت :  /أوال 

لها  اإلاكؿىح اإلاجاُ خُث مً و هظا أزغي ، ئلى واخضة مً جسخلل اللجان هظه أن الػمىمُت ؾحر الطكهاث

 جهؿُمها ئلى : ًمًٌ و غمىما ،4غملها  ألصاء لها اإلامىىخت ؤلازخطاضاث خُث مً و أًػا قُه ، للغنابت

 لػضة لجان هظيغ منها : جىهؿم:  املخعاكدة الصفلاث العموميت للمصالح ركابت لجان/  1

الػمىمُت  الطكهاث ناهىنا في غليها اإلاىطىص وقو ألاخٍام ئزخطاضاتها جماعؽ:  اللجىت الجهويت للصفلاث *

اإلاٍلل  ( غً الىػٍغا2ممثلحن ئزىحن )،  ممثل اإلاطلخت اإلاخػانضة،  عةِؿا الىػٍغ اإلاػني أو ممثله : 5جدشٍل مً

ممثل غً الىػٍغ اإلاػني بالخضمت، خؿب مىغىع الطكهت طلخت اإلاحزاهُت ومطلخت اإلاداؾبت( ، باإلاالُت )م

ا. ممثل غً الىػٍغ اإلاٍلل بالخجاعةأشؿاُ غمىمُت، عي( غىض ؤلانخػاء ،  )بىاء،

ؼ صقاجغ الشغوؽ والطكهاث واإلاالخو الخاضت باإلاطالح الخاعحُت ا جسخظ أؾاؽ بضعاؾت مشاَع

اث الخالُت ت غمً خضوص اإلاؿخٍى ت لئلصاعاث اإلاغيٍؼ ا: الجهٍى

                                                           

ؼ الػمىمُت الطكهاث ، جىظُم  2015ؾبخمبر 16 اإلاىاقو 1436 غم الدجت طي في ، اإلاإعر 247 -15، عنم  الغةاس ي اإلاغؾىم  1   اإلاغقو الػام، وجكٍى

ضة في ضاصع ا.  39، ص  161اإلااصة ،  2015ؾبخمبر 20 اإلاىاقو 1436 غام الدجت طو 6 في مإعزت ، 50 غضص الغؾمُت الجٍغ
 ، زُػغ مدمض حامػت ،بؿٌغة ، الهاهىهُت الػلىم في صيخىعاه أؾغوخت الػمىمُت، الطكهاث مجاُ في ؤلاصاعيا الكؿاص مٍاقدت آلُاث، غباؽ ػواويا2

ا . 6،49،ص  2012/2013
ُا صعاس ي ًىم جىظُم بمىاؾبت مضازلت ،"الجضًض الهاهىنا غىء في الػمىمُت الطكهاث غلى الغنابت "خمؼة، زػغيا3  حامػت الػمىمُت، الطكهاث ناهىنا خى

  2 ص. 2015 الجؼاةغ، اإلاؿُلت،
ا. 254غماع بىغُاف مغحؼ ؾبو طيغه ، ص 4

. 40اإلاغؾىم ،ص هكـ مً 171اإلااصة   5  



 آلياث الزكابت على الصفلاث العموميت و جزشيد صزف املال العامالفصل الثاوي : 

 

35 
 

اصج 1.000.000.000صقتر شغوؽ أو ضكهت أشؿاُ ًكىم الخهضًغ ؤلاصاعي للخاحاث أو الطكهت ملُاع  -

ا. صج 300.000.000زماةت ملُىن صقتر شغوؽ أو ضكهت لىاػم ًكىم الخهضًغ ؤلاصاعي للخاحاث أو الطكهت زال-

اصج. 200.000.000ضكهت زضماث ًكىم الخهضًغ ؤلاصاعي للخاحاث أو الطكهت ماةتي ملُىن  صقتر شغوؽ أو -

 .صج 100.000.000ماةت ملُىن   صقتر شغوؽ أو ضكهت صعاؾاث ًكىم الخهضًغ ؤلاصاعي للخاحاث أو الطكهت-

 ناهىنا في غليها اإلاىطىص وقو ألاخٍام ئزخطاضاتها جماعؽ:  لجىت الصفلاث للمؤضطت العموميت الوطىيت*

الػام أو مضًغ اإلاإؾؿت أو ممثله  اإلاضًغاممثل غً الؿلؿت الىضُت، عةِؿا ،  :1 الػمىمُت جدشٍل مً الطكهاث

ت الػامت للمحزا2ممثلحن ئزىحن )،  ت الػامت للمداؾبت( ، ( غً الىػٍغ اإلاٍلل باإلاالُت )اإلاضًٍغ ممثل اهُت واإلاضًٍغ

ممثل غً ،  )بىاء، أشؿاُ غمىمُت، عي( غىض ؤلانخػاءغً الىػٍغ اإلاػني بالخضمت، خؿب مىغىع الطكهت 

ا. الىػٍغ اإلاٍلل بالخجاعة

ؼ صقاجغ الشغوؽ والطكهاث واإلاالخو الخاضت باا إلاإؾؿاث الػمىمُت جسخظ أؾاؾا بضعاؾت مشاَع

اث  الىؾىُت والهُاًل ؾحر اإلامغيؼة للمإؾؿاث الػمىمُت الىؾىُت طاث الؿابؼ ؤلاصاعيا غمً خضوص اإلاؿخٍى

االخالُت:

اصج 1.000.000.000كهت ملُاع صقتر شغوؽ أو ضكهت أشؿاُ ًكىم الخهضًغ ؤلاصاعي للخاحاث أو الط-

ااصج 300.000.000ماةت ملُىن صقتر شغوؽ أو ضكهت لىاػم ًكىم الخهضًغ ؤلاصاعي للخاحاث أو الطكهت زالز-

اصج 200.000.000ماةتي ملُىن للخاحاث أو الطكهت  صقتر شغوؽ أو ضكهت زضماث ًكىم الخهضًغ ؤلاصاعيا-

اصج 100.000.000ماةت ملُىن  صقتر شغوؽ أو ضكهت صعاؾاث ًكىم الخهضًغ ؤلاصاعي للخاحاث أو الطكهت-

الػمىمُت  الطكهاث ناهىنا في غليها اإلاىطىص وقو ألاخٍام ئزخطاضاتها جماعؽ :  اللجىت الوالئيت للصفلاث*

ممثلحن غً اإلاجلـ الشػبي الىلتي ( 3زالزت )اإلاخػانضة ،ممثل اإلاطلخت الىالي أو ممثله، عةِؿا ،  :2 جدشٍل مً

مضًغ اإلاطلخت الخهىُت طلخت اإلاحزاهُت ومطلخت اإلاداؾبت( ، ( غً الىػٍغ اإلاٍلل باإلاالُت )م2ممثلحن ئزىحن )، 

مضًغ الخجاعة ، عي( غىض ؤلانخػاء ، أشؿاُ غمىمُت اإلاػىُت بالخضمت بالىلًت، خؿب مىغىع الطكهت )بىاء،

 بالىلًت.

ؼ صقاجغااا اإلاطالح ؾحر  الىلًت والشغوؽ والطكهاث واإلاالخو التي جبرمها  جسخظ أؾاؾا بضعاؾت مشاَع

ت اإلامغيؼة للضولت و اث الخالُت اإلاطالح الخاعحُت لئلصاعاث اإلاغيٍؼ ا: غمً خضوص اإلاؿخٍى

اصج 1.000.000.000كهت ملُاع ؤلاصاعي للخاحاث أو الطصقتر شغوؽ أو ضكهت أشؿاُ ًكىم الخهضًغ -

اصج 300.000.000زماةت ملُىن صقتر شغوؽ أو ضكهت لىاػم ًكىم الخهضًغ ؤلاصاعي للخاحاث أو الطكهت زال-

اصج 200.000.000 ماةتي ملُىناصقتر شغوؽ أو ضكهت زضماث ًكىم الخهضًغ ؤلاصاعي للخاحاث أو الطكهت -

 صج 100.000.000ماةت ملُىن  صعاؾاث ًكىم الخهضًغ ؤلاصاعي للخاحاث أو الطكهتصقتر شغوؽ أو ضكهت -

الطكهاث التي جبرمها البلضًت واإلاإؾؿاث الػمىمُت اإلادلُت، التي  يما جسخظ بضعاؾت صقاجغ الشغوؽ و-

صج باليؿبت  200.000.000ماةتي ملُىن  ٌؿاوي مبلؿها أو ًكىم الخهضًغ ؤلاصاعي للخاحاث أو الطكهت 
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ً ملُىن   وصج باليؿبت لطكهاث الخضماث،  50.000.000وزمؿحن ملُىن لطكهاث ألاشؿاُ واللىاػم،  غشٍغ

ا. صج باليؿبت لطكهاث الضعاؾاث 20.000.000

الػمىمُت  الطكهاث ناهىنا في غليها اإلاىطىص وقو ألاخٍام ئزخطاضاتها جماعؽ :  اللجىت البلدًت للصفلاث*

( 2)مىخسبحن ئزىحن ـ الشػبي البلضي أو ممثله، عةِؿا ، ممثل اإلاطلخت اإلاخػانضة ، عةِـ اإلاجل :1 جدشٍل مً

طلخت اإلاحزاهُت ومطلخت ( غً الىػٍغ اإلاٍلل باإلاالُت )م2ممثلحن ئزىحن )ًمثالن اإلاجلـ الشػبي البلضي ، 

ء، أشؿاُ لىلًت، خؿب مىغىع الطكهت )بىالاإلاطلخت الخهىُت اإلاػىُت بالخضمت ممثل غً اإلاداؾبت( ، 

ا. غمىمُت، عي( غىض ؤلانخػاء

ؼ صقاجغ الشغوؽ والطكهاث واإلاالخو التي جبرمها الاا ، التي ل ًكىم بلضًت جسخظ أؾاؾا بضعاؾت مشاَع

صج باليؿبت لطكهاث ألاشؿاُ  200.000.000 ماةتي ملُىنامبلؿها أو الخهضًغ ؤلاصاعي للخاحاث أو الطكهت 

ً ملُىناصج باليؿبت لطكهاث الخضماث،  50.000.000 ملُىناواللىاػم، وزمؿحن  صج  20.000.000 وغشٍغ

ا. باليؿبت لطكهاث الضعاؾاث

 ناهىنا في غليها اإلاىطىص وقو ألاخٍام ئزخطاضاتها جماعؽ:  لجىت الصفلاث للمؤضطاث العموميت املحليت*

الػام أو مضًغ اإلاإؾؿت أو ممثله  اإلاضًغاممثل غً الؿلؿت الىضُت، عةِؿا ،  :2 الػمىمُت جدشٍل مً الطكهاث

( غً الىػٍغ اإلاٍلل باإلاالُت )مطلخت 2ممثلحن ئزىحن )،  ممثل مىخسب غً مجلـ اإلاجمىغت الانلُمُت اإلاػىُت، 

ممثل غً اإلاطلخت الخهىُت اإلاػىُت بالخضمت للىلًت ، خؿب مىغىع الطكهت إلاداؾبت( ، اإلاحزاهُت و مطلخت ا

اض ؤلانخػاء.)بىاء، أشؿاُ غمىمُت، عي( غى

ؼ صقاجغ الشغوؽ والطكهاث واإلاالخو الخاضت بااا إلاإؾؿاث الػمىمُت جسخظ أؾاؾا بضعاؾت مشاَع

التي ل ًكىم مبلؿها أو  اإلادلُت و الهُاًل ؾحر اإلامغيؼة للمإؾؿاث الػمىمُت الىؾىُت طاث الؿابؼ ؤلاصاعيا

ؿاُ واللىاػم ، صج باليؿبت لطكهاث ألاش 200.000.000 احاث أو الطكهت ماةتي ملُىناالخهضًغ ؤلاصاعي للخ

ً ملُىناصج باليؿ 50.000.000 وزمؿحن ملُىنا باليؿبت  صج 20.000.000 بت لطكهاث الخضماث، وغشٍغ

 لطكهاث الضعاؾاث .

بلجان الطكهاث  الخاضت الهاهىهُت ألاخٍام بػؼهىىه الى أن اإلاشغع جؿغم ل أن بالظيغ حضًغ

 نابلت ؾىىاث زالر إلاضة ئصاعتهم ؾغف مً  مؿخسلكىهم و جانللا أغػاء جخمثل في حػُحن  ،للمطالح اإلاخػانضة 

اصة مً نبل اصاعاتهم بأؾمائهم ،  ، الىظُكت بدٌم اإلاػُىىنا باؾخثىاء للخجضًض ُا اإلاؿإوُ مىذ غلى ٍػ  ألاو

 ،  الؿُاب خالت في اللجىت عةِـ لؾخسالف اإلاطلخت زاعج مً مؿخسلل غػى حػُحن ؾلؿت اإلاخػانضة للمطلخت

 غلى اؾدشاعيا ألاشؿاُ بطىث  مًاإلاؿخكُضة  اإلاطلخت و اإلاخػانضة اإلاطلخت غً ممثلىنا خػىعا غً وؤلاغالن

ت و الالػمت اإلاػلىماث اللجىت بٍل أغػاء بتزوٍض اإلاخػانضة اإلاطلخت مؿإوُ ًٍلل أن  مدخىيا لؾدُػاب الػغوٍع

 اًىم 20 أنطاه غشغون أحل زالُ عقػها أو الخأشحرة مىذ جخىج عنابت اللجىت بمهغعا الطكهت ، و في الازحر 

ش مً ابخضاء ا. اللجىت  هظه يخابت لضي ًامال اإلالل ئًضاع جاٍع
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ا

ا

 / ركابت اللجىت اللطاعيت للصفلاث العموميت :  2

تاوػا  صاةغة ًل لضي جدضر التي الهؿاغُت اللجىت ضالخُاث مهمت جخمثل بضعاؾت اإلالكاث الخابػت  ٍع

ؼ لزخطاضها في مجاُ الغنابت بضعاؾت باإلغاقت،  أزغالهؿاع  و اإلاالخو  الطكهاث و الشغوؽ صقاجغ مشاَع

 في صًىاع ملُاع مبلؿها ًكىما التي اإلابالـ في خضوص والؿػىن اإلاخػلهت بٍل اإلاطالح اإلاخػانضة الخابػت للهؿاع اإلاػني

 ملُىنا و الخضماث ضكهاث في صًىاع ملُىنا ماةتي و اللىاػم ضكهاث في صًىاع ملُىنا ماةت زالر و ألاشؿاُ ضكهاث

اصة ، ؾاثاالضعا ضكهاث في صًىاع ؼ غلى ٍػ  ؤلاصاعة جبرمها التي أو اللىاػم  ألاشؿاُ ضكهاث و الشغوؽ صقاجغ مشاَع

ت  جبرمها التي الخضماث و ؾاثعاالض ضكهاث و الشغوؽ صقاجغ و،  صج 12.000.000 مبلؿها ًكىما التي و اإلاغيٍؼ

ت ؤلاصاعة  .1  صج 6.000.000 مبلؿها ًكىما التي اإلاغيٍؼ

 ٌػحن اإلاػني الىػٍغ أن في جخمثل للطكهاث الهؿاغُت باللجىت الخاضت ألاخٍام بػؼ اإلاشغع غؼيما وا

 الىػٍغ مً حاانترا غلى بىاء ، الٌكاءة أؾاؽ غلى بأؾمائهم مؿخسلكيهم و الهؿاغُت اللجىت أغػاء عاغان بمىحب

 عقؼ أو مىذ بمهغعا اللجىت عنابت، يما جخىج إلاضة زالر ؾىىاث نابلت للخجضًض  طلَ و لؿلؿخه ًسػػىنا الظي

ش مً ابخضاء ، ًىما 45 أنطاه أحل في الخأشحرة ا.2 اللجىتهظه  يخابت أماهت لضي اإلالل ئًضاع جاٍع

 ثاهيا / ركابت املزاكب املالي

التي  للخأشحرة اإلاغاقهت اإلادخملت اإلاىنكت الخدكظاث عقؼ الطكهت  و غلى اإلاسخطت الؿلؿت مىاقهت بمجغص

ا اإلاسخطت ، الهبلُت الخاعحُت الغنابت هُئت حؿلمها
ُ
 نبل بالىكهاث جلتزم لٍي اإلاالُت الهُئاث غلى هظه ألازحرة ػغعح

 . جىكُظها في البضء

 اإلاؿبهت بالغنابت مٍلل ئصاعيا غىنا أهه غلى ٌػغف الظي ، اإلاالي اإلاغانب ػملُتال بهظه الهُام ًخىلى

 قٍل ، حػُِىه ًخىلى الظي اإلاالُت وػٍغ لؿلؿت ًسػؼ باغخباعه زاص ناهىوي بىظام ًخمخؼ ، بها اإلالتزم للىكهاث

 .3 اإلاالي اإلاغانب لخأشحرة بالطغف مغالاا ؾغف مً ئزػاغها ًجب هىغها انً مهما الىكهاث

 الػمىمُت الطكهاث بغنابت اإلاالي اإلاغانب ازخطاص غلى ًىظ الػمىمُت الطكهاث ناهىنا أن اإلاالخظ و

 حهت مً و ، الطكهت غلى جإشغ التي الػمىمُت الطكهاث لجىت في غػى حهت مً قهى مؼصوحت، بطكت طلَ و

 شغغُت مضي مغانبتحهخم ب اإلاالي قاإلاغانب ، ، غليها بالخأشحر ًهىم و الطكهت ئؾاع في بها اإلالتزم الىكهاث ًغانب

ؼ مؿابهخه و ؤلالتزام ُا الؿاعيا للدشَغ  وقو اهذً ئن ، 4منها الؿاًت و بالؿغع حهخم ل و اإلاكػى

 .ل أم اإلادضصة ؤلاؾتراججُاث و                  اإلاسؿؿاث

                                                           
. 42، ص  247-15مً اإلاغؾىم الغةاس ي  184،  181، 180، 179اإلاىاص   1  
ا . 43، مً هكـ اإلاغؾىم ، ص  189،  187،  186اإلاىاص   2
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 جغقواإلاالُت (  وػٍغ هىغها ضصالتزام  ) ًد اؾخماعة باغضاص بالطغف آلامغ ًهىم بأن الغنابت غملُت جخم

ُا بػض ،  للطكهت الثبىجُت ألاوعام بجمُؼ ،  بالطغف آلامغ ضكت  1:ًلي مما ضًخأي اإلاالي للمغانب اإلالل وضى

ُا الخىظُماث و للهىاهحن ؤلالتزام مؿابهت ،  للىكهت الهاهىوي الخسطُظ ،  اإلاالُت ؤلاغخماصاث جىقغ ، بها اإلاػمى

 لجان جأشحرة ؾُما ل اإلاؿبهت آلاعاء أو الخأشحراث وحىص ، اإلاغقهت الىزُهت في اإلابِىت للػىاضغ ؤلالتزام مبلـ مؿابهت

 . اإلاخػانضة اإلاطلخت ضكهاث

ش مً أًام 10غشغة  أحل في اإلالل بضعاؾت اإلاالي اإلاغانب ًهىم و  اإلاالُت اإلاغانبت مطالح اؾخالم جاٍع

ً ئلى آلاحاُ جمضًض ًمًٌ و ، ؤلالتزام  لؾخماعة  . مػمهت  لضعاؾت جؿلبه و اإلالل حػهض خالت في ًىما 20 غشٍغ

 غلى و ؤلالتزام اؾخماعة غلى جىغؼ التي الخأشحرة بمىذ ئما اإلاالي اإلاغانب بها ًهىم التي الغنابت غملُت جيخهي

ؼ ؤلاحغاءاث مؿابهت خالت في هظا و الخػانضًت الىزاةو ُا للدشَغ  ًٍىنا نض الظي الخأشحرة مىذ بغقؼ أو ، به اإلاػمى

 للخىظُم بمسالكاث مشىب التزام انتراح ،  اإلاؿلىبت الثبىجُت الىزاةو ههظ أو اوػضام آلاجُت : الخالث في  مؤكخا

ا.  2 اإلاؿلىبت الىزاةو في هام بُان وؿُان ،  للخصخُذ نابلت

 بالطغف قغضت لآلمغ ٌػؿي شٌلي ئحغاء هي اإلاالي اإلاغانب بها ًخمخؼ التي اإلاإنذ الغقؼ ؾلؿت ئن

 للهىاهحن ؤلالتزام انتراح مؿابهت غضم  : آلاجُت الخالث في نهائيا ًٍىن الغقؼ أوااإلالل ،  في الىاعص الخؿأ جصخُذ

ُا الخىظُماث و  في اإلاضوهت للمالخظاث بالطغف آلامغ اخترام غضم ،  اإلاالُت ؤلاغخماصاث جىقغ غضم ، بها اإلاػمى

 . اإلاإنذ الغقؼ غةيمظ

 اإلاٍلل الىػٍغ به ٌػلم مػلل بمهغعا مؿإولُخه جدذ ًخؿاض ى أن بالطغف لآلمغ ًمًٌ الخالت هظه في

 اإلاالي اإلاغانب ئلى ظاي و،  الخالت خؿب الىالي أو اإلاػني الىػٍغ ئلى الخؿاض ي مىغىع اإلالل ًغؾل و ، باإلاحزاهُت

ُا ًمًٌ ل ًًٌ مهما و . بالخؿبان ألازظ جأشحرة وغؼ نطض  آلامغ ضكت : آلاجُت الخالث في الخؿاض ي خطى

 الخىظُم في غليها اإلاىطىص اإلاؿبهت آلاعاء أو الخأشحراث اوػضام،  اوػضامها أو ؤلاغخماصاث جىقغ غضم،   بالطغف

ُا  أوججاوػا ئزكاء بهضف لئللتزام الهاهىوي ؾحر الخسطُظ،  بالطكهت اإلاخػلهت الثبىجُت الىزاةو اوػضام،  به اإلاػمى

 .3 ؤلاغخماصاث

 أن طلَ ، بالطغف لآلمغ باليؿبت أمان ضمام ٌػخبره مً هىاى ، اإلاالي للمغانب الهاهىوي للىظام بالىظغ

 صوعا أن ٌػخبر مً هىاى و . اإلاالي اإلاغانب ئلى وضىله قىعا صازلُا مغاحػخه ًخم ؾىف قُه الىنىع ًخم زؿأ أي

 بػملُت ًهىم غىضما الػمىمي اإلاداؾب بها ًهىم اإلاهمت هكـ أن خُث ، الغنابت غملُت مػاغكت هى اإلاالي اإلاغانب

ُا الضقؼ ؼ ئبغامها ئحغاءاث و الطكهت مؿابهت مً ضيًخأ آلازغ قهى ، الطكهت بدىكُظ نام الظي للمهاو  للدشَغ

ُا  .4 به اإلاػمى

                                                           
. 5،ص  414-92خىكُظي مً اإلاغؾىم ال 4اإلااصة   1

  
2 Ministere Des Finance , Manuel de Contrôle Des Depences Engages, 2007,p81 . 

لُت07اإلاإعر في  17-84ناهىن ، عنم  3 ضة عؾمُت ، 1984حٍى لُت10، مإعزت في  28غضص  ، اإلاخػلو بهىاهحن اإلاالُت ، حٍغ ا . 21، ص48، اإلااصة 1984حٍى
ُا الضعاس ي الُىم بمىاؾبت مضازلت الجضًض"، الهاهىنا غىء غلى الػمىمُت الطكهاث في اإلاالي اإلاغانب جضزل "مجاُ غثمان، صعاجي بً 4  ناهىنا خى

ا. 4 ص ، 17/12/2015 بؿٌغة زُػغ ، مدمض وحامػت ولًت بحن بالخيؿُو اإلاىظم 247 - 15 الجضًض الطكهاث الػمىمُت
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 مسالكت جأشحرة مىذ أو ، 1ناهىوي مبرع صونا الخأشحرة مىذ اإلاالي اإلاغانب عقؼ ئطا أهه ئلى ؤلاشاعة ججضع و

ُا الؿاعيا الخىظُم و الهاهىنا في اإلادضصة للشغوؽ  غنها ًيخج اإلاالي اإلاغانب خو في مسالكت ألامغ هظا ٌػخبر ، اإلاكػى

 الياإلا  اإلاغانب مؿإولُت قان هظا مً الغؾم غلى و،  اإلاداؾبت مجلـ مطالح نُمتها جدضص ، مالُت ؾغامت صقؼ

 التي بالطغف آلامغ و الػمىمي اإلاداؾب مؿإولُت ئلى بالىظغ الٍافي باإلهخمام جدظى لم هي و واضخت ؾحر جبهى

 اإلاالُت و الخأصًبُت ؾبُػتها خضص الظي و ، الػمىمُت اإلاداؾبت ناهىنا في مىاص غضة لها زطظ و جدضًضها جم

 . 2والصخطُت

 مشغوغُت قدظ ئلى و ، اإلاالُت الخجاوػاث صونا الخُلىلت حؿتهضف اإلاالي اإلاغانب عنابت أن ئلى بالىظغ

ا . 3وناةُت اغخبرث هظا ألحل و الخىظُماث و الهىاهحن مؼ اإلاالُت الػملُاث جىكُظ جؿابو ومضي

 العموميت املحاضب ركابت ثالثا / 

 جىكُظه أزىاء الػمىمي اإلاداؾب بها ًهىم ، الكدىضاث و الخدهُهاث مً ؾلؿلت الغنابت هظه حػخبر

 لىكهتا لخىكُظ مغاقهت الغنابت هظه حػخبر لهظا ، شغغُتها مً ضيالخأ أحل مً ( الطكهت مبلـ صقؼ)  للىكهت

 . 4اإلاالي اإلاغانب لغنابت مٌملت حػخبر ماي الػمىمُت،

 لم التي و بالطغف آلامغ ؾغف مً اإلاغجٌبت ألازؿاء شلي في هاما صوعا جلػب الغنابت قهظه غلُه و

 .5 اإلاالي اإلاغانب لها ًخكؿً

لؿلؿخه اط   ًسػؼ و اإلاالُت وػٍغ نبل مً مػحن مىظل هى الػمىمي اإلاداؾب أن ئلى ؤلاشاعة ججضع

 أو الهُم أو الؿىضاث أو ألامىاُ خغاؾت غمان،  الىفلاث دفع و ؤلاًغاصاث جدطُل:  الخالُت بالػملُاث ًهىم

ا.6 اإلاىحىصاث خؿاباث تيخغا،  خكظها و بها اإلاٍلل اإلاىاص أو ألاشُاء

 جىافي بمػنى ، بُنهما الكطل مبضأ هى و مهم إلابضأ جسػؼ الػمىمي اإلاداؾب و بالطغف آلامغ بحن الػالنت أن ماي

 ؤلازخالؽ و الخالغب قغص مً الخهلُل بهضف هظا و ، الػمىمي اإلاداؾب وظُكت مؼ بالطغف آلامغ وظُكت

 ًهىمىنا الػمىمُىنا اإلاداؾبىنا الىكهاث صقؼ و ؤلاًغاصاث جدطُل غىض . الػمىمي اإلاداؾب لغنابت وجضغُما

 بغنابت ًخػلو أؾاؾا قاألمغ  .اخترامها جم نض الػمىمُت للمداؾبت ألاؾاؾُت الهىاغض أن مً الخدهو و باإلاغانبت

 اإلاالُت للغزطت مؿابهتها مً ضيالخأ أحل مً زاضت ، بالىكهت ًخػلو قُما زاضت عنابت جماعؽ غلُه و الشغغُت،

 . Autorisation Budgétaire 

ؼ مؿابهتها مً الخدهو و الطكهت بمغانبت الػمىمي اإلاداؾبًهىم   ُا للدشَغ  ئؾاعا في هظا و به اإلاػمى

ُا مؿخدهاث صقؼ ُكُتي اإلاالُت  اإلاؿخدهاث صقؼ بالخالي و الىكهت نبىله و نبل ، ألاشؿاُ بدىكُظ نام الظي اإلاهاو

  : 7ت ما ًليبالخدهو مً مغان الػمىمي اإلاداؾب غلى الطكهت ًجب غً الىاججت

                                                           
.8، ص  مً اإلاغؾىم الخىكُظي الؿابو الظيغا 11اإلااصة   1  

. 173، 172جُاب هاصًت ، مغحؼ ؾبو طيغه ، ص   2
  

. 8، صمً اإلاغؾىم الخىكُظي الؿابو الظيغ  11،13اإلااصجحن   3  
 الجؼاةغ، ،حامػت الػام الهاهىنا في صولت صيخىعاه أؾغوخت ، الجؼاةغيا الهاهىنا في الػمىمُت الىكهاث جىكُظ غلى الغنابت الطالح، مدمض قىُيش  4

ا . 114، ص 2010/2011،الجؼاةغ

48، اإلااصة 35، اإلاخػلو باإلاداؾبت الػمىمُت ، ج.ع ، غضص  1990أوث15، اإلاإعر في  21-90ناهىن ، عنم   5  

. 187، ص 1991مىطىع مُالص ًىوـ ، مباصب اإلاالُت الػامت ، الؿبػت الاولى ، ميشىعاث الجامػت اإلاكخىخت ، بضون مٍان لليشغ ، ،   6  

مً هكـ الهاهىن . 36اإلااصة   7  
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ُا الخىظُماث و الهىاهحن مؼ الػملُت مؿابهت -  ؤلاحغاءاث اخترام مً الػمىمي اإلاداؾب ضيقُخأ ، بها اإلاػمى

 . اإلالل في اإلاغقهت الىزاةو زالُ مً هظا و ، الػمىمُت الطكهاث ناهىنا في غليها اإلاىطىص

 . له اإلاكىع أو بالطغف آلامغ ضكت -

 . الىكهت جطكُت غملُت شغغُت -

 ألازحر هظا باغخباع ؤلالتزام شغغُت مً ضيالخأ هى الػمىمي اإلاداؾب عنابت مً قالهضف ؤلاغخماصاث، جىقغ -

 آلامغ جطغف جدذ اإلاىغىغت ؤلاغخماصاث أن غلى اإلاداؾب ٌؿهغ الطضص هظا في ، ؤلاغخماصاث وحىص ًػمً

 . الطكهت ئبغام غً الىاججت الىكهاث بخؿؿُت حؿمذ و جٌكي بالطغف

ُا ألاهظمت و الهىاهحن غليها هطذ التي اإلاغانبت غملُاث جأشحراث -  الطكهاث لجان جأشحراث قيها بما ، بها اإلاػمى

ا. اإلاالي اإلاغانب جأشحرة ظايوا

 آلامغ ؾغف مً اإلاهضمت بالضقؼ ألاوامغ  ًكدظ أن الػمىمي للمداؾب ًمًٌ قهـ الخالت هظه في 

ُا ئما الػمىمي اإلاداؾب ًماعؾها التي الغنابت جيخهيبالطغف . و   زلل في خالت غضم وحىص أي ، الىكهت صقؼ بهبى

 وحض ئطا صقػها بغقؼ أو للضقؼ" ، غباعة "نابل مؼ الضقؼ خىالت يظا و ألاوامغ حمُؼ  غلى ًإشغ ، اإلالل في

 ئما ألازحر لهظا ًٍىنا و ، بالطغف لآلمغ ألاؾباب جىغُذ مؼ خابُاي الغقؼ بدبلُـ ًهىم  قاهه زلل أي اإلاداؾب

 الىظغ ضغف خابُاي مىه ًؿلب أن أو ، الػمىمي اإلاداؾب أبضاها التي اإلاالخظاث خؿب الىاعصة ألازؿاء جصخُذ

 نبل ئطا الصخطُت و اإلاالُت اإلاؿإولُت مً الػمىمي اإلاداؾب طمت جبرأ و ، مؿإولُت جدذ بالضقؼ والهُام

 جىقغ غضم  :ًلي بما مػلال الغقؼ انً ئطا للدسخحر ؤلامخثاُ عقؼ الػمىمي للمداؾب ًمًٌ لًٌ .الدسخحر

 . 1اإلاإهلت الطكهاث لجان جأشحرة اوػضام،  الخضمت أصاء ئزباث اوػضام،  اإلاالُت ؤلاغخماصاث

 الصخطُت مؿإولُخه ًغجب هظا قان ، شغغُت ؾحر ظغوف في هكهت بدؿضًض الػمىمي اإلاداؾب نام اطاق

 الػملُاث شغغُت و صخت إلزباث بالطكهاث اإلاخػلهت الثبىجُت ألاوعام غلى ًداقظ أن الػمىمي اإلاداؾب غلى و

 . 2غلُه جماعؽ عنابت أي بمىاؾبت هظا و بها نام التي اإلاالُت

 الزكابت البعدًت للصفلاث العموميتالفزع الثاوي : 

 للماليت العامت املفدشيت ركابتأوال /

 ألامثل الدؿُحر غمان هى للمالُت الػامت اإلاكدشُت أحلها مً وحضث التي ألاؾاؾُت ألاهضاف بحن مً ئن

 ظاي و ، جطغقها جدذ اإلاىغىغت اإلاإؾؿاث نبل مً غهالهُا اؾخػمال اؾخػمالها و اإلاالُت لئلغخماصاث والكػاُ

 ٌشػغون بالطغف آلامٍغً و الػمىمُىنا اإلاداؾبحن ججػل أجها ماي ، باألمىاُ الخالغب و الخبظًغ و ؤلازخالؽ نمؼ

 الظاجُت الغنابت ًىلض ؤلاخؿاؽ هظا و ، اإلاغجٌبت اإلاسالكاث و ألازؿاء مً ًهللىنا ًجػلهم ما ، هدىهم بالغنابت

ً لضي   .الػمىمُت لؤلمىاُ ألاقػل ؤلاؾخػماُ مً الخدهو ئلى باإلغاقت ، 3اإلاؿحًر

 عنابتها جىطب ، اإلاالُت لىػٍغ اإلاباشغة الؿلؿت جدذ مىغىع للغنابت صاةم حهاػ للمالُت الػامت اإلاكدشُت

 اإلاإؾؿاث و ألاحهؼة و الهُئاث ،و ؤلانلُمُت الجماغاث و ، الضولت إلاطالح اإلاداؾبي و اإلاالي الدؿُحر غلى

 ًخمخؼ مػىىيا شخظ لً غلى الغنابت هظه جؿبو أن ًمًٌ و...........الػمىمُت اإلاداؾبت لهىاغض الخاغػت

                                                           
. 381،ص  2008مدمض غباؽ مدغػي ، انخطاصًاث اإلاالُت الػامت ، الؿبػت الثالثت ، صًىان اإلاؿبىغاث الجامػُت ، الجؼاةغ ،   1  

2 Pascale BERTON ,Finances Publicer ,2eme ,Edition Veuibert , paris,1997,p42. 

. 05، اإلااصة  15، اإلادضص لزخطاضاث اإلاكدشُت الػامت للمالُت ،ج.ع ، غضص  1992قُكغي 22اإلاإعر في  78-92اإلاغؾىم الخىكُظي ، عنم   3  
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 هظه جبرمها التي الطكهاث مسخلل قان غلُه و، غمىمُت هُئت أو ئنلُمُت حماغت أو الضولت مً مالُت بمؿاغضاث

ُاهظه الغنابت  جٍىنا و،   اإلاكدشُت لغنابت جسػؼ الهُئاث ُا ظايوا اإلاالُت الػملُاث شغغُت خى  .1 مالةمتها خى

 خؿب ، بهغاع اإلاالُت وػٍغ ًػبؿه ؾىىيا بغهامج بمىحب اإلاكدشُت بها جهىم التي الػملُاث جدضصو 

اث جخىلى و ، اإلاإهلت اإلاإؾؿاث أو الهُئاث أو الخٍىمت أغػاء لؿلباث جبػا و اإلادضصة ألاهضاف ت اإلاضًٍغ  الجهٍى

 الخضنُو و الخدهُو هى للمالُت الػامت اإلاكدشُت عنابت قمدخىيا غلُه و . اإلادلي اإلاؿخىيا غلى البرهامج هظا جؿبُو

  :2ًأحي بما

ؼ جؿبُو شغوؽ -  .مباشغ مالي أزغ لها التي الخىظُمُت أو الهاهىهُت ألاخٍام و اإلاداؾبي و اإلاالي الدشَغ

 .اإلاالُت وغػُتها و اإلاػىُت الهُئاث و اإلاطالح حؿُحر -

 . اهخظامها و ضضنها و اإلاداؾباث صخت -

ت للىزاةو ؤلاهجاػاث مؿابهت -  .الخهضًٍغ

 . حؿُحرها و لًالهُا و اإلاطالح وؾاةل و ؤلاغخماصاث اؾخػماُ شغوؽ -

 .الخضزالث هظه حػىيها التي الهُئاث و اإلاطالح في الضازلُت الغنابت ؾحر -

 ، مباؾخت بطكت أو نبلي ئشػاع بػض اإلاٍان غحن في و الىزاةو في للمالُت الػامت اإلاكدشُت جضزالث جٍىنا و

ماعؽ  نُام ئؾاع في ، بالغنابت اإلاػىُىنا اإلاداؾبىنا بها نام التي الػملُاث حمُؼ مغاحػت خو اإلاكدشىنا ٍو

 خابُاي ًؿلبىا أن ًمٌنهم ماي ، إلاغاحػتها لػمت جٍىنا بالطكهت مخػلهت وزُهت أي ؾلب ًمٌنهممهامهم و ب اإلاكدشحن

ا أو ُا مػلىماث أي شكٍى  أؾـ غلى مداؾبتها جمذ الطكهاث أن مً ضلخأيل بها  مخػلو جىغُذ أي و الطكهت خى

 . مىتهُت الخضمت أن مً ضيالخأ مؼ املت،ً صخُدت

 التي الخىغُداث و ألاؾئلت لً غلى ؤلاحابت بالغنابت اإلاػىُت الهُئاث و اإلاطالح مؿإولي غلى ًجب غلُه و

و باخترام أو اإلاؿلىبت للىزاةو الؿغيا الؿابؼ أو اإلانهي بالؿغ ؤلاخخجاج ًمٌنهم ل و اإلاكدشىنا ًؿلبها  الؿلمي الؿٍغ

 الؿلم في ؾلؿت أغلى به ىناٌػلم و ئغظاع بخىحُه ىن ًهىم ، اإلاكدشحن ؾلباث جلبُت عقؼ خالت كي، ق

ش اإلاىالُت أًام 08 زالُ أزغ أي لؤلمغ ًًٌ لم ئطا و ، اإلاػني الػىنا غلى الىضُت الؿلؿت أو        ؤلاصاعيا  لخاٍع

 غً الخأصًب خو لها التي الؿلؿت ًبلـ و ، ؾلبها التي الىزُهت وحىص بػضم مدػغا اإلاسخظ اإلاكدش ًدغعا ؤلاغظاع

 هي هل و ، الؿلؿت هظه جخسظها أن ًمًٌ التي الػهىباث ًىضح لم اإلاشغع أن اإلاالخظ و ، الػاصي ؤلاعؾاُ ؾٍغو

 الؿلؿت اهذً ئطا زاضت اإلاػلىماث؟ جهضًم عقؼ الظي الػىنا خو في ئحغاءاث أي اجساط غلى أضال مجبرة

 .3باإلغظاع جبلُؿها جم غىضما ئحغاء أي جخسظ لم الىضُت أو الؿلمُت

 ، الدؿُحر  في جضزل أي احخىاب و ، اإلانهي بالؿغ بمهامهم نُامهم أزىاء ملؼمىنا اإلاكدشىنا قان اإلاهابل في

 غملُت مً الخكخِشُت البػثت اهتهاء غىض.  زابخت وناتؼ غلى مالخظاتهم بىاء و مىغىغُت بٍل بمهامهم والهُام

غ جهىم ، مػُىت هُئت مؿخىيا غلى الخدهُو غ بخدٍغ  بما ، قيها الخدهُو جم التي الجىاهب حمُؼ ًخػمً شامل جهٍغ

 الخكخِشُت، البػثت عةِـ ؾغف مً ألازحر هظا ًىنؼ ، جىكُظها و بابغامها الهُئت هظه نامذ التي الطكهاث طلَ في

غا حػض هظه ألازحرة  نقاإلاالخظ أ . للمالُت الػامت اإلاكدشُت عةِـ ئلى ًغؾل و ا جهٍغ  غملها خطُلت غً ؾىٍى

                                                           
. 312، ص 2008مطؿكى الكاع ، الاصاعة اإلاالُت الػامت ، الؿبػت الاولى ، صاع أؾامت لليشغ و الخىػَؼ ، الاعصن ،  
1
  

2
ا. 92، ص  2008لُت الػامت ، غالم الٌخب الخضًث لليشغ و الخىػَؼ ، الاعصن ، خؿً زلل قلُذ ، اإلاا 

.مً اإلاغؾىم الؿابو الظيغ  04اإلااصة  
3
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غ هظا ًهضم و ، جغاها التي الػام اإلاؿؼيا طاث ؤلانتراخاث و إلاػاًىاتها وجلخُطا  الكطل زالُ اإلاالُت لىػٍغ الخهٍغ

ُا غ أغض التي للؿىت اإلاىالُت الؿىت مً ألاو  جهضًم غً اإلاترجبت الىخاةج هي ما اإلاشغع لىا ًبحن لم هىا و ، بشأجها الخهٍغ

غ  للغنابت، زػػذ التي الهُئاث في الشغغُت غضم لخظ ئطا الىػٍغ ًخسظها التي ؤلاحغاءاث و للىػٍغ، الخهٍغ

غ غىه ًيخج جكخِش مً الكاةضة ما : هى ؿغحًُا الظي والؿإاُ  أزغ؟ أي ًغجب ل ؾىىيا جهٍغ

غ  مالخظاث  قهـ ًخػمً ئهما و الهغاع نُمت ئلى جغقى ل للمالُت الػامت اإلاكدشُت بها جهىم التي قالخهاٍع

 اإلاكدشُت نقا هظا ئلى باإلغاقت . وعم غلى خبر مجغص قهي ، اإلاػىُت للهُئاث ملؼمت جٍىنا أن ًمًٌ ل وهخاةج

  .1 الخجاوػاث مغجٌبي مػانبت خو جملَ ل و قهـ الغنابت خو لها للمالُت الػامت

 ركابت مجلظ املحاضبت ثاهيا /

 جبرمها التي الطكهاث بغنابت ًهىم قاهه الػمىمُت ألامىاُ حؿُحر بغنابت اإلاداؾبت مجلـ نُام ئؾاع في

 عنابت و صعاؾت في مػحن أؾلىب ًدبؼ أهه ماي الخهىُاث مً الػضًض هظا في ٌؿخػمل و لغنابخه، الخاغػت الهُئاث

 . 2بالطكهاث اإلاخػلهت اإلالكاث

 ًلييما جلخُطها ٍمًٌ، وا3 للغنابت اإلاداؾبت مجلـ مماعؾت ؾغما جخػضص:  الزكابت في املطخعملت الخلىياث /  1
4: 

 ًدو التي اإلاالُت بالػملُاث اإلاخػلهت الىزاةو مسخلل غلى الغنابت هظه   :امللدمت الوثائم أضاص على ركابت *

 الؿلؿاث مً ًؿلب أن ًمٌىه ماي . الهػاة بها ًهىم التي الغنابت غملُت لدؿهُل غليها ؤلاؾالع اإلاداؾبت إلاجلـ

 ؤلاؾالع الهاهىوي وغػها ًًٌ مهما ، لغنابخه الخاغػت الهُئاث لغنابت اإلاإهلت الخاعحُت الغنابت ألحهؼة الؿلمُت

غ أو الىزاةوًل   غلى  مجلـ ئلى اإلاىحهت الىزاةو حمُؼ أن ئلى ؤلاشاعة مً بض ل.  حػضها أو جمخلٌها التي الخهاٍع

ش جخػمً أن ًجب اإلاداؾبت ت ألاؾػاع ، اإلاؿخلمت الٌمُاث و ، اإلاىكظة ألاشؿاُ أو ؤلانخىاء ؾبُػت و جاٍع  الىخضٍو

 .اإلاالي اإلاغانب و الغنابت حهاث مسخلل مً غليها مطاصم و

 لهم و ، الػملُاث جىكُظ مٍان ئلى الخىهل الخدغيا و بالخدهُو اإلاٍلكحن للهػاة ًمًٌ  :املكان عين في الزكابت *

 أو اإلاؿإولىنا ٌػكى، في هظه الخالت  بالغنابت اإلاػىُت الهُئت مؿخىيا غلى مؿإوُ لً ئلى ؤلاؾخماع في الخو

 التزام لً مً الخاعحُت الغنابت  ألحهؼة الخابػىنا ظاي وا ، للغنابت الخاغػت الهُئاث و للمطالح الخابػىنا ألاغىان

و باخترام  اإلاداؾبت . مجلـ اججاه اإلانهي الؿغ أو الؿلمي الؿٍغ

 لغنابخه الخاغػت الهُئاث خؿاباث مغاحػت و الخهُُم في الطالخُاث املً اإلاداؾبت إلاجلـ : الفجائيت الزكابت*

 طلَ و الغنابُت الىظُكت مماعؾت في جلهاةُت بخضزالث ًهىم قهى لهظا و اإلاغانبت، و الخدهُو بػملُاث الهُام أزىاء

  . قىعا مػالجتها و  بؿهىلت اإلاسالكاث و ألازؿاء دشافيا و الهُئاث غمل إلاخابػت

                                                           
.05، اإلااصة  15، اإلادضص لطالخُاث اإلاكدشُت الػامت للمالُت ، ج،ع ، غضص  2008قُكغي 22، اإلاإعر في  272-08اإلاغؾىم الخىكُظي ، عنم   1  

ت بحن الجؼاةغ في الكؿاص مٍاقدت في الغنابت أحهؼة صوعا ، أماُ جمام ٌػِش . الػالي غبض  خاخا2  ُا الىؾني اإلالخهى ، الخؿبُو و الىظٍغ  الهاهىهُت آلالُاث خى

ا. 4 ص 2008 ، وعنلت حامػت ، الؿُاؾُت الػلىم و الخهىما ًلُت ، إلاٍاقدت الكؿاص

لُت 17، اإلاإعر في ، اإلاخػلو بمهام مجلـ اإلاداؾبت  20-95الامغ ، عنم    . 07، اإلااصة  39/ ج.ع غضص  1995حٍى 3  

 ص ، 2014 /2013 بؿٌغة، ،زُػغ مدمضحامػت  الخهىم، في ماؾتر شهاصة لىُل مظيغة الكؿاص، ناهىنا في الػمىمُت الطكهاث حغاةم مػمغ، ؾاًذ4 
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 أهمُت طاث مؿألت أو ملل بٍل اإلاداؾبت مجلـ ًسؿغ أن الجمهىعٍت لغةِـ ًمًٌ :  الخبليغ بعد الزكابت *

ػُت، الؿلؿت مً لٍل ًمًٌ ماي . اإلاجلـ ازخطاضاث هؿام في جضزل وؾىُت  عةِـ الخٍىمت، عةِـ الدشَغ

ػُت  الهُئت في البرإلااهُت اإلاجمىغت  اإلاداؾبت . مجلـ أمام بظلَ ؾلبا ًهضم أن الدشَغ

 .عنابخه بيخاةج اإلاػىُت الؿلؿاث ظلَي و الغنابت مدل اهذً التي الهُئاث مؿإولي اإلاداؾبت مجلـ ؿلؼًُا و

 : الصفلاث ركابت في املخبع ألاضلوب/  2

 بالطكهاث اإلاخػلهت و الىاججت ؤلاهكام لػملُاث لخهت و زاعحُت عنابت ًماعؽ اإلاداؾبت مجلـ

 الػمىمُت الؿلؿت مؼ اإلاخػانض جدضًض غلى حؿاغض التي الػىاضغ غلى الىنذ هكـ في جخم الغنابت هظه الػمىمُت،

ا 1: مً للخأيض أؾاؾا تهضف اإلاداؾبت مجلـ جضزالث أن خُث ، الطكهت جىكُظ ظغوف وغلى

هت ازخُاع -  .  اإلاىاقؿت نىاغض و اخترام  (Mode de Passation)الطكهت  ئبغام ؾٍغ

 .غاصلت بطكت اإلاخػهضًً مؼ بالخػامل حؿمذ التي و الشغوؽ صقتر في اإلادضصة اإلاػاًحر خؿب الػغوع صعاؾت -

ا. الػمىمُت لؤلمىاُ الجُض ؤلاؾخػماُ غلى الؿهغ -

 اإلاخػمً جىظُم الطكهاث الػمىمُت . 247-15اخترام اإلاغؾىم الغةاس ي -

 وئهما،  (Opportunité) اإلاالةمت ًهغعا أن له لِـ اإلاداؾبت مجلـ أن ئلى ؤلاشاعة مً بض ل الطضص هظا في

ا: اآلحيً هي و مغاخل زالر غلى عنابخه جخم  و الطكهت، ئبغام ئحغاءاث شغغُت جهُُم غلى جهخطغ عنابخه

 : أن مً أؾاؾا ضيبالخأ ألامغ ًخػلو:   ؤلابغام ئحغاءاث عنابت* 

 قيها جىكظ و جبرم التي الشغوؽ جدضص و الشغوؽ، صقتر باخترام حؿمذ التي الػىاضغ جخػمً للمىاقؿت الضغىة -

 . الطكهت

 .ؾلب الػغوع  غً ؤلاغالن في ىحىصةو اإلا 247-15 الغةاس ي اإلاغؾىم مً 62 اإلااصة في اإلادضصة ؤلالؼامُت البُاهاث -

 :مً ضيالخأ ئلى تهضف قهي اإلاغخلت، هظه في اإلاىجؼة الخدهُهاث زالُ مًالطكهت :  ئبغام عنابت*

 جهُُمقخذ ألاظغقت و  لجىت مدػغ جدلُل زالُ مً جخمًٌ ختى ، ؤلاخخُاؾاث بٍل مداؾت اإلاخػانضة اإلاطلخت أن-

ُا اإلاىاؾب الهغاع اجساط الػغوع ُا اإلاخػهض خى  . اإلاهبى

ت الخػانضًت البىىص أن -  ىغىع، ماإلاخػانضة ألاؾغاف جدضًض :ـــــــــ ب ألامغ ًخػلو و اإلابرمت الطكهت في مىحىصة ؤلاحباٍع

ت شغوؽ الطكهت، بلـ، م  الطكهت ت ؤلاهجاػ،  شغوؽ و مضة ، الدؿٍى  الطكهت حػل شغوؽ ،الجزاغاث حؿٍى

ت ُا ؾاٍع  .....اإلاكػى

 جخػضي ئهما الطكهت، ئبغام و ئحغاءاث غلى قهـ جهخطغ ل اإلاداؾبت مجلـ عنابت ئن:  الطكهت جىكُظ عنابت*

هت مىظمت اإلاخػانضة اإلاطلخت أن ضيالخأ ئلى اإلاغخلت هظه في تهضف و الطكهت جىكُظ بغنابت لخهىم طلَ  بؿٍغ

 . اإلاالي ختى و الخهني الجاهب مً ضاعمت مخابػت مىغىع مغاخلها حمُؼ في الطكهت جىكُظ مً ججػل

 ؾغما و شغوؽ،  الطكهت جىكُظ آحاُ و شغوؽ اخترام : مً أؾاؾا الخدهو ئلى تهضف الغنابت هظه

غ و الخأزحر ؾغاماث جؿبُو،  ألاؾػاعا بمغاحػت اإلاخػلهت البىىص الضقؼ، ت أناإلادخملت ،  ؤلاغكاء خالث جبًر  الدؿٍى

ت وزاةو غلى بىاءا جمذ اإلاالُت ٍغ  انخؿاع مىغىع جٍىنا و Situation des travaux ألاشؿاُ وغػُت مثل جبًر

                                                           
مً الامغ الؿابو الظيغ .  10اإلااصة   1  
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 الػامت الشغوؽ أن ، Caution de Bonne exécution الخىكُظ خؿً كالتي اإلاخػهض ًهضم أن أو الػمان،

 . 1اخترامها جم نض لؤلشؿاُ النهاتي أو اإلاإنذ لئلؾخالم

ا

ت الىهاةظ بحن مً ئن  بغنابت نُامه ئزغ غلى اإلاداؾبت مجلـ ٌسجلها التي ، جٌغاعا و ظهىعا ثريألا ؤلاصاٍع

 :2 منها غيهظ ، الػمىمُت الطكهاث

 ؛اإلاحزاهُت في ئغخماصاث أي لها جسطظ لم التي الؿلباث ئبغام نغاع -

 ؛  التراض ي إلحغاء مبرع الؿحر اللجىء -

 ؛ جىكُظها في الخأزحر أو الطكهت جىكُظ غضم خالت في الػهىباث جؿبُو ؾُاب -

 ؛ ألاؾػاعا مغاحػت لبىىص الجؼتي أو الٌلي الؿُاب -

غ أن ئلى ؤلاشاعة ججضع  لغنابت مسطظ حؼء صاةما ًخػمً اإلاداؾبت مجلـ ٌػضه الظي الؿىىيا الخهٍغ

 . اإلاؿخىيا هظا غلى اإلاسجلت اإلاسالكاث ظاي و لغنابخه، جسػؼ التي الهُئاث مسخلل جبرمها التي الطكهاث

 والجهاث الخلىيت  ًتاملطلب الثالث : ركابت الوصا

 الشغغُت اخترام غلى الػمل حهت مً ، مؼصوج بهضف 3الىضاًت لغنابت الػمىمُت جؿغم ناهىن الطكهاث

للجماغاث  الجُضة ؤلاصاعة غلى حؿهغ أزغيا حهت مً و ، لىضاًتها الػامت الخاغػحن ألاشخاص ؾغف مً

ت   . جدهُهه اإلاغاص الهضف خؿب ، مسخلكت بؿغما مهامها جماعؽ بأن حضًغة قالىضاًت  ، الالمغيٍؼ

 زالُ مً اؾخسالضها ًخم ئهما و ضغاخت ئليها ؤلاشاعة ًخم لم لًٌ ، الخهىُت الغنابت الهاهىنا جػمً ماي

 بمػنى ، ألامىاُ خماًت و الطكهت مىغىع للخضمت اإلاؿابو الخىكُظ مخابػت ئلى الغنابت هظه تهضف ، اإلاىاص مسخلل

ُا لكغعا في ؾيخؿغما ، بدُث  اإلاغصوصًت جدهُو  . الخهىُت الغنابت ئلى زاويقغع  في و ، الىضاًت عنابت ئلى ألاو

  ركابت الوصاًتالفزع ألاول / 

ت الىضاًت حػغف    أشخاص  غلى غلُا لؿلؿت الهاهىنا ًهغعها التي الؿلؿاث مجمىع أجها غلى ؤلاصاٍع

تيالالمغا الهُئاث  ًمًٌ ل مػبىؾت و مدضصة الىضاًت ؿلؿت، ق الػامت اإلاطلخت خماًت بهطض أغمالهم و ٍؼ

 غمان هى ألاغماُ غلى مماعؾتها مً الهضفق،  الهاهىنا ًدضصها التي ألاشٍاُ وقو و خالث في ئل مماعؾتها

تيالالمغاالؿلؿاث  ومالةمت نغاعاث شغغُت ، اإلاطاصنت، ئما غنها ًيخج الغنابت هظه ، 4ٍؼ ا. ؤلالؿاءأو  الخلُى

أزىاء جىكُظ  عنابت بػضها و ، الشغغُت عنابت هي و الخىكُظ نبل الىضاًت بها جهىم التي الغنابت أي أن

ا. 5الطكهت

 ألاشؿاُ باهؿالم أمغ مىذ نبل أي الطكهت جىكُظ في البضء نبل الىضاًت بها جهىم التي هي:  الشزعيت ركابت أوال / 

ُا  ؤلاحغاءاث وقو ئبغامها جم الطكهت أن مً ضيالخأ الغنابت هظه مً الهضف ًٍىنا و ،  اإلاشغوع غلى الخاةؼ للمهاو

 .  اإلاىاقؿت و الشكاقُت مبضأ اخترام مؼ ، لها اإلاىظم الهاهىنا في غليها اإلاىطىص

                                                           
.مً هكـ الامغ  11اإلااصة  
1
  

مً الامغ الؿابو الظيغ . 12اإلااصة   2  

. 247-15مً اإلاغؾىم الغةاس ئ  164اإلااصة   3  

. 155جُاب هاصًت ، مغحؼ ؾبو طيغه ، ص   4  

. 172جُاب هاصًت ، هكـ اإلاغحؼ ، ص  
5
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 بها ًهىم ، البلضًت ؾىاء الىلةُت أو الشػبُت اإلاجالـ إلاضاولث الىضاًت عنابت جسظ الشغغُت عنابت و

 الىالي ئلى جغؾل أن الجماغت ؤلانلُمُت غلى ًجب، بدُث   صختها و للهاهىنا  مؿابهتها مً ضيالخأ بهضف الىالي

 الجغاةض في ؾلب الػغوع غً ؤلاغالن و الشغوؽ صقتر غلى اإلاطاصنت مدػغ مً بضءا للطكهت الٍامل اإلالل

 ، باإلاشغوع اإلاخػلهت الطكهت ئلى باإلغاقت ، الخاعحُت الغنابت هُئاث مً اإلامىىخت الخأشحرة ئلى وضىل الىؾىُت

 خها جم ئطا و ، بالطكهت اإلاخػلهت الىكهت وحىص مً الىلًت أًػا ضيجخأ و ،الطكهت بهظه الخاضت اإلاضاولت ظايوا

ش مً ًىم 15 مهلت للىالي و  .الخالت خؿب غغع أنل أو أخؿً نضم الظي للمخػهض اإلاشغوع مىذ  ئعؾالها جاٍع

غ و غليها للمطاصنت  . صختها و شغغُتها في الخهٍغ

 : ئما الىضاًت عنابت غً ًيخج و

الجماغت  مهغ في حػلُهها ًخم و الىالي نبل مً غليها مطاصم اإلاضاولت جغحؼ بالخالي و الطكهت، غلى اإلاطاصنت *

 جدطلذ التي للمإؾؿت ألاشؿاُ باهؿالم أمغا جمىذ أن اإلاخػانضة للمطلخت ًمًٌ الخالت هظه في و ، الانلُمُت

 . ؤلاهجاػ آحاُ  خؿاب مىه ًبضأ الظي و الطكهت غلى

م *  ًمًٌ التي ألازؿاء بػؼ ًدىيا الطكهت ملل أو اإلاضاولت اهذً ئطا ، للخصخُذ الهابلت ألازؿاء جضاعى أو جهٍى

 .جصخُدها الىلًت جؿلب ئهما و اإلاضاولت ئبؿاُ ًخم ل الخالت هظه في ، الطكهت مػمىنا في جإزغ ل ىجهاً هايجضاعا

 ، الطكهت ئبغام ئحغاءاث في أو الخػانضًت الىزاةو فيأو ، اإلاضاولت في مسالكت وحىص خالت في هظا ، اإلاضاولت ئبؿاُ *

 بدٌم جىكظ اإلاضاولت قان ًىم، 15 أحل في نغاعه الىالي ًطضع لم ئطا.  مػلل بهغاع ا اإلاضاولت ئبؿاُ الىالي ًهغعا

ا. الهاهىنا

  مؿابهت مً الخدهو ئلى تهضف ، الطكهت جىكُظ في البضء أزىاء جخم : الصفلت جىفيذ أثىاء الزكابت ثاهيا / 

 هي التي الػملُت ىناً مً ضيالخأ و ؤلانخطاص، و الكػالُت ألهضاف اإلاخػانضة اإلاطلخت جبرمها التي الطكهاث

 . للهؿاع اإلاغؾىمت ألاؾبهُاث و البرامج ئؾاع في قػال جضزل الطكهت مىغىع

 بهضف زطُطا جيشأ مكدشُاث ئلى غامت حؿىض الىضاًت عنابت قان ، والطغامت الكػالُت مً ثريأل و

تيمغا غامت مكدشُاث هىاى، ق الىضاًت جدذ اإلاىغىغت ألاحهؼة و الهُئاث وشاؾاث عنابت و جهُُم  لضي جإؾـ ٍؼ

 الصخت شغوؽ غانبتإلا تهضف،  ولًت لً مؿخىيا غلى جإؾـ مدلُت غامت مكدشُاث و ،  الىػاعاث مسخلل

ت اإلاطالح ؾغف مً اإلابرمت الطكهاث جىكُظ و ئبغام و جدػحر قيها جم التي الجزاهت و والػضالت  اإلاطالح أو الىػاٍع

ا. الىضاًت جدذ الػمىمُت ألاحهؼة و اإلاإؾؿاث أو ؼةيممغا ؾحر

 ًػمً ما ، غاعع ألخؿً اإلاشغوع بمىذ طلَ و الكػالُت جدهُو مً ضيالخأ هى الغنابت هظه مً قالهضف

ا. 1الػام اإلااُ غلى اإلاداقظت

 الخلىيت الزكابت الثاوي/ الفزع

 جضزل في جخمثل ، الخؿبُهُت الىاخُت مً حضا مهمت هي و  الخهىُت الىضاًت حؿمُت ٌػؿيها مً هىاى

 غلى جكغع اإلاطالح هظه ، ؤلاغاهاث مىذ ،البىاء، ألاشؿاُ بطكهاث اإلاخػلهت الخهىُت ؤلاحغاءاث في الضولت مطالح

ُا ًمٌنها ل اخترامها بضونا و،  مىاشحر في غاصة جخمثل مخىىغت مهاًِـ اإلادلُت الجماغاث  الخأشحراث غلى الخطى

ت اإلاؿاغضاث أو  .  1الػغوٍع
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 هظا أحل مً و ، أؾاؾُت غملُت الخهىُت الشغوؽ ضُاؾت و ئوشاء ًبهى ، الػمىمُت الطكهاث مجاُ في

 الىطىص ئلى باإلغاقت ، حُض بشٍل مهمتها باهجاػ لها حؿمذ الىزاةو مً غضص غلى جخىقغ اإلاخػانضة اإلاطلخت قان

 اإلاؿاغضة و للخىحُه أؾاؾُت ناغضة حشٍل الشغوؽ ضقاجغق . الؿغع لهظا اإلاىغىغت الخىظُمُت و الهاهىهُت

 غليها اإلاىاقهت الشٍغَ غلى ًجب التي الخهىُت للشغوؽ جدضًضها و ضُاؾتها غىض هظا ، اإلاخػانضة اإلاطلخت لكاةضة

 .2 الػمىمُت الطكهت جىكُظ ئؾاع في هظا و

 بحن اإلاؿابهت جدلُل زالُ مً ضيالخأ ش يء لً نبل هي للطكهاث جهىُت عنابت لً أن ئلى ؤلاشاعة ججضع

 قالهضفمً حهت أزغي ،  الشغوؽ صقتر في اإلاىحىصة الخهىُت الخطىضُت و مً حهت ، الطكهت مىغىع جىكُظ

 صقتر في مدضص هى ماي مىجؼا اإلاشغوع ًٍىنا بأن ، اإلاؿلىبت اإلاغصوصًت جدهُو مً ضيالخأ هى الغنابت هظه مً

 التي الهُئاث ئلى ازاهُ و ، الخهىُت الغنابت وزاةو اؾتلهظا ؾيخؿغم أول لضعا . حُضة هىغُت طا و الطكهت شغوؽ

ا. الخهىُت الغنابت جخىلى

ا ، الخهىُت الغنابت وزاةو أهم الشغوؽ صقاجغ حػخبر:  الخلىيت الزكابت وثائم أوال / 
ُ
 حػانضًت وزاةو أجها غلى ػغفح

اصوعٍت . بطكت جدُُنها ًخم يما ، الطكهاث جىكُظ و ئبغام بمىحبها ًخم التي  الشغوؽ دضصج

 : الخلىيت الزكابت أجهشة ثاهيا /

 ظلَي و هىغُت جهضًغ اإلاخػانضة اإلاطلخت غلى ًجب ، الخضمت ؾبُػت اهذً مهما الطكهت جىكُظ ئؾاع في *

 : أهه خُث الػهض، في مدضص و مهغعا هى إلاا الطكهت مىغىع مؿابهت

 ؛ جىكُظها غلى ناصعة أجها ٌػخهض التي للمإؾؿت ئل الطكهت جسطُظ ًمًٌ ل -

ت و اإلاالُت و الخهىُت اإلاخػانض اإلاخػامل نضعاث مً ضيجخأ أن اإلاخػانضة اإلاطلخت غلى ًجب  -   ؛الخجاٍع

 . اإلاخػهض ؾغف مً اإلاهضمت الخطيُل و الخأهُل شهاصة مً ضيالخأ -

هت جخم الغنابت غملُت أن مً ضيالخأ اإلاخػانضة اإلاطلخت غلى ًجب قاهه ، الغنابت هظه ئلى ئغاقت *  مخىاؾبت بؿٍغ

هت مؼ  خُث الخهىُت، الغنابت لػمان  مإهلت أحهؼة ئلى اإلاخػانضة اإلاطلخت جلجأ هظا أحل مً ، الطكهت جىكُظ ؾٍغ

ا .زاعحُت أحهؼة و صازلُت أحهؼة ئلى جطيُكها ًخم

 الهُئاث لؾُما الغنابت غملُت في بحري بشٍل حؿاهم قاجها وحىصها، خالت في : الداخليت الزكابت أجهشة/  1 

 شؿاُالكغعي للغي ، الهؿم الكغعي لؤلا الهؿم ، الػمىمُت لخجهحزاثالكغعي ل مهؿالللبلضًت ) أو للىلًت الخهىُت

ؼ بغنابت الهُئاث هظه جهىم خُث ،(  الػمىمُت  منها زاضت الخهىُت اإلاطلخت نبل مً اإلاػضة الطكهاث مشاَع

ُا ئلى باإلغاقت ، الخهني الجاهب ت ألاؾػاع حضاو  الغنابت ئلى باإلغاقت هظا ،الخهضًغي  و الٌمي الٌشل ، الىخضٍو

 اإلاطالح مؼ بالؿبؼ هظا و الشغوؽ صقتر في مدضص هى ما وقو جىكظ الطكهت أنب ضيخأل الىعشت في اإلاُضاهُت

 . 3اإلاخػانضة للمطلخت الخهىُت

                                                                                                                                                                                     
 . 76مغحؼ ؾبو طيغه ، ص  غباؽ، ػواويا1 

 
ا 76مغحؼ ؾبو طيغه ، ص  غباؽ، ػواويا2
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 طاث أحهؼة أو الضعاؾاث مٍاجب ئلى اإلاخػانضة اإلاطلخت جلجأ  ألاحهؼة هظه وحىص غضم خالت في

 و الضعاؾت اجكانُاث غهىص اإلاخػانضة اإلاطلخت جبرم ؤلاؾاع هظا في ، الخىكُظ مخابػت و لغنابت الخهني ؤلازخطاص

ؼ خالت في لًٌ و . اإلاخابػت  وحىص مؼ ختى الضعاؾاث بمٍاجب حؿخػحن أن اإلاخػانضة للمطلخت ًمًٌ الٌبحرة اإلاشاَع

ا. أغاله ىعةًاإلاظ ألاحهؼة

ُا الؿاعيا الخىظُم بمىحب مىحىصة ألاحهؼة هظه:  الخارجيت الزكابت أجهشة/  2  ظاي وا للغنابت جخضزل و اإلاكػى

ت اإلاىاقهاث ئغؿاء  الىؾىُت اإلاإؾؿت،  CTC للبىاء الخهىُت الغنابت هُئت : هجض الهُئاث هظه بحن مً ، الػغوٍع

ؼ بمغانبت هىم، و ج  ENACT الخهىُت الغنابت و لئلغخماص  ؼياياإلاغا اإلاسبر اإلاؿخىيا غلى الػمىمُت ألاشؿاُ مشاَع

ا.LCTP 1 الىؾني  الػمىمُت لؤلشؿاُ
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 صزف املال العامالجزائم املخعللت بجزشيد  الصفلاث العموميت و املبحث الثالث : 

الخبضًض ، وهظا في ظل جبيذ الجؼاةغ مكهىم الخىيمت و غملذ غلى جكػُله لخماًت اإلااُ الػام مً  

اؾُاؾت جغشُض الىكهاث . هظا ما ؾيخؿغم له مً زالُ هظا اإلابدث .

 املطلب ألاول : حوكمت الصفلاث العموميت

 ئطنؾُاصة الهاهىن غلى الجمُؼ بال جمُحز ، قهي  الشكاقُت و مً ؾماث الخىيمت الغشُضة الجزاهت و

احػبر غً هظم جدٌم الػالنت بحن ألاؾغاف ألاؾاؾُت التي جأزغ في ألاصاء .

جلَ الهىاغض هي هكؿها التي جخأؾـ غليها خماًت جىظُم الطكهاث الػمىمُت ، وطلَ خكاظا غلى   

ا. 1اإلااُ الػام بالضعحت ألاولى

غقذ الخىيمت ؟ الخىيمت في الػضًض مً الانخطاصًاث الىاشئت ، قٌُل غُا ئلىو نض ظهغث الخاحت 

اوماهي مظاهغها في الطكهاث الػمىمُت ؟ هظا ما ؾىجُب غلُه مً زالُ الكغغحن اإلاىالُحن .

 الفزع ألاول : حعزيف الحوكمت 

ل هظا اإلاطؿلح ، قهض غغقتها مإؾ  ل الضولُحػضصث حػاٍع بأجها "الىظام الظي ًخم مً ت ؿت الخمٍى

ًاث و الخدٌم في أغمالها " ، يما غغقتها مىظمت الخػاون الانخطاصي و الخىمُت بأجها  ئصاعةزالله  الشغ

ا."  ؤلاصاعةالشغيت و مجلـ  ئصاعة"مجمىغت مً الػالناث قُما بحن الهاةمحن غلى 

دضص باإلحغاءاث و الؿُاؾاث التي جاإلاإؾؿت   الظي ًؼوص ؤلاصاعةأما  الضيخىع هبُه حابغ قػغقها بأجها " مىهج 

ضاع الػملُاث بٌكاءة ". أما الترحمت الػلمُت لهظا اإلاطؿلح ما جم 
ُ
م غلُه وهي اجكالاألاؾلىب الظي مً زالله ج

ا. 2مماعؾت ؾلؿاث ؤلاصاعة الغشُضة " "أؾلىب

 مظاهز الحوكمت في الصفلاث العموميتالفزع الثاوي : 

الانخطاص الىؾني أخاؾها اإلاشغع بػضة باغخباع ما للطكهاث الػمىمُت مً مٍاهت هامت في مدىع جىمُت ا

غماهاث ناهىهُت أزىاء ئبغامها و غمً ئحغاءاث اوػهاصها و يظلَ في ازخُاع ألاؾلىب ألامثل إلبغامها أو ازخُاع 

في اإلاباصب التي جدٌم  الكغع ؾىداُو الخؿغم إلاظاهغ الخىيمت ااإلاخػامل اإلاخػانض ، لظلَ و مً زالُ هظ

اىكُظ الطكهاث الػمىمُت .يظا ج ئحغاءاث ئبغام ، و

الطكهاث الػمىمُت  ئبغام: جهىم غملُت  / مظاهز الحوكمت في املبادئ التي جحكم الصفلاث العموميت 1

ًالخالي  ا:3غلى مباصب هامت ، هي 

حػني قخذ اإلاجاُ أمام ًل شخظ ؾبُعي أو مػىىي و الظًً جخىقغ قيهم الشغوؽ : حزيت الوصول للطلباث *

، أي اإلاػُاع الىخُض في ازخُاع اإلاخىاقؿحن هى جىقغ اإلاإهالث  الطكهاث الػمىمُت إلبغامالهاهىهُت اإلاإهلت 

                                                           
ىت ،   غماعةأبً . أ1   للضعاؾاث الاحتهاص مجلت"،  ومٍاقدخه الكؿاص مً للىناًت الىؾىُت ؤلاؾتراجُجُت ئؾاع في الػمىمُت الطكهاث خىيمت"ضابٍغ

ا. 165الجؼاةغ، ص ، لخامىؿؿذ الجامعي إلاغيؼ، ا 2015  ، ؾبخمبر  09،الػضص   والانخطاصًت الهاهىهُت

166هكـ اإلاغحؼ ، ص  . 2  

. 170هكـ اإلاغحؼ ، ص  
3
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و  ؤلاغالنالالػمت لخىكُظ اإلاشغوع مىغىع الطكهت ، وطلَ بػض   شهاعاؤلااالصخكي و يظا  ؤلاشهاعاغً ؾٍغ

قهى ًضُ غلى الىغىح و الضنت في جىحُه الضغىة للمىاقؿت لضي حمُؼ   ش يءصُ غلى  ئن، قهظا الالٌترووي 

ااإلاخىاقؿحن.

ا

الؿغع مً هظا اإلابضأ  هى غضم الخمُحز بحن أي مً اإلاخىاقؿحن اإلاخهضمحن  :  املطاواة في معاملت املزشحين *

الؿلب الػغوع .

غاعي  :  إلاجزاءاثشفافيت * و الاؾخػماُ الخؿً  هظا اإلابضأ يػمان أؾاس ي لىجاغت الؿلباث الػمىمُتًُ

للماُ الػام ، يما ًهطض أًػا مىؼ الخجاوػاث و قسح عوح و مجاُ اإلاىاقؿت بحن ًل اإلاترشخحن في ًل مغاخل 

ا    ئبغام الطكهت . 

 إلبغام: غىض جىاقغ الشغوؽ الهاهىهُت  الىاحبت  / مظاهز الحوكمت في مزحلت جىفيذ الصفلاث العموميت 2  

لٌال ؾغفي الطكهت ، و اإلاخمثلت في  االطكهاث الػمىمُت ، جضزل هظه ألازحرة خحز الخىكُظ قُترجب غً طلَ آزاعا

خهىم و التزاماث ؤلاصاعة مً حهت ) يدو الغنابت غلى الطكهت ، انخؿاع الػماهاث .....( ، و خهىم و التزاماث 

ًالخو في اإلا  أزغيااإلاخػانض مً حهت  اإلاخػامل اهابل اإلاالي ، الخىاػن اإلاالي ....(.) 

قػلُه جخجلى مظاهغ الخىيمت في جلَ الخهىم التي أنغها الهاهىن غمً صقتر الشغوؽ للطكهت لٍل ا

ا. 1مً ؾغفي الػهض

ا

 املطلب الثاوي : جزشيد صزف املال العام

 ألاؾىام في هىتاالغا الكترة في اإلادغوناث أؾػاع حؼاجغا مؼ زاضت الػامت هكهاتها جغشُض ئلى ةغاالجؼا حؿعى 

 . 2الهؿاغاث حمُؼ مؼ الىغػُت هظه جدىاؾبختى ، هُتهاامحزا حؿُحر في يبحرة بيؿبت غليها حػخمض التي و الػاإلاُت،

 العام إلاهفاق جزشيد مفهومالفزع ألاول : 

اصة غلى الػمل ئلى ٌشحر  اصة مػه ًمًٌ الظي بالهضع ؤلاهكام قػالُت ٍػ  غلى الهىمي نخطاصالا نضعة ٍػ

ل  قان لظا ، ممًٌ خض أصوى ئلى الخبضًض مطضع غلى الهػاء مؼ الخاعحُت و الضازلُت ماجهاالتزا مىاحهت و جمٍى

ُا به ًهطض لًٌ و غؿؿه به ًهطض ل الػام ؤلاهكام جغشُض  نضع بأنل ممٌىت غامت ئهخاحُت أغلى غلى الخطى

 ؾٍغو غً للمجخمؼ هكؼ أيبر جدهُو "3:  أهه غلى العام إلاهفاق جزشيد ٌػغف يما،   فاوؤلاؾغا ؤلاهكام مً ممًٌ

 الخىاػنا جدهُو مداولت و الخبظًغ و فاؤلاؾغا أوحه غلى الهػاء و ممٌىت صعحت غلى أ ئلى ؤلاهكام هظا يكاءة عقؼ

 " .للضولت الػاصًت اإلاىاعص مً جضبحره ًمًٌ ما أنص ى و الػامت الىكهاث بحن

 

 

                                                           
ىت ، مغحؼ ؾبو طيغه ، ص  أ .بً أغماعة  1 ا. 171،172ضابٍغ

مظيغة جسغج لىُل شهاصة ماؾتر ، حامػت مدمض بىغُاف ،اإلاؿُلت صشىشت اًت ، أزغ جغشُض ؤلاهكام الػام في جدهُو الؿُاؾت الانخطاصًت الٍلُت ،  2 

ا . 16،18، ص  2016/2017، 

 
اع ، اوػٍاؽ اإلاغؾىم الغةاس ي الجضًض 3 ت في الجؼاةغ ، غلى جغشُض الىكهاث ، مسبر الخىمُت الانخطاصًت و  247-15ص . حضاع ٍع ،  23/05/2017البشٍغ

  . ، الجؼاةغ 2حامػت البلُضة 
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 العام إلاهفاق فعاليت جحليم آلياثالفزع الثاوي :  

 شكاقُت صلُل" في 2007 ؾىت الطاصعة الضولي الىهض ضىضوما ؾغف مً اخاثانترا غً حػبر آلالُاث هظه

 أعبػت ٌشمل و الػامت اإلاالُت شكاقُت مجاُ في الؿلُمت اإلاماعؾاث مُثام غلى ًدخىيا الظي و "الػامت اإلاالُت

ا 1:في آلالُاث هظه جخمثل أؾاؾُت ههاؽ

 باقي بحن و بِىه و الػام، الهؿاع باقي و الخٍىمي الهؿاع بحن الخمُحز ًجب  :املطؤولياث و ألادوار وطوح*

ا نؿاغاث
ا
 للجمهىع، مػلىت و واضخت الػام الهؿاع صازل ؤلاصاعة و الؿُاؾاث أصواع جٍىنا أن ًيبغي و ، نخطاصالا

ا. الػامت اإلاالُت إلصاعة مػلً و واضح اصاعيا و جىظُمي و ناهىوي ئؾاع وغؼ ًيبغي يظلَ

ُا اإلاىاػهت ئغضاص غملُت جخهُض أن ًيبغي  :املواسهت عملياث عالهيت *  باألهضاف حؿترشض أن و زابذ ػمني بجضو

 اإلاىاػهت لخىكُظ واضخت ءاثائحغا جىقحر ًيبغي و ، الػامت اإلاالُت ؾُاؾت و الٌلي نخطاصالا مجاُ في اإلادضصة

 . بيخاةجها ؤلابالؽ و ومخابػتها

 الؿابهت الػامت اإلاالُت أوشؿت غً شاملت بمػلىماث الجمهىعا جؼوٍض ًيبغي  : العام لالطالع املعلوماث إجاحت*

   .اإلاؿاءلت ٌػؼػا و الؿُاؾاث جدلُل مػه ًخِؿغ بشٍل اإلاهبلت و والخالُت

 ًيبغي و  .غليها اإلاخػاعف البُاهاث حىصة مػاًحر الػامت اإلاالُت بُاهاث حؿخىفي أن ًجب : املوطوعيت طماهاث *

ا. الىناةُت الػماهاث لها جخىقغ أن و الكػالت الضازلُت للغنابت الػامت اإلاالُت أوشؿت ئزػاع

 عزاكيل التي جلف أمام جحليم الزشادةالفزع الثالث : ال

ا:2هىاى غضم هظيغ أهمها ا

: حػخمض اإلاحزاهُت الػامت في الجؼاةغ غلى اغخماص  على اعخماد الىهج الخلليدي في حطيير امليزاهيت العامت إلاصزار *

ههج جهلُضي في جطيُل الىكهاث الػامت ، و طلَ ما ًىاقو محزاهُت البىىص و الاغخماصاث التي ل جخىاقو مؼ 

، عؾم حػضص اإلاىاهج الخضًثت اإلاحزاهُاث اإلاخبػت  بغامج الخىمُت الانخطاصًت و لها مً الػُىب ما ًجػلها مً أؾىأ

افي مجاُ اإلاحزاهُت الػامت .

: ضػىبت الخدٌم في الىكهاث الػامت التي جؼصاص جطخما ؾىت  جفاكم العجش املشمً املالسم للميزاهيت العامت*

ؾحر غاصًت جخمثل في  اثئًغاص. يما حػخمض اإلاحزاهُت الػامت غلى  ئهجاخهاالىظغ في  ئغاصةبػض أزغي ، مما ٌؿخلؼم 

 باإلغاقت غاةضاث الجباًت البترولُت بالىظغ إلاا ًخمخؼ به هظا اإلاطضع مً خؿاؾُت غالُت للخؿحر في ؾػغه .

لػػل خطُلت الجباًت الػاصًت ، و زهل غبئ الضًىن الػمىمُت ، ويظا احؿاع الكجىة بحن الخسؿُـ و الخىكُظ 

افي حاهب الىكهاث الػامت .

                                                           
ًىمي ص. بشحر مطُؿكى ، ناهىن  الطكهاث الػمىمُت بحن ججضًض الُاث الغنابت و ججؿُض الغشاصة في ضغف اإلااُ الػام ، اإلاإجمغ الىؾني ألاُو ،  1

ا الجؼاةغ . 2، حامػت البلُضة  2017ماي  24و23
ت في الجؼاةغ، ًىم ، قػالُت نىاغض ئبغام الطكهاث الػمىمُت في خماًت اإلااُ الػام أ. شخىان خىان   2 ، مسبر الخىمُت الانخطاصًت و البشٍغ

  .، الجؼاةغ 2، حامػت البلُضة  24/05/2017
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اعجكاع جٍالُل اهجاػ الػضًض  ئن : كابت املاليت على املشاريع الاضدثماريت و طبط جكاليفهاعدم هجاعت الز *

ؼ اإلابرمجت في  ؾىء الدؿُحر و الخىكُظ ،  ئلىبغامج الخىمُت غما زطظ لها مً البضاًت عاحؼ  ئؾاعامً اإلاشاَع

عي ٌػخمض غلى غىاةض بترولُت . ا ويظا هشاشت اإلاالُت في الانخطاص الجؼاةغي ألهه انخطاص َع

 

 املطلب الثالث : الجزائم املخعللت بالصفلاث العموميت

اإلاٍاقدت  الىناًت و آلُاثالىظغ في  ئغاصةان الخػغع لجغاةم الطكهاث الػمىمُت ألؼم اإلاشغع غلى ا

هى ما نام به قػال مً زالُ اإلاطاصنت غلى اجكانُت  في هظا الهؿاع ، ولىغؼ خض لٍل اإلاسالكاث و الخجاوػاث 

الامم اإلاخدضة إلاٍاقدت الكؿاص ، قٍاهذ الجؼاةغ الؿبانت للمطاصنت غلى هظه اجكانُت ، ما قغع غلُه ؾً 

اـ 1ؼ الؿُاؾت الجضًضة في مٍاقدت حغاةم الكؿاصالهاهىن اإلاخػلو بالىناًت مً الكؿاص و مٍاقدخه جماشُا م

مت هلمـ جسلي اإلاشغع غً الػهىباث الجىاةُت واؾدبضالها ا أما بسطىص الػهىباث اإلاهغعة لٍل حٍغ

باليؿبت للجغاةم اإلاخػلهت  أضلُتبػهىباث حىدُت مؿلظت ، ونض نغع غهىبتي الخبـ والؿغامت اإلاالُت يػهىبت 

اـ 2بالطكهاث الػمىمُت

 جزيمت الامخياساث الغير مبررة في الصفلاث العموميت "جىحت املحاباة" :ألاول  الفزع 

ا
ُ
 اجكانُت أو جأشحر غهض أو ئبغام غىض مبرع ؾحر امخُاػاث للؿحر غمضا  ًمىذ غمىمي مىظل ًل ؿبو غلىج

ػُت لؤلخٍام مسالكت ملخو ، أو ضكهت أو ت اإلاخػلهت الخىظُمُت و الدشَغ  بحن إلاؿاواةا وا الترشح بدٍغ

مت يؿحرها مً الجغاةم غلى زالر  ، و3ؤلاحغاءاث  شكاقُت و      اإلاغشخحن ًانجهىم هظه الجٍغ ا:4هي  أع

 : الػمىمي باإلاىظل ًهطض و،  غمىمُا مىظكا ًٍىنا أن :الجاوي صفت/ 1

ػُا مىطبا ٌشؿل شخظ ًل * ا أو جىكُظًا أو حشَغ  ، اإلاىخسبت اإلادلُت الشػبُت اإلاجالـ أخض في أو نػاةُا أو ئصاٍع

ا.أنضمُخه أو عجبخه غً الىظغ بطغف،ألاحغ مضقىع ؾحر أو ألاحغ مضقىع مإنخا، أو صاةما مىخسبا أو مػُىا ًانؾىاًء 

ًالت أو وظُكت مإنخا، لى و ًخىلى آزغ شخظ ًل*  هُئت زضمت في الطكت بهظه ٌؿاهم و أحغ، بضونا أو بأحغ و

 . ؾمالهاأعا بػؼ أو ًل الضولت جملَ أزغيا مإؾؿت أًت أو غمىمُت مإؾؿت أو غمىمُت

ا :هما أؾاؾحن غىطٍغً غلى ًهىم :املادي الزكً / 2

 ؤلخٍامل مسالكا ملخو أو ضكهت أو اجكانُت أو غهض جأشحر أو مابابغا اإلاىظل نام متى دهوخً : مياؤلاحغا الؿلىى*

ػُت ت أؾاؾا اإلاخػلهت الخىظُمُت و الدشَغ  .ءاثاغاؤلاح شكاقُت و اإلاغشخحن بحن اإلاؿاواة و الترشح بدٍغ

 الؿحر ًٍىنا أن يظلَ ٌشترؽ يما مبرع، ؾحر اثامخُاػا الؿحر مىذًخدهو متى جم   :مياؤلاحغا اليشاؽ مً الؿغع*

 الخالت في ألهه ، هكؿه الجاوي لِـ و ثاػاالامخُا هظه مً اإلاؿخكُض هى  )مػىىيا أو ؾبُعي شخظ ًان ؾىاء(

 ءاوعا مً اإلاشغع هضف أن واضح و،  الطكهاث في عشىة ًطبذ و الكػل لهظا الهاهىوي الىضل ًخؿحر ألازحرة

                                                           
، حامػت الشلل . 08أ . أمدمضي بىػٍىت أمُىت ، أؾالُب الٌشل غً الجغاةم في الطكهاث الػمىمُت ، مضازلت عنم   1  
، حامػت  2014/2015زػغي خمؼة ، الُاث خماًت اإلااُ الػام في اؾاع الطكهاث الػمىمُت ، أؾغوخت لىُل شهاصة صيخىعاه الػلىم في الخهىم ،   2

ا . 338، الجؼاةغ ، ص  01الجؼاةغ 

ؼ الجؼاةغي، الؿبػت الاولى، صاع الغاًت لليشغ و الخىػَؼ ،الاعصن     300،ص 2016،أ ػوػو ػولُست ، حغاةم الطكهاث الػمىمُت والُت مٍاقدتها في الدشَغ

.
3
  

. 341زػغي خمؼة ، هكـ اإلاغحؼ ،   4
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م  و ألاماهت و هتاالجزا حصجُؼ هى ، ؤلاصاعة جبرمها التي الػهىص في ألازغ غلى اإلاخػاملحن أخض جكػُل أو مداباة ججٍغ

كت اإلاىاقؿت و اإلاؿاواة مبضأ غمان  ـ  الػمىمُت الطكهاث لىُل  اإلاغشخحن حمُؼ بحن الشٍغ

 جىاقغ جخؿلب التي الػمضًت ةماالجغا مً الػمىمُت الطكهاث في مبرعة ؿحرال ثامخُاػاالاا مىذ : املعىوي  الزكً /3

 ختى وأ، الشهىص شهاصةللمتهم ًٌكي  ؤلاحغامُتالىُت  وإلزباث،  صةاوؤلاعا الػلم ، بخىقغ غىطغيا الجىاتي الهطض

ابالكػل ـ الهُام ضاخبذ التي اإلاالبؿاث و الظغوف مً

مت جسػؼو   اإلاىطىص مجغاةال مً يؿحرها الػمىمُت، الطكهاث مجاُ في مبرعة ؿحرال ثامخُاػاالاا حٍغ

 :1ًلي قُما هىضخها الهمؼ بٌُكُت جخػلو زاضت ألخٍام الكؿاص مٍاقدت ناهىنا في غليها

 : الطبيعي الشخص علوباث /أوال

 (10غشغ) ئلى (02ؾيخحن ) مً الخبـ جخمثل في واخضة غهىبت ةغيااالجؼا اإلاشغع عضض :  ألاصليت العلوباث  - 1

 . صج 000.000 1 ئلىصج   200.000مً مالُت متاؾغا و ؾىىاث

ااإلاضهُت و الىؾىُت الخهىما مماعؾت مً ،الخغمان الهاهىوي الدجغ في  مثلجخ :  الخكميليت العلوباث  -2

ا نطاءؤلا ، اإلاإؾؿت  ئؾالم ، وشاؽ أو مهىت مماعؾت مً اإلاإنذ اإلاىؼ ، لؤلمىاُ الجؼةُت اإلاطاصعة ، لػاةلُتا و 

 ..……الػمىمُت  الطكهاث مً

 : املعىوي  بالشخص الخاصت العلوباث /اثاهي

 متاللؿغا ألانص ى الخض ثامغا (05زمـ) ئلى ( 01 ) مغة مً حؿاويا التي متاالؿغا في جخمثل :  ألاصليت العلوباث - 1

 . الؿبُعي للصخظ اإلاهغعة

 : الخالُت الػهىباث مً أيثر أو بىاخضة الخٌم ًجىػا :  الخكميليت العلوباث - 2

ا ،ؤلانطاء ؾىىاث (5 ) زمـ جخجاوػا ل إلاضة قغوغها مً قغع أو اإلاإؾؿت ؾلو ، اإلاػىىيا الصخظ خل

 ...... ؾىىاث (5 ) زمـ جخجاوػا ل إلاضة الػمىمُت الطكهاث مً

 العموميت الصفلاث مجال في الزشوة : جزيمت الثاوي الفزع

مت في   ، مباشغة ؾحر أو مباشغة بطكت ، لؿحره أو لىكؿه نبؼ ػمىميال ىظلمداولت اإلاجٌمً الجٍغ

 أو ضكهت جىكُظ أو مائبغا نطض مكاوغاث ءائحغا أو جدػحر بمىاؾبت هىغها ًًٌ مهما مىكػت أو أحغة

 أو ؤلاصاعيا الؿابؼ طاث الػمىمُت اإلاإؾؿاث أو اإلادلُت الجماغاث أو الضولت باؾم ملخو أو             غهض

 و ؤلاصاعيا الػمل هتاهؼا غلى جأزحرها و لخؿىعتها اهظغا و،  الخجاعيا و الطىاعي الؿابؼ طاث الػمىمُت اإلاإؾؿاث

ت الػهىص جىكُظ و مائبغا بػملُت مىه حػلو ما زاضت  ألازحرة هظه جمثله ما و ، الػمىمُت الطكهاث قيها بما ؤلاصاٍع

لها اإلاشغع الجؼاةغي  ، أنغاا الػام باإلااُ الىزُهت لطلتها ؤلاصاعيا و اإلاالي بىىغُه الكؿاص لهدشاع زطب مُضان مً

ا .2غهىبتي الخبـ والؿغامت اإلاالُت 

مت هظه غلى الؿبُعي الصخظ غهاب في حشضصا أيثر اإلاشغع ًان لهضو   خُث الجىذ، بباقي مهاعهت الجٍغ

 هظه غً جيخج التي الخؿحرة لآلزاع حؼاعا  هظا و ، مؿلظت حىدت الػمىمُت الطكهاث في الغشىة قػل اغخبر

مت  اإلادلُت الخىمُت حػُو أجها يما ، الػامت ؤلاصاعة و الضولت هُبت مً جدـ و الػام باإلااُ أؾاؾا جمـ والتي الجٍغ

                                                           
. 34دخه اإلاػضُ و اإلاخمم ، اإلااصة ، اإلاخػلو بالىناًت مً الكؿاص و مٍاق 2006قُكغي  20إلاإعر في ، ا 01-06الامغ، عنم    1  

. 409زػغي خمؼة ، مغحؼ ؾبو طيغه ، ص   2  
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ؼ حػغنل لٍىجها ( 10غشغ ) مً الخبـ : هي اإلاهغعة في هظا اإلاجاُ ػهىبتال وا،  اإلاجاُ هظا في الػمىمُت اإلاشاَع

ً ) ئلى ؾىىاث ا. 1 صج 2.000.000 ئلى صج 1.000.000مً مالُت متاؾغا و ؾىت (20غشٍغ

ا

ا

ا

 . صج  10.000.000الى  صج 2.000.000 :مً متاالؿغا في الػهىبت قخخمثل اإلاػىىيا للصخظ باليؿبت أما

مت في ئليها جؿغنىا التي الخٌمُلُت و ألاضلُت الػهىباث هكـ جؿبو و هظا  مغجٌب غلى مبرعة ؿحرال ػاثالامخُا حٍغ

مت ا. 2الػمىمُت الطكهاث في الغشىة حٍغ

 كاهوهيت غير بصفت فوائد أخذ  : جزيمت الثالث فزعال

مت هظه جكترع اإلاطلخت  جدهُو ئلى الؿعي أماهت الىدى هظا غلى و ًدمل غاما ، مىظكا الجاوي أن الجٍغ

 ٌؿخؿل و ألاماهت ، و الثهت هظه ًسىنا لٌىه و مىكػت ، أو عبدا لىكؿه مبخـ ؾحر ججغص ، و هؼاهت في الػامت

 .مشغوغت  ؾحر قىاةض لىكؿه ًخلهى أو لُأزظ مىطبه و وظُكخه ازخطاضاث

مت هظه حػض و مت و جخكو و بالىظُكت اإلاخاحغة ةماحغا مً الجٍغ مخحن مً ًل في خُث ، الغشىة حٍغ  الجٍغ

و و اإلاىظل ًدطل ،  . بها ًخاحغ التي وظُكخه بؿبب مشغوغت ؾحر بطكت قىاةض غلى مشغوع ؾحر بؿٍغ

مت جٌمً و  ؤلاشغاف أو باصاعتها مٍلل هى التي ألاغماُ في اإلاىظل جضزل في ألامغ خهُهت في الجٍغ

م غلت غليها ، و مت هظه في اإلاىظل أن هي الكػل هظا ججٍغ  الجمؼ ًجىػا ل مخػاعغخحن ضكخحن بحن ًجمؼ الجٍغ

كت ،  اإلاىاقؿت بمبضأ اإلاؿاؽ ئلى و ، الػامت اإلاطلخت ئهضاع ئلى ًإصي الظي ألامغ ، بُنهما  بحن قالجمؼالشٍغ

 ًخدهو لً اإلاؿخكُض أو ؤلاصاعة مؼ اإلاخػانض اإلاخػامل ممثل ضكت و اإلاخػانضة ، اإلاطلخت ممثل ضكت الطكخحن ،

ا. الػامت اإلاطلخت ؾالبا وهي اإلاطلخخحن باخضي بالخطخُت ئل

مت في  ًؿلو و ؼغلى هظه الجٍغ مت " بـــــــــــــــ  اإلاطغيا الدشَغ مت" ألاعصوي واإلاشغع،  "التربذ حٍغ  اؾدثماع حٍغ

مت" اؾم غليها أؾلو قهض الكغوس ي اإلاشغع أما،   "الىظُكت  .3"  الخضزل حٍغ

مت غهىبت  أما قُما ًسظا  جخمثل الؿبُعي لصخظباليؿبت ل، ناهىهُت ؾحر بطكت الكىاةض أزظ حٍغ

  صج 1.000.000 ئلىصج  200.000 مً مالُت تاموؾغا ىاثؾى ( 10غشغ) لى( ا02ؾيخحن )  مً الخبـ في الػهىبت 

. 

 .صج 5.000.000صج الى  1.000.000 : مً متاالؿغا في الػهىبت قخخمثل اإلاػىىيا للصخظ باليؿبت أما

متهظه ال في الجاوي غلى ًىؿبو أهه وشحر و هظا  بالصخظ اإلاخػلهت بالػهاب الخاضت ألاخٍام حمُؼ جٍغ

مت غهىباث غً الخضًث بمىاؾبت ئليها ؤلاشاعة جم التي و اإلاػىىيا و الؿبُعي  ؿحرال ثػاالامخُا حٍغ

  . 4الػمىمُت الطكهاث في                  مبرعة

ا

                                                           
. ، مً هكـ الامغ 38اإلااصة  
1
  

، مغحؼ ؾبو طيغه . 01-06، الامغ  38اإلااصة   2  

. 422زػغي خمؼة ، مغحؼ ؾبو طيغه ، ص   3  

، مغحؼ ؾبو طيغه . 01-06، الامغ  39صة اإلاا  4  
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ا

ا

ا

 

 

 

 

 الصت الفصل :خ

ؼ في الغنابت أهىاع ؤلاإلاام بمسخلل مً زالُ هظا الكطل خاولىا الجؼاةغي مً عنابت صازلُت  الدشَغ

 هطىص جدٌمها أجها الغناباث لهظه الخػغع زالُ مً لخظىاه ما و لًٌ وعنابت زاعحُت، ويظا عنابت الىضاًت ،

 جهاًت الثماهُيُاث ئلى حػىص الىطىص هظه ؾالبُت وأن الؿكُكت الخػضًالث بػؼ غليها ؾغأث ناهىهُت نضًمت

 الكترة هظه زالُ الجؼاةغ شهضجه غلُىا ما ًسكى ل و ؾىت غشٍغً مً أيثر غليها مط ى التي و الدؿػُيُاث وبضاًت

لت  . زاعحُت و صازلُت ؾُاؾُت و ئنخطاصًت جؿىعاث مً الؿٍى

ُا أظهغث صعاؾدىايما   غلى الغنابت جدهُو في أؾاس ي صوعا منها له يال أن الغنابُت ألاحهؼة مسخلل خى

 جهُُم و ألاصاء مباصب باعؾاء تهخم و ل غُتشغاال عنابت غلى جغجٌؼ أيثر حهت مً أجها اإلاالخظ أن ئل الػامت،  ألامىاُ

ا. الػام غلى اإلااُ الغنابت مُضان في الؿاغت خضًث هي و التي الػامت اإلاىاعص في حؿُحر الىخاةج

 اغخبرث اإلاالي عنابت اإلاغانب أن خُث اإلاالُحن، ألاغىان لغنابت وحهذ التي ؤلاهخهاصاث مً الغؾم غلى و

 ئلى اججاه غاصة لها التي و اإلاالُت وػاعةوضاًت  مً جهىيا أجها ئلى ئغاقت ؤلاصاعيا الػمل حػؿُل و حمىص مطضع

ل  ، ئل مؼصوحت عنابت منها ًجػل الػمىمي اإلاداؾب حاهب عنابت ئلى وحىصها أن يما ، مالةمت ئلى الغنابت هظه جدٍى

 . لها اإلاىظم الهاهىنا هًدضص ما وقو مماعؾتها جمذ ئطا زاضت اإلااُ الػام خماًت في حضا مهمت الغنابت هظه أن

ا و ًىهظ أن شأهه مً هظا ألازحر في الىهاةظو  لؿمىعقا يظا اإلاالُت و  اإلاكدشُت غمل قػالُت مً يظلَ ًدضا

 حُضة . بطكت ماجىظُمه جم لى الػمىمُت ألامىاُ خماًت في مهم صوعا اله للغنابت ًٍيجهاػا مجلـ اإلاداؾبت

 الطكهاث ملكاث في بالخدهُو جهىم ل و ؾؿدُت قاجها جمذ ئن و ، الىانؼ في جخم ما نلُال الغنابت أن إلاالخظقا

االخىكُظ . ئؾاع في هي التي

 و جىكیظها ؾىاء، غلى خض اؾخػماُ اإلااُ الػام وجغشیض لخجؿیض أصاة الػمىمیت الطكهاث وحػخبر

ًاث الانخطاصیحن اإلاخػاملحن مؼ و الخػانض ؤلابغام ؾغیو غً یخجؿض  و ألاشخاص و اإلاهاولث و اإلاإؾؿاث ًالشغ

 واهجاػ و جهضیم الخضماث ألاشؿاُ ًاهجاػ اإلاغحىة، و أهضاقها أؾغاغها جدهیو لؿغع والاغخباعیت الؿبیػیت

ا.الػامت  الخاحاث جخؿلبه مما و ؾحرها اللىاػم وانخىاء الضعاؾاث

ا

ا
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 مقدمت الفصل :

 حػخبر بدیث الاؾتراجیجي مىكػها حاهب الى هظا مػخبرة و بكغیت ظبُػیت امياهیاث والًت الكلف جمخلً

 مً یمىً خیث الىظني اإلاؿخىي  غلى هامت مياهت ؤهؿبتها اإلاؤهالث فهظه و الغغب ، الكغق  بحن ما هلعت غبىع 

 هظه بخمىیل الضولت جلىم طلً جدلیم ؤحل و مً ؾىاء ، خض غلى و الىظىیت اإلادلیت الخىمیت عجلت صفؼ زاللها

 اصاعیا مىظمت زعىاث زالٌ مً للصفلاث وفلا اهجاػها و یخم مؿبلا ، مسصصت مالیت باغخماصاث اإلاكاعیؼ

 ػاصث للض و الػامت، ألامىاٌ و اؾخػماٌ حؿیحر في الفػالت ألاصاة الػمىمیت الصفلاث بدُث حػخبر و كاهىهیا،

م الجمهىعیت، عئیـ ظغف مً ضخم مكغوع إظالق بػض وهظا ، 1999 ؾىت بػض زصىصا في الجؼائغ ؤهمّیتها
ّ
 یخػل

 هظه جىفیظ خیث مً اما ؾػغ البتروٌ، إعجفاع هدیجت الىبحرة اإلاالیت بػض الغاخت ؾیما ال اللاغضیت بخعىیغ اإلايكأث

 اإلاجخمؼ جىمیت الى ؤصال ألجها تهضف بظلً و غحرها و الىالیت والبلضیت اإلادلیت الجماغاث جيلف الػمىمیت الصفلاث

 .اهجاػها مغاخل مً مغخلت ول في الصاعمت الغكابت الى باإلضافت اإلادلي ،

 :الخالُت  اإلاباخث غلى الفصل هظا صعاؾت جخمدىع  ؾىف ؾبم ما غلى و بىاءا

 الشلف بىالًت العمىميت للصفقاث املىفذة للمصالح إلاداري  الهيكل :ألاول  املبدث

املىظمان للصفقاث  647-05و  636-01الزئاسيين دراست هظزيت للمزسىمين املبدث الثاوي :  :الثاوي املبدث

 في الجشائز العمىميت

و املزسىم  636-01امللغى املبدث الثالث : دراست مقارهت بين مشزوعين باملزسىم الزئاس ي   :الثالث املبدث

 647-05الزئاس ي الجدًد 
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 الشلف بىالًت العمىميت للصفقاث املىفذة للمصالح إلاداري  الهيكل املبدث ألاول :

ت مً الىالًاثحػخبر والًت الكلف   التي واهبذ الحلبت الاؾخػماٍع

 بطاقت فىيت خىل الىالًتاملطلب ألاول : 

ولم و هي جخمّحز بإهّمُت  44047غغب الجؼائغ و جمخّض غلى مؿاخت كضعها لؼ والًت قلف قماٌ ج

سُت، اكخصاصًت و احخماغُت، مغث غلى والًت الكلف التي حؿخمض اؾمها مً اؾم غاصمت  حغغافُت، جاٍع

ؤظلم غليها هظا الاؾم  ، ألاصىاممػىاها الللػت العىجُت  واؾخلُىم جاهجخاهُىم و:  الىالًت غضة حؿمُاث منها

 ألاصىام ،ألاغمضة الىبحرة في اإلاضًىت فلُل إجها بالص  مً كبل الػغب الفاجدحن إلاا عؤو البىاءاث الغوماهُت و

كاٌ بُجى  حػني بالػغبُت مضًىت الضوق ؤوعلُان و و فُلؤوعلُان   ، هى ملً فغوس ي ؾماها بهظا الاؾم اإلااَع

الىاص هى مً اؾخمض اؾمه منها وؤن اليلمت مكخلت كُل بإن  ؾمُذ وؿبت لىاص الكلف اإلااع في جغابها و الكلف

الخحراث مؼ الػلم ؤن  مً ولمت قلُفان ؤو قُلُمار مً الفُيُلُت ومػىاها اله فُيُلي مسخص بالخصىبت و

لُا واص الكلف مً ؤهبر و  4 ؤزصب ؤجهاع قماٌ ؤفٍغ

والًاحي غحن الضفلى مً الكماٌ البدغ ألابُض اإلاخىّؾغ ،مً الجىىب جِؿمؿُلذ ،مً الكغق ها ًّدض 

 4 و جِباػة ،مً الغغب والًاحي ، مؿخغاهم و غلحزان

 2624511خُث جلضع اإلاؿاخت ؤلاحمالُت لألعاض ي الفالخُت بها بــ والًت الكلف بـعابؼ فالحي ،   جمخاػ

 وظىُا مً خُث غضص الؿيان ،  جدخل اإلاغجبت الؿاصؾت  هىخاع و ًبلغ غضص ؾياجها خىالي ملُىن وؿمت

جمخلً الىالًت ملىماث اكخصاصًت  هما هام 4   إكخصاصي  كعب  حكيل مضًىتي الجؼائغ و وهغان و  بحن  لؼج

غ مؿخلبال جخمثل في مىاهئها ) اإلاغس ى( ، معاع ؤبى بىغ بللاًض ، امخضاص ؾاخلها غلى  -جيـ  هامت كابلت للخعٍى

 .صائغة  13بلضًت و  35جىلؿم إلى  ؤًضاو  ، هم ، و حامػت خؿِبت بً بىغلي 120 مؿافت

 لىػاعة جابػت خؿاؾت كعاغاث لػضة الخابػت الهُاول مً مجمىغت جىفُظ و حؿُحر غلى الىالًت حكغف هما

 جىفُظ في الخصىصُت بػض ٌػعي مما ،)الخ...ألازغي  اللعاغاث بػض اإلاضهُت، الحماًت الػضٌ، ألامً،( الضازلُت

ؼ   اإلاكغوع صاخبت الىالًت مصالح حػخبر خُث ؤلاهجاػ، مغاكبت ؤو الػمىمُت الصفلاث إبغام ظغق  حهت مً اإلاكاَع

 في اإلادلُت ؤلاصاعة مصالح في الػمىمُت الصفلاث جىفُظ ًخم و  .اإلاػىُت للهُئت حؿلُمه و جىفُظه غً اإلاؿؤولت و

 . الىالًت محزاهُت و الضولت محزاهُت هما مؿخللخحن محزاهِخحن حؿحران مصلحخحن
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 املطلب الثاوي : الهيكل الخىظيمي لىالًت الشلف

لُت 23 في اإلاؤعر 215-94الخىفُظي اإلاغؾىم إلى بالغحىع  في لػامتا ؤلاصاعة ؤحهؼة ًدضص الظي و 1994 حٍى

 جدذ اإلاىضىغت الىالًت الػامت ؤلاصاعة حكخمل "ًلي ما غلى جىص مىه الثاهُت اإلااصة ؤن هجض هُاولها، و الىالًت

 " 4الػامت الىخابت- الضًىان-  الػامت اإلافدكُت : 1ًلي هما الىالي لعتؾ

 العامت املفدشيت  :ألاول  الفزع

م صائمت و غامت مهمت الىالي ؾلعت جدذ الىالًت في الػامت اإلافدكُت جخىلى  الهُاول و ألاحهؼة وكاط لخلٍى

ت واإلاؤؾؿاث  .اإلادلُت والجماغاث الضازلُت وػٍغ وصاًت جدذ اإلاىضىغت الالمغهٍؼ

 الدًىان :الثاوي الفزع

 لػالكاثبــــــــ : ا بالخصىص ؤلاظاع هظا في ًيلف و مهامه مماعؾت في الىالي إلاؿاغضة هُئت هى الضًىان

 ما و4  الالؾلىُت و الؿلىُت الاجصاالث مصلحت ؤوكعت وؤلاغالم ، الصحافت ؤحهؼة مؼ الػالكاث الخاعحُت ،

 . بها اإلالحلحن لضي غالُت هفاءة جىافغ جخعلب ؤجها الهُئت هظه غلى ًالخظ

 للىالًت العامت الكخابت :الثالث الفزع

ت هفاءاث جخعلب التي الػامت ؤلاصاعة ؤحهؼة ؤهم ؤخض ضمً الػامت الىخابت جصىف  صعحت و غالُت بكٍغ

 :في زاصت اإلاخمثلت و لها اإلاؿىضة للمهام اإلامحز للعابؼ هظا ًغحؼ و مؿخسضميها لضي الخإظحر مً هبحرة

 : ظهغ منهاهغضة مصالح  مً جخيىن  : املدليت إلادارة مدًزيت/أوال

 هي مياجب زالزت إلى جىلؿم ،همااإلاصلحت لهظه الخابػت بالىفلاث ًخػلم ما ول وهي :واملمخلكاث امليزاهيت مصلحت*

: 

 هظه جيىن  و به، اإلاػىُت اللعاغاث غلى جلؿُمها و الىالًت محزاهُت بخدضحر ًلىم  :الدولت ميزاهيت مكخب/  1

ا اإلادلُت الجماغاث و الضازلُت وػاعة مً مسصصت اإلاحزاهُت  الجؼائغ والًاث مسخلف غلى بخىػَػها جلىم ؾىٍى

 بدؿُحر زاصت هفلاث ، للمىظفحن ؤحىع  قيل غلى هابخىػَػ بضوعها الىالًت جلىم و ، لكلفا والًت بُنها مً

 . الخ....الضولت مباوي جغمُم احخماغُت، زضماث غخاص، :الىالًت

 ؤحىع  الىالًت، بدؿُحر مخػللت هفلاث :مثال ، بالىالًت زاصت محزاهُت في خمثلً و   : الىالًت ميزاهيت مكخب/   2

 . الخ ....مؿدكفُاث و ظغكاث بىاء مغؾمحن، الغحر للمىظفحن باليؿبت الىالًت إلاحزاهُت جابػت

 :بلضًاتها و صوائغها و بالىالًت الخاصت باإلاحزاهُت جخيلف و ، الىالًت ممخلياث حمُؼ ًسص  :املمخلكاث مكخب / 3

 . الخ ....الؿُاعاث خظحرة الىالًت، في باإلظاعاث الخاصت اإلاباوي بصُاهت ًخػلم فُما

 الخابػحن إلاىظفحنا و الضوائغ، و  للىالًت الخابػحن اإلاؿخسضمحن بخىظُف جخيلف التي هي  : املسخخدمين مصلحت *

 4 اإلادلي مؿخىي  غلى الضازلُت لىػاعة

 

 

 

                                                           
بُت الاخخُاحاث جسعُغ و جدضًض قغقي، فىػٍت 1  الجؼائغ ،  اإلاضًت، حامػت اإلااحؿخحر، قهاصة لىُل ملضمت عؾالت اإلادلُت، ؤلاصاعة مؿخىي  غلى الخضٍع

  4 161، 160،ص  2005/ 2004
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 للىالًت الخابػت والبلضًاث الضوائغ غلى ؤلاقغاف ؤي البلضًاث، خغهت بمخابػت جلىم  :املدلي الخيشيط مصلحت*

 غاًت إلى مغاكبتها و اإلاحزاهُت وصعاؾت ؤمىالها، و مصالحها مغاكبت ظٍغم غً هفؿها الىالًت مؿخىي  غلى وؤلاقغاف

  البلضًاث ؤمالن ول ؤي جىفُظها،
 
ت( ألامالن حاهب و اإلاالي الجاهب خُث مً اإلاصلحت ظغف مً رؿحّ ح  ، الػلاٍع

 لجماغاثو ا  الضازلُت باللعاغاث تهخم التي للىالًت الخابػت الصفلاث مخابػت و مغاكبت إلى باإلضافت  ( 4اإلاىلىلت

 مىخبحن مً بضوعها تاإلاصلح جخيىن هما ، الخىعٍض و هجاػؤلا  :،مثل البلضًاث ظغف مً اإلابرمت جفاكُاثالاو اإلادلُت

: 

ت اإلامخلياث و باإلاحزاهُت ًخػلم ما بيل زاص  :البلدًاث ممخلكاث و ميزاهيت مكخب/ 1  .للبلضًت اإلاىلىلت و الػلاٍع

 4 باإلضافت إلاصلحتي ألاعقُف و الخىزُم4   للىالًت خابػتال صفلاثبال زاص  :البرامج و الصفقاث مكخب / 6

الػامت  اللاهىهُت اللىاغض جعبُم و جىفُظ ضمانغً  ؿؤولتاإلا هي و :  العامت الشؤون و الخىظيم مدًزيت/ ثاهيا

هظا البلضي ( ،  و  الىالئي الكػبي اإلاجلـ مضاوالث( مدلُا اإلاػخمضة الخىظُمُت الخضابحر قغغُت  إلاغاكبتباإلضافت 

غ جلضًم ؤًضا ت الخلاٍع ت هظه جخيىن  و . لها الخابػت البلضًاث و للىالًت ؤلاصاٍع  :هي مصالح زالر مً اإلاضًٍغ

 : غلى جدخىي  و  : العام الخىظيم مصلحت*

 والحماماث ، واإلاسابؼ اإلالاهي  :مثل اإلاصىفت اإلاؤؾؿاث إوكاء بملفاث ًخيلف :املصىفت املؤسساث مكخب/  0 

 4 الؿُاعاث خغهت مىخب،  والجمػُاث الاهخساباث مىخب

 جىلل مىخب ، حناظىى اإلا جىلل ىخبم ، الىظىُت الخضمت و اإلاضهُت الحالت مىخب  : ألاشخاص جىقل مصلحت / 6 

 4 ألاحاهب

 : غلى دخىي ج و : املىاسعاث و القاهىهيت الشؤون مصلحت *

 ًلىم و الػامت اإلاىفػت ؤحل مً اإلالىُت بجزع الخاصت باإلحغاءاث ًخىفل  :املىاسعاث و امللكيت هشع مكخب /  0

اث مؼ الػملُت بهظه الخاصت ؤلاحغاءاث بجمُؼ  . لغي و ا  والعغق  اإلاكغوع ًدبػها التي الىالئي اإلاجلـ مضًٍغ

ت الػلىص بمخابػت اإلاىخب هظا ًخىفل و  : الىالئيت املداوالث و إلاداريت العقىد مكخب/  6  في اإلاخمثلت ؤلاصاٍع

اث ول و الىالًت فائضةل الىالي ًصضعها التي اللغاعاث  4 جىفُظها ألحل هظا و الىالئي اإلاجلـ مضًٍغ

ت الػلىص بمخابػت اإلاىخب هظا ًخىفل ت : البلدً املداوالث و إلاداريت العقىد مكخب /  3  في اإلاخمثلت البلضًت ؤلاصاٍع

ت مجاالث حمُؼ في البلضًاث جصضعها التي اللغاعاث  جعبُلها مضي و البلضًاث مضاوالث هظلً و اإلادلُت الخىمٍى

 الثلافُت و الاحخماغُت و الاكخصاصًت اإلاجاالث حمُؼ في اإلادلُت الخىمُت اإلاضاوالث هظه جسص و وججؿُضها

اضُت  .الػامت باإلاصلحت اإلاخػللت ألازغي  اإلاجاالث مً غحرها و والٍغ
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 الشلف لىالًت الخىظيمي الهيكل  : ( III- 0)  رقم لشكلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 باالغخماص غلى هُيل الىالًت العالبت إغضاص مً :املصدر

 

 

 

 

 

 

 

 الوالي

مصلحة االتصاالت 

 السلكية والالسلكية

مصلحة العالقات 

 الخارجية

 الديوان

مصلحة أجهزة 

 الصحافة واإلعالم

 المفتشية العامة

 الكتابة العامة

 

مديرية التنظيم والشؤون  

 العامة
مديرية اإلدارة 

 المحلية
مصلحة الميزانية 

 والممتلكات

 مصلحة األرشيف

مصلحة 

 المستخدمين

مصلحة التنشيط 

 المحلي

مصلحة 

تنقل 

 األشخاص

مصلحة 

التنظيم 

 العام

مصلحة 

 التوثيق

مصلحة الشؤون 

 القانونية والمنازعات

مكتب 

 الحفظ

مكتب 

 االعالم

 مصلحة التنسيق و التنظيم

مكتب 

 الصفقات

مكتب 

 التنظيم

مكتب 

 التنسيق
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 PSDممزكش غيرال تالقطاعي البرامج  :املطلب الثالث

ت الخىاػهاث لُمى جدإل سعغاإلا ظاحهضف ه  بالخجهحزاث خػللتاإلا الىفلاث في هإصعاح ًخم خُث الجهٍى

الغحر ممغهؼة ، وجبلغ عزصت بغهامجها خؿب ول كعاع فغعي مً اللائمت بمىحب بغهامج مً الخىػَؼ  الػمىمُت

 اإلايلف باإلاالُت ببرهامج الخجهحز الؿىىي الظي اغخمضجه الحيىمت 4

ػ خاثترااك بضعاؾت للخىمُت اللعاعي سعغًيىن جدضحراإلا:  حسجيلها طزيقت/أوال  الكػبي اإلاجلـ في همكاَع

إعؾاٌ  بػض الخلىُت ُئتً ظغف الهم الخلىُت الجىاهب صعاؾت ن جيى  زم ، طلً بػضاصق غلُه ًص الظي و الىالئي

 اإلاسعغ الخلني لها 4

ؼاإلا ظهه مضوهت غلى الىالئي الكػبي اإلاجلـ كبل مً صاصكتاإلا بػض:  اإهجاسه مزاخل/ثاهيا  نبػىىا كاَع

 الىخُض، غفبالص آلامغ ٌػخبر الظي يالىال بغمؼ البرامج ظهه حسجل خُث بالىالًت سخصتاإلا ُئاثاله و اللعاغاث

و  اػهجؤلا  ملاولت ازخُاع الػمىمُت الصفلاث ن كاهى  في غليها ىصىصاإلا ؤلاحغاءاث خؿب و كعاع ول ًخىلى

ت الخلىُت صالحاإلا ىلخخىل كغوعاإلا صاخبت للملاولت بالخضمت ألامغ مىذ إحغاءاث باقغةم  ػىُتاإلا للمضًٍغ

 4 كغوعاإلا اػهجإ غاكبتمب 

 :ممغهؼ  غحرال اللعاعي البرهامج إظاع في غليها اإلاخدصل اإلاالُت ألاغلفت ًلي فُما و

         الفترة خالل شلفال والًت في PSDممزكش غيرال القطاعي البرهامج جمىيل : جطىر  ( III-0)  حدول رقم

6114-6106 

 دج  01 00الغالف املالي السىت

2004 29 .068 

2005 24.200 

2006 37.660 

2007 111.700 

2008 154.528 

2009 2 .225.453 

2010 107 .050 

2011 251.300 

2012 134.987 

2013 130.087 

2014 87.798 

2015 35.237 

2016 47.810 

 3.495.678 املجمىع
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ت البرمجت و مخابػت اإلاحزاهُت لىالًت الكلفاملصدر :   مضًٍغ

مً زالٌ الجضٌو هالخظ ؤن إحمالي ألاغلفت اإلاالُت التي جدصلذ غليها والًت الكلف في اظاع البرامج 

كض بلغذ خصُلت احمالُت بمبلغ  2016الى غاًت  2004اللعاغُت الغحر ممغهؼة زالٌ الفترة اإلامخضة مً 

ؼ بيافت الامياهُاث ، 344954678 ل اإلاكاَع هما جبحن جظبظب في كُمت  صج ، و هظا ًضٌ غلى الغغبت في جمٍى

اؾخفاصث الىالًت مً حغعُت مالُت كلُلت للمسعغ  ،  2006ختى  2004فمىظ غي ألزالغالف اإلاالي مً ؾىت 

، وهظا الخغحر   % 7صج بيؿبت جعىع بلغذ  242254453سجلذ الىالًت ؤهبر غالف مالي ؤًً بلغ  2009وفي ؾىت 

ل ًغحؼ الى الازخالف في البرا مج اإلاؿعغة مً ظغف الىالًت و الى الاخخُاحاث اإلادلُت التي جخفاوث في كُمت الخمٍى

 مً ؾىت ألزغي جبػا لخغحراث ؤؾػاع البتروٌ و غىائضها 4  
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في  املىظمان للصفقاث العمىميت 647-05و  636-01الزئاسيين دراست هظزيت للمزسىمين املبدث الثاوي : 

 الجشائز

، وهظا  236-10التي إغترضذ جعبُم اإلاغؾىم الغئاس ي اإلالغى ؾيخعغق في هظا اإلابدث ألهم الىلائص 

 4 247-15ألاخيام الجضًضة التي جعغق لها اإلاغؾىم  الغئاس ي الجضًض 

املىظمان للصفقاث  647-05و  636-01املطلب ألاول : أهم أوحه الاخخالف بين املزسىمين الزئاسيين 

 جشائزفي ال العمىميت

الظي ًىظم  2010ؤهخىبغ  07اإلاؤعر في  236-10وفي إظاع جعبُم ؤخيام كاهىن الصفلاث الػمىمُت             

هظا الىىع مً الصفلاث، فلض ؤظهغث الخجغبت اإلاُضاهُت بػض الىلائص والصػىباث في مجاٌ حؿُحر 

ؼ وجحرة الخىمُت الصفلاث الػمىمُت، زاصت ما حػلم منها بئحغاءاث ؤلابغام، التي ظاإلاا واهذ غا ئلا ؤمام حؿَغ

ت التي غالبا ما جيىن الؿبب وعاء جإزحر في آحاٌ اهعالق وإهجاػ  اإلادلُت، بؿبب زلل وبعإ ؤلاحغاءاث ؤلاصاٍع

ؼ4   اإلاكاَع

 ومً حملت هظه الىلائص، ًمىً طهغ البػض منها هما ًلي :             

اليافُت إلهجاػها، ما مً قإهه زلم هؼاغاث بحن  حسجُل غملُاث بضون جىفغ الخغعُت اإلاالُت والاغخماصاث*

 ألاظغاف اإلاخػاكضة في مؿإلت صفؼ اإلاؿخدلاث، جدٌى في غضة خاالث منها إلى حهاػ اللضاء للفصل فيها4

مدضوصًت وكغ وإغالن الصفلاث وهظلً  مىضىع جدضًض مػاًحر ازخُاع اإلاخػهض، التي جيىن في بػض ألاخُان، *

 ملحن الغاغبحن في اإلاكاعهت في اإلاىافؿت، الظًً ٌكخيىن مً هلص الكفافُت4دل قيىي مً ظغف اإلاخػام

ؼ صون اللُام بالضعاؾاث * هلص الخدىم في إغضاص صفاجغ الكغوط، وهظا اإلاباقغة في غملُت إهجاػ اإلاكاَع

ت للمكغوع، ؤو ؤًضا غضم الخدىم فيها، خُث ًيخج غً طلً غغاكُل في غملُت  الخلىُت ألاولُت الضغوٍع

هجاػ، وغضم الخىصل إلى الغغ  اإلاعلىب في ألاحل اإلادضص، مؼ جضاغف في الخيالُف الظي ًؤصي إلى إبغام الا 

 مالخم4

ظٌى مضة ؤلاحغاءاث زاصت في حػضص خاالث غضم الجضوي واللجىء إلغاصة ؤلاحغاء، مؼ مسخلف إحغاءاث *

 الغكابت التي جمغ بها الصفلاث الػمىمُت4

ؾػُا لخضاعن هظه الىلائص والخللُل مً هظه الصػىباث، ومىاهبت للمؿخجضاث الغاهىت اإلاخػللت  و

باالكخصاص الىظني، وان مً الضغوعي إغاصة الىظغ في بػض ألاخيام التي جسضؼ لها الصفلاث الػمىمُت، مً 

، اإلاخضمً 2015بخمبر ؾ 16اإلاؤعر في  247-15زالٌ اكتراح جضابُـغ حضًضة حاء بها اإلاغؾىم الغئـاس ي عكم 

ضاث اإلاغفم الػام4 خُث قملذ غضة حىاهب جسص مىضىع الصفلاث  جىظُم الصفلاث الػمىمُت وجفٍى

اتها وهُفُاث وإحغاءاث إبغامها، مػاًحر ازخُاع اإلاخػهضًً وجدضًض اإلاؿؤولُاث،  الػمىمُت وجدضًض مؿخٍى

ت الجزاغاث التي ًمىً خضوثها غىض جىفُظ الصفلاث الػمىمُ ت، إضافت إلى ؤخيام ؤزغي تهضف إلى وحؿٍى

مىً طهغ ؤهم ما حاء  ؼ كضعاث ؤلاهخاج الىظني4 ٍو جسفُف اإلالفاث اإلاعلىبت مً اإلاخػهضًً، وهظا حصجُؼ وحػٍؼ

 في اإلاغؾىم الجضًض ملاعهت باإلاغؾىم اللضًم، مً زالٌ الجضاٌو الخالُت: 
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املىظمان  647-05و  636-01الزئاسيين أهم أوحه الاخخالف بين املزسىمين ( : III-6حدول رقم ) 

 في الجشائز للصفقاث العمىميت
 اإلاغؾىم الغئاس ي 

 15/247 

  اإلاغؾىم الغئاس ي

 10/236 

 اإلاالخظت

ضاث  مضمىن اإلاغؾىم: جىظُم الصفلاث الػمىمُت وجفٍى

  اإلاغفم الػام4

ض اإلاغفم الػام: ًلصض به هلل ازخصاص  حػٍغف جفٍى

شخص غام لللعاع  ؾلعت ومؿؤولُت الضولت او ؤي

الخاص إلصاعة واؾخغالٌ مغفم غام لفترة مدضصة ولخدلُم 

ض اإلاغفم الػام  مصلحت غامت4 وغلُه جصىف غلىص جفٍى

ض  ت لىحىص شخص غام وهى ماهذ الخفٍى مً الػلىص ؤلاصاٍع

ض لخدلُم فائضة  لخىفُظ مغفم غام وهى مىضىع الخفٍى

  غامت للجمهىع4

 

  الػمىمُتمضمىن اإلاغؾىم: جىظُم الصفلاث 

: الجيىن الصفلاث صحُدت وجهائُت إال بػض 04اإلااصة 

الىػٍغ –مؿؤوٌ هُئت غمىمُت –مىافلت الؿلعت اإلاسخصت 

اإلاضًغ الػام ؤو –عئِـ اإلاجلـ الكػبي البلضي –الىالي –

 مضًغ اإلاؤؾؿت الػمىمُت4

ض الصالخُاث الى اإلاؿؤوٌ اإلايلف  مؼ إمياهُت جفٍى

ضمً اإلااصة حضًضة وغحر مضعحت  

  10/236الغؾىم الغئاس ي 

 

: جىفُظ الخضماث كبل ابغام الصفلت في خاالث 12إلااصة 

–مؿؤوٌ هُئت غمىمُت –الاؾخعجاٌ اإلالح مً ظغف 

 عئِـ اإلاجلـ الكػبي البلضي4–الىالي –الىػٍغ 

جب ان ًيىن الترزُص بملغع مػلل مؼ اعؾاٌ وسخت  ٍو

  4الى مجلـ اإلاداؾبت والى الىػٍغ اإلايلف باإلاالُت

 

 

: جبرم الصفلاث الػمىمُت كبل 07اإلااصة 

الكغوع في جىفُظ الخضماث وفي خالت وحىص 

زعغ حهضص اؾدثماعا ؤو مليا للمصلحت 

اإلاخػاكضة ؤو ألامً الػمىمي ًمىً إلاؿؤوٌ 

الهُئت الىظىُت اإلاؿخللت ؤو الىػٍغ ؤو الىالي 

اإلاػني ان ًغزص بمىحب ملغع مػلل 

  ت444444444بالكغوع في بضاًت جىفُظ الخضم

 

جم إضافت عئِـ اإلاجلـ الكػبي 

البلضي في جىفُظ الخضمت كبل ابغام 

  -خالت الاؾخعجاٌ–الصفلت 

 

: ول صفلت غمىمُت ٌؿاوي فيها اإلابلغ الخلضًغي 13اإلااصة 

صج ؤو ًلل 1240004000400لحاحاث اإلاصلحت اإلاخػاكضة 

صج للضعاؾت 640004000400غىه ألقغاٌ اللىاػم وألاقغاٌ و

الخضماث ال ًلخط ي وحىبا ابغام صفلت غمىمُت وفم  ؤو 

  ؤلاحغاءاث الكيلُت اإلاىصىص غليها4

 

: ول غلض ؤو ظلب ٌؿاوي 01:الفلغة 06اإلااصة 

صج ؤو ًلل غىه  840004000400مبلغه 

 440004000400لخضماث ألاقغاٌ واللىاػم و 

صج لخضماث الضعاؾت ؤو الخضماث ال ًلخط ي 

  م هظا اإلاغؾىم4وحىبا ابغام صفلت في مفهى 

  

 

 جم عفؼ الحض الاصوى إلبغام صفلت 

 

: ًجب ؤن جيىن الحاحاث 02والفلغة  01:الفلغة 14اإلااصة 

مدل اقهاع مالئم واؾدكاعة مخػاملحن اكخصاصًحن مؤهلحن 

هخابُا الهخلاء ؤخؿً غغ  مً خُث اإلاؼاًا ؤلاكخصاصًت 4 

ت وجىظم اإلاصلحت اإلاخػاكضة احغاء ؤلاؾدكاعة خؿب ظبُػ

الحاحاث الىاحب جلبُتها مؼ ألازظ بػحن الاغخباع غضص 

اإلاخػاملحن الاكخصاصًحن الظًً بئمياجهم ؤلاؾخجابت لها مؼ 

  مً هظا اإلاغؾىم4 05مغاغاة ؤخيام اإلااصة:

 

 

: ًجب ؤن جيىن العلباث 02الفلغة  06اإلااصة:

( مخػهضًً مؤهلحن 03مدل اؾدكاعة بحن )

خُث غلى ألاكل إلهخلاء ؤخؿً غغ  مً 

 الجىصة والؿػغ

مخػاملحن  03اإلاغؾىم اللضًم خضص 

مدل ؤلاؾدكاعة ؤما اإلاغؾىم الجضًض 

لم ًدضص غضص اإلاخػاملحن ؤي ؤن 

4)لىً صفت الجمؼ  الػضص مجهٌى

  جعلم غلى زالزت فما فىق(
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: ٌػلً غً غضم حضوي ؤلاؾدكاعة 03:الفلغة 14اإلااصة 

اإلااصة مً  07خؿب الكغوط اإلاىصىص غليها في الفلغة 

 مً هظا اإلاغؾىم4 52

 *غضم اؾخالم ؤي غغ  4

  *بػض جلُُم الػغو  اإلاؿخلمت ال ًمىً ازخُاع ؤي غغ 4

 

: حػلً خالت غضم 07الفلغة  06اإلااصة:

الجضوي ؤلاؾدكاعة خؿب هفـ الكغوط 

 مً اإلاغؾىم: 44اإلاظوىعة في اإلااصة 

*غىض اؾخالم غغ  وخُض ؤو غضم اؾخالم ؤي 

 غغ 4

لي الخلني لػغ  خُض ؤو لم *الخإهُل ألاو 

 ًخإهل ؤي غغ 4

)إغاصة ؤلاحغاء ؤو اللجىء الى التراض ي بػض 

 ؤلاؾدكاعة( 

 

غىض اؾخالم  15/247في اإلاغؾىم 

يىن مؤهل جلىُا مً  غغ  وخُض ٍو

هظه الحالت ؤلاحغاء صحُذ وال حػلً 

غىـ اإلاغؾىم -خالت غضم الجضوي 

10/236-  

 

اإلاخػاكضة مً ابغام صفلت :إطا لم جخمىً اإلاصلحت 18اإلااصة 

مً هظه اإلااصة وغغضها غلى هُئت  2غمىمُت ظبلا للفلغة 

الغكابت الخاعحُت اإلاؿبلت زالٌ الؿىت اإلاالُت اإلاػىُت 

ت جبرم صفلت  باليؿبت للػملُاث اإلالُضة في محزاهُت ؾىٍى

ت بصفت اؾخثىائُت زالٌ الؿىت اإلاىالُت وجلُض هظه  حؿٍى

ؼ والخىظُم اإلاػمٌى ؤلاغخماصاث اإلاخػللت بها ظب لا للدكَغ

  بهما4

 

:  إطا لم 14والفلغة  13الفلغة  06اإلااصة:

جخمىً اإلاصلحت اإلاخػاكضة مً ابغام صفلت 

مً هظه اإلااصة وغغضها غلى  13ظبلا للفلغة 

هُئت الغكابت الخاعحُت اإلاؿبلت زالٌ الؿىت 

اإلاالُت اإلاػىُت باليؿبت لػملُاث اكخىاء اللىاػم 

لىمغ الػاصي واإلاخىغع جدضص والخضماث طاث ا

كائمتها بمىحب كغاع مكترن بحن مؿؤوٌ 

الهُئت الىظىُت اإلاؿخللت والىػٍغ اإلايلف 

  باإلاالُت4

 

جم خظف كائمت  15/247في اإلاغؾىم 

غملُاث اكخىاء اللىاػم والخضماث 

وهظلً جم الخسلي غً كغاع مكترن 

بحن مؿؤوٌ الهُئت الىظىُت اإلاؿخللت 

 الُتوالىػٍغ اإلايلف باإلا

: ال جيىن مدل اؾدكاعة العلباث التي ًلل 21اإلااصة 

صج لالقغاٌ واللىاػم  140004000400مجمىع مبالغها غً 

صج للضعاؾاث والخضماث 4وجدؿب هظه  5004000400و

  العلباث بالغحىع ليل محزاهُت غلى خضي4

 

: ال جيىن مدل اؾدكاعة 15الفلغة  06اإلااصة:

عجاٌ ظلباث وحىبا والؾُما في خالت الاؾخ

 5004000400الخضماث التي جلل مبالغها غً 

صج فُما ًسص ألاقغاٌ واللىاػم 

صج فُما ًسص الضعاؾاث  2004000400و

 والخضماث

جم خظف خالت ؤلاؾخعجاٌ في 

مؼ عفؼ الحض  15/247اإلاغؾىم 

 ألاكص ى إلابلغ العلباث

: ًمىً للمصلحت اإلاخػاكضة ؤن جلجإ الى صفلت 35اإلااصة 

جاػ واؾخغالٌ ؤو صُاهت " بدُث ًجب ؤن ًىص "صعاؾت وإه

صفتر الكغوط في إظاع الخلُُم الخلني غلى جإهُل ؤولي ًخػلم 

 بمغخلت الضعاؾاث4

*هظه اإلااصة جىضح بلغاع مً الىػٍغ اإلايلف باإلاالُت غىض 

 الحاحت4 

 

: ًمىً للمصلحت اإلاخػاكضة بصفت 18اإلااصة 

اؾخثىائُت ؤن جلجإ الى احغاء "صعاؾت هطج 

وإهجاػ" غىضما جلخط ي ؤؾباب طاث ظابؼ 

جلني ضغوعة اقغان اإلالاولت في الضعاؾاث 

الخاصت باإلاكغوع وفي هظه الحالت الجضعج 

  مغخلت صعاؾت الجضوي ضمً صعاؾت الىطج4

   

 

ًخم جىضُذ  15/247في اإلاغؾىم 

 هظه اإلااصة بلغاع مً الىػٍغ اإلايلف

اء ظلب : ٌػلً غً غضم حضوي احغ 02الفلغة  40اإلااصة 

 الػغو  :

 *غىضما ال ًخم اؾخالم ؤي غغ  4 

*غىضما ال ًخم ؤلاغالن بػض جلُُم الػغو  غً معابلت ؤي 

 غغ  إلاىضىع الصفلت وإلادخىي صفتر الكغوط4

ل الحاحاث4   *غىضما ال ًمىً ضمان جمٍى

 

 

 : التراض ي بػض ؤلاؾدكاعة في الحاالث:44اإلااصة 

ي *اؾخالم غغ  واخض ؤو لم ًخم اؾخالم ؤ

 غغ 4

*الخإهُل ألاولي الخلني لػغ  واخض ؤو لم 

  ًخإهل ؤي غغ 4

مالخظت:مبالغ الػغ  جفىق اإلابلغ اإلاسصص 

ؤو مبلغ عزصت البرهامج ال حػخبر خالت غضم 

  حضوي 

 

خالت  247/  15اإلاغؾىم الغئاس ي

غضم حضوي غىضما ال ًمىً ضمان 

ل الحاحاث ؤي ؤن مبالغ  جمٍى

الػغو  جفىق اإلابلغ اإلاسصص 

 ومبلغ عزصت البىامجؤ
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 : ظلب الػغو  وظىُا/صولُا ًيىن هما ًلي:42اإلااصة 

 *ظلب الػغو  اإلافخىح4

 * ظلب الػغو  اإلافخىح مؼ اقتراط كضعاث صهُا4

 *ظلب الػغو  اإلادضوص4

  *اإلاؿابلت4

 

: ًمىً ؤن جيىن اإلاىاكصت 28إلااصة 

 وظىُت/صولُت هما ًلي:

 *مىاكصت وظىُت مفخىخت4

 مدضوصة4 *مىاكصت وظىُت

 *الاؾدكاعة ألاهخلائُت4

 *اإلاؼاًضة4

 *اإلاؿابلت4

 جم الخسلي غً اإلاؼاًضة4

اؾدكاعة اهخلائُت اصبدذ ظلب -

 غغ  مدضوص4

مىاكصت مدضوصة ؤصبدذ ظلب -

غغ  مفخىح مؼ اقتراط كضعاث 

 صهُا

: ظلب الػغ  اإلادضوص هى احغاء إلؾدكاعة 45اإلااصة 

  اهخلائُت 4

 

ؤلاؾدكاعة ؤلاهخلائُت هي : 32واإلااصة  31إلااصة 

احغاء ًيىن اإلاغشحىن اإلاغزص لهم بخلضًم 

غغ  فُه مؼ الػلم ؤجهم مضغىون زصُصا 

لللُام بظلً بػض اهخلاء ؤولي 4بػضها ًخم 

 جلضًم غغ  جلني ؤولي صون غغ  مالي4

 

: ًيىن التراض ي بػض ؤلاؾدكاعة غىضما 01الفلغة 51اإلااصة 

  الثاهُت4ٌػلً غضم حضوي ظلب الػغو  للمغة 

 

: التراض ي بػض ؤلاؾدكاعة 01الفلغة  44اإلااصة 

 في الحاالث:

*اؾخالم غغ  واخض ؤو لم ًخم اؾخالم ؤي 

 غغ 4

*الخإهُل ألاولي الخلني لػغ  واخض ؤو لم 

  ًخإهل ؤي غغ 4

 

التراض ي بػض  15/247اإلاغؾىم 

ؤلاؾدكاعة ًيىن بػض غضم الجضوي 

  للمغة الثاهُت4

 

اإلاصلحت اإلاخػاكضة اإلاؤؾؿاث التي : حؿدكحر 52اإلااصة 

قاعهذ في ظلب الػغو  بغؾالت اؾدكاعة وبىفـ صفتر 

الكغوط مؼ امياهُت جللُص مضة جدضحر الػغو  وال 

ًسضؼ صفتر الكغوط لضعاؾت لجىت الصفلاث 

الػمىمُت4وإطا كغعث اإلاصلحت اإلاخػاكضة اؾدكاعة 

مؤؾؿاث لم حكاعن في ظلب الػغو  فُجب غليها وكغ 

  ن غً ؤلاؾدكاعة4ؤلاغال 

 

: ًجب ؤن حؿدكحر 05الفلغة  44ماصة 

اصة غلى ) ( مخػاملحن 03اإلاصلحت اإلاخػاكضة ٍػ

اكخصاصًحن مؤهلحن غلى ألاكل حمُؼ 

 اإلاخػهضًً الظًً اؾخجابىا للمىاكصت 4

  15/247اإلاغؾىم 

*امياهُت جللُص مضة جدضحر 

 الػغو 

ت ؤلاغالن في خالت اؾدكاعة  *احباٍع

ن في ظلب مؤؾؿاث لم حكاع 

 الػغو 

: ول مخػهض ؤو مغشح ًخلضم بمفغصه ؤو في ججمؼ 57اإلااصة 

ًجىػ له ؤن ًخػهض بلضعاث مؤؾؿاث ؤزغي خؿب 

 الكغوط اإلاظوىعة في هظه اإلااصة4

يىن الازظ في الحؿبان للضعاث مؤؾؿاث ازغي  ٍو

مكغوظا بىحىص غالكت كاهىهُت بُنها جخمثل في اإلاىاولت ؤو 

ي إظاع كاهىن ؤؾاس ي )فغع ؤو قغهت ؤم الخػاكض اإلاكترن ؤو ف

  في هفـ مجمؼ الكغواث(

 

: ول مخػهض ًخلضم بمفغصه ؤو في 39ماصة 

ججمؼ ال ًجىػ له اؾخظهاع إال مؤهالجه 

  الخاصت ومغاحػه اإلاهىُت4

 

 

: ًمىً للمصلحت اإلاخػاكضة ؤن جعلب مً 68إلااصة 

اإلاخػهضًً جضغُم غغوضهم بػُىاث ؤو هماطج ؤو جصامُم 

جب ؤن  غىضما حؿخضعي ملاعهت الػغو  فُما بُنها طل4ً ٍو

ًىص صفتر الكغوط غلى هُفُاث جلضًمها وجلُُمها 

 وإعحاغها غىض ؤلاكخضاء4

  

 

 

هظه اإلااصة لم جىً مىحىصة ضمً 

 10/236اإلاغؾىم الغئاس ي 

اصة غلى خلىق العػً اإلاىصىص غليها في 82اإلااصة  : ٍػ

ؼ اإلاػمٌى به4ًمىً للمخػهض  الظي ًدخج غلى اإلاىذ الدكَغ

اإلاؤكذ للصفلت ؤو إلغائه ؤو إغالن غضم حضوي ؤو إلغاء 

ؤلاحغاء4في إظاع ظلب الػغو  ؤو إحغاء التراض ي بػض 

:  ًمىً للمخػهض الظي ًدخج غلى 114اإلااصة 

ؤلازخُاع الظي كامذ به اإلاصلحت اإلاخػاكضة في 

اع مىاكصت ؤو التراض ي بػض ؤلاؾدكاعة ؤن إظ

 ًغفؼ ظػىا ؤمام لجىت الصفلاث اإلاسخصت

جم جىؾُؼ مجاٌ  15/247اإلاغؾىم 

 العػً في اإلاىذ وؤلالغاء4
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 ؤلاؾدكاعة4ؤن ًغفؼ ظػىا لضي لجىت الصفلاث الػمىمُت4 

 

: جىص في صفتر الكغوط في خالت 06الفلغة  85اإلااصة 

اإلاؤؾؿاث ألاحىبُت التي جخػهض لىخضها إال إطا اؾخداٌ 

% غلى ألاكل  30ىص مىاولت طلً ووان مبرعا هما ًيبغي بىح

مً مبلغ الصفلت ألاصلي للمؤؾؿاث الخاضػت لللاهىن 

  الجؼائغي4

 

هظه اإلااصة لم جىً مىحىصة ضمً  

 10/236اإلاغؾىم الغئاس ي 

: غىضما ًخجاوػ مبلغ اإلالحم ؤو الػضًض 08الفلغة  136اإلااصة 

% مً اإلابلغ ألاصلي للصفلت في خالت 15مً اإلاالخم وؿبت 

% في خالت صفلاث 20صفلاث اللىاػم والضعاؾاث ووؿبت 

ألاقغاٌ ًجب غلى اإلاصلحت اإلاخػاكضة ؤن جبرع للجىت 

الصفلاث اإلاسخصت بإهه لم ًخم اإلاؿاؽ بالكغوط ألاصلُت 

للمىافؿت وؤن ؤلاغالن إلحغاء حضًض ال ٌؿمذ بئهجاػ 

 اإلاكغوع4   

 

هظه اإلااصة لم جىً مىحىصة ضمً  

  10/236اإلاغؾىم الغئاس ي 

 

: ال ًسضؼ اإلالحم إلى هُئاث الغكابت الخاعحُت 139اإلااصة 

اللبلُت إطا وان مىضىغه ال ٌػضٌ حؿمُت ألاظغاف 

وؤحل الخػاكض ووان اإلاخػاكضة والضماهاث الخلىُت واإلاالُت 

اصة ؤو  مبلغه ؤو اإلابلغ ؤلاحمالي إلاسخلف اإلاالخم ال ًخجاوػ ٍػ

  % مً اإلابلغ ألاصلي للصفلت104هلصاها وؿبت 

 

: ال ًسضؼ اإلالحم إلى هُئاث الغكابت 106ماصة 

الخاعحُت اللبلُت إطا وان مىضىغه ال ٌػضٌ 

حؿمُت ألاظغاف اإلاخػاكضة والضماهاث الخلىُت 

حل الخػاكض ووان مبلغه ؤو اإلابلغ واإلاالُت وؤ

اصة ؤو  ؤلاحمالي إلاسخلف اإلاالخم ال ًخجاوػ ٍػ

 هلصاها وؿبت:

% مً مبلغ الصفلت باليؿبت لصفلاث 20*

مً ازخصاص لجىت صفلاث جابػت للمصلحت 

 اإلاخػاكضة4

% مً مبلغ الصفلت باليؿبت لصفلاث 10*

مً ازخصاص اللجان الىظىُت واللجان 

 اللعاغُت للصفلاث

جم جدضًض وؿبت  15/247غؾىم اإلا

% باليؿبت لجمُؼ 10اإلالحم بـ 

 اللجان

: مهما ًىً مً ؤمغ ال ًمىً ؤن 01الفلغة  140اإلااصة 

 % مً اإلابلغ ؤلاحمالي للصفلت40جخجاوػ اإلاىاولت وؿبت 

: ٌكمل الخػامل الثاهىي حؼءا مً 107إلااصة 

مىضىع الصفلت في إظاع إلتزام حػاكضي ًغبغ 

هىي مباقغة باإلاخػامل اإلاخػاكض اإلاخػامل الثا

 الخابؼ للمصلحت اإلاخػاكضة4

جم جدضًض وؿبت  15/247اإلاغؾىم 

 % غلى ألاهثر40اإلاىاولت بـ 

: إطا لم ًخضاعن اإلاخػاكض جلصحره في الاحل الظي 149اإلااصة 

خضصه ؤلاغظاع فئن اإلاصلحت اإلاخػاكضة ًمىنها فسخ الصفلت 

مىنها هظلً اللُام بفسخ  الػمىمُت مً حاهب واخض ٍو

  حؼئي للصفلت4

 

: إطا لم ًخضاعن اإلاخػاكض جلصحره في 112اإلااصة

الاحل الظي خضصه ؤلاغظاع فئن اإلاصلحت 

اإلاخػاكضة ًمىنها فسخ الصفلت الػمىمُت مً 

 حاهب واخض

إمياهُت فسخ  15/247اإلاغؾىم 

  حؼئي للصفلت4

 

ت الىصًت للجزاغاث في الىال 154اإلااصة  ًت : إوكاء لجىت الدؿٍى

جسخص بضعاؾت هؼاغاث الىالًت والبلضًاث واإلاؤؾؿاث 

 الػمىمُت جخمثل مً:

 -عئِؿا–*ممثل غً الىالي 

 *ممثل غً اإلاصلحت اإلاخػاكضة4

ت الخلىُت للىالًت اإلاػىُت بمىضىع الجزاع4  *ممثل غً اإلاضًٍغ

  *ممثل غً اإلاداؾب الػمىمي اإلايلف4

:  حؿىي الجزاغاث التي جعغؤ غلى 115اإلااصة 

جىفُظ الصفلت وصًا بحن ألاظغاف اإلاػىُت ؤو 

ًخم الفصل في الجزاع ؤمام اللجىت الىظىُت ؤو 

  اللجىت اللعاغُت للصفلاث اإلاسخصت 4

 

إوكاء لجىت والئُت  15/247اإلاغؾىم 

ت الىصًت للجزاغاث 4   جسخص بالدؿٍى
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ت 171اإلااصة  : جدضًض إزخصاص وحكىُل لجىت حهٍى

ؼ صفاجغ الكغوط والصفلاث للصفلاث جلىم بضعاؾت مكاَع

ت لإلصاعاث  واإلاالخم الخاصت باإلاصالح الخاعحُت الجهٍى

اث اإلااصة  ت في خضوص مؿخٍى  4إلى  1مً اإلاعت  184اإلاغهٍؼ

  1394وفي اإلااصة 

 

جدضًض إزخصاص  15/247اإلاغؾىم  

ت للصفلاث   وحكىُل لجىت حهٍى

 

: هظه اإلااصة خضصث حكىُل اللجىت الىالئُت 173اإلااصة 

 صفلاث:لل

 -عئِؿا–*الىالي ؤو ممثله 

 *ممثل اإلاصلحت اإلاخػاكضة4

 ( ممثلحن غً اإلاجلـ الكػبي الىالئي34*زالزت )

( غً الىػٍغ اإلايلف باإلاالُت                            2*ممثلحن ازىحن )

 )مصلحت اإلاحزاهُت ومصلحت اإلاداؾبت(

 *مضًغ اإلاصلحت الخلىُت اإلاػىُت بالخضمت بالىالًت خؿب

 عي(غىض ؤلاكخضاء4-ؤقغاٌ غمىمُت-مىضىع الصفلت )بىاء

  *مضًغ الخجاعة بالىالًت4

 

: جدكيل لجىت الصفلاث الىالئُت 135اإلااصة 

 مً:

 -عئِؿا–* الىالي ؤو ممثله 

( ممثلحن غً اإلاجلـ الكػبي 3* زالزت )

 الىالئي4

       ( غً الىػٍغ اإلايلف باإلاالُت                     2* ممثلحن ازىحن )

 )مصلحت اإلاحزاهُت ومصلحت اإلاداؾبت(

 *مضًغ الخسعُغ وتهُئت ؤلاكلُم بالىالًت4

 *مضًغ الغي بالىالًت4

 *مضًغ ألاقغاٌ الػمىمُت بالىالًت4

 *مضًغ الخجاعة بالىالًت4

 *مضًغ الؿىً والخجهحزاث الػمىمُت بالىالًت4

* مضًغ اإلاصلحت الخلىُت اإلاػىُت بالخضمت 

 بالىالًت

 

: في خالت البلضًاث ًسضؼ مكغوع الصفلت 195 اإلااصة

واإلالحم إلاضاولت اإلاجلـ الكػبي البلضي ومغاكبت الكغغُت 

ًىهُى  22اإلاؤعر في  11/10للضولت ظبلا ألخيام اللاهىن عكم

  كبل اعؾالهما إلى لجىت الصفلاث اإلاسخصت4 2011ؾىت 

 

مً اإلاػلىم ؤن محزاهُت البلضًت حػخمض  

ًخم ازضاع بػض اإلاضاولت فلماطا 

الصفلت واإلالحم غلى مضاولت 

اإلاجلـ وما اخخماٌ غضم مىافلت 

اإلاجلـ غلى صفلت ؤو ملحم فىُف 

  ًخم ؤلاحغاء4

 

 
 اإلاىظمان للصفلاث الػمىمُت في الجؼائغ 247-15و اإلاغؾىم الغئاس ي الجضًض  236-10:مً إغضاص العالبت باالغخماص اإلاغؾىم الغئاس ي اإلالغى املصدر 
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 املخعلق بدىظيم الصفقاث العمىميت 647-05الجدًدة املخعلقت باملزسىم الزئاس ي  ألاخكام:  ثاوياملطلب ال

اإلاخضمً جىظُم الصفلاث الػمىمُت  247-15ًمىً اللٌى بإن ألاخىــام الجضًضة للمغؾىم الغئاس ي 

ضاث اإلاغفم الػام، حاءث بهضف جدؿحن ؤلاحغاءاث اإلاخبػت في مجاٌ إبغام الصفلاث الػمىمُت،وجللُص  وجفٍى

 آحاٌ جىفُظها، وغلى الػمىم، فلض مؿذ هظه ألاخيام غضة حىاهب ؤهمها : 

 ي مفهىم الصفلاث الػمىمُت )الصفلت الخاصت باإلقغاف غلى ؤلاهجاػ ومدخىاها(4جىؾُؼ ف*

 7اؾخثىاءاث حضًضة باليؿبت للصفلـاث التي ال جسضـؼ للاهىن الصفلــاث الجضًـض، خُث جم الىص غلى * 

 ( واخضة (014خاالث حضًضة ملاعهت باإلاغؾىم اللضًم )خالت )

اث إبغام الصفلاث، مً * صج لصفلاث ألاقغاٌ ؤو 1240004000صج إلى 840004000عفؼ خضوص مؿخٍى

 صج لصفلاث الضعاؾاث والخضماث6400040004صج إلى  440004000اللىاػم، ومً 

ض  * ً التي جضمنها الىص اللضًم )حػٍى حغُحر في حؿمُت بػض إحغاءاث إبغام الصفلاث وفي بػض الػىاٍو

ض الخػامل الثاهىي باإلاىا   ولت(4اإلاىاكصت بعلب الػغو ، حػٍى

ض * جسفُف اإلالف ؤلاصاعي اإلاعلىب مً اإلاخػهضًً الغاغبحن في اإلاكاعهت في اإلاىافؿت، مً زالٌ حػٍى

ذ بالترشح، وهظا إغفائهم مً جلضًم وزائم مصاصق  بػض الىزائم اإلاعلىبت )في اللاهىن اللضًم( بخصٍغ

لت ال ىتروهُت، وإن اكخط ى ألامغ  غليها ظبم ألاصل، غىضما ًمىً للمصلحت اإلاخػاكضة الحصٌى غليها بعٍغ

 جعلبها فلغ مً خائؼ الصفلت4

إضفاء قفافُت ؤهثر في ازخُاع اإلاخػاملحن اإلايلفحن بدىفُظ مىضىع الصفلاث، مً زالٌ الخإهُض غلى *

اإلاصلحت اإلاخػاكضة بىحىب جدضًض بضكت مػاًحر الازخُاع في صفتر الكغوط4 والؿماح للمكاعهحن اإلادخجحن 

اإلاخػاكضة ؾىاء في غملُت مىذ الصفلت ؤو إلغائها ، باظالغهم غلى هخائج جلُُمهم  غلى كغاعاث اإلاصلحت

لت الالىتروهُت4  هخابُا، ؤو ختى إمياهُت اإلاكاعهت في اإلاىافؿت بالعٍغ

إضافت بػض البىىص في بُاهاث الصفلاث جخػلم باإلصماج اإلانهي لبػض الفئاث اإلادغومت مً ؾىق *

 لخعغق إلاضمىن غلض اإلاىاولت4 الكغل واإلاػىكحن4 إضافت إلى ا

الىص غلى خاالث اؾخثىائُت ًمىً فيها جدضًض ؤؾػاع مؤكخت للصفلاث، وجدضًض ؤهثر للحاالث التي جمىؼ *

 فيها غملُت جدُُنها، وهظلً باليؿبت للحاالث التي ًمىؼ فيها صفؼ الدؿبُلاث4

اللاهىن اللضًم )اغخماص وؿبخحن %( لجمُؼ ؤهىاع الصفلاث، ملاعهت ب10الىص غلى خضوص إبغام اإلالحم )*

 % (204%  و10

عفؼ خضوص العلباث التي حػفى مً اللجىء لالؾدكاعة، التي جلل مجمىع مبالغها زالٌ الؿىت اإلاالُت *

صج في اللاهىن اللضًم(، 5004000باليؿبت لألقغاٌ واللىاػم )بضال مً  دج001110111خضوص :

 صج في اللاهىن اللضًم(4 2004000ال مً باليؿبت للضعاؾاث والخضماث )بضدج 5110111و

  .الىص غلى إحغاءاث حضًضة جخػلم بخلضًم زضماث زاصت والىلل، الفىضكت، والخضماث اللاهىهُت*

إضافت خالت ؤزغي إلى خاالث اللجىء إلى التراض ي بػض الاؾدكاعة، وهظلً جللُص غضص خاالث غضم 

 حضوي 4
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ت مكاعهت اإلاخػاملحن في الضغىة * إلى اإلاىافؿت، خُث ًمىً للمخػهض ؤن ٌػخض بلضعاث ووؾائل حؿهُل خٍغ

مؤؾؿاث ؤزغي وفم قغوط مدضصة )ما لم ًىً مؿمىخا في اللاهىن اللضًم(، وهظا حصجُػا 

 للمؤؾؿاث الصغحرة اإلايكإة خضًثا4

 في إظاع الغكابت الضازلُت للصفلاث، جم إصماج لجىتي فخذ ألاظغفت وجلُُم الػغو  في لجىت واخضة جلىم*

في آن واخض بػملُت فخذ وجلُُم الػغو ، ما ًللص مً آحاٌ صعاؾت الػغو ، مؼ جدضًض صفت اإلايلفحن 

 بها )مىظفحن(4 وباليؿبت للغكابت الخاعحُت، فلض جم خظف اللجان الىظىُت وؤلابلاء غلى اللجان اللعاغُت4

ي الصفلاث الػمىمُت، جم الىص غلى خالت حضًضة التي بمىحبها ًخم إكصاء اإلاخػهضًً مً اإلاكاعهت ف

  جخمثل في خالت اإلاخػاملحن الظي ًغفضىن اؾخىماٌ غغوضهم كبل هفاط ؤحاٌ صالخُت الػغو 4

جم الىص غلى إمياهُت لجىء اإلاصلحت اإلاخػاكضة إلحغاء الفسخ الجؼئي للصفلت، وإمياهُت الفسخ مً *

 حاهب واخض، )في ظغوف مبرعة( ختى بضون زعا مً اإلاخػاكض 4

ت )زصص لها كؿم وامل(، جم الخإهُ* ض في الىص الجضًض غلى مىذ ألافضلُت للمىخىحاث الجؼائٍغ

والخإهُض غلى اإلاصلحت اإلاخػاكضة بئصعاج جضابحر في صفاجغ الكغوط، جمىؼ اللجىء للمىخىج اإلاؿخىعص إال إطا 

ػت لللاهىن وان غحر مخىفغا مدلُا، وغضم اللجىء للمىاولت ألاحىبُت إال إطا لم حؿخعؼ اإلاؤؾؿاث الخاض

  الجؼائغي جلبُت خاحُاتها4

ت الىصًت للجزاغاث غلى * ت الىصًت للجزاغاث مً زالٌ اؾخدضار لجان الدؿٍى جم الخإهُض ؤًضا غلى الدؿٍى

 مؿخىي ول وػاعة وول والًت4

ضاث اإلاغفم * في إظاع ميافدت الفؿاص، جم الىص غلى إوكاء ؾلعت ضبغ الصفلاث الػمىمُت وجفٍى

ٍغ اإلايلف باإلاالُت( التي حػض مضوهت ؤزالكُاث اإلاهىت ًلؼم بها ألاغىان الػمىمُىن الظًً الػام )لضي الىػ 

 ًخضزلىن في مغاكبت وإبغام وجىفُظ الصفلاث الػمىمُت 4
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و املزسىم الزئاس ي الجدًد  636-01املبدث الثالث : دراست مقارهت بين مشزوعين باملزسىم الزئاس ي امللغى 

05-647 

 ٌ حن مً هفـ العبُػت ) إهجاػ غو غ مكحؿلُغ الضىء غلى  اإلابدث هظا في ؤلاميان بلضع ؾىداو

 4 2016و ألازغي لؿىت  2012ؤقغاٌ( إلاحزاهِخحن زاصخحن بىالًت الكلف ، واخضة لؿىت 

 املطلب ألاول : الاطار العام للمشزوعين مدل الدراست

ػض
 
 مؼ ألاولىیت خؿب جغجیبها بػض الىالئي الكػبي اإلاجلـ إلاضاولت وفلا غلیه و جصاصق  بغهامجها الىالًت ح

 كعػها التي ؤلاهخسابیت و الىغىص الؿيان مخعلباث و هظا یمىً جدصیلها التي اإلاالیت ؤلامياهیاث بالحؿبان ألازظ

 اإلاالیت الظغوفو  الحيىمیت الخىحهاث مغاغاة مؼ ؤلاهخسابیت إظاع الحمالث في اإلادلیىن  اإلاىخسبىن  ؤهفؿهم غلى

 التي البكغیت و اإلاالیت للعاكاث الىالًت مغاغاة إلى باإلضافت اإلالترخت للمكاعیؼ اإلاالیت الضعاؾت و هظا ، للىظً

البرامج  إظاع في الػمىمیت ألاقغاٌ بلعاع التهیئت ؤقغاٌ ضمً اإلاسجلت الػملیاث إظاع وفي4  غليها جخىفغ

 ألاقغاٌ ءاحغ  مً ظالتها التي الحفغ غملیاث بػض العغكاث إلصالح تهضف التي و اللعاغُت الغحر ممغهؼة ،

  4 إلخ .... الصخي الصغف للىىاث ججضیض و  ماء و غاػ مً الباظىیت
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 ستاالدر  مدل ينشزوعامل جىفیذ و سير خلامز  : الثاوي املطلب

م بالخغؾاهت  الؼفخُت  ؾيخعغق في هظا اإلاعلب لضعاؾت خالت إهجاػ ؤقغاٌ مكغوع "حػبُض ظٍغ

هظا صعاؾت هفـ  ، و  236-10"بىالًت الكلف باإلاغؾىم الغئاس ي اإلالغى   متر 700الؿازىت غلى مؿافت 

   و ؾىت اإلاكغوغحن 4 ، فلغ الازخالف ًىمً في مىكؼ 247-15اإلاكغوع باإلاغؾىم الغئاس ي الجضًض 

لحي  متر 711على مسافت  الساخىت الشفخیت بالخزساهت حعبید طزيق " مشزوعالفزع ألاول : دراست خالت  

 
 

  636-01باملزسىم الزئاس ي  زفت "الش

م " مكغوع جىفیظ و ؾحر زعىاث مغث  متر 700غلى مؿافت  الؿازىت الؼفخیت بالخغؾاهت حػبیض ظٍغ

 :الخالیت للمغاخل وفلا اإلاىاكصت ؤؾلىب ضمً جضزل باغخباعها لخي الكغفت "

 : الخالیت الخعىاث جضمىذ و  :الخدضير مزخلت/أوال

البرامج  ضمً اإلاسجلت 1الىالًت محزاهُت مضوهت غلى هثب غً اظالغىا بػض  :املالي الغالف على الحصىل  1-

 إلالغعة وفلا صج،3840384000400 ـــــــــــب ملضع مالي غالف مً اؾخفاصث یتالىال  ؤن لىا اجطحاللعاغُت الغحر ممغهؼة 

البرمجت و مخابػت  مضیغیت غً الصاصعة( بىاءا غلى و زائم صازلُت)  2012 اهفيح 13 في ؤعزتاإلا 021معك حسجیل

 جمثلذ و،  ءاثائحغ ب یتالىال  مصالح باقغث خیث،  الىالیت والي الؿیض ظغف مً ممضاة الكلف اإلاحزاهُت لىالیت

 :واآلحي الػملیاث هظه

 ئهجاسهابالعمليت املزخص  :(  III-3)الجدول رقم 

 رخصت البرهامج العمليترقم  عىىان العمليت الزقم

م بالخ 01 غؾاهت الؼفخُت حػبُض ظٍغ

متر لخي  700 الؿازىت غلى مؿافت

 
 

 غفتالك

NK5.793.1.262.381.11.050 3840384000400 صج 

 : مً إغضاص العالبت باإلغخماص غلى وزائم الىالًت املصدر

 

 بهظه اإلاػني الكغوط صفتر إزضاع یؿخىحب اإلاكغوع لهظا اإلاغصىصة اللیمت إلى بالىظغ : الشزوط دفتر دادإع -6

 : الخالیت خلااإلاغ  خؿب طلً وان للض و الىالئُت الصفلاث لجىت ظغف مً ؾتاالضع  إلى الػملیت

 في ؤغضث التي الخلىیت لبعاكتا ؤلاغخباع  بػحن ألازظ، و جم 2 ( مالي غغ  +جلني غغ ) قغوط صفتر إغضاص جم -

ٌ  جم التي و الكإن هظا  4 بها اإلاكغوع حسجیل كبى

 لجىت صغىة بػض غلیه مىافلتها اغعاء و ؾتاللضع  الػمىمیت الصفلاث للجىت الكغوط صفتر مكغوع ؤخیل -

ٌ ( بىاءا غلى و زائم صازلُت ) لالحخماع الصفلاث ٌ  مىضىع اإلاكغوع هظا خى  08 ) زماهیت غضىن  في ؤغمالها حضو

بىاءا غلى و )الخدفظاث عفؼ بػض غلى مىذ الخإقحرة اإلاىافلت جمذ خیث 19/02/2012 بخاعیش طلً وان و ؤیام

 4 ( زائم صازلُت 

 

                                                           
ت مؼ عئِـ مصلحت اإلاحزاهُت و اإلامخلياث الظي ؤظلػىا غلى محزاهُت الىالًت لؿىت  1  بخدفظ و بضون طهغ اؾم و للب اإلاػني ، 2012احغاء ملابلت قفٍى

  بىالًت الكلف 4 03/06/2018ًىم 

ه 4مً اإلاغؾىم الغئاس ي ، مغحؼ ؾبم طهغ  132اإلااصة   2  
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 : 1الخالیت الخعىاث زالٌ مً اإلاغخلت بهظه اللیام یخم و   :الصفقت جىفیذ مزخلت /ثاهیا

 جدضیض مؼ،  14/2012كم ع جدذ  وظىیت مىاكصت قيل في اإلاىافؿت مكغوع إغضاص جم  :املىاقصت عً الاعالن -1

 الىاظلت عاألاخغ  صىث بجغیضة الاغالن جم خیث ، وغحرها آحاٌ و قغوط مً بالصفلت یخػلم ما ليل مؿبم

 23/02/2012 بخاعیش الفغوؿیت باللغت الىاظلت  LE PRESIDANT وحغیضة،  22/02/2012 بخاعیش الػغبیت باللغت

ضة اليكغة الغؾمُت لصفلاث اإلاخػامل الػمىمي  باإلضافت،  و باللغخحن الػغبُت و الفغوؿُت، BOMOPلجٍغ

 الؿاغت غلى اإلاهلت هظه مً یىم غآز هى ؤلایضاع یىم یيىن  و الػغو  لخدضحر همضة یىما 15 بمضة آلاحاٌ خضصث

 ( 4بىاءا غلى و زائم صازلُت ) جلضیغ هإكص ى صباخا 11

 الكغوط لضفتر اإلاترشححن سحب و ، ؾابلا ةاإلاظوىع  ائضبالجغ  الصفلت غً الاغالن بػض :العزوض اسخقبال 2-

 مىاكصت" غباعة و لىالًتا غىىان الا یدمل ال ظغف قيل في الػغو  ایضاع جم اإلاعلىبت، بالكغوط ؤهثر ومػغفتهم

 الػغ " غباعحي فلغ غليهما مىخىب ظغفحن فیىضؼ الظغف صازل ؤما صاخبه، اؾم یدمل ؤن صون  "یفخذ ال

 .فلغ  04صفاجغ قغوط ، واًضاع  05كض جم سحب  و  ،"الخلني الػغ "و "اإلاالي

 الؼواٌ بػض الثاهیت اإلاىاكصت بىص اإلادضصة الؿاغت هفـ في 2012 /03/ 03 یىمجم الفخذ  :  ظزفتألا  فخذ 3-

بىاءا غلى ) ألاظغفت فخذ للجىت مدضغ طلً بكإن فإغض ، بػغوضهم مخػهضیً ( 04 ) ؤعبػت للمىافؿت جلضم خیث

 . الحاضغیً ألاغضاء ظغف مً مىكؼ زاص بسجل طلً جضویً جم و ،( و زائم صازلُت 

 جدلیل بػملیت ألازحرة هظه فلامذ الػغو  جلییم لجىت إلى ألاعبػت الػغو  ؤخیلذ:  جقييم العزوض -4

 ،( بىاءا غلى و زائم صازلُت )اللجىت هظه كبل مً اإلاػض اإلادضغ زالٌ مً اكترخذ و 10/04/2012 یىم الػغو 

 غغ  ؤكل ؤهه لىغ 70/100 غالمت غلى اإلاخدصل و الخلني بالػغ  اإلاؤهل ، الفخذ م.م.ط.ف لاولتإلا اإلاؤكذ اإلاىذ

 إلاضة الاهجاػ فترة جللیص اللجىت اكترخذ و ؤقهغ ( 04 ) جلضع بـــــ ؤعبػت هجاػ إ إلاضة و صج 35.626.500.00بمبلغ مالي

 .ؤقهغ 03

 اإلاظوىعة ؾابلا ،  بالجغائض اإلاؤكذ اإلاىذ غً ؤلاغالن وكغ :الصفقت واعخماد املؤقذ ىذامل عً الاعالن/ثالثا

 بعػىه ؤخض یلضم ولم اإلاؤكذ اإلاىذ غً ؤلاغالن صضوع  جاعیش مً ؤیام 10 ــــــــب اإلالضعة العػىن  مضة اؾدىفاص وبػض

 إلاىدت ؾخهاع ص ؤحل مً الىزائم مً مجمىغت مً خيىن اإلا الصفلت مكغوع ملف صًخم إغضا الصفلاث، لجىت ؤمام

( ، بىاءا غلى و زائم صازلُت )  يجلضیم جلغیغ : الخالیت الىزائم مً اإلالف هظا یخيىن  و الصفلاث لجىت جإقحرة

  ( ، بىاءا غلى و زائم صازلُت ) الصفلت إلاكغوع جدلیلیت بعاكت

 میى  طلً وان خیث الصفلت مكغوع ؾتالضع  ىالًتلل الػمىمیت الصفلاث لجىت بػضها جم صغىة

بىاءا غلى و زائم ) احخماغها مدضغ زالٌ مً الصفلت مكغوع غلى باإلحماع اللجىت وافلذ ؤیً 02/08/2012

بىاءا غلى و زائم ) الػمىمیت الصفلاث لجىت جإقحرة إلالغعة وفلا الیىم هفـ في  جإقحرتها وؤغعذ ،( صازلُت 

 ( 4صازلُت 

                                                           
1
ت مؼ عئِـ    مغاخل جىفُظ الصفلت مىضىع الضعاؾت، بخدفظ و بضون طهغ اؾم و للب اإلاػني ،ؤظلػىا غلى الظي  مىخب الصفلاثاحغاء ملابلت قفٍى

 بىالًت الكلف  05/06/2018ًىم 
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غلى  للخإقحرة اإلاالي كبااإلاغ  في اإلاخمثلت اإلالتزم بها للىفلاث اللبلیت الغكابت هیئت غلى الصفلت مكغوع ؤخیل زم

لخضزل الصفلت بالصغف و اإلاخػامل اإلاخػهض  آلامغ إلمضائه مً كبل  یتىال ال مصالح إلى اإلالف ؤغیض زم ، اإلالف

 خحز الخىفُظ 4

بىاءا ) 18/12/2012ش بخاعی 279 عكم جدذ مسجل بالخضمت ألامغ  یصضعبػضها   : املشزوع اهجاس مزخلت/بعاار 

 ألامغ إصضاع جاعیش مً ابخضاء ؤقهغ 03 ــــــــب اإلادضصة و الصفلت جىفیظ آحاٌ خؿاب یبضؤ ومىه( غلى و زائم صازلُت 

ًخم ؤلاهجاػ جدذ إقغاف الجهاث الخلىُت )كؿم ألاقغاٌ الػمىمُت الخابؼ لىالًت الكلف مؼ  ، بالخضمت

 2012/12/23 بخاعیش 289 بغكم مسجل ألاقغاٌ بخىكیف ؤمغ إصضاع جم ؤهه إال ( اإلاصالح الخلىُت الخابػت للىالًت

 . الخي هفـ مؿخىي  غلى اهجاػها جم العبیعي الغاػ قبىت ججضیض بؿبب،  ( بىاءا غلى و زائم صازلُت )

 بغكم اإلاسجل  ٌألاقغا اؾخئىاف ؤمغ غلى بىاءا اإلاكغوع اؾخئىاف جم الخجضیض غملیاث مً الاهتهاء بػض و

 اإلايلفت اإلالاولت كضمذ ألاقغاٌ هاجه مً ؤلاهتهاء وبػض ،(بىاءا غلى و زائم صازلُت ) 2013/ 15/05 بخاعیش 61

 صج 28.323.037.55 بمبلغ 2013 /07/ 03 بخاعیش (بىاءا غلى و زائم صازلُت )ألاولى ألاقغاٌ خالت اإلاكغوع باهجاػ

 ( 4 بىاءا غلى و زائم صازلُت ) 5754 عكم بىىیت بىفالت مغفلت

 ممضاة الضمان اكخعاع خىالت و صفؼ لحىالت وفلا طلً وان و الدؿضیض مباقغةبػضها بضؤث غملُت 

 والخدىیل للدؿضیض الىالًت زؼیىت ؤمحن إلى اإلاكغوع ملف مً یخيىن  ملف عفلت ؤعؾلخا و بالصغف  آلامغ  ظغف مً

 3.489.414.95  بــــــــ اإلالضع  اإلابلغ باقيب اإلالاولت لىفـالثاهُت  ألاقغاٌ خالت هاجلت زم للملاولت البىيي الحؿاب إلى

بػضها جلتها  ،اث الؿابلت ءاؤلاحغ  هفـ بكإجها جم و،   2014 /15/07 بخاعیش( بىاءا غلى و زائم صازلُت صج )

 02 و 01 عكم ألاقغاٌ خالت إحمالي مبلغ حؿضیض جم یيىن  وبظلً صج، 3.814.046.5 بمبلغ كضعث والثالثت  الحالت

 03 و

 .( بىاءا غلى و زائم صازلُت ) صج 35.626.500.00 كضعه بمبلغ

ٌ  للمكغوع مؤكذ إؾخالم مدضغ یمىذ ألاقغاٌ مً ؤلاهتهاء بػض : خامسا / مزخلت غلق املشزوع بىاءا ) للملاو

 وبػض قهغ، 12 ـــــــب اإلالضعة و بالصفلت اإلادضصة الضمان مضة یغعي 2014 /29/05 بخاعیش ( غلى و زائم صازلُت 

 ،( بىاءا غلى و زائم صازلُت ) 11/2015/ 23 بخاعیش للمكغوع جهائي إؾخالم مدضغ ، جم إغضاص اإلاضة هظه مغوع

ٌ  طلً بػض فعالب بىاءا غلى و زائم ) ظلبه ضمً طلً وان و ؾترحاغهاإ و  الضمان هفالت غً الیض بغفؼ اإلالاو

 جدذ الضمان هفالت ؾابم في واهذ التي الخىفیظ خؿً هفالت غً الیض عفؼ عاكغ  بئصضاع طلً له ووان ،(صازلُت 

 مً وسخت مً یخيىن  ملفبػضها جم إعؾاٌ  ،( بىاءا غلى و زائم صازلُت ) 2015 /12/ 31 في اإلاؤعر 2975 عكم

 الاؾخالم مدضغ

 مً مؿخسغج + الیض عفؼ عاكغ  مً وسخخحن و الخىفیظ، خؿً هفالت غً الیض عفؼ ظلب مً وسخت و النهائي،

 اإلاالي الغالف مً اإلاؿضصة الاغخماصاث یبرػ الػملیت غلم ملف غضاصالىالئي ، لُخم إ الخؼیىت ؤمحن الى ئباالضغ 

 هیتاز حاإلاالبرمجت ومخابػت مضیغیت إلى یػاص صج 2.411.500.00 بــــــ اإلاكغوع هظا في واإلالضع الػملیت مً واإلاخبلي

 4 الكلف لىالیت

 236-10 عكم الغئاس ي لمغؾىمل وفلا ءاثاؤلاحغ  بيل ؤخعىا كض ؤهىا هجض الحالت هظه ؾتاصع  زالٌ ومً

 ها 4غلل غایت إلى الػملیت دسجیلب بضایت،  واإلاخمم اإلاػضٌ الػمىمیت الصفلاث بدىظیم اإلاخػلم
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لحي  متر 711على مسافت  الساخىت الشفخیت بالخزساهت حعبید طزيق " مشزوع: دراست خالت   الفزع الثاوي

 647-05باملزسىم الزئاس ي  " بً سىهت

م " مكغوع جىفیظ و ؾحر زعىاث مغث  متر 700غلى مؿافت  الؿازىت الؼفخیت بالخغؾاهت حػبیض ظٍغ

 :الخالیت  إلاغاخلا وفم اإلافخىح ظلب الػغو   ؤؾلىب ضمً جضزل باغخباعها " بً ؾىهت لخي 

 :الخالیت  الخعىاث و جضمىذ  :الخدضير أوال/مزخلت

البرامج  ضمً اإلاسجلت 1مضوهت محزاهُت الىالًت غلى هثب غً اظالغىا بػض  :املالي الغالف على الحصىل  1-

 إلالغعة وفلا صج،4248724000400 بـــــــــــ ملضع مالي غالف مً اؾخفاصث الىالیت ؤن لىا اللعاغُت الغحر ممغهؼة اجطح

البرمجت و مخابػت  مضیغیت غً (الصاصعة) بىاءا غلى و زائم صازلُت 201 6اهفيح 20 في اإلاؤعزت 014معك حسجیل

 بئحغاءاث ، و جمثلذ الىالیت مصالح باقغث ، خیث الىالیت والي الؿیض ظغف ممضاة مً الكلف اإلاحزاهُت لىالیت

 :واآلحي الػملیاث هظه

 ئهجاسهابالعمليت املزخص  :(  III-4)الجدول رقم 

 رخصت البرهامج رقم العمليت عىىان العمليت الزقم

م بالخ 01 غؾاهت الؼفخُت حػبُض ظٍغ

متر لخي  700 الؿازىت غلى مؿافت

 بً ؾىهت 

062 415 4381 4262 41  4793 45 

NK 

 صج 4248724000400

 : مً إغضاص العالبت باإلغخماص غلى وزائم الىالًت املصدر

 

 بهظه اإلاػني الكغوط صفتر إزضاع یؿخىحب اإلاكغوع لهظا اإلاغصىصة اللیمت إلى بالىظغ : الشزوط دفتر دادإع -6

 : الخالیت خلااإلاغ  خؿب طلً وان للض و الىالئُت الصفلاث لجىت ظغف مً ؾتاالضع  إلى الػملیت

 هظا في ؤغضث التي الخلىیت لبعاكتا ؤلاغخباع  بػحن ألازظ( ، و جم  مالي غغ  +جلني غغ ) قغوط صفتر إغضاص جم -

ٌ  جم التي و الكإن  4 بها اإلاكغوع حسجیل كبى

 لجىت صغىة بػض غلیه مىافلتها اغعاء و ؾتاللضع  الػمىمیت الصفلاث للجىت الكغوط صفتر مكغوع ؤخیل -

ٌ ( بىاءا غلى و زائم صازلُت ) لالحخماع الصفلاث ٌ  مىضىع اإلاكغوع هظا خى  08  زماهیت غضىن  في ؤغمالها حضو

بىاءا غلى و )الخدفظاث عفؼ بػض غلى مىذ الخإقحرة اإلاىافلت جمذ خیث 27/02/2016 بخاعیش طلً وان و ؤیام

 4 ( زائم صازلُت 

 

 

 

 

 

                                                           
1
ت مؼ عئِـ مصلحت اإلاحزاهُت و اإلامخلياث الظي ؤظلػىا غلى محزاهُت الىالًت لؿىت   بخدفظ و بضون طهغ اؾم و للب اإلاػني ، 2016 احغاء ملابلت قفٍى

  بىالًت الكلف 4 03/06/2018ًىم 
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 :1 الخالیت الخعىاث زالٌ مً اإلاغخلت بهظه اللیام یخم و   :الصفقت جىفیذ مزخلت /ثاهیا

 مؿبم جدضیض، مؼ  05/2016كم ع جدذ  اإلاىافؿت مكغوع إغضاص جم  طلب العزوض املفخىح عً الاعالن -1

 باللغت الىاظلت عاألاخغ  صىث بجغیضة الاغالن جم خیث ، وغحرها آحاٌ و قغوط مً بالصفلت یخػلم ما ليل

 28/02/2016 بخاعیش الفغوؿیت باللغت الىاظلت  LE PRESIDANT  وحغیضة،  28/02/2016 بخاعیش الػغبیت

ضة اليكغة الغؾمُت لصفلاث اإلاخػامل الػمىمي   ، باللغخحن الػغبُت و الفغوؿُت BOMOPباإلضافت لجٍغ

 باالضافت الى الخػلُم و إلصاق ؤلاغالهاث ، و الاعؾاٌ الى اإلاصالح اإلاخػاكضة الازغي 4

 اإلاهلت هظه مً یىم غآز هى ؤلایضاع یىم یيىن  و الػغو  لخدضحر همضة ؤًام 08زماهُت  بمضة آلاحاٌ خضصث و 

 ( 4بىاءا غلى و زائم صازلُت ) جلضیغ هإكص ى صباخا 11 الؿاغت غلى

 الكغوط لضفتر اإلاترشححن سحب و ، ؾابلا ةاإلاظوىع  ائضبالجغ  الصفلت غً الاغالن بػض :العزوض اسخقبال 2-

 صازل ؤما ، ىالًتال غىىان الا یدمل ال ظغف قيل في الػغو  ایضاع جم اإلاعلىبت، بالكغوط ؤهثر ومػغفتهم

كض جم  و " ملف الترشح " ،"الخلني الػغ "و "اإلاالي الػغ " ةغباع   غليهما مىخىب ؤظغفت   زالر فیىضؼ الظغف

 .فلغ  04صفاجغ قغوط ، واًضاع  04سحب 

 ظلب الػغو  بىص اإلادضصة الؿاغت هفـ في 2016 /04/03 یىمجم الفخذ  : و جقييم العزوض ظزفتألا  فخذ 3-

 فخذ للجىت مدضغ طلً بكإن فإغض ، بػغوضهم مخػهضیً ( 04 ) ؤعبػت للمىافؿت جلضم خیث الؼواٌ بػض الثاهیت

 ألاغضاء ظغف مً مىكؼ زاص بسجل طلً جضویً جم و ،( بىاءا غلى و زائم صازلُت ) وجلُُم الػغو   ألاظغفت

 . الحاضغیً

ش      ،( بىاءا غلى و زائم صازلُت )اللجىت كبل مً اإلاػض اإلادضغ زالٌ مً اكترخذ و 10/04/2012 بخاٍع

 ؤكل ؤهه لىغ 65/100تغالم غلى اإلاخدصل و الخلني بالػغ  اإلاؤهل ، بً ػغمُت م.م.ط.ف لاولتإلا اإلاؤكذ اإلاىذ

 4 ( ًىما 90جلضع بـــــ حؿػىن ) هجاػ إ إلاضة و صج 4042004000400بمبلغ  مالي غغ 

 اإلاظوىعة ؾابلا ،  بالجغائض اإلاؤكذ اإلاىذ غً ؤلاغالن وكغ :الصفقت واعخماد املؤقذ ىذامل عً الاعالن/ثالثا

 بعػىه ؤخض یلضم ولم اإلاؤكذ اإلاىذ غً ؤلاغالن صضوع  جاعیش مً ؤیام 10 ــــــــب اإلالضعة العػىن  مضة اؾدىفاص وبػض

 إلاىدت ؾخهاع ص ؤحل مً الىزائم مً مجمىغت مً خيىن اإلا الصفلت مكغوع ملف صًخم إغضا الصفلاث، لجىت ؤمام

( ، بىاءا غلى و زائم صازلُت )  يجلضیم جلغیغ : الخالیت الىزائم مً اإلالف هظا یخيىن  و الصفلاث لجىت جإقحرة

  ( ، بىاءا غلى و زائم صازلُت ) الصفلت إلاكغوع جدلیلیت بعاكت

 میى  طلً وان خیث الصفلت مكغوع ؾتالضع  ىالًتلل الػمىمیت الصفلاث لجىت بػضها جم صغىة

بىاءا غلى و زائم ) احخماغها مدضغ زالٌ مً الصفلت مكغوع غلى باإلحماع اللجىت وافلذ ؤیً 02/04/2016

بىاءا غلى و زائم ) الػمىمیت الصفلاث لجىت جإقحرة إلالغعة وفلا الیىم هفـ في  جإقحرتها وؤغعذ ،( صازلُت 

 ( 4صازلُت 

                                                           
ت مؼ عئِـ  1   مغاخل جىفُظ الصفلت مىضىع الضعاؾت، بخدفظ و بضون طهغ اؾم و للب اإلاػني ؤظلػىا غلى الظي  مىخب الصفلاثاحغاء ملابلت قفٍى

 بىالًت الكلف  05/06/2018ًىم  ،
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 للخإقحرة اإلاالي كبااإلاغ  في اإلاخمثلت اإلالتزم بها للىفلاث اللبلیت الغكابت هیئت غلى الصفلت مكغوع ؤخیل زم

إلمضائه مً كبل آلامغ بالصغف و اإلاخػامل اإلاخػهض لخضزل  یتىال ال مصالح إلى اإلالف ؤغیض زم ، غلى اإلالف

 الصفلت خحز الخىفُظ 4

 

بىاءا ) 18/04/2016ش بخاعی 119 عكم جدذ مسجل بالخضمت ألامغ  یصضعبػضها   : املشزوع اهجاس مزخلت/بعاار 

 إصضاع جاعیش مً ابخضاء حؿػىن ًىما  ــــــــب اإلادضصة و الصفلت جىفیظ آحاٌ خؿاب یبضؤ ومىه( غلى و زائم صازلُت 

ًخم ؤلاهجاػ جدذ إقغاف الجهاث الخلىُت )كؿم ألاقغاٌ الػمىمُت الخابؼ لىالًت الكلف مؼ  ،بالخضمت  ألامغ

 4 اإلاصالح الخلىُت الخابػت للىالًت (

بىاءا غلى و زائم )لىألاو  ألاقغاٌ خالت اإلاكغوع باهجاػ اإلايلفت اإلالاولت كضمذ ألاقغاٌ مً ؤلاهتهاء وبػض

 صج 1843654414400 بمبلغ 2016 /05/ 27 بخاعیش (صازلُت 

 ( 4 بىاءا غلى و زائم صازلُت ) 771 عكم بىىیت بىفالت مغفلت

 ممضاة الضمان اكخعاع خىالت و صفؼ لحىالت وفلا طلً وان و الدؿضیض مباقغةبػضها بضؤث غملُت 

 والخدىیل للدؿضیض الىالًت زؼیىت ؤمحن إلى اإلاكغوع ملف مً یخيىن  ملف عفلت ؤعؾلخا و آلامغ بالصغف  ظغف مً

  بــــــــ اإلالضع  اإلابلغ باقيب اإلالاولت لىفـالثاهُت  ألاقغاٌ خالت هاجلت زم للملاولت البىيي الحؿاب إلى

 اث الؿابلت ءاؤلاحغ  هفـ بكإجها جم و،   2016 /30/06 بخاعیش( بىاءا غلى و زائم صازلُت صج )2445064586400

 4  02 و 01 عكم ألاقغاٌ خالت إحمالي مبلغ حؿضیض جم یيىن  وبظلً

ٌ  للمكغوع مؤكذ إؾخالم مدضغ یمىذ ألاقغاٌ مً ؤلاهتهاء بػض:  خامسا / مزخلت غلق املشزوع بىاءا ) للملاو

 وبػض قهغ، 12 ـــــــب اإلالضعة و بالصفلت اإلادضصة الضمان مضة یغعي 2016 /29/12 بخاعیش ( غلى و زائم صازلُت 

 ،( بىاءا غلى و زائم صازلُت ) 04/2017/ 23 بخاعیش للمكغوع جهائي إؾخالم مدضغ ، جم إغضاص اإلاضة هظه مغوع

ٌ  طلً بػض فعالب بىاءا غلى و زائم ) ظلبه ضمً طلً وان و ؾترحاغهاإ و  الضمان هفالت غً الیض بغفؼ اإلالاو

 جدذ الضمان هفالت ؾابم في واهذ التي الخىفیظ خؿً هفالت غً الیض عفؼ عاكغ  بئصضاع طلً له ووان ،(صازلُت 

 مً وسخت مً یخيىن  ملفبػضها جم إعؾاٌ  ،( بىاءا غلى و زائم صازلُت ) 2017 /05/ 16 في اإلاؤعر 828 عكم

 + الیض عفؼ عاكغ  مً وسخخحن و الخىفیظ، خؿً هفالت غً الیض عفؼ ظلب مً وسخت و النهائي، الاؾخالم مدضغ

 4 غلم ملف غضاصالىالئي ، لُخم إ الخؼیىت ؤمحن الى ئباالضغ  مً مؿخسغج

مصالح والًت الكلف كض جلُضث باحغاءاث ابغام و جىفُظ هظه  ؤن هجض الحالت هظه ؾتاصع  زالٌ ومً

ضاث اإلاغفم الػام  247-15الصفلت  وفلا للمغؾىم الجضًض   4 اإلاىظم للصفلاث الػمىمُت و جفٍى
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 :خالصت الفصل 

 في ألاؾاس ي الغهً یيىن  یياص واؾؼ بكيل الىالًت جبرمها التي الػلىص إخضي الػمىمیت الصفلاث حػخبر

 جغقیض و لخجؿیض ؤصاة و ؤًضا .الخ...والاحخماغیت الاكخصاصیت الضولت ؾیاؾت لخىفیظ،  آلازغیً مؼ حػامالتها

 الخػاكض و ماؤلابغ  ظغیم غً یخجؿض جىفیظها و ، ؾىاء خض غلى واإلادلیت وؤلاكلیمیت الىظىیت الخىمىیت اإلاسععاث

 جدلیم لغغ  والاغخباعیت العبیػیت ألاشخاص و اإلاؤؾؿاث و واإلالاوالث والكغواث الاكخصاصیحن اإلاخػاملحن مؼ

 مما غحرها و اللىاػم كخىاءا و  ؾاثاالضع  واهجاػ الخضماث جلضیم و ألاقغاٌ واهجاػ اإلاغحىة، ؤهضافها و ضهااؤغغ 

 .الػامت الحاحاث جخعلبه
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 الخاثمة

ؼ ألاخيرة السىىاث في الجصابس سطسث ت مشاَز  زفػت التي البترول ازجفاع أسػاز مسخغلت - مخػددة جىمٍى

ؼ اللُام أجل من وذلك -سابلا الجصابس حػسفها لم كُاسُت أزكام إلى الصسف احخُاطي  استهدفت مخخلفت بمشاَز

 اإلاطازاث وإوشاء الطسكاث شم جظمىت الكبري  لألشغال خالل بسامج من الخحخُت، البنى ججدًد و جحسين

أالف   إهجاش جظمىت اإلاحلُت للخىمُت مخخلفت بسامج حسطير جم هفسه ؤلاطاز وفي السكك الحدًدًت شبكت وجىسُؼ

 إهجاش في الاغخماد جم ،...الغاش و الكهسباء جىصُل و السي  و الصحي الصسف شبكاث ججدًد و السكىُت الىحداث

ؼ هره مخخلف ىت أمىال غلى اإلاشاَز  جكلفت لخغطُت الدوالزاث من اإلاالًير مئاث التي خصصت الػمىمُت الخٍص

 من الػام اإلاال حماًت إلى مبدبُا جؤدي إجساءاتها أن اغخباز غلى الصفلاث الػمىمُت إبسام طٍسم غن إهجاشها،

 . أخسي  جهت من ؤلادازة مؼ الخػاكد في الساغبين اإلاخػاملين بين اإلاساواة مبدأ جطبُم وجظمن جهت،

 / نتائج الدراسة :  1

 اللاهىهیت  ءاثساؤلاج حشػب و صػىبت و طیتاالبيروكس  الخلییداث من حػاوي الػمىمیت الصفلاث لاجص  ما 

 الحاجاث جلبیت غن الخأخس و اإلاشازیؼ بػع إهجاش إلغاء حتى أو حػطیل أو جأخير في یساهم كد ما لخىفیرها،

 . حینها في اإلاحلیت

 الػام اإلاال صسف لخبریس كاهىهیت بیتاإجس  كػملیت الػمىمیت الصفلاث الػمىمیت الهیئاث حػخمد   

 یكاد بیىما ، ؤلاهفاق طسق  و أوجه سالمت جخص مساءالث من غلیها یترجب وما اللاهىهیت اإلاخالفاث غن والابخػاد

 الاكخصادیت الجدوي  ساثالدز  الحلیلي باالغخماد یخػلم فیما خاصت ، غاببا الػملیت لهره الاكخصادي البػد

 ذلك في فاإلاالحظ،  الػمىمیت السلطاث حػخمدها التي اإلاخخلفت السكابت أوجه من بالسغم ذلك و اإلاالیت و والفىیت

 أهمیت وزغم،  خاللها من اإلاشازیؼ إسىاد كیفیت و الػمىمیت الصفلت مؼ الخػامل في ؤلادازیت اإلالازبت غلبت هى

 اإلالازبت غلى الحسص أیظا یسخدعي ذلك أن إال ، اللاهىهیت ماثاوالالتز  الحلىق  طمان في اإلالازبت هره

 . الاكخصادیت

  ٌػبر جسشُد الاهفاق الػام غن ذلك الخطبُم الػملي ألفظل كفاءة في جىشَؼ اإلاىازد بما ًظمن جحلُم

 . خدغُم شفافُت الػملُاث اإلاالُت في ظل اإلايزاهُت الػامتل ، اإلاسجىةالاهداف 

 بل اإلاخػاكد اخخُاز في الشفافُت و اإلاساواة مساغاة غلى فلط جخىكف ال الػمىمُت الصفلت فػالُت إن 

 لجىت طٍسم غن الداخلُت سىاء بصىزجیها السكابت جحلُم مدي غلى حسصها و ؤلادازة حظىز  غلى أًظا جخىكف

 جمُؼ غلى اإلاشسع أحدثها التي الخاصت اللجان جلك في اإلاجسدة الخازجُت السكابت و الػسوض جلُُم و ألاظسفت فخح

اث جاتها باخخالف و اإلاسخٍى  اإلاػمىل  الخىظُماث و لللىاهين الػمىمُت الصفلاث مطابلت مدي مساكبت بهدف جدٍز

 إال الػامت اإلاىفػت جحلُم و الػام اإلاال حماًت أجل من الجصابس في الصازمت السكابُت آلالُاث جلك من بالسغم و بها

  . الػمىمُت الصفلت في الفساد مظاهس جمُؼ كمؼ ًمكن ال أهه

  ن و جأهُل اإلاىظفىن و ألاغىان الػمىمُىن اإلاكلفىن بخحظير و ابسام و جىفُر  و مساكبت هلص جكٍى

 الصفلاث الػمىمُت . 

 بالخأكُد فئجها ،لها محدد هى كما اإلاؤطسة بمىجب جىظُم الصفلاث الػمىمُت  جطبُلها السكابت جم إذا 

ؼ ، الػكس ًثبت الىاكؼ لكن بها اإلاػمىل  اإلالاًِس جطابم بئهجاشاث اإلاسدودًت جحلم سىف  سىاء اإلاىفرة فاإلاشاَز
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 لغُاب زاجؼ هراسِئت ، و  هىغُت ذاث أجها جلُا ًالحظ )الطسكاث(  الػمىمُت في ألاشغال خاصت و البىاء في

 بمخالفت للملاول  ٌسمح اإلاخػاكدة ، ما للمصلحت الخابػت ألاجهصة خاصت اإلاسخمسة و الخلىُت الدابمت السكابت

 إلى ًؤدي كله هرا كالسشىة ، و غيرها ، أخسي  ممازساث دخىل  إلى باإلطافت الصفلت ، في الىازدة ملاًِس ؤلاهجاش

 الشفافُت ، أهداف لخحلُم بػد ًصل لم الػمىمُت الصفلاث في اإلاطبم اإلاسدودًت ، فالخىظُم جحلُم غدم

 اإلاسدودًت . و الفػالُت

 : الفرضيات اختبار/  2

، ًجب أن لظمان هجاغت الطلباث الػمىمُت و الاسخػمال الحسن للمال الػام   محققة : الفسطُت ألاولى-

ت الىصىل للطلباث الػمىمُت و اإلاساواة في مػاملت اإلاسشحين  جساعى في الصفلاث الػمىمُت مبادا حٍس

 .وشفافُت الاجساءاث 

لين ًخم الػمىمُت الصفلاث إبسام ألن غير محققة:  لثاهُتالفسطُت ا-  إجباع هي الخػاكد في الػامت اللاغدة  :بطٍس

لت ٌػخبر الري و الػسوض طلب أسلىب  أكس كما غام كأصل صفلاتها إلبسام اإلاخػاكدة اإلاصلحت إلیها جلجأ طٍس

ت و الحم ألاحُان بػع في لها  هرا و اإلاػلدة الشكلُت ؤلاجساءاث إلى اللجىء دون  مػها اإلاخػاكد إخخُاز في الحٍس

 .كئسخثىاء بىىغُه التراض ي مظلت جحت

اث  خخلف، ج محققة:  لثتالفسطُت الثا  إال أن كال غلى الصفلاث الػمىمُت في الجصابس السكابُت ألاجهصةمسخٍى

 الشسغُت زكابت غلى جسجكص أكثر جهت من أجها اإلاالحظ و الػامت،  ألامىال غلى السكابت جحلُم في أساس ي دوز  منها له

 السكابت مُدان في الساغت حدًث هي و التي الػامت اإلاىازد في حسُير الىخابج و جلُُم ألاداء مبادا بئزساء تهخم وال

 . الػام غلى اإلاال

و جىفیر صفلاث والًت الشلف جخم  ابسام في اإلاخبػت حلااإلاس  جمیؼ أن إلى الخىصل جم محققة :  الفسطُت السابػت

 . الػمىمیت الصفلاث جىظُم في اإلاركىزة و الكیفیاث وفم  الاجساءاث
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 العربية باللغة املراجع : أوال

 الكتب – 1

 .  2008خؿً زلف فلُذ ، اإلاالُت الػامت ، غالم الىخب الحضًث لليكغ و الخىػَؼ ، الاعصن ، -

الثالثت ، صًىان اإلاُبىغاث الجامػُت ، الجؼائغ ، مدمض غباؽ مدغػي ، اكخهاصًاث اإلاالُت الػامت ، الُبػت -

2008 . 

 . 2008مهُفى الفاع ، الاصاعة اإلاالُت الػامت ، الُبػت الاولى ، صاع أؾامت لليكغ و الخىػَؼ ، الاعصن ، -

مىهىع مُالص ًىوـ ، مباصئ اإلاالُت الػامت ، الُبػت الاولى ، ميكىعاث الجامػت اإلافخىخت ، بضون ميان -

 . 1991، ، لليكغ 

ػت ومباصئ الػامت الاصاعة غلم الحلى، ماحض عاغب- ت، اإلاػاعف، ميكأ الاؾالمُت، الكَغ  . 2004  الاؾىىضٍع

مدمض غىن الىفغاوي . الغكابت اإلاالُت في الاؾالم . الُبػت الاولى ، مىخبت و مُبػت الاقهاع ، مهغ ، صون -

ش ، م   . 26جاٍع

ت و اإلاالُت غلى ألاحهؼة الحيىمُت . الُبػت ألاولى ، غمان ، ؾلُمان خمضي سحُماث اللبُالث . ال- غكابت الاصاٍع

 .  1998مىخبت الثلافت لليكغ و الخىػَؼ  

ت ، الضاع الجامػُت للُبؼ - غبض الفخاح الصحً . الغكابت و اإلاغاحػت  غلى اإلاؿخىي الىلي و الجؼئي ، الاؾىىضٍع

  . 1999و اليكغ و الخىػَؼ ،

.  الغكابت اإلاالُت الػلُا هدى أؾلىب الخُىع. الُبػت ألاولى ، بضون ميان اليكغ ، مهغ ، فُهل فسغي مغاص -

1978  . 

ت ، الػضص -  ؼ حجاػي ." الغكابت اإلاالُت " . مجلت الػلىم ؤلاصاٍع ، صاع النهًت الػغبُت 1967، مهغ ،  1غبض الػٍؼ

 ، 

ت و الخُبُم-  ت . مدمض غىف الىفغاوي . الغكابت اإلاالُت الىظٍغ  . مؤؾؿت قباب الجامػت ، الاؾىىضٍع

زمة ملشروعية العقد إلاداري وأهميتها في أداء السلطة العامة -
ّ
لؤي عبد الكريم، ألاسس القاهوهية الال

 . 1111، 35لواجباتها، مجلة ديالي، جامعة املستىصرية، العراق، العدد 

إلاداري، ديوان املطبوعات الجامعية، الجسائر، عمار عوابدي، القاهون إلاداري الجسء الثاوي اليشاط -

 . 1112الطبعة الخامسة، 

 . 2007اف هىػان، اللاهىن الاصاعي، صاع الثلافت لليكغ والخىػَؼ، غمان، الُبػت ألاولى، ى ه-

ت، اللغاعاث –خؿام مغس ي، أنىل اللاهىن الاصاعي - الخىظُم الاصاعي، الًبِ الاصاعي، الػلىص الاصاٍع

ت ت، الُبػت ألاولى ، ، -الاصاٍع  2012صاع الفىغ الجامعي، الاؾىىضٍع

ت، صاع الػلىم لليكغ والخىػَؼ، غىابت،-  . 2005مدمض الهغير بػلي، الػلىص الاصاٍع

 .  2009غماع بىيُاف، الهفلاث الػمىمُت في الجؼائغ، حؿىع لليكغ والخىػَؼ، الجؼائغ، الُبػت الثاهُت، -

ث الػمىمُت في اللاهىن الجؼائغي، صًىان اإلاُبىغاث الجامػُت، الجؼائغ، كضوج خمامت، غملُت إبغام الهفلا-

 .2008الُبػت الثالثت،
 . 2013مىلىص صًضان، كاهىن الهفلاث الػمىمُت، صاع بللِـ، الجؼائغ، -

م، كاهىن الهفلاث الػمىمُت، كهغ الىخاب، البلُضة، -  .2005فًُل قبلي، خمؼة غبض الىٍغ
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ه، خؿِىت -
ّ
ش بً ػاًض، جلىين الهفلاث الػمىمُت في الجؼائغ، صاع هىمت للُباغت واليكغ، غلي مػُى الل قٍغ

 .2012الُبػت الثاهُت، 

ؼ في إَاع جىظُم الهفلاث الػمىمُت، صاع الخلضوهُت لليكغ و الخىػَؼ، الجؼائغ، - زغش ي الىىي، حؿُير اإلاكاَع

2011. 

ث آلاثاع، صاع الجامػت الجضًضة لليكغ، مدمض فؤاص غبض الباؾِ، الػلض الاصاعي اإلالىماث الاحغاءا-

ت،   .2006الاؾىىضٍع

ت، صاع الفىغ الجامعي، - مدمض أهىع خماصه، كىاغض وإحغاءاث جىظُم اإلاىاكهاث واإلاؼاًضاث والػلىص الاصاٍع

ت،   .2003الاؾىىضٍع

ت )ؤلابغام، الخىفُظ، اإلاىاػغا- ؼ غبض اإلاىػم زلُفت، الاؾـ الػامت للػلىص الاصاٍع ث(، صاع الفىغ غبض الػٍؼ

ت،  . 2007الجامعي، الاؾىىضٍع

ت، صاع الثلافت لليكغ والخىػَؼ، غمان، الُبػت ألاولى، -  . 2010زلف الجبىعي، الػلىص الاصاٍع

ؼ الجؼائغي، الُبػت الاولى، صاع الغاًت - ػوػو ػولُست ، حغائم الهفلاث الػمىمُت والُت ميافدتها في الدكَغ

 . 2003لليكغ و الخىػَؼ ،الاعصن ،

 .2004هانغ لباص، اللاهىن ؤلاصاعي الجؼء الثاوي اليكاٍ ؤلاصاعي، مُبػت لباص، الجؼائغ، الُبػت ألاولى، -

ؤاص حجغي، كاهىن الهفلاث الػمىمُت اللىاهين الخانت باالكخهاص، صًىان اإلاُبىغاث الجامػُت، ف -

 . 2006الجؼائغ، الُبػت الغابػت، 

 امللتقيات و الىدوات : -1

اى ، اوػياؽ اإلاغؾىم الغئاس ي الجضًض ص . - غلى جغقُض الىفلاث ، مسبر الخىمُت الاكخهاصًت  247-15حضاع ٍع

ت في الجؼائغ ،   .، الجؼائغ 2، حامػت البلُضة  23/05/2017و البكٍغ

بكير مهُُفى ، كاهىن  الهفلاث الػمىمُت بين ججضًض الُاث الغكابت و ججؿُض الغقاصة في نغف اإلاال -

ني ألاول ، ًىمي الػام ،    الجؼائغ . 2، حامػت البلُضة  2017ماي  24و23اإلاؤجمغ الَى

أ. قخىان خىان  ، فػالُت كىاغض إبغام الهفلاث الػمىمُت في خماًت اإلاال الػام ، مسبر الخىمُت الاكخهاصًت -

ت في الجؼائغ، ًىم   ، الجؼائغ. 2، حامػت البلُضة  24/05/2017و البكٍغ

ت بين الجؼائغ في الفؿاص ميافدت في الغكابت أحهؼة صوع  ، أمال جمام ٌػِل . يالػال غبض  خاخا -  ، الخُبُم و الىظٍغ

ني اإلالخلى  ، وعكلت حامػت ، الؿُاؾُت الػلىم و الحلىق  ولُت ، إلايافدت الفؿاص اللاهىهُت آلالُاث خىل  الَى

2008 . 

 بمىاؾبت مضازلت الجضًض"، اللاهىن  يىء غلى الػمىمُت الهفلاث في اإلاالي اإلاغاكب جضزل "مجال غثمان، صعاجي-

 مدمض وحامػت والًت بين بالخيؿُم اإلاىظم 247 - 15 الجضًض الهفلاث الػمىمُت كاهىن  خىل  الضعاس ي الُىم

 . 17/12/2015 بؿىغة زًُغ ،

 صعاس ي ًىم جىظُم بمىاؾبت مضازلت الجضًض"، اللاهىن  يىء في الػمىمُت الهفلاث غلى الغكابت خمؼة،" زًغي  -

 .. 2015 الجؼائغ، اإلاؿُلت، حامػت الػمىمُت، الهفلاث كاهىن  خىل 
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اإلاػضل  236-10مؿػىصة غماعة، الُبُػت اللاهىهُت للهفلاث الػمىمُت في إَاع كاهىن الهفلاث الػمىمُت  -

ني13/01/2013اإلاؤعر في  03-13واإلاخمم باإلاغؾىم الغئاس ي  الؿاصؽ  ، مضازلت ملضمت يمً اإلالخلى الَى

 ،2013ماي20خىل صوع كاهىن الهفلاث الػمىمُت في خماًت اإلاال الػام، حامػت ًحي فاعؽ اإلاضًت، ًىم 

ػُت، مضازلت ملضمت - حمُلت خمُضة، مفهىم الهفلاث الػمىمُت بين الُبُػت الخػاكضًت واللُىص الدكَغ

ني الؿاصؽ خىل صوع كاهىن الهفلاث الػمىمُت في خماًت  اإلاال الػام، حامػت ًحي فاعؽ يمً اإلالخلى الَى

 . 2013ماي20اإلاضًت، ًىم 

م، مغاخل ابغام اإلاىا ني الؿاصؽ كهالىاقني مٍغ ت في الهفلاث الػمىمُت، مضازلت ملضمت يمً اإلالخلى الَى

 2013ماي20خىل صوع كاهىن الهفلاث الػمىمُت في خماًت اإلاال الػام، حامػت ًحي فاعؽ، اإلاضًت، ًىم 

ض هغواصن، َغق  ني الؿاصؽ خىل وإحغاءاث إبغام الهفلاث الػمىمُتفٍغ ، مضازلت ملضمت يمً اإلالخلى الَى

 2013ماي20صوع كاهىن الهفلاث الػمىمُت في خماًت اإلاال الػام، حامػت ًحي فاعؽ، اإلاضًت، ًىم 

في هاصًت، جىؾُؼ مجال كاهىن الهفلاث الػمىمُت وإغاصة هُيلت وجىظُم إحغاءاث إبغام الهفلاث  يٍغ

ني اإلاخػلم بالهفلاث الػمىمُت في ظّل اإلاغؾىم الػم ىمُت، مضازلت ملضمت يمً أقغال الُىم الضعاس ي الخيٍى

، اإلاىظم مً َغف حامػت مدمض بىيُاف بالخيؿُم مؼ ولُت الحلىق والػلىم الؿُاؾُت، 247-15الغئاس ي 

 .06، م 23/02/2016اإلاؿُلت، ًىم 

ؼ الجؼائغي، مغاص بلىػُباث، مجال جُبُم كاهىن الهفلاث ال مضازلت ملضمت يمً أقغال ػمىمُت في الدكَغ

ني الؿاصؽ خىل صوع كاهىن الهفلاث الػمىمُت في خماًت اإلاال الػام، حامػت ًحي فاعؽ،اإلاضًت،  اإلالخلى الَى

 .05، م 2013ماي  20ًىم 

أقغال الُىم قىقي، إحغاءاث إبغام وجىفُظ الهفلاث الػمىمُت في إَاع اللاهىن الجضًض، مضازلت ملضمت في 

ًاث اإلاغفم الػام، اإلاىظم بيلُت الحلىق والػلىم  الضعاس ي خىل الخىظُم الجضًض للهفلاث الػمىمُت وجفٍى

 صٌؿمبر 17الؿُاؾُت، حامػت مدمض زًُغ، بؿىغة، ًىم 

، مضازلت ملضمت يمً 247-15غباؽ، َغق وأؾالُب إبغام الهفلاث الػمىمُت في ظل أخيام اإلاغؾىم 

م مً َغف ولُت أقغال الُىم الض
ّ
ًاث اإلاغفم الػام، اإلاىظ عاس ي خىل جىظُم الهفلاث الػمىمُت وجفٍى

 ،2015صٌؿمبر 17الحلىق والػلىم الؿُاؾُت، حامػت مدمض زًُغ، بؿىغة، ًىم 

ًدُىف خؿين، جلضًم خالت غملُت صعاؾت خالت، مضازلت ملضمت يمً أقغال الُىم 06،1أهظغ اإلااصة 

غبض الحمُض مهغي، ًىم  2ت في الجؼائغ، اإلاىظم مً َغف حامػت كؿىُُىت الضعاس ي خىل الهفلاث الػمىمُ

 2015صٌؿمبر  14

مىس ى ناصقي، الاحغاءاث الػملُت لىُفُت جدًير وإغضاص صفاجغ الكغوٍ، مضازلت ملضمت يمً أقغال الُىم 

ًاث اإلاغفم الػام، اإلاىظم ىق والػلىم بيلُت الحلالضعاس ي خىل الخىظُم الجضًض للهفلاث الػمىمُت وجفٍى

 2015صٌؿمبر17حامػت مدمض زًُغ، بؿىغة، ًىم الؿُاؾُت، 

ؼ الجؼائغي، مضازلت ملضمت يمً أقغال الُىم  اع اإلافاهُمي للهفلاث الػمىمُت في الدكَغ لػىع بضعة، ؤلَا

ًاث اإلاغفم الػام، اإلاىظم بيلُت الحلىق والػلىم  الضعاس ي خىل الخىظُم الجضًض للهفلاث الػمىمُت وجفٍى

 2015صٌؿمبر17اؾُت، حامػت مدمض زًُغ، بؿىغة، ًىم الؿُ
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 املجالت :  -5

فُهل وؿُغت، الىظام اللاهىوي للهفلاث الػمىمُت وآلُاث خماًتها، مجلت الاحتهاص اللًائي، حامػت مدمض -

 ،05زًُغ، بؿىغة، الػضص

مجلت الاحتهاص للضعاؾاث غاكلي فًُلت، الىظام اللاهىوي للهفلاث الػمىمُت وصوعه في حؿُير اإلاال الػام، -

 2015، ؾبخمبر09اللاهىهُت والاكخهاصًت، اإلاغهؼ الجامعي لخمىغاؾذ، الػضص 

 أَغوخاث و عؾائل :  -4

زًغي خمؼة ، الُاث خماًت اإلاال الػام في اَاع الهفلاث الػمىمُت ، أَغوخت لىُل قهاصة صهخىعاه الػلىم -

 جؼائغ، ال 01، حامػت الجؼائغ  2014/2015في الحلىق ، 

مظهغة جسغج لىُل قهاصة صقىقت اًت ، أثغ جغقُض ؤلاهفاق الػام في جدلُم الؿُاؾت الاكخهاصًت اليلُت ، -

 ، 2016/2017ماؾتر ، حامػت مدمض بىيُاف ،اإلاؿُلت ، 

 الحلىق، حامػت مدمض في ماؾتر قهاصة لىُل مظهغة الفؿاص، كاهىن  في الػمىمُت الهفلاث حغائم مػمغ، ؾاًذ-

 2014 /2013 بؿىغة، زًُغ،

 في صولت صهخىعاه الجؼائغي ، أَغوخت اللاهىن  في الػمىمُت الىفلاث جىفُظ غلى الغكابت الهالح، مدمض فىُيل-

 2010/2011الجؼائغ، الجؼائغ، الػام ،حامػت اللاهىن 

 الػلىم في صهخىعاه أَغوخت الػمىمُت، الهفلاث مجال في ؤلاصاعي  الفؿاص ميافدت غباؽ، آلُاث ػواوي -

   2012/2013 ، زًُغ مدمض حامػت ، بؿىغة، اللاهىهُت

 مىلىص حامػت صهخىعاه، جيزي وػو ، أَغوخت الػمىمُت، الهفلاث مجال في الفؿاص مىاحهت ألُاث هاصًت، جُاب-

 .  2013مػمغي ، 

ىُت الػمىمُت الهفلاث عكابت الؼهغاء، فاَمت فغكان  -  اللاهىن،الجؼائغ ، في ماحؿخير عؾالت الجؼائغ، في الَى

 2007الجؼائغ، حامػت

ماوؼ غبض الحفُظ، َغق إبغام الهفلاث الػمىمُت وهُفُت الّغكابت غليها في ظل اللاهىن الجؼائغي، مظهغة -

 .05، م 2008ماحؿخير، حامػت أبي بىغ بللاًض،جلمؿان، ولُت الحلىق، جسهو كاهىن غام، 

ت في - ني ههغ الكٍغف غبض الحمُض، الػلىص الاصاٍع ؼ الجؼائغي، مظهغة جسغج لىُل إحاػة اإلاػهض الَى الدكَغ

ني لللًاء، صفػت   .2004، 12لللًاء، اإلاػهض الَى

حامػت غبض ملضمت لُلبت الؿىت الثاهُت ماؾتر، جُاب هاصًت، مدايغاث في ماصة كاهىن الهفلاث الػمىمُت، -

 2014/2015 الغخمً ميرة، بجاًت، ولُت الحلىق والػلىم الؿُاؾُت، كؿم الحلىق،

قلُمي ؾهام، الىظام اللاهىوي للملحم في الهفلاث الػمىمُت في الجؼائغ، مظهغة ماحؿخير، حامػت باجي -

 2011مسخاع، غىابت، ولُت الحلىق، فغع كاهىن غام، جسهو كاهىن إصاعي، 

ىؾف بدغي اؾماغُل، الًماهاث في مجال الهفلاث الػمىمُت في الجؼائغ، مظهغة ماحؿخير، حامػت بً ً-

 2009بً زضة، الجؼائغ، ولُت الحلىق، فغع كاهىن الضولت واإلاؤؾؿاث الػمىمُت، 

حلُل مىهُت، اإلاىافؿت في الهفلاث الػمىمُت في الجؼائغ، أَغوخت صهخىعاه، حامػت بً ًىؾف بً زضة، -

 2015الجؼائغ، ولُت الحلىق، جسهو كاهىن غام، 

 الىصوص القاهوهية و التىظيمية : -3
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 ، اإلاخػلم بالىكاًت مً الفؿاص و ميافدخه اإلاػضل و اإلاخمم . 2006فُفغي  20، اإلاؤعر في  01-06  الامغ، عكم-

، اإلادضص لهالخُاث اإلافدكُت الػامت للمالُت ،  2008فُفغي 22، اإلاؤعر في  272-08اإلاغؾىم الخىفُظي ، عكم -

 15ج،ع ، غضص 

لُت 17إلاؤعر في ، اإلاخػلم بمهام مجلـ اإلاداؾبت ، ا 20-95الامغ، عكم  -  39/ ج.ع غضص  1995حٍى

لُت07اإلاؤعر في  17-84كاهىن ، عكم  ضة عؾمُت ، غضص  1984حٍى ، مؤعزت  28، اإلاخػلم بلىاهين اإلاالُت ، حٍغ

لُت10في   1984حٍى

 بها، ًلتزم التي للىفلاث الؿابلت بالغكابت اإلاخػلم ، 1992هىفمبر 14 في اإلاؤعر 414 - 92 ، عكم الخىفُظي اإلاغؾىم-

ضة ناصع في    1992 17، الػضص   82 عكم الغؾمُت الجٍغ

 بالػمال الخام ألاؾاس ي اللاهىن  ًخًمً ، 1990 اهخىبغ 27 في مؤعر ، 334 - 90 عكم الخىفُظي اإلاغؾىم-

ضة في ناصع باإلاالُت، اإلايلفت باإلصاعة لألؾالن الخانت الخابػين  ، 1990، 7،الػضص  46 عكم الغؾمُت الجٍغ

 ، جىظُم  2015ؾبخمبر 16 اإلاىافم 1436 غم الحجت طي في ، اإلاؤعر 247 -15، عكم  الغئاس ي اإلاغؾىم-

ٌ الػمىمُت الهفلاث ضة في ناصع اإلاغفم الػام، وجفٍى  غام الحجت طو 6 في مؤعزت ، 50 غضص الغؾمُت الجٍغ

 ،  2015ؾبخمبر 20 اإلاىافم 1436

 للاهىن اإلاضوي، اإلاػّضل واإلاخّممًخًمً ا 1975ؾبخمبر 26اإلاؤعر في  58- 75أمغ عكم  -

اإلاخًمً جىظُم الهفلاث الػمىمُت، 1991هىفمبر09اإلاؤعر في  434-91، اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 03اإلااصة  

ضة الغؾمُت، الػضص  )ملغى(. 57الجٍغ

خّمم اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 2009ماي 2اإلاؤعر في  148-09اإلاغؾىم الخىفُظي عكم -  اإلاؤعر 227-98، ٌػّضل ٍو

لُت13في  ضة الغؾمُت، الػضص  1998حٍى  .26واإلاخػلم بىفلاث الضولت للخجهيز، الجٍغ

، واإلاخّمم ًخػلم بىفلاث الضولت للخجهيز اإلاػّضل 13/07/1998اإلاؤعر في  227-98اإلاغؾىم الخىفُظي عكم -

ضة الغؾمُت، الػضص   .51الجٍغ

ؼ أو ًدضص  2013فُفغي 21، كغاع وػاعي مكترن اإلاؤعر في 02اإلااصة- مػاًير جسهُو مىاعص اإلايزاهُت للمكاَع

ضة الغؾمُت، الػضص  .40البرامج اإلالترخت بػىىان مسُُاث البلضًت للخىمُت، الجٍغ

ل 10كغاع وػاعي مكترن اإلاؤعر في - ًدضص وؿبت الاكخُاع مً إًغاصاث الدؿُير في ميزاهُاث  2016أفٍغ

ضة الغؾمُت، الػضص   .24البلضًاث، الجٍغ

ضة الغؾمُت، الػضص  2011حىان 22اإلاؤعر في 10-11كاهىن عكم ، 177اإلااصة    371ًخػلم بالبلضًت، الجٍغ

ًخًمً إوكاء نىضوق الخًامً  2014ماعؽ  24اإلاؤعر في 116-14غؾىم الخىفُظي عكم ، اإلا12و 6إلااصة ا-

ضة الغؾمُت، الػضص دضص مهامه وجىظُمه وؾيره، الجٍغ  19والًمان للجماغاث اإلادلُت ٍو

 الكتب باللغة الفروسية :  -6
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