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ء ٕ  

 : املتواضع عملي أهدي مثرة النبيئني وخامت املرسلني خري على والسالم  والصالة احلمد

أمي  ، بشيء علي يبخال مل و اللذان ، احلياة تكون علماني كيف من إىل ، األعلى مثلي إىل
 .أبي

 وراء كل وكان . النجاح طريق شاركين و ، األعوام هذه طوال وصرب شجعين من إىل كل

 .النجاح و العلم يف طريق أخطوها خطوة

 روح فيهم أجد الذين الدراسة يف وزمالئي أصدقائي وكل وأخواتي إخوتي مجيع إىل

 العلم طريق إىل وأوصلونا تعليمنا على تعبواو سهروا الذين إىل ، الصدق والوفاء واإلخالص

  .تشجيع بكلمة ولو ساعدني من وكل األساتذة اجلامعيني إىل كل ، واملعرفة
وأخص بالذكر األستاذ املشرف بن معمر رابح و األستاذ بن ويس أمحد واألستاذ براهيم 

  .األبيض هلم حتية تقدير وإجالل
  c,² اcĶèɓ ر²!ش                                                                             

                   
  



 
 

  شكر وعرفان   
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 ملخــص
 

لتي رأينا فيها لى في دور و فعالية الصفقات العمومية و في حماية المال العام، و اجإن دراستنا تت

كل اإلجراءات التي تحيط بالصفقة العمومية بما فيها من عمليات إبرام و مراقبة، و كما رأينا أيضا 

النصوص و القوانين التي سعى المشرع الجزائري من خاللها إلى تنظيم الصفقات العمومية و تجنبها 

  :اإلشكالية التاليةمن خالل .من كل صور الفساد

  ؟247-15قابة على تنفيذ الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي ما مدى تطبيق الر

  :ما جعلنا نتوقع فرضيات لهذه اإلشكالية تمثلت فيما يلي

الصفقات العمومية تحقق مبدأ المساواة بين المتعاهدين المتعاقدين لتحقيق االقتصاد في  -

 .تنفيذها

لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض  تتم عملية إجراء الرقابة على الصفقات العمومية من طرف

كرقابة داخلية طبقا للقوانين و التشريعات المعمول بها و لرقابة الهيئات المالية كرقابة المراقب المالي 

 و المحاسب العمومي و المفتشية العامة للمالية و مجلس المحاسبة
Résume 

Notre étude montre le rôle et l'efficacité des marchés publics et la protection des 
deniers publics, et nous avons vu toutes les procédures qui entourent l'affaire 
publique, y compris les opérations de conclusion et de suivi, et comme nous l'avons 
vu aussi les textes et lois qui ont cherché le législateur algérien à travers lequel de 
réglementer les transactions publiques et éviter toute forme de corruption a travers le 
problème suivant: 
Quel est le contrôle de la mise en œuvre de l'application des marchés publics en vertu 
du décret présidentiel 15-247? 
Ce qui nous a fait attendre à des hypothèses pour ce problème sont les suivants: 
- les transactions publiques atteignent le principe de l'égalité entre les entrepreneurs de 
pour réaliser des économies dans sa mise en œuvre. 
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  : ةممقد

 مخططات لتنفیذ فعالیة األكثر االقتصادیة و القانونیة األداة العمومیة تعتبر الصفقات  

 أساسا تقوم الحكومة تنتهجها التي االستثمار سیاسة ان سواء، ذلك حد على و المحلیة الوطنیة التنمیة

 بالخزینة الوثیقة لصلتها نظرا ,المجال هذا في أساسي بدور تضطلع العمومیة التي الصفقة آلیة على

 ، العام المال تبدید ، االختالس ، الرشوة : بشتى أنواعه الفساد من  العام المال وألهمیة حمایة، العامة
 كنف في استخدامه منا یتطلب الدولة قبل أعوان من العام المال استخدام أن حیث ... ، المحاباة نحةج

  . القانون علیه نص ما حدود في و الشفافیة
 أحد أو الدولة تستخدم الذي العام المال حمایة في نموذجي دور العمومیة للصفقات أن كما

 الحمایة و الوقائیة الحمایة أو قبلیة حمایة أنواع حمایةال تتخذ حیث ، العام القانون مؤسساتها وسائل

 الصفقات في العام المال حمایة أن فاألصل  القضائیة الحمایة أو الحمایة اإلداریة أو البعدیة،

 إجراءات و شروط في الفاسدین من قبل الفساد دخل إذا لكن اإلداري، القانون في یندرج العمومیة

 . قضایاه في بالفصل الجنائي انونالق اختص العمومیة الصفقات

 و قبل من الموجودة الثغرات سد بفعل مرات لعدة تعدیال عرف العمومیة الصفقات تنظیم إن
 247-15، كان آخرها المرسوم الرئاسي  المترشحین بین الفاعلیة و الضمانات المزید من منح

 أولى قدات المرفق العام، م المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویض2015-09-16المؤرخ في 

 لعروضا تقدیم بمرحلة بدء  الرئاسي المرسوم في كبیرة عنایة المتعاقد للمتعامل الجزائري المشرع

 .اإلداریة المنازعة باب إلى ووصوال

  
 مجموع تتضمن حیث فعالیة، الرقابة أنواع أكثر من المالیة والهیئات األجهزة رقابة تعتبرو 

 قانون بموجب المنظمة الرقابة أن كما العمومیة، المؤسسات جمیع على المطبقة المالیة الرقابة أنواع

، العمومیة النفقات ترشید في هام بشكل تساهم الرقابة، من أخرى بأنواع والمدعمة العمومیة الصفقات



 مقدمة                                                                             

3 
 

 والمحاسب المالي المراقب طرف من تمارس سابقة، رقابة إلى المالیة، والهیئات األجهزة رقابة وتنقسم

  .ةالمحاسب مجلس إلى باإلضافة للمالیة، العامة المفتشیة بها تقوم الحقة ورقابة العمومي،
والرتباط الصفقة العمومیة بالخزینة العامة فإنها تخضع لرقابة خاصة أثناء تنفیذها وذلك 
لترشید النفقات العامة و الحد من كل التصرفات السلبیة التي تسبب هدر المال العام، كما یكون 

  . دفها ضمان تطبیق القوانین و القواعد التنظیمیةه
  :ولإللمام أكثر بجوانب الموضوع سنحاول اإلجابة على اإلشكالیة التالیة

  
  :اإلشكالیة

  ؟247- 15ما مدى تطبیق الرقابة على تنفیذ الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي 
  :و هذا یجرنا إلى طرح األسئلة الفرعیة التالیة 

 مفهوم الصفقات العمومیة؟ و ماهي مراحل تحضیرها؟ما هو  - 

-15كیف تتم عملیة الرقابة أثناء تنفیذ عقد الصفقة العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي  - 
 ؟247

  
  :فرضیات الدراسة

الصفقات العمومیة تحقق مبدأ المساواة بین المتعاهدین المتعاقدین لتحقیق االقتصاد في  - 
 .تنفیذها

قابة على الصفقات العمومیة من طرف لجنة فتح األظرفة وتقییم تتم عملیة إجراء الر  - 
العروض كرقابة داخلیة طبقا للقوانین و التشریعات المعمول بها و لرقابة الهیئات المالیة 
كرقابة المراقب المالي و المحاسب العمومي و المفتشیة العامة للمالیة و مجلس 

 .المحاسبة
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  :مبررات اختیار الموضوع
 ي االطالع أكثر على جوانب الصفقات العمومیة الرغبة ف - 

 اظهار دور الصفقات العمومیة في مجال التنمیة - 

  الوقوف على أهمیة الرقابة على المال العام و مكافحة الفساد - 

 :أهمیة الدراسة

تكمن أهمیة الموضوع في محاولة إبراز الدور الذي تلعبه الصفقات العمومیة و التي تبرمها 
ة لتحقیق أهداف و مخططات الدولة الرامیة إلى بعث التنمیة المحلیة و ذلك األجهزة اإلداری

بالرقابة التي تفرضها الدولة من خالل فرض إجراءات رقابیة على الصفقات العمومیة، التي 
  .تهدف لحمایة المال العام من التبدید و االختالس

  :المنهج واألدوات المستخدمة
  في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحلیليللتحقق من صحة الفرضیات اعتمدنا 

  :صعوبات البحث
 .نقص المراجع بكلیتنا خاصة منها المتعلق بقانون الصفقات - 

 .الوقت الكافي لإللمام و اإلحاطة أكثر بحیثیات الموضوع - 

  
  :تبریر خطة البحث

فصلین، انطالقا من المعلومات المتوفرة لنا وبناء على طرح أهداف البحث فقد قسمناه إلى 
اإلطار المفاهیمي للصفقات العمومیة من حیث مفهوم الصفقة العمومیة  األول الفصلتناول 

آلیات الرقابة التي  الثاني الفصلوماهیتها وطرق إبرامها و كذا آلیات تنفیذها، في حین عني 
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ء من حیث سلطات اإلدارة أثنا أثناء تنفیذ الصفقة العمومیة 247-15حددها المرسوم الرئاسي 
  .تنفیذ الصفقة العمومیة و من حیث الرقابة التكمیلیة على عقد الصفقة العمومیة

  



  
  
  
  
  
  

  

  

}األول الفصل{  
  لصفقات العموميةأحكام ا
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  صفقات العمومیة أحكام ال : الفصل األول
في  كبرى أهمیة من لها لما العمومیة للصفقات خاصة أهمیة الجزائري المشرع أولى لقد

نصوص خالل من جلیا ذلك ویبدو البالد ، اقتصاد  و مختلفة زمنیة حقب في صدرت التي القانونیة اّل
 في وإلجراءات خاصة إبرام لطرق تخضع العمومیة فالصفقات مختلفة، اقتصادیة وسیاسیة مراحل في

 اإلدارة جهة تخول و وخارجیة داخلیة خاصة رقابیة ألطر أنها تخضع كما ، التعقید من غایة

 الجزائري العمومیة الصفقات فقانون . أخرى عقود في غیرالمألوفة نائیةاالستث السلطات من مجموعة

 التاریخي للعامل نظرا طبیعي هذا و الفرنسي العمومیة الصفقات بقانون كبیرا تأثرا عرف قد بدایته في

 كان الذي القانوني الفراغ لملء بحاجة الدولة و فترة وجیزة في جدید قانون میالد إمكانیة عدم و

 تطبیق مجال في االختالف بعض مع كیفیات اإلبرام نفس على فنص ، المرحلة هذه في موجودا

 في المستخدمة للمعاییر بالنسبة ، أما الجزائري القانون في محدودة كانت التي و المناقصة كیفیة

 القانون بها تمیز الخصوصیات التي بعض مع القانونین في متقاربة كانت فقد اإلبرام تقنیات

 . يالجزائر 

 العمومیة الصفقات ماهیة : األول المبحث

 الفرنسي اإلداري للقضاء القانوني نظامها و اإلداریة العقود قواعد وضع في الفضل یرجع

لهذه  القانوني النظام ضبط في بدایة المشرع یتدخل لم و اإلداري القانون نظریات غرار باقي على
قدة إجراءات وتحكمها ةخاص بطرق تبرم العمومیة الصفقات كانت ولما لكن ّ   ألنواع وتخضع مع
 حینئذ وجب السلطات، أو االمتیازات من جملة ممارسة اإلدارة لجهة تتیح وّأنها الرقابة، من كثیرة

نى حتى العمومیة، للصفقات تعریف إعطاء خاصة األسباب وبالنظر لهذه ّ  التي العقود معرفة یتس

 في المحددة بالرقابة والمعنیة تنظیما المحددة وبإجراءاته اإلبرام بطرق اإلدارة والمعنیة جهة تبرمها

لتي العقود معرفة وكذلك  المختلفة العمومیة بأنواعها الصفقات قانون  مجموعة اإلدارة فیها تمارس ّا

 من یمكننا العمومیة للصفقات تعریف إعطاء فإن ذلك على و بناءا . االمتیازات و السلطات من

ناحیة   .العمومیة الصفقات بقانون مشمولةال اإلداریة العقود عرفةم من القانونیة اّل
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 العمومیة الصفقات تعریف : األول المطلب

 الصـفقات تسـمیة تطلـق لكـن اإلداریـة العقـود صـور مـن صـورة العمومیـة الصـفقات تعـد

    المعتادة العقود تلك على وارد اإلداري العقد اصطالح یبقى و األهمیة ذات على العقود العمومیة
 .العمومیة الصفقات في به معمول هو ما یماثل مالیا غطاءا و أهمیة كبیرة لها لیست التي و

 التشریعي التعریف : األول الفرع

 هذه نعرض .العمومیة الصفقات المختلفة الصفقات قوانین عبر الجزائري المشرع عرف لقد

 .الزمني التدرج التعریفات حسب

  901- 67 أمر األول الصفقات قانون 1-
 مكتوبة عقود هي العمومیة الصفقات  " یلي كما العمومیة الصفقات المادة األولى عرفت

أو  أشغال انجاز قصد العمومیة والمكاتب المؤسسات أو البلدیات أو العماالت أو الدولة تبرمها
 ."القانون هذا في علیها المنصوص الشروط ضمن خدمات أو توریدات

لق المرسوم  -2 ّ  145-82العمومي المتعامل بصفقات المتع

 مكتوبة عقود العمومي المتعامل صفقات " :   82  المرسوم من الرابعة المادة عرفت

 إنجاز قصد المرسوم هذا في الواردة الشروط وفق ومبرمة العقود، على الساري التشریع حسب مفهوم

 ."والخدمات المواد أو اقتناء األشغال

  434- 91  العمومیة الصفقات یمتنظ المتضمن التنفیذي المرسوم 3- :
 وقدمت كثیرا سابقیه الصفقات عن تنظیم التنفیذي المتضمن المرسوم یبتعد لم - العمومیة

 التشریع حسب عقود مكتوبة العمومیة الصفقات " :بقولها العمومیة للصفقات تعریفا منه الثالثة المادة

 المواد واقتناء األشغال إنجاز قصد مرسومال هذا في الواردة الشروط وفق ومبرمة العقود على الساري

  ".المتعاقدة المصلحة لحساب والخدمات
 
  

                                                
  ومیةم  المتضمن الصفقات العم1967یونیو  17ھـ الموافق ل 1387ربیع األول  09المؤرخ في  90-67المادة األولى من أمر  1
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  250- 02 الرئاسي المرسوم  -4
 الصفقات " :بقولها العمومیة للصفقات تعریفا الرئاسي المرسوم من الثالثة المادة قدمت

 هذا في علیها صالمنصو  الشروط وفق تبرم .به المعمول التشریع مفهوم في عقود مكتوبة العمومیة

  ".ةالمتعاقد المصلحة لحساب والدراسات والخدمات المواد واقتناء األشغال إنجاز قصد المرسوم
  236 -10المرسوم الرئاسیي  -5

الصفقات العمومیة عقود مكتوبة في مفهوم :"  04عرفها هذا المرسوم بدوره في المادة 
في هذا المرسوم قصد إنجاز األشغال  الترشیع المعمول به، تبرم وفق الشروط المنصوص علیها

  ."واقتناء اللوازم و الخدمات و الدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة
ضات یالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفو  246-15المرسوم الرئاسي  -6

  2015-09- 16المرفق العام المؤرخ في 
العمومیة عقود مكتوبة في  الصفقات: " وعرفها في المادة الثانیة من هذا المرسوم كما یلي

مفهوم التشریع المعمول به تبرم بمقابل مع متعاملین اقتصادیین وفق الشروط المنصوص علیها في 
هذا المرسوم لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال األشغال و اللوازم و الخدمات و 

  ".الدراسات
ّع التونسي أیضا وهذا ولیس المشرع الجزائري فقط من عرف الصفقات العمومیة بل  المشر

ّ  2002-12-17المؤرخ في  3158طبقا لما جاء في الفصل األول من األمر عدد  ذي  تم اّل
ق بتنظیم الصفقات العمومیة  2003أوت  4المؤرخ في  1638تنقیحه بمقتضى األمر عدد  المتعّل

د بمواد أو لتقدیم خ ": بأنها  ّ دمات أو إلنجاز دراسات عقود  مكتوبة تبرم إلنجاز أشغال أو للتزو
یبي في الئحة العقود اإلداریة رقم ". تحتاجها اإلدارة  ّع الّل ف المشر ّ - 05-17بتاریخ  263كما عر

یقصد بالعقد اإلداري في تطبیق أحكام هذه . " من الالئحة 3العقد اإلداري في المادة  2000
بقصد تنفیذ ) جهة اإلدارة(سابقة الالئحة كل عقد تبرمه جهة من الجهات المشار إلیها في المادة ال

مشروع من المشاریع المعتمدة في الخطة والمیزانیة أو اإلشراف على تنفیذه أو تقدیم المشورة الفنیة 
أو تطویر أو تسییر المرافق العامة لخدمة الشعب بانتظام واطراد متى كان ذلك العقد یشمل على 
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 .1"یستهدف تحقیق المصلحة العامةشروط استثنائیة غیر مألوفة في العقود المدنیة و 

 القضائي التعریف : الثاني الفرع

 أن الإ الصفقات، قوانین مختلف في العمومیة الصفقات عرف الجزائري المشرع أن رغم

 .العمومیة للصفقات تعریفا قدم المنازعات بعض في فصله حال الجزائري، القضاء اإلداري

ن عات،المناز  بعض في یفصل وهو اإلداري فالقضاء ٕ  في الوارد بالتعریف ملزم كان وا

لق ّ  تفرض للقضاء الطبیعیة الوظیفة أن غیر عنه، یخرج ال وأن العمومیة بالصفقات التشریع والمتع

 ومحاولة غامضة ومفاهیم مصطلحات على ینطوي كان إن التعریف لهذا تفسیروتحلیل إعطاء علیه

ضافاته القضاء اجتهادات تتبع علینا وجب هنا ومن ىمحل الدعو  بالوقائع ربطه ٕ  .وا

 منشور غیر له قرار في العمومیة للصفقات تعریفه في الجزائري الدولة مجلس ذهب قد و

 رقم تحت) أ.ق( ضد ببسكرة لیوة لبلدیة الشعبي المجلس رئیس قضیة 2002 دیسمبر 17في  مؤرخ

 الدولة یربط دعق بأنها العمومیة الصفقة تعرف أنه وحیث... ': القول إلى 873فهرس  6215

نجاز مقاولة حول بالخواص ٕ  "...خدمات أداء أو مشروع أوا

 مفهوم حصر الدولة مجلس أن العمومیة الصفقات تعریف من المقطع هذا خالل من یبدو

 أو اإلداري العقد أن حین في .الخواص بأحد الدولة یجمع عقدي رباط ّأنها على الصفقة العمومیة

 المؤسسة أو البلدیة أو الوالیة في ممثال الدولة غیر آخر طرفا تجمع أن العمومیة یمكن الصفقة

 الدولة بین یجمع عقد ّأنها على العمومیة الصفقة حصر أعاله التعریف أن كما ، خاصة اإلداریة

 ومع أخرى عمومیة وهیئة عمومیة هیئة بین تجمع قد العمومیة الصفقة أن حین في الخواص وأحد

 .عمومیة صفقة كونها میزالم بطابعها تحتفظ تظل ذلك

 العمومیة الصفقة أن مثال أشار بأن الشكل لعنصر أهمیة أي القضائي التعریف یصرف ولم

جراءات وفقا ألشكال تتم ٕ  .الجانب هذا على التشریع تأكید رغم قانونا محددة وا

                                                
   :post_26.html#ixzz4cn7DyU3r-http://boubidi.blogspot.com/2012/02/blog:إقـــرأ المزیــد 1
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 إنجاز أو مقاولة حول ":بقوله مقاولة مصطلح استعمل أیضا التعریف أن اإلشارة تفوتنا وال

 ویستعمل  المدني المفهوم ذو المصطلح هذا یستعمل ال أن الدولة بمجلس حري وكان "...مشروع

  .العمومیة الصفقات تنظیم مع تماشیا إداري عقد هو و العامة األشغال عقد عنه عوضا
 التعریف الفقهي:  الفرع الثالث

ّ نظریة العقد اإلداري هي نظریة م ن منشأ قضائي أرسى لقد أجمع فقه القانون  اإلداري أن
مبادئها وأحكامها القضاء اإلداري الفرنسي ممثال في مجلس الدولة عبر  اجتهاداته من خالل 

  .1القضایا والمنازعات المعروضة علیه
عین في غالبیة النّظم تقنین  ّ ورغم الطابع القضائي لنظریة العقد اإلداري ومع محاولة المشر

ّ دور الفقه في تحلیل األجزاء المختلفة لهذه النّظریة یظل  جوانب في النّشاط التعاقدي لإلدارة، إال أن
ّ كل منهما یعبّر عن . بارزا في كل الدول ذا كان العقد اإلداري یلتقي مع العقد المدني بالنظر أن ٕ وا

ز العقد اإلداري عن العقد  ّ تمیّ توافق إرادتین بقصد إحداث األثر القانوني المترتّب على العقد، إال أن
ى الفقه اإلداري توضیحه وتحلیله. دني یظلّ واضحا في كثیر من الجوانب واألجزاءالم   .وهو ما توّل

ف الفقه العقد اإلداري على أنه ّ العقد الذي یبرمه شخص من أشخاص القانون : " ولقد عر
العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسییره وتظهر نیته في األخذ بأسلوب القانون العام وذلك 

  2."بتضمین العقد شرطا أو شروطا غیر مألوفة في عقود القانون الخاص
  .تمییز الصفقة العمومیة عن غیرها من  العقود األخرى: الفرع الرابع

مما ال شك فیه أن الصفقات العمومیة تختلف عن سائر العقود األخرى مدنیة وتجاریة 
ّ ما یعدّ صالحا لألفرا، وعقد العمل اختالفا كبیرا  ، د قد ال یكون كذلك بالنسبة لجهة اإلدارةإذ أن

ّ الصفقات العمومیة تكلف خزینة الدولة أمواال كبیرة زة . كما أن لذا وجب أن تخضع ألحكام ممیّ

                                                
 .274،ص 1989دریة كلیة الحقوق ،الدكتور محمد فؤاد عبد الباسط، أعمال السلطة اإلداریة، جامعة اإلسكن: أنظر  1

  . 28،ص  1991، القاھرة، دار الفكر العربي ، 5وأیضا الدكتور سلیمان محمد الطماوي ، العقود اإلداریة دراسة مقارنة ط      
 .218نظر الدكتور محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق،ص  2

  .8،ص2005س العامة للعقود اإلداریة، اإلسكندریة دار الفكر الجامعي ،الدكتور عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، األس: وأیضا     
  5.،ص2002الدكتور أحمد محمود جمعة، العقود اإلداریة، اإلسكندریة منشأة المعارف،      
  .14، ص 1999الدكتور محمد أنس قاسم جعفر، العقود اإلداریة ، جامعة القاھرة فرع بني سویف ، كلیة الحقوق،      
  .402،ص2002الدكتور ثروت بدوي، القانون اإلداري ، القاھرة ،دار النھضة العربیة،     

  .640ص   1973الدكتور فؤاد مھنا، مبادئ وأحكام القانون اإلداري في جمھوریة مصر العربیة،   اإلسكندریة مؤسسة شباب الجامعة،  
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رة في القانون المدني  ّ تتعلق بإجراءات وطرق إبرامها تختلف عن تلك التي یخضع لها األفراد والمقر
صفقات العمومیة والعقود المدنیة من جهة، وبین الصفقات وسنتولى فیما یلي التمییز بین ال .خاصة

  .العمومیة والعقود التجاریة من جهة ثانیة، وبین الصفقات العمومیة وعقد العمل من جهة ثالثة
  .التمییز بین الصفقات العمومیة والعقود المدنیة - أوال

  :تختلف الصفقات العمومیة عن العقود المدنیة من زوایا كثیرة أبرزها
  من حیث مراكز أطراف العالقة العقدیة  -1

ع . إن العقد المدني یحتل أطرافه مرتبة واحدة وال امتیاز لطرف على طرف ّ وال یمكن للمشر
ق بمصلحة خاصة، أن یرجح مصلحة على مصلحة كأن یغلب مصلحة البائع على  واألمر یتعّل

اهن على المرتهن 1.المشتري ّ ل هذا التمییز إذا ما تم إن مث. أو المؤجر على المستأجر أو الر
بینما العقد اإلداري وبالنّظر الحتوائه عضویا . سینسف نظریة العقد في مجال القانون الخاص عامة

على إدارة عامة أو هیئة عمومیة وجب االعتراف لها بالتمتّع بامتیازات السلطة العامة بما یمكنها 
 .من تحقیق الهدف من التعاقد

  عقدمن حیث إجراءات إبرام ال  -2
وتلزم كأصل . تخضع اإلدارة أو الهیئة العامة لطرق محددة عندما تبدي رغبتها في التعاقد

وتخضع إلجراءات طویلة وثقیلة، . عام بإعالم الجمهور وبنشر إعالن مناقصة مثال أو مزایدة
ّ اإلدارة العامة في غالبیة النظم القانونیة لیست حرة في اختیار المتعاق. ولرقابة معقّدة د معها، بل إن

دة جراءات محدّ ٕ فه . هي مجبرة على التعاقد بكیفیة وا فقات العامة مراعاة لما تكّل وهذا بهدف ترشید النّ
بل إن المشرع عمد إلى حمایة قواعد تنظیم . الصفقات العمومیة من أوجه كبیرة وضخمة للصرف

 26أشارت إلیه المادة  الصفقات العمومیة بأدوات جزائیة تطبق عند اإلخالل بهذا التنظیم وهو ما
بینما العقد المدني یحكمه مبدأ الحریة التامة في اختیار .  من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

ّ بسرعة كبیرة وال یخضع إلجراءات الشهر كأصل عام. الطرف المتعاقد للطرف اآلخر   .كما یتم
  

                                                
  .وما بعدها 85يدا، بريوت منشورات املكتبة العصرية، دون تاريخ،  صلتفصيل أكثر بشأن أحكام البيع راجع زهدي يكن، عقد البيع، ص   1
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  من حیث الهدف من العملیة التعاقدیة -3
ّ الهدف من إبرام العقد  فعقد البیع . المدني هو تحقیق المصلحة الخاصة ألطراف العقدإن
بینما الهدف . فالبائع انتفع بالثمن والمشتري انتفع بمحل البیع. مثال یحقّق مصلحة للبائع وللمشتري

فعقد األشغال العامة مثال إذا نصب على . من إبرام الصفقات العمومیة هو تحقیق المصلحة العامة
ّ  إنجاز طریق من نقطة . المنتفع هو  الجمهور إلى أخرى أو إنجاز جسر أو مجموعة سكنات، فإن

ما  حوم أو الخبز أو الخضر والفواكه إنّ نة كالّل كما أن عقد تموین إدارة الخدمات الجامعیة بمادة معیّ
ّ بغرض إطعام الطلبة ما یرجع عائدها وأثرها على دائرة المنتفعین. تم   .وهكذا فكل صفقة عمومیة إنّ

 یث الجهة القضائیة المختصة بالنظر في النزاع من ح -4

اتجة عن تنفیذ العقود المدنیة لجهة القضاء  یعقد االختصاص بالنّظر في الخصومات النّ
بینما یعقد االختصاص بالنّظر في منازعات الصفقات العمومیة كأصل عام للقضاء . العادي

 . اإلداري أو لجهة محددة تشریعا

المتعلق باختصاصات  1998ماي  30المؤرخ في  98/01ي ولقد كرس القانون العضو 
والقانون . بنفس التاریخ والمتعلق بالمحاكم اإلداریة 98/02والقانون .مجلس الدولة وتنظیمه وعمله

المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها وعملها  1998جوان  3بتاریخ   98/03العضوي 
واإلداریة االزدواجیة  وأخیرا كرس قانون اإلجراءات المدنیة. االزدواجیة القضائیة من منظور هیكلي

  .اإلجرائیة
  من حیث سلطة القاضي الفاصل في النزاع  -5

إن سلطة القاضي اإلداري أوسع من سلطة القاضي المدني هذا األخیر الذي یسیره 
اإلدارة  طبقا للمبدأ القائل الخصومة ملك للخصوم، بینما القاضي اإلداري یستطیع جبر.الخصوم

من قانون اإلجراءات المدنیة  819من المادة  2على تقدیم قرار  وهو ما أشارت إلیه المادة الفقرة 
  .واإلداریة الجدید

  .التمییز بین الصفقات العمومیة والعقود التجاریة: ثانیا
  تتمیز الصفقة العمومیة عن العقد التجاري من زوایا عدة أبرزها
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  :من حیث قواعد اإلثبات  -1

لما كانت الحیاة التجاریة یسودها عنصر االئتمان ویحكمها مبدأ السرعة، وجب أن تسایر  
ّ قواعد . أحكام العقود التجاریة هذین المبدأین أو المیزتین ّع الجزائري وهو یسن لذا وجدنا المشر

ة یثبت بها العقد التجاري.  إثبات العقد التجاري كان في غایة من المرونة فإلى  فذكر وسائل عدّ
جانب السندات الرسمیة ذكر السندات العرفیة والفواتیر المقبولة والرسائل والدفاتر التجاریة للطرفین 

رته المادة  ّ   .من القانون التجاري الجزائري 30واإلثبات بالبینة وهو ما قر
ري ولقد سبقت اإلشارة أنّ القضاء اإلداري الجزائ. بینما العقد اإلداري ال یثبت إال بالكتابة

د في تطبیقه لهذا الشرط فلم یقبل ادّعاء بوجود عالقة عقد بعنوان  ممثال في مجلس الدولة تشدّ
ّ إنّ عنصر الكتابة ورد في . صفقة عمومیة إذا لم یكن المدعي یحوز عقدا مكتوبا بین یدیه ثم

ا ذلك سابقا   .1مختلف التعریفات التشریعیة الجزائریة للصفقات العمومیة وفق ما بینّ
  من حیث طرق اإلبرام  -2

ز الصفقة الع  فإذا كان من الیسیر . طرق اإلبرام مومیة عن العقد التجاري فیما یخصتتمیّ
األمر  ال یكون كذلك بالنسبة  رعة وحركة المجتمع التجاري، فإنإبرام عقد تجاري تماشیا مع الس

كما سیتضح لنا من خالل للصفقة العمومیة التي یأخذ إبرامها مراحل طویلة ویمر بإجراءات معقدة 
وأن كل مخالفة لتنظیم الصفقات ینجم عنها المسؤولیة الجزائیة المقررة في قانون . طرق اإلبرام

  .الوقایة من الفساد ومكافحته
  من حیث الجهة القضائیة المختصة بالنظر في النزاع   -3

ق بقواعد االختصاص  ز العقد التجاري عن الصفقة أیضا فیما تعّل القضائي في حالة یتمیّ
ّ بالنّظر في منازعات الصفقات . نشوب نزاع أو خصومة فإذا كان القضاء اإلداري هو المختص

 ّ   .ة بالنظر في المنازعات التجاریةالقضاء العادي هو الجهة المختص العمومیة فإن

                                                
  48، ص2007، الجزائر، دار الجسور ـ1طالصفقات العمومیة في الجزائر،  عمار بوضیاف،  1
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من  533ومن جملة األحكام الجدیدة فیما یخص تشكیلة المحكمة التجاریة نصت المادة 
ض رئیسا ومساعدین اإلجراءات المدنیة واإلداریة الجدید أن المحكمة التجاریة تتشكل من ققانون ا

بینما تتشكل المحكمة اإلداریة فقط من .ممن لهم درایة بالمسائل التجاریة ویكون لهما دور استشاري
  .قضاة
  .التمییز بین الصفقات العمومیة وعقد العمل:  ثالثا

ة ، بل امتدت لیس المجتمع التجاري فقط والم ّع بأحكام خاصّ ه المشر دني هو من خصّ
ذي یحكمه التشریع العمالي أو االجتماعي الي اّل ّ   .الخصوصیة أیضا للمجتمع العم

ه  اتفاق یلزم بمقتضاه شخص بوضع نشاطه في خدمة " وقد عرف الفقه عقد العمل على أنّ
  1".شخص آخر وتحت إشرافه مقال أجر

لعمل أنه قد یقترب من الصفقة العمومیة خاصة وأن هذه ویتبین  لنا من تعریف عقد ا 
وعقد العمل هو اآلخر ینصب على خدمة یقدمها العامل .األخیرة قد یكون موضوعها خدمة

لصاحب العمل، غیر أنه مع ذلك تظل الصفقة العمومیة تتمیز عن عقد العمل من جوانب كثیرة 
  :ومتنوعة أبرزها

   من حیث عنصر الشكل  -1
تعریف عقد العمل وربطه بتعریف الصفقات العمومیة نجد أن عقد العمل ال من خالل 

المؤرخ في  11-90من القانون 8وهو ما أشارت إلیه صراحة المادة . یشترط فیه عنصر الكتابة
تنشأ عالقة العمل بعقد مكتوب :" المتعلق بعالقات العمل المعدل والمتمم بقولها 1990أفریل  21

بینما الصفقة " هذه العالقة على أیة حال بمجرد العمل لحساب مستخدم ما أو  غیر مكتوب وتقوم
  .العمومیة شرط الكتابة فیها الزم بل هو ركن من أركان العقد

 من حیث طرق اإلبرام وقواعد الرقابة  -2 

تختلف الصفقة العمومیة أیضا عن عقد العمل سواء من موضوعها أو طرق إبرامها أو 
                                                

  .15،ص 1998اجلامعية، طبوعات    ة  اجلزائر، ديوان املأنظر أمحيه سليمان، التنظيم القانوين لعالقات العمل يف التشريع اجلزائري عالقة العمل الفردي   1
جالل مصطفى القريشي ، شرح  قانون العمل : الدكتور    50، ص2002زائر، دار رحيانة بشري هاديف، الوجيز يف شرح قانون العمل عالقات العمل الفردية واجلماعية، اجل: وأيضا        

  .77،ص 1984ملطبوعات اجلامعية، اجلزائري اجلزء األول عالقات العمل الفردية، اجلزائر، ديوان  ا
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األمر الذي یبعث بطئا في ظهور الصفقة العمومیة، بینما .ما سنفصل فیه الحقاوهو . قواعد رقابتها
  .عقد العمل یبرم في مدة وجیزة ویخضع هو اآلخر ألطر رقابیة خاصة

  من حیث قواعد االختصاص القضائي  -3
تعرض منازعات العمل على مستوى المحكمة االبتدائیة وهذا بعد المرور وجوبا بمرحلة 

من قانون  502وطبقا للمادة . واله مكاتب المصالحة وفقا للتشریع الجاري به العملالصلح الذي تت
بینما تتشكل .اإلجراءات المدنیة واإلداریة یتشكل القسم االجتماعي من قاض رئیسا ومساعدین 

   .المحكمة الفاصلة في منازعات الصفقات العمومیة فقط
  مومیةالع الصفقات إبرام كیفیاتطرق و : المطلب الثاني

 أغلبها تدور التي و مسبقا المسطرة لألهداف االستجابة تفرض العمومیة الصفقات إبرام إن

 المصلحة على العامة المصلحة تفضیل أهدافها من كذلك العمومیة لألموال الجید حول التسییر

 . الطرفین مصالح توازن المحافظة على و الخاصة

تبرم الصفقات العمومیة وفق إلجراء طلب  247 -15من المرسوم الرئاسي  39وحسب المادة 
  .1العروض أو وفق إجراء التراضي

  
  طلب العروض: الفرع األول

فإن طلب العروض هو إجراء یستهدف  247-15من المرسوم الرئاسي  40حسب المادة 
الحصول على عروض من عدة متعهدین و یستحق الصفقة العارض الذي یقدم أحسن عرض تقنیا 

من المرسوم ذاته  یكون طلب العروض وطنیا أو دولیا حسب  42ا ، و حسب المادة و اقتصادی
  :2األشكال التالیة

  
  

                                                
، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 2015سبتمبر  16ھـ الموافق لـ 1436ذي الحجة  02، المؤرخ في 247-15من المرسوم الرئاسي   39المادة  1

 .2016الصادرة بتاریخ مارس   51وتفویضات المرفق العام، الجریدة الرسمیة العدد
، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 2015سبتمبر  16ھـ الموافق لـ 1436ذي الحجة  02المؤرخ في  247-15الرئاسي من المرسوم   40المادة  2

 .2016الصادرة بتاریخ مارس   51وتفویضات المرفق العام، الجریدة الرسمیة العدد
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 : طلب العروض المفتوح   -1

هو إجراء یمكن من خالله أي مترشح مؤهل   247-15من المرسوم  43حسب المادة 
  .1أن یقدم تعهدا

 :طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا -2

هو إجراء یسمح فیه لكل المرشحین الذین تتوفر  247- 15المرسوم  من 44حسب المادة 
فیهم بعض الشروط الدنیا المؤهلة التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا قبل إطالق اإلجراء بتقدیم 

  .2تعهد، وال یتم انتقاء قبلي للمرشحین من طرف المصلحة المتعاقدة
لمؤهلة و المتمثلة في مجال التأهیل و وحددت الفقرة الثانیة من هذه المادة الشروط ا

  .التصنیف و المراجع المهنیة المتناسبة مع طبیعة المشروع و متطلباته
 :طلب العروض المحدود -3

على أنه إجراء یكون المرشحون  247-15من المرسوم الرئاسي  46و  45عرفته المادة 
انتقاء أولي ، وهنا نالحظ المرخص لهم بتقدیم عرض فیه هم المدعوون خصیصا للقیام بذلك بعد 

أن المشرع الجزائري منح لإلدارة قدر واسع منن الحریة من خالل السماح لها باالتصال بالمتعاملین 
و انتقائهم بكل حریة، كما أكد على ضرورة احترام مبادئ قیام الصفقة العمومیة وأعطى الحیز 

ا على مرحلتین أو على مرحلة واحدة مع القانوني للعملیة اإلجرائیة من خالل بیان اللجوء إلیها إم
  .3بیان المتطلبات و كیفیات االنتقاء األولي بصورة تبعد اإلدارة من دائرة التهمة و الشك

إضافة إلى ذلك حدد المجال المغلق لالستشارة لبیانه عدد المتنافسین و لم یحدد العدد 
  .األدنى للعارضین مما یطرح تساؤال

 :المسابقة -4

و هي اإلجراء الذي یضع رجال الفن في منافسة  48و دعمتها المادة  47 عرفتها المادة
قصد إنجاز عملیة تشتمل على جوانب تقنیة أو اقتصادیة أو جمالیة أو فنیة خاصة، و هي تتم 

                                                
  السابق المرجع 43المادة  1
 نفس المرجع السابق 44المادة  2
، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 2015سبتمبر  16ھـ الموافق لـ 1436ذي الحجة  02المؤرخ في  247-15سوم الرئاسي من المر  46- 45المادة  3

 .2016الصادرة بتاریخ مارس   51وتفویضات المرفق العام، الجریدة الرسمیة العدد
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التي یتبن من خالل استقرائها بان  47بموجب جملة من اإلجراءات المنظمة بموجب المادة 
الطبیعیین دون المعنویین ألنه یركز على الجانب الفني مما المسابقة إجراء مخصص لألشخاص 

یجعل المادة مقیدة جدا مقارنة بالغرض المرجو من اإلجراء و المتمثل في إبرام المناقصة التي قد 
  .1تتم من طرف أشخاص طبیعیین أو معنویین

  التراضي: الفرع الثاني
ل التشریعیة المختلفة للصفقات لقد اهتم المشرع الجزائري بتعریف التراضي عبر المراح  

بأنه ذلك اإلجراء الهادف لتخصیص  236-10من المرسوم  27العمومیة، حیث عرفه في المادة 
وهو مقید بحاالت محددة حصرا .  2الصفقة لمتعامل متعاقد واحد دون المرور باإلجراءات الشكلیة

  .من نفس المرسوم 43في المادة 
صریحة على أن التراضي استثناء ولیس بأصل، وحدده أكد بصورة  247-15أما المرسوم   

  :و هو نوعان. 513 -50 – 49في المواد 
في  49تلجـأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي البسیط حسب المادة   :التراضي البسیط -1

  :الحاالت اآلتیة فقط
 ریة، عندما الیمكن تنفیذ الخدمات إال على ید متعامل إقتصادي وحید یحتل وضعیة احتكا

بموجب قرار (أو لحمایة حقوق حصریة أو العتبارات تقنیة أو العتبارات ثقافیة وفنیة 
 ).مشترك بین وزیر المالیة ووزیر الثقافة

 یهدد ) داهم أو مفاجيء وغیر متوقع وغیر متعمد(في حالة االستعجال الملح، المعلل بخطر
الیسع المصلحة المتعاقدة التكیف استثمارا أو ملكا للمصلحة المتعاقدة أو األمن العمومي، و 

 . مع آجال ابرام الصفقات العمومیة

 في حالة التموین المستعجل وغیر المتوقع والمتعلق بتلبیة حاجات السكان األساسیة. 

                                                
 ، نفس المرجع السابق 48- 47المادة  1
  .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 2010أكتوبر  7لمؤرخ في ا 236-10من المرسوم الرئاسي   27المادة  2
، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 2015سبتمبر  16ھـ الموافق لـ 1436ذي الحجة  02المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي   51-50- 49المادة  3

 .2016الصادرة بتاریخ مارس   51وتفویضات المرفق العام، الجریدة الرسمیة العدد



  لصفقات العموميةأحكام ا                        :                       صل األولالف

19 

  في حالة مشروع استعجالي وغیر متوقع ذو أولویة وأهمیة وطنیة وبعد موافقة مجلس الوزراء
، أو )عشرة مالیین دج(دج  10.000.000.00 إذا كان مبلغ الصفقة یساوي أو یفوق

 .الموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا قل مبلغ الصفقة عن المبلغ السابق

  عندما یمنح نص تشریعي أو تنظیمي مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري حقا
ا مع حصریا للقیام بمهمة الخدمة العمومیة، أو عندما تنجز هذه المؤسسة كل نشاطاته

الهیئات واإلدارات العمومیة والمؤسسات ذات الطابع اإلداري، وتنظم العملیة بقرار من وزیر 
 .المالیة

 :یجب على المصلحة المتعاقدة في إطار إجراء التراضي البسیط، أن

  15من المرسوم التنفیذي  27تحدد حاجاتها حسب الشروط والكیفیات المحددة في المادة -
 الت االستثنائیة المحددة في ذات المرسوم؛، مع مراعاة الحا247

  من ذات المرسوم ؛ 54تتأكد من قدرات المتعامل اإلقتصادي كماهي محددة في المادة 

  تختار متعامال اقتصادیا یقدم عرضا له مزایا من الناحیة اإلقتصادیة، كماهي محددة في
 من ذات المرسوم؛ 72المادة 

  من ذات  52من المادة  6علیها في الفقرة تنظم المفاوضات حسب الشروط المنصوص
 المرسوم؛

 تؤسس المفاوضات المتعلقة بالعرض المالي على أسعار مرجعیة. 

    :التراضي بعد االستشارة - 
التراضي بعد إلى  أنه یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ من المرسوم الرئاسي 51بینت المادة 

 :في الحاالت اآلتیة االستشارة

 دم جدوى طلب العروض للمرة الثانیةعندما یعلن ع .1

في حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي التستلزم طبیعتها اللجوء إلى  .2
طلب عروض وتحدد خصوصیة هذه الصفقات بموضوعها أو بضعف مستوى المنافسة أو 

 .بالطابع السري للخدمات
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 .ومیة السیادیة في الدولةفي حالة صفقات األشغال التابعة مباشرة للمؤسسات العم .3

في حالة الصفقات الممنوحة التي كانت محل فسخ، وكانت آجالها التتالءم مع آجال طلب  .4
 .عروض جدید

في حالة العملیات المنجزة في إطار استراتیجیة التعاون الحكومي أو في إطار اتفاقات  .5
مویة أو هبات عندما ثنائیة تتعلق بالتمویالت االمتیازیة و تحویل الدیون إلى مشاریع تن

تنص اتفاقات التمویل المذكورة على ذلك و في  هذه  الحالة یمكن المصلحة المتعاقدة أن 
تحصر االستشارة في مؤسسات البلد المعني فقط في الحالة األولى أو البلد المقدم لألموال 

 .1في الحاالت األخرى

 .رار من الوزیر المكلف بالمالیةتحدد كیفیات تطبیق أحكام هذه المادة عند الحاجة بموجب ق

  تنفیذ الصفقات العمومیة:  المبحث الثاني
بعد إبرام الصفقة العمومیة یدخل طرفاها في مرحلة التنفیذ وباعتبار أن الصفقات العمومیة   

أهم أنواع العقود اإلداریة فإن  هذه األخیرة و نظرا الرتباطها بالمرفق العمومي الذي یهدف إلى 
ح العامة و الحفاظ على المال العام مما یجعل المصلحة المتعاقدة تتمتع بسلطات و تحقیق المصل

  .امتیازات تجعل مركز الطرفین غیر متساوین في الحقوق و االلتزامات
  

  العمومیة الصفقة تنفیذ مجال في المصلحة المتعاقدة سلطات :األول المطلب
 لم إن و حتى معها المتعاقد مواجهة في بسلطتین العمومیة الصفقات تنفیذ عند اإلدارة تتمتع

 :هما و الصفقة ضمن بنود إدراجها یتم

 المراقبة و اإلشراف سلطة :األول الفرع

 اإلشراف سلطة: أوال

                                                
، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 2015سبتمبر  16ھـ الموافق لـ 1436ذي الحجة  02المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي   51المادة  1

  .2016الصادرة بتاریخ مارس   51وتفویضات المرفق العام، الجریدة الرسمیة العدد
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 تنفیذ حسن ضمان أجل من توجیهه و معها المتعاقد مرافقة لإلدارة یخول امتیاز هي و

 بهذا یقوم ما عادة و التنفیذ مراحل لفمخت في هذا و علیه المتفق النحو إتمامها على و الصفقة

 .الصفقة موضوع حسب مختصون تقنیون أعوان إداریون التوجیه و اإلشراف

 مكتب مع بالتنسیق عادة تمارس و االنجاز صفقات في خاصة السلطة هذه تظهر و

ة من الفقرة األخیر  29المادة  إلیه أشارت ما هذا و الصفقة انجاز متابعة إلیه المعهود الدراسات
  247- 15المرسوم 
دارة  تنفیذ صفقة األشغال و تنظیم و تنسیق و ... " ٕ مساعدة صاحب المشروع في إبرام وا

  "...توجیه الورشة
 على الدراسات لمكتب و للمتعاقد توجه تعلیمات خالل من عملیا التوجیه و اإلشراف یتم و

 اإلداري القرار مثل الملزمة القوةب التعلیمات هذه تتمتع و اإلنجاز موقع محضر في تدون و سواء حد
PV de chantier 

  .الصفقة تنفیذ على باإلشراف رسمیا المكلفین اإلداریین األعوان من صادرة كانت متى تماما
 المراقبة سلطة :ثانیا

 هذه تتزامن إنما و علیها المراقبة سلطة تمارس حتى الصفقة انتهاء انتظار لإلدارة یمكن ال

 إلى الدراسات مكتب و المتعاقد من كل یرسلها التي التقاریر طریق عن إما تتم ذ والتنفی مع المراقبة

 الحسن السیر تعوق التي التقنیة و المادیة العراقیل و األشغال تقدم تتعرض لنسبة والتي اإلدارة

 من متخصصة إداریة فرق بها تقوم التي المیدانیة الخرجات طریق عن إما وجدت و إن لألشغال

 و ذلك األمر تطلب إن للمخبر إرسالها و عینات بأخذ أو بالعین المجردة سواء التنفیذ ینةمعا أجل
 طائلة تحت معاینتها تمت التي األخطاء أو النقائص أجل تدارك من إعذارات المخل للمتعاقد توجه

  .الحقا سنذكرها التي الجزاءات
 و المواد و الوسائل أیضا تشمل إنما و فحسب وآجاله التنفیذ طریقة على المراقبة تقتصر وال

 من بمستخدمیه المتعاقد عالقة إلى الحاالت بعض في تمتد قد و الصفقة لتنفیذ المنتجات المستعملة

 بوضح تظهر السلطة هذه و مطلوبین كانا إذا التخصص و الكفاءة حیث من أو ساعات العمل حیث
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 تنفیذ جهة فیصبح المقاول أما للمشروع الحقیقي المدیر إلى اإلدارة تتحول أین االنجاز صفقات في

   .اإلدارة عن الصادرة للتعلیمات
 التعدیل سلطة :الثاني الفرع

 القانون في المعروفة القواعد عن تخرج ألنها اإلدارة امتیازات أهم من الصفقة تعدیل سلطة تعد

 جاء كما الطرفین اقباتف إال تعدیله وال نقضه یجوز فال المتعاقدین شریعة العقد تجعل التي الخاص و

 .المدني القانون من106 المادة  في

 ورد كما النقصان أو بالزیادة إما المنفردة بإرادتها الصفقة تعدیل فیمكنها لإلدارة بالنسبة أما

 من 97 المادة في جاء كما السعر بمراجعة أو   247 -15الرئاسي الرسوم من 136 المادة في

 في الصفقة طرفي تجعل التي العامة المصلحة فكرة في تبریرها تجد السلطة هذه المرسوم ولعل نفس

 المرفق سیر حسن لضمان اإلدارة بهما تتمتع الذین االمتیاز و األسبقیة متساویة بحكم غیر وضعیة

 .1العمومي

 حاجة دون من اإلداریة العقود نظریة تحكم التي العامة للمبادئ وفقا اإلدارة إلى تعود السلطة هذه و

 حدد فقد اإلدارة مع المتعاقد حقوق على السلطة هذه لخطورة ونظرا لكن الصفقة في ها كبندإلدراج

  :بأسبابه متعلقة شروط و التعدیل بموضوع متعلقة شروط وهي شروط ممارستها الفقه
 التعدیل بموضوع المتعلقة الشروط :أوال-

 :بالمشروعیة اإلدارة التزام -أ

 بأركانه یتقید أن البد علیه و اإلداري القرار شكل یأخذ فانه لإلدارة منفردةال باإلرادة یتم التعدیل مادام

 .مشروعا یكون حتى

  :الصفقة موضوع التعدیل یغیر أال -ب
 عن تختلف جدیدة صفقة إنشاء و الصفقة موضوع تغییر إلى مؤدیا جوهریا التعدیل یكون أال البد

 عن  136 المادة في 247 -15الرئاسي  المرسوم عبر قد و علیها التعاقد تم التي األصلیة الصفقة

 .الصفقة توازن على التأثیر جواز بعدم هذا
                                                

، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 2015سبتمبر  16ھـ الموافق لـ 1436ذي الحجة  02المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي   97المادة  1
  .2016الصادرة بتاریخ مارس   51وتفویضات المرفق العام، الجریدة الرسمیة العدد
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 التعدیل بأسباب المتعلقة الشروط: ثانیا

 :موضوعیا السبب یكون أن -أ

 و العامة المصلحة على حفاظا التعدیل تستدعي جادة موضوعیة ظروف و عوامل وجود هذا یقتضي
ال المرفق حسن سیر ٕ  .السلطة استعمال في تعسفا لتعدیلا اعتبر وا

 :مستجدة التعدیل أسباب تكون أن -ب

 هذا ألن التعدیل یمكن فال إبرامها وقت كانت إن أما الصفقة إبرام بعد التعدیل أسباب تطرأ أن بمعنى

 تبعاته المتعاقد یتحمل أن یمكن ال اإلدارة من صادر التقدیر في یعد خطئا

 زاءالج توقیع سلطة :الثالث الفرع

 فان الجزاء توقیع في غیره دون القضاء باستئثار تقضي الخاص القانون في العامة القواعد كانت إذا

 توقیع سلطة اإلدارة أعطى اإلداري القانون أن ذلك اإلداریة بالعقود یتعلق فیما كذلك األمر لیس

 :في لتتمث الجزاءات هذه و التعاقدیة بالتزاماته معها إخالل المتعاقد عند الجزاء

 العقد إنهاء سلطة :أوال

 اللجوء دون إداري قرار بواسطة واحد جانب من العقد فسخ إلى اإلدارة لجوء الصفقة بإنهاء نعني

  :حالتین في الفسخ هذا یكون و اآلخر الطرف تعویض و دون للقضاء
 :النزاهة بالتزام المتعاقد إخالل 1-

 من الصفقة مراحل كل یخص قانوني التزام وهو نزاهةبال االلتزام اإلدارة مع المتعاقد على یتعین /

 جاء ما هذا و الصفقة فسخ االلتزام بهذا اإلخالل على  یترتب و تنفیذ و إبرام و تفاوض و تحضیر

  247.1-15من المرسوم الرئاسي  89 المادة في
 أحد هامع المتعاقد ارتكاب ثبوت بعد إال الصفقة فسخ إلى تلجأ ال اإلدارة فإن تقدیري حسب و

 اإلدانة حكم على استنادا الصفقة تفسخ اإلدارة أن أي جزائي بحكم إال هذا یكون وال األفعال المذكورة

 بصدد اإلدارة تكون الحالة هذه في ألن  تكمیلیة كعقوبة الصفقة فسخ الحكم هذا أال یتضمن شرط

                                                
م الصفقات العمومیة ، المتضمن تنظی2015سبتمبر  16ھـ الموافق لـ 1436ذي الحجة  02المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي   89المادة  1

  .2016الصادرة بتاریخ مارس   51وتفویضات المرفق العام، الجریدة الرسمیة العدد
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 یعد ال هذا و منشئا لیس و اكاشف قرارا للصفقة الفاسخ اإلداري القرار حینها قضائي فیكون حكم تنفیذ

 .العمومیة الصفقات مجال اإلدارة في سلطة مظاهر من

 القواعد عن خروجا تكمیلیة كعقوبة الصفقة إبطال أو بفسخ الجزائي القضاء حكم ویعتبر

  .المدني القضاء اختصاص من الفسخ ألن المألوفة
 :تعاقدي بالتزام المتعاقد إخالل 2-

 التزاماته المتعاقد ینفذ لم إذا :على 247- 15 الرئاسي مالمرسو  من 149 المادة نصت

 .محدد أجل في بالتزاماته لیفي  إعذارا المصلحة المتعاقدة له توجه

 أعاله علیه المنصوص اإلعذار حدده الذي األجل في تقصیره المتعاقد یتدارك لم إن و

  واحد جانب من الصفقة تفسخ أن المصلحة المتعاقدة یمكن
 :هي و شروط ثالثة توفرت إذا الصفقة فسخ لإلدارة یمكن أنه المادة هذه نص من و یتضح

 :التزاماته المتعاقد تنفیذ عدم :األول الشرط -أ

  : صور ثالثة هذا التنفیذ عدم یأخذ 
 یسمى اإلدارة من إذن دون تماما المتعاقد یتوقف وهنا :التنفیذ عن التوقف :األولى الصورة -

  Ordre de service d’arrêt :ods d’arrêt )األشغال األمر بتوقف
 تنفیذه أن إال نشاط حالة في المتعاقد یكون الحالة هذه في :السیئ التنفیذ :الثانیة الصورة

 ذلك بالتنفیذ في المستخدمة المواد و الوسائل أو التنفیذ طریقة حیث من علیه.االتفاق تم ما یخالف

 .المطابق غیر

نما فقط النهائي التسلیم أجل بها نعني ال :اآلجال مراعاة عدم :الثالثة الصورة -  ٕ  كل وا

 معین جزء تنفیذ منها واحدة كل تتطلب مراحل إلى الصفقة تقسیم یتم ما ألنه عادة المرحلیة اآلجال

 إلى سیؤدي بالضرورة ألنه العقد فسخ لإلدارة جاز شطر أي التأخر في وقع فان الصفقة هذه من

 .النهائي األجل في التأخر

 للمتعاقد اعذار توجیه :الثاني الشرط -ب
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 و تداركه أجل كذا و المسجل اإلخالل فیه تحدد اعذارا معها للمتعاقد اإلدارة توجه أن یجب
 شكل فیه یحدد قرار إصدار المالیة وزیر 247-15 الرئاسي المرسوم من 149ة الماد كلفت قد

 .فیه المطلوبة البیانات و االعذار

 لتقصیره المتعاقد تدارك عدم :الثالث الشرط-ج

 األجل في علیه المسجل التقصیر تدارك و اإلخالل إزالة من یتمكن لم المتعاقد أن أي

 .ذلك عن المتعاقد امتناع اإلطار هذا في كما یدخل االعذار في المحدد

 إلى اللجوء دون واحد جانب من الصفقة تفسخ أن لإلدارة جاز الشروط هذه تحققت فإذا

  .إداري بقرار الفسخ یتخذ و بالتعویض المتعاقد مطالبة إمكانیة دون و القضاء
 المالیة العقوبات توقیع سلطة :ثانیا

 إلى اللجوء دون فرضها و المالیة العقوبات توقیع بسلطة معها المتعاقد مواجهة في اإلدارة تمتاز

 :مباشرة غیر تكون وقد مباشرة تكون قد وهذه العقوبات القضاء

 :المباشرة الیةالم العقوبات 1-

  :ـ ب وتكون للمتعاقد المالیة الذمة تفقر أو تمس التي العقوبات بها نقصد
 أو المقررة في اآلجال التعاقدیة االلتزامات تنفیذ عدم عن ینجر أن یمكن  :الغرامات فرض  - أ

 تبرم التي الشروط دفاتر في العقوبات هذه تحدید یتم مالیة و عقوبات فرض المطابق غیر تنفیذها

ضد   توقع الغرامات هذه أن إلى اإلشارة تجدر و الدفعات من مباشرة وتقتطع وفقها الصفقة تنفذ و
  .الخاص للقانون خالفا اإلخالل هذا جراء ضرر أي لإلدارة یحدث لم وان حتى المخل المتعاقد

على وجوب وضع ضمان  247-15من المرسوم  133ادة نصت الم: مصادرة كفالة التنفیذ -ب
یدي اإلدارة وتحت تصرفها قبل بدء تنفیذ الصفقة یتمثل في كفالة حسن التنفیذ والتي  بین مالي

من مبلغ الصفقة بالنسبة للصفقات التي تكون من اختصاص اللجنة %  10و  5تحدد بین 
 .من مبلغ الصفقة%5و % 1للصفقات أما ما دون ذلك فتحدد بین  الوطنیة واللجان القطاعیة

  .في الحاالت المذكورة فان مبلغ الكفالة یصادر لصالح اإلدارةوفي حالة فسخ الصفقة 
  



  لصفقات العموميةأحكام ا                        :                       صل األولالف

26 

 :المباشرة غیر المالیة العقوبات -2

نما مباشر مالي مضمون ذات لیست العقوبات هذه ٕ  المالیة الذمة على تؤثر قرارات شكل تتخذ وا

 :في العقوبات هذه وتتمثل مباشرة غیر بطریقة مع اإلدارة للمتعاقد

 من الشخص حرمان یتم أن العقوبة هذه مقتضى :العمومیة الصفقات في ةالمشارك من اإلقصاء  - أ

 إبقاء هذا من والهدف ثانوي كمتعاقد أو رئیس كمتعاقد سواء عمومیة صفقة أیة المساهمة في

 الوطن مصالح على الحفاظ و العام للمال الهیبة

 بالتزامات اإلخالل إلى راجعا الفسخ كان سواء یوقع كما نهائیا أو مؤقتا اإلقصاء هذا یكون وقد

   1247- 15 الرئاسي المرسوم من 75 المادة في ورد ما وهذا بالنزاهة اإلخالل إلى أو  التعاقدیة
 :العمومیة للصفقات عروض تقدیم من الممنوعین االقتصادیین المتعاملین قائمة في التسجیل -ب

 الواردة األفعال أحد بارتكابهم زاهةالن بواجب أخلوا الذین االقتصادیین المتعاملین اإلجراء هذا یخص

 المالیة مصالح طرف من تمسك قائمة في أسمائهم وضع یتم إذ ذكرها سبق التي 89 في المادة

  .بالمالیة المكلف الوزیر من قرار بموجب القائمة هذه من والسحب كیفیات التسجیل وتحدد
  ل تنفیذ الصفقة العمومیةحقوق المتعامل المتعاقد والتزاماته في مجا: المطلب الثاني

 أساسا على یعتمد أن علیه یجب عمومیة صفقة إثر على العمومیة الهیئة مع المتعاقد إن

 وتسلیم انتهاء التنفیذ بعد بالثمن والمطالبة علیه، اتفق كما المشروع تمویل في الخاصة إمكانیاته

 مادیة منفعة تحقیق إلى كل شيء قبل یهدف إنما فالمتعاقد .الخدمات أو بالتوریدات القیام أو األشغال

  .فعلیة جهود من المتعاقد بذله ما التخمینیة و بین العقد كلفة بین الفرق عن الناجم الربح في تتمثل
 قانونا المقررة لقواعد وفق المتعاقدین، باتفاق یتم إنما ودفعه مراجعته وطرق الثمن تحدید في األصل

 ضمن ذكره المشرع ألزم تعاقدیا شرطا یعتبر 247- 15الرئاسي  المرسوم من 97- 96المادة في

  . مفصلة بطریقة یتم بأن ذاتها، في الصفقة صریح بند بمقتضى التعاقدیة البیانات
  
  

                                                
، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 2015سبتمبر  16ھـ الموافق لـ 1436ذي الحجة  02المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي  75المادة  1

  .2016الصادرة بتاریخ مارس   51العدد المرفق العام، الجریدة الرسمیة
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  المالي المقابل اقتضاء صور : األول الفرع
 جهة اإلدارة لصالح توریدات أو أعمال من المتعاقد نفذه لما المادي المقابل هو المالي المقابل

 أو رسوم على شكل یكون فقد ،1المبرمة العقود باختالف المالي المقابل شكل ویختلف اقدة،المتع

 تم التي األشغال أو تم توریدها التي السلع نظیر له المتعاقدة المصلحة تدفعه الذي ثمن، شكل على

 :خالل من ذلك توضیح یتم و تنفیذها

  .الثمن :أوال
 نفقات اإلدارة لتغطیة مع المتعاقد یستحقه الذي النقدي ابلالمق بأنه اإلداري العقد في الثمن یعرف

 تكون أن لذلك فمن الضروري المشروعة، أرباحه إلى باإلضافة علیها، المتعاقد العملیة وتكالیف

 .2للوقت مضیعة ذلك اعتبر واال الثمن ذكر بدون العقد إبرام یجوز وال الثمن بذلك علم على اإلدارة

 :العقد في الثمن تحدید  - أ

 وقد تنفیذ العقد، في البدء قبل وذلك طرفیه، بین باتفاق اإلداري العقد في الثمن یحدد أن األصل

 ومكمال العقد من یتجزأ ال جزءا وتشكل به، ملحقة وثائق ضمن أو العقد شروط ضمن ذلك یكون

 الصفقات رقم الرئاسي المرسوم خالل من الجزائري المشرع درج حیث - تنظیم لمتضمن لبنوده

 عنه ینتج أن یمكن بما طویال زمنا تنفیذها یستوجب العمومیة الصفقات بعض وأن خاصة العمومیة،

 سعر أن على ، 247-15المرسوم  من   97 المادة نصت لذلك المواد، بعض أسعار ارتفاع

 شروط حسب وذلك السعر، یحین أن یمكن وكما جعة،ار ملل قابال أو ثابتا یكون أن یمكن الصفقة

  :كالتالي سنوضحه ما ذاوه محددة
 العقد، مدة خالل للتغییر القابلة الغیر األسعار تلك هي :الثابتة األسعار :إجمالي بسعر صفقة -1

  .االقتصادیة الظروف أو التقنیة تكن المسببات مهما
  
  
 

                                                
 11 ص ، 2010 الھدى، دار :ئراالجز ..د .ط ،(قضائیة و فقھیة تشریعیة سةادر ) اإلداریة والعقود اإلداریة ترا راللق العامة النظریة عادل، نابوعمر 1
 14، ص2008 الجامعیة المطبوعات دار :اإلسكندریة ، د .ط ، مھااإبر وأحكام اإلداریة العقود الشلماني، حمد محمد وحمد الحمید عبد خلیفة مفتاح 2
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  :للمراجعة قابل بسعر صفقة  -2
 الصفقة یدرج في فإنه اقتصادیة، لظروف رجع ا وذلك التغییر محتملة الصفقة أسعار تكون عندما

 المنصوص حسب الظروف الصفقة أسعار جعةراوتلك م ذلك، تنفیذ وطریقة األسعار جعةرام طریقة

 .المفعول الساري التنظیم في علیها

 :للتحیین قابل بسعر صفقة 3-

 سعر یسمح بتحویل األسعار وتحیین االقتصادیة، الظروف ذلك تقتضي عندما محینة األسعار تكون

 تدرج بطریقة أو جزافي إجمالي سعر بواسطة سواء جدید، سعر إلى ثابت سعر من ألصليا الصفقة

 صالحیة مدة تجاوز حاالت إلیه في مشار (المستحقات تسدید الدفع من النوع وهذا الصفقة، في

 .  األشغال في الشروع المتضمن المصلحة أمر وتبلیغ المطروحة المناقصة في المقدمة العروض

 :علیه النص عدم حال في منالث تحدید :ب

 :المباشر االتفاق بأسلوب التعاقد حالة-

 :العقد في علیه اتفق مما أكثر بتنفیذ اإلدارة جهة من الصادر األمر-

 .لرٍسما :ثانیا

 ثم كیفیة ومن االمتیاز عقد لماهیة التعرض من البد االمتیاز عقد في الرسم مسألة لبحث

  :یلي ما خالل من العقد هذا في الرسم تحدید
 :االمتیاز عقد -أ

 الستغالل ىمرفق آخر شخص إلى عام شخص بمقتضاه یعمد اتفاق ":هو االمتیاز عقد إن

 یأخذ ویجب أن المنتفعین، من وانما العام الشخص من المبلغ هذا یأتي وال مالي، مبلغ لقاء عام

 الدولة مجلس قرار في جاء اوكم العام المرفق استثمار عن الناتجة المخاطر االعتبار بعین المستثمر

 أن " :یلي ما 11952 رقم فهرس 11950رقم  قضیة 2004 مارس 09 في الصادر الجزائري

 باالستغالل للمستغل، االمتیاز السلطة بموجبه إداري تمنح عقد هو الدولة ألمالك التابع االمتیاز عقد
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 مؤقت ولكنه أتاوة مقابل متواصلو  محدد وبهدف استثنائي بشكل الوطنیة لألمالك تابع لعقار المؤقت

   "1...فیه للرجوع وقابل
 التزامه تعتبر محل العام المرفق خدمات من المنتفعین مع المتعاقد یجنیها التي الرسوم إن

 فإنه ثمنا المقابل لیس هذا كان لما أنه غیر للمرفق إجراءات التزامه علیه یحصل نقدي، مقابل بمثابة

 تتناولها أن یجوز العقود، والتي ال بقیة في الواردة المالیة بالمزایا اقدیةالتع الشروط عن یختلف بهذا

 بها المتعلقة الشروط العامة تعتبر المرافق ماالتز  عقود في فالرسوم اإلدارة، جانب من التعدیل سلطة

 حاجة ودون نفسها، تلقاء من لإلدارة تعدیلها یجوز أنه بمعنى التنظیمیة، العامة الشروط قبیل من

 الصعوبات كانت مهما بمفرده الرسوم زیادة على یعمل أن یحق للملتزم ال أنه إال ، الملتزم لموافقة

   .االمتیاز اإلدارة مانحة موافقة دون
 :االمتیاز عقد في الرسم تحدید  -ب

 االمتیاز ودفاتر عقود وتنظم أساسي، بشكل الرسم بتحدید االمتیاز عقود في اإلدارة تساهم

 إتباع إلى وتلجأ اإلدارة .المنتفعین من تقاضیه للملتزم یجوز الذي الرسم لتحدید بها حقةالمل الشروط

 :التالیة الوسائل إحدى

مع  الملتزم، استشارة بعد ذلك یتم وقد الرسوم، هذه تحدید بنفسها اإلدارة تتولى -
الشروط  على التعاقدي الطابع تصبغ وال لإلدارة، إلزامیة لیست االستشارة هذه أن إلى اإلشارة

استشارة  وبدون قاطعة بصورة الرسم بتحدید تقوم أن لإلدارة ویمكن الرسم، بتحدید المتعلقة
 .الملتزم

في  التقدیر حریة للملتزم تاركة الرسم لمقدار األقصى الحد بتحدید اإلدارة تكتفي قد -
 بعد ساریا إال لملتزما یحدده الذي الرسم یكون وال سلفا، اإلدارة له حددته الذي األقصى الحد حدود

 .العام للصالح تحقیقا وذلك المختصة اإلداریة الجهة قبل من علیه التصدیق

  :الرسم تحدید على الواردة القیود  -ج
 :في القیود هذه تتمثل

                                                
 14ص ، 2007 جسور، دار :ئراالجز األولى، الطبعة ،ئراالجز في العمومیة الصفقات بوضیاف، عمار 1
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تطبیقا  وذلك للجمیع بالنسبة متساویا المنتفعون یدفعه الذي الرسم یكون أن یجب -
 سواء عمالئه بین المساواة یحقق أن الملتزم فعلى العامة، فقالمرا من االنتفاع في المساواة لمبدأ

 1. األجور تقاضي في أو الخدمات في

مع  الملتزم یبرمها التي للعقود بالنسبة العامة السلطة تقررها التي األسعار تكون  -
 انحراف یقع أو غلط وكل ، خالفهما على یتفقا أن للمتعاقدین یجوز ال الذي القانون بقوة عمالئه

 .2قابال للتصحیح یكون والمنتفعین الملتزم بین الفردیة العقود على األسعار تلك تطبیق عنه

 المالي والتوازن التعویض في المتعاقد المتعامل حق :الفرع الثاني

 المتعاقدة، المصلحة مع المبرم العقد في علیه اتفق ما كل بتنفیذ المتعاقد المتعامل قیام بمجرد

 العقد في علیها غیر متفق أعماال المتعاقد ینفذ قد كما ذلك، مقابل الثمن على یحصل المتعاقد فإن

 اإلدارة على فینبغي في مصلحة  اإلدارة، تصب ضرورة تمثل باعتبارها تنفیذها من البد كان ولكن

 عند للمتعاقد المناسب التعویض دفع اإلدارة على كذلك األعمال، هذه عن للمتعاقد التعویض دفع

  .3 الضرر به یلحق نحو على التعاقدیة تزاماتهال تنفیذ
 للعقد فیكون المالي التوازن في خلل إلى تؤدي طوارئ اإلداري العقد تنفیذ أثناء تطرأ قد  

 تنفیذ في من االستمرار لتمكینه اإلدارة معاونة على بالحصول المالي التوازن إعادة في الحق للمتعاقد

 المرافق عمل ریةااستمر  وللمحافظة على العقد، تنفیذ أثناء طرأت يالت المفاجئة الظروف رغم التزاماته

 . بانتظام العقد محل العامة

 التعویض اقتضاء في المتعامل حق . أوال

 إلخالل اإلدارة نتیجة تصیبه التي األضرار عن التعویض طلب اإلدارة مع المتعاقد حق من

 اإلدارة إجبار المتعاقد یستطیع وال، العقد روطش تعدیل في حقها لممارسة أو التعاقدیة، بالتزاماتها

 بالتزاماتها، الوفاء على اإلدارة إجبار یستطیع أنه ال كما ,القضاء طریق عن إال التعویض دفع على

                                                
  507 ص ،السابق المرجع نابلسي، منصور صري 1
 190 ص ،السابق المرجع الجبوري، خلف محمود 2
 ص ، 2007 المعارف، منشأة ، اإلسكندریة .،(اإلداریة العقود و اإلداریة رتاالقر القانونیة تصرفاتھا عن اإلدارة مسؤولیة ،خلیفة المنعم عبد العزیز عبد 3
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 أیضا اإلدارة مع للمتعاقد یحق كما، 1بانتظام العامة  المرافق سیر دوام قاعدة مع یتنافى ذلك ألن

  .التعاقدي اإلطار نطاق نفذها خارج التي لاألعما عن بالتعویض مطالبتها
 الخطأ أساس على التعویض -1

 معها، بالتعویض للمتعاقد یلزمها العقد تنفیذ خالل بها تتمتع التي لالمتیازات اإلدارة استعمال إن

 عند الحال هو كما أعباء إضافیة علیه یرتب أو بالمتعاقد ضررا السلطات هذه استعمال یلحق عندما

 في سلطتها اإلدارة استعملت إذا التعویض للمتعاقد یترتب كما اإلدارة، قبل من إلغائه أو العقد تعدیل

 .حق وجه دون بالمتعاقد العقوبات إنزال

  :التعویض توجب التي الخطأ حاالت و ونذكر أهم
 .التعاقدیة التزاماتها تنفیذ في اإلدارة تأخر  -

 التعاقدی التزاماتها تنفیذ عن اإلدارة متناعا -

 .معها والمتعاقد اإلدارة بین المشترك طأالخ -

 .اإلدارة خطأ عند التعویض استحقاق شروط -2

 اإلدارة خطأ نتیجة الضرر وجود -

 بالتعویض المطالبة عن التنازل عدم -

 للعقد المالي التوازن إعادة في المتعاقد حق : ثانیا

 المتعاقد وحقوقه التزامات بین تناسب وجود ضرورة یعني اإلداري للعقد المالي التوازن إن

 تااعتبار  للعقد مرجعه المالي التوازن على والحفاظ علیه، المتفق النحو على العقد تنفیذ یمكنه حتى
 تنفیذ بمناسبة مرة ألول اإلداریة العقود تنفیذ مجال في للعقد المالي التوازن فكرة ظهرت وقد العدالة

 ، للترامواي" الفرنسیة الشركة قضیة عروف باسمالم الشهیر النزاع في وذلك العام، المرفق التزام عقود
 أو األمیر فعل نظریة تحت إما یدخل المالي التوازن في بحقه المتعاقد ف للمتعاملترااالع أن غیر

 .2القاهرة القوة نظریة أو المتوقعة غیر المادیة الصعوبات نظریة أو الطارئة نظریة الظروف

                                                
  352 ص ، 2012 الثقافة، دار األردن، األولى، الطبعة األول، الكتاب ،اإلداري القانون الصرایرة، ممدوح مصلح 1
 ،الدولة مجلس أحكام أحدث ضوء . في تحلیلیة سةرا د :اإلداریة تاراوالقر اإلداریة العقود مجال في اإلداریة ولیةالمسؤ خلیفة، المنعم عبد العزیز عبد 2

 191 ص سابق، مرجع
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   األمیر فعل نظریة   -1
 ءراكل إج هو "األمیر فعل" بعبارة المقصود أن فیقال األمیر، لعمل الفقه تعریفات تعددت

 ینص االلتزامات التي في أو للمتعاقد المالیة األعباء زیادة شأنه من ویكون العامة السلطات تتخذه

 الجهة من قد تكون اإلجراءات وهذه ،"اإلداریة المخاطر" عامة بصفة علیه یطلق مما العقد علیها

 قد وكما عامة، تنظیمیة تكون بقواعد أو خاص فردي قرار شكل تتخذ وقد العقد، أبرمت التي اإلداریة

 إلى أو العقد بشروط المساس یؤدي الئحة وقد أو كقانون عام ءراإج صورة في األمیر عمل یصدر

 وقت الصدور متوقع غیر الجدید التشریع ء أوراجاإل یكون أن ویشترط تنفیذه، ظروف في التأثیر

 لهذه مقدر وهو العقد أبرم قد یكون اإلدارة المتعاقد مع فإن العقد، نصوص توقعته فإذا تعاقد،ال

 1.النظریة تلك إلى تعذر االستناد علیه یترتب الذي األمر الظروف

 المرسوم من 153 المادة نص في الجزائري التشریع في القانوني أساسه المالي التوازن مبدأ ویجد

 إطار في الصفقة تنفیذ عند تطرأ التي النزاعات تسوى ": فیها جاء تيوال 247 -15 الرئاسي

 بتطبیق المساس دون المتعاقدة على المصلحة یجب.المعمول بها والتنظیمیة التشریعیة األحكام

 بما هذا سمح كلما صفقاتها تنفیذ عند التي تطرأ للنزاعات ودي حل عن تبحث أن أحكام الفقرة أعاله

 :یأتي

 الحل مبدأ أقر حین المشرع فعل وحسنا ."الطرفین من كل على المترتبة للتكالیف توازنال إیجاد -

 المتعاقدین للطرفین رخص عندما وكذلك .العمومیة تنفیذ الصفقات عن الناتجة النزاعات لحسم الودي

 أكثر هویدفع المتعاقد، للمتعامل المالي االعتبار یعید بما المالیة للصفقة األحكام في النظر إعادة

 المتعاقد المتعامل لدفع مجاال یوما العمومیة الصفقات كانت التنفیذ فما  وبمواصلة اتهزامبالت للوفاء

 اإلدارة هي إحداثها في المتسبب إن ثم الصفقة، إبرام ساعة متوقعة تكن خسائر لم تحمل على

  2.نفسها المتعاقدة
  
 

                                                
  292 ص ، 2002 المعارف، . منشأة اإلسكندریة، ، الجدیدة والمزایدات المناقصات قانون ألحكام طبقا اإلداریة العقود جمعة، محمود أحمد 1
 58 ص - 60. 2005 س، أھرا سوق الجامعي، المركز ماجستیر، مذكرة العمومیة، للصفقات المالي التوازن بوشكیوة، عثمان 2
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 المتوقعة غیر المادیة الصعوبات نظریة -2

 عند مع اإلدارة المتعاقد صادفت إذا أنه في المتوقعة غیر المادیة الصعوبات نظریة تتلخص

 جعل إلى تؤدي مام التعاقد وقت بها علم على یكن لم والتي واستثنائیة مادیة صعوبات للعقد تنفیذه

 هسببت عما كامل بتعویض المتعاقدة معه اإلدارة مطالبة في الحق المتعاقد لهذا فإن مرهقا، العقد تنفیذ
  . 1أضرار من المادیة الصعوبات له

 وأساس شدید، زلزال حدوث العقد، تنفیذ أثناء المتعاقد تصادف التي الصعوبات المادیة ومثال

 یقرره لما وفقا فقط المجردة العدالة اتر اعتبا هو النظریة، هذه في اإلدارة مع الطرف المتعاقد تعویض

 توقع معد -مادیة الصعوبة تكون أن :النظریة هذه قتطبی ،  و نذكر شروط2الفقه في الراجح  يأالر 

 .بضرر المتعاقد المادیة الصعوبة إصابة  -  التعاقد وقت المادیة الصعوبة

 : الطارئة الظروف ةنظری -3

 المتعاقد وغیر فااألطر   دةاإر  عن خارجة معینة ظروف تطرأ قد اإلداریة العقود تنفیذ أثناء

 بالمتعاقد إلحاق الضرر إلى یؤدي قد مما التنفیذ متابعة واستحالة دالعق تنفیذ وقف إلى تؤدي متوقعة

ٕ وا التعاقدیة زاماتتاالل تنفیذ مصیر مسألة ویطرح اإلدارة، مع  في اإلداري للعقد التوازن المالي عادة◌

  .3الطارئ الظرف أو القاهرة القوة ظل

 تنفیذ للعقد في إرهاق من المتعاقد المتعامل یصیب قد فیما الطارئة الظروف نظریة تتلخص

 كل وعموما االقتصادیة والحروب األزمات الظروف، هذه ومثال آنذاك، توقعها اإلمكان في یكن ولم

 لطلب مبررا فیكون في العقد الطرفین اتزامالت معها تحتل فادحة خسائر إلحاق شأنه من ظرف

 في المقرر التعویض یكون أي ال اإلضافیة، األعباء تحمل في المشاركة اإلدارة جهة من المتعاقد

 طرفي بین موزع الضرر یجعل جزئیا یكون بل الناتجة، الخسائر لكافة ومغطیا شامال الحالة هذه

 4متوازن بشكل العقد

                                                
  151 ص سابق، مرجع عشي، الدین عالء 1
  228 ص ، 2000 ، الجزائر الجامعیة، المطبوعات دیوان الثاني، الجزء اإلداري، القانون عوابدي، عمار 2
 153 ص سابق، .مرجع، اإلداریة والعقود اإلداریة تاراالقر القانونیة تصرفاتھا عن اإلدارة مسؤولیة خلیفة، المنعم عبد العزیز عبد 3
  120 ص ، 1984 زئر، ا الج جامعة ماجستیر، رسالة اإلداري، للعقد المالي التوازن نظریة تي،اصدر صدراتي  4
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 أن  - التنفیذ أثناء متوقعة غیر استثنائیة حوادث وقوع  -: الطارئة الظروف نظریة تطبیق شروط و

 غیر خسائر الطارئ الحادث عن ینجم أن ینبغي  - طرفینال إرادة عن خارجا الطارئ الحادث یكون

 .1متوقع غیر الطارئ الحادث یكون أن ینبغي  - واقعیة

 من 107 المادة نص خالل من وذلك الطارئة، الظروف بنظریة الجزائري المشرع اهتم ولقد

 على العقد یقتصر وال .نیة وبحسن اشتمل لما طبقا العقد تنفیذ یجب ":فیها جاء والتي المدني القانون

 والعرف للقانون، مستلزماته وفقا من هو ما أیضا یتناول بل فحسب، فیه ورد بما المتعاقد زم ا إل

 توقعها الوسع في یكن لم استثنائیة عامة حوادث طرأت إذا أنه غیر .االلتزام طبیعة بحسب والعدالة،

 بحیث للمدین مرهقا صار مستحیالیصبح  لم وان التعاقدي، االلتزام تنفیذ أن حدوثها على وترتب

 االلتزام یرد أن الطرفین لمصلحة وبعد مراعاة للظروف تبعا للقاضي جاز فادحة بخسارة یهدده

   ."ذلك خالف اتفاق على كل باطال ویقع المعقول، الحد إلى المرهق
  التزامات المتعامل المتعاقد: الفرع الثالث

حقوق هذا غیر كاف لضمان التنفیذ الجدي إن تمتع المتعامل المتعاقد بمجموع من ال  
  :للصفقة، حیث ایضا یقع على كاهله مجموعة من االلتزامات هي

یخضع اختیار المتعاقد مع اإلدارة إلى المقدرة المالیة : األداء الشخصي للخدمة موضوع العقد  -1
مل المتعاقد أن و الفنیة و االطالع بأعباء العقد اإلدراي و من ثم فإنه من الواجب على المتعا

یؤدي العمل المنوط بنفسه بما لدیه من قدرات مالیة و فنیة كانت محل اعتبار عند اختیاره للتعاقد 
مع اإلدارة، وال یقصد باألداء الشخصي أن یلتزم المتعاقد بأداء الخدمة وحده دون االعتماد على 

ألشغال العامة، أي یعهد للغیر الغیر أو االستعانة بهم لتنفیذ المشروع محل العقد خاصة في عقد ا
 – 140القیام بجزء من العمل أو الخدمة في إطار التعامل الثانوي و هذا ما نصت علیه المواد 

  :وهذا بشروط 247-15من المرسوم الرئاسي  144- 143 – 142- 141
 .أن یتم النص على التعامل الثانوي في أصل الصفقة و في دفتر الشروط مسبقا -

 .المتعامل الثانوي بموافقة المصلحة المتعاقدة أن یتم اختیار -

                                                
  471 ص سابق، مرجع الباسط، عبد فؤاد محمد  1
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وفي حالة وجود متعامل ثانوي منصوص علیه في العقد فإن الجزء الذي قام بتنفیذه یسال عنه 
  .المتعامل األصلي

یلزم المتعامل المتعاقد بأداء الخدمة حسب :  أداء الخدمة حسب الكیفیات المتعاقد علیها -2
ها لذا وجب علیه تحمل نتیجة تعهده و التزاماته وأن ینفذ الصفقة الشروط واألوصاف المتفق علی

  .حسب ما تم التعاقد علیه
ال یكفي الوفاء الشخصي بااللتزام التعاقد في : االلتزام بأداء الخدمة في االجل المتفق علیه  -3

ع العقد اإلداري بل یلزم أن یتم ذلك في المواعید المحددة و ذلك لالستفادة بالشيء موضو 
و ذلك لما لها عالقة بالخدمة العامة و بحسب سیر المرفق العام، فال یجوز للمتعامل . 1الصفقة

المتعاقد تجاوز األجل المتفق علیه، و إذا قام به فإن للغدارة حق الفسخ الجزئي و یتحمل 
  .المتعامل المتعاقد النتائج القانونیة المترتبة على ذلك

على المتعاقد مع اإلدارة أن یدفع :  الغ  الضمانات المطلوبةااللتزام بدفع الكفاالت و مب -4
مبلغ الضمان و هذا من أجل إبراز قدراته المالیة لتنفیذ الصفة كما هو الشأن بالنسبة لصفقة 
األشغال العامة التي تتطلب مبالغ ضخمة و مبلغ الضمان یعتبر كاحتیاط مالي یوضع تحت 

  .2ي األوضاع المحددة قانوناتصرف اإلدارة، و بإمكانها مصادرته ف

                                                
 178المنعم خلیفة، األسس العامة للعقود اإلداریة، ص  عبد العزیز عبد 1
 248عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، ص  2
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أثناء  247- 15آلیات الرقابة التي حددها المرسوم الرئاسي : الفصل الثاني
  تنفیذ الصفقة العمومیة

 المتعلقة الجدیدة القانونیة األحكامراسة د في تتمثل الفصل هذا في المطروحة اإلشكالیة إن

 سبتمبر 16المؤرخ في  247 – 15 المرسوم بموجب الصادر العمومیة فقاتالص على بالرقابة

 من األهداف التي تحقیق في فعالیتها مدى في البحث و العمومیة الصفقات بتنظیم المتعلق 2015

 حین الداخلیة في للرقابة األول نخصص بحثیینم في ذلك و العمومیة الصفقات تنظیم صدر أجلها

 . الخارجیة القبلیة للرقابة الثاني لمبحثا في نتطرق

الرقابة القبلیة الداخلیة و الخارجیة على الصفقات العمومیة في ظل : المبحث األول
  247 -15المرسوم 

 المؤرخ 247-15 الرئاسي المرسوم من 202 إلى 156 المواد الجزائري المشرع خصص
 الرقابة على لموضوع عامال المرفق تفویضات و العمومیة بالصفقات المتعلق 2015 سبتمبر 16 في

 حین خصص في 162 إلى 156 المواد بموجب الداخلیة الرقابة نظم حیث ،1العمومیة الصفقات

 الرقابة بصرف لعملیات مشتركة أحكام وضع و الخارجیة، القبلیة للرقابة 190 إلى 162 المواد

 القانونیة هذه األحكام إلى بالرجوع و القانون، هذا من 202 إلى 191 المواد في طبیعتها عن النظر

 راد ا  الجزائري المشرع أن للشك مجاال یدع ال بما یظهر العمومیة الصفقات على بالرقابة المتعلقة

 اللجان هیكلة في إعادة تتمثل الجدید التنظیم به جاء ما خالل من أساسیة أهداف ثالث یحقق أن

 سد و الرقابة إجراءاتبیروقراطیة  حدة من التخفیف و الفعالیة و النجاعة یضمن بما بالرقابة المكلفة

 236 -10 المرسوم الرئاسي بموجب الصادر الملغى القانون عرفها التي القانونیة الثغرات بعض

  . المتمم و المعدل 2010 أكتوبر 07 في المؤرخ

                                                
، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 2015سبتمبر  16ھـ الموافق لـ 1436ذي الحجة  02المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي   202-156المادة  1

 .2016الصادرة بتاریخ مارس   51جریدة الرسمیة العددوتفویضات المرفق العام، ال
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  على الصفقات العمومیة الداخلیة الرقابة : األول المطلب

 المؤرخ 247-  15 رقم الرئاسي المرسوم من 162 ىإل 156 المواد الجزائري المشرع خصص 

 به تمیز  ما أهم لعل و العمومیة، الصفقات على الداخلیة الرقابة لتنظیم 2015 سبتمبر 16 في

 في معتمدا كان الذي اللجنتین نظام بدل العروض تقییم و األظرفة فتح لجنة إحداث هو الجدید القانون

 و األظرفة فتح هما  لجنة لجنتین إحداث على تنص كانت التي ةالسابق العمومیة الصفقات قوانین كل
 الصفقات على للرقابة المخصصة الجدیدة القانونیة األحكام على المطلع أن كما العروض، تقییم لجنة

 من الصفقات إبرام في الشروع لها عند التنبیه ینبغي التي المالحظات من مجموعة یسجل العمومیة

 العمومیة الصفقات قانون من 06 في المادة علیها المنصوص و به المعنیة ةالمتعاقد المصالح طرف

. 

 العروض تقییم و األظرفة فتح لجان تعدد نظام اعتماد في تتمثل األولى المالحظة  -1

 تقییم و األظرفة بفتح مكلفة أكثر أو دائمة إحداث وجوب على تنص 160 المادة أن ذلك

 عرفتها التي العروض تقییم لجنة مستوى على الملفات اكمر ت ظاهرة معالجة أجل من هذا و العروض

 بالمصالح األمر یتعلق و الملغى العمومیة الصفقات قانون سریان أثناء المتعاقدة المصالح بعض

 بإحداث الجدید التنظیم یسمح ثم من و سنویا، العمومیة الصفقات مئات تبرم التي المركزیة المتعاقدة

 عمل في الفعالیة و السرعة ضمان أجل من الواحدة المتعاقدة المصلحة مستوى على لجنة من أكثر

 . اللجنة

 األظرفة فتح لجنة في بالعضویة تتعلق جدیدة بأحكام الجدید العمومیة الصفقات تنظیم جاء -2

 نصت  ما هو و الكفاءة توافر شرط على اللجنة في العضویة تعلیق بینها من العروض تقییم و

  من تتشكل العروض تقییم و األظرفة فتح لجنة أن فیها جاء التي 2لفقرة ا  160 المادة علیه

 المرسوم بموجب الصادر الملغى القانون خالف على هذا و لكفاءتهما، یختاران مؤهلین وظفینم
 فتح لجنة دون العروض تقییم لجنة عضویة في الكفاءة یشترط كان الذي 236  -10رقم 
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 غیر أعوان تعیین فیها ثبت التي الحاالت بعض معالجة أراد المشرع فإن ثم من و األظرفة،
 .العروض تقییم و األظرفة فتح بلجنة المنوطة بالصالحیات للقیام مؤهلین

 للمصلحة المتعاقدة الموظف تبعیة اللجنة هذه لعضویة الجدید القانون اشترط ذلك على زیادة

 125 و المادة األظرفة فتح بلجنة اصةالخ 121 المادتین في علیه منصوصا یكن لم الذي األمر و

 من أعضاء ظاهرة تعیین على القضاء یتم بذلك و الملغى، القانون في العروض تقییم بلجنة المتعلقة

 للمشرفین الضیقة ببعض األهداف ترتبط ما بقدر العامة بالمصلحة تتعلق ال ألهداف المصالح خارج

 رم ا إب في الخاضعة بعض المؤسسات تشهدها تكان التي الظاهرة هذه المتعاقدة، المصالح على

  .العمومیة الصفقات لقانون عقودها
 و تقییم العروض و األظرفة فتح لجنة سیر و لعمل الجدید التنظیم في المشرع یتناول لم -3

 المادة علیه نصت ما حسب مقرر بموجب بتنظیمها المتعاقدة المصلحة مسؤول بتكلیف اكتفى

 فتح لجنة مقررتشكیلة بموجب المتعاقدة المصلحة مسؤول یحدد (( يیل ما فیها جاء التي 162

 و القانونیة إطاراإلجراءات في نصابها و سیرها و تنظیمها قواعد و العروض تقییم و األظرفة
 أن یمكن ال أنه القاعدة مؤداه هذه على استثناء أورد المشرع أن غیر )) بهما المعمول التنظیمیة

 مع المتعاقدة مسؤول المصلحة یصدره الذي اللجنة هذه سیر و لعمل نيالقانو  التنظیم یتعارض

 تمارس عندما اللجنة النعقاد معینا نصابا اشتراط عدم في المتمثلة و القانون بقوة المقررة األحكام

 خاصین سجلین في اللجنة  أشغال إثبات و162 المادة علیه نصت ما حسب األظرفة فتح مهمة

 3/ 162المادة   علیه ما نصت حسب األولى بالحروف علیهما یؤشر و بالصرف األمر یرقمهما
  . 1العمومیة الصفقات من تنظیم

 األظرفة و فتح لجنة بین للعالقة الدقیق بالتنظیم الجدید العمومیة الصفقات قانون تمیز -4

 على مكلفة لیست اللجنة هذه أن على أعلن حیث ،ةالمتعاقد المصلحة مسؤول مع العروض تقییم
 التي المتعاقدة للمصلحة تقدمه تقنیا و إداریا عمال تمارس بل العمومیة، الصفقات بمنح إلطالقا

 أو  الصفقة إلغاء أو الجدوى، عدم عن اإلعالن أو الصفقة، منح في الكاملة الصالحیة لها تبقى
                                                

، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 2015سبتمبر  16ھـ الموافق لـ 1436ذي الحجة  02المؤرخ في  247- 15من المرسوم الرئاسي   162المادة  1
  .2016الصادرة بتاریخ مارس   51وتفویضات المرفق العام، الجریدة الرسمیة العدد
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 يف المؤرخ – 247 -  15   الرئاسي المرسوم من 161 المادة بنص هذا و المؤقت، المنح إلغاء
 العروض بعمل تقییم و األظرفة فتح لجنة تقوم (( ما یلي فیها جاء التي 2015 سبتمبر 16

 عن جدوى اإلعالن أو الصفقة بمنح تقوم التي المتعاقدة المصلحة على تعرضه تقني و إداري

 )) .مبررا ارأی الشأن هذا في تصدر و المؤقت المنح إلغاء أو إلغائه أو اإلجراء

 على الصفقات العمومیة الخارجیة الرقابة : الثاني المطلب

المؤرخ  247-15 الرئاسي المرسوم من 190 إلى 162 المواد الجزائري المشرع خصص
 الخارجیة، للرقابة العام المرفق تفویضات و العمومیة بالصفقات المتعلق 2015 سبتمبر 16في 

 العمومیة الصفقات ابقةمط من التحقق إلى 163 المادة حسب الرقابة من النوع هذا حیث یهدف

 بطریقة المبرمج للعمل المتعاقدة المصلحة مطابقة من التحقق و بهما المعمول التنظیم للتشریع و

- 15 الرئاسي المرسوم ضوء في الخارجیة للرقابة الجدیدة األحكام على اإلطالع بعد و نظامیة حیث
  :التالیة المالحظات سجلنا 247

 الوطنیة اللجنة هي و العمومیة للصفقات الوطنیة للجانا نهائیا الجدید القانون ألغى -1
 راساتالد لصفقات الوطنیة اللجنة و اللوازم، لصفقات الوطنیة اللجنة و األشغال، لصفقات

 الرقابة مركزیة على القضاء أجل من هذا و الوزاریة اللجان بنظام العمل ألغى كما والخدمات

 . أخرى ةجه  من اإلجراءات بیروقراطیة حدة من تخفیف و جهة من العمومیة علىالصفقات

 بلجان األول القسم یتعلق قسمین، إلى بالرقابة المكلفة اللجان الجدید القانون قسم -2
 . العمومیة للصفقات القطاعیة باللجنة الثاني القسم و المتعاقدة للمصالح الصفقات

 : المتعاقدة للمصالح العمومیة الصفقات لجان - أوال

 اللجنة العمومیة للصفقات الوالئیة اللجنة العمومیة، للصفقات البلدیة اللجنة في لجانال هذه تتمثل

 الممركز غیر الهیكل و الوطنیة العمومیة للمؤسسة الصفقات لجنة العمومیة، للصفقات الجهویة

 غیر و الهیكل المحلیة العمومیة للمؤسسة الصفقات لجنة اإلداري، الطابع ذات العمومیة للمؤسسة

 اختصاص مجال الجدید القانون حدد قد و اإلداري، الطابع ذات المحلیة العمومیة للمؤسسة ممركزال

 : یلي كما أعاله المذكورة اللجان من لجنة كل
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 دفاتر مشاریع بدراسة 174 المادة حسب تختص التي و العمومیة للصفقات البلدیة اللجنة - أ

   جزائري دینار ملیون مائتي عن المالیة قیمتها تقل التي و البلدیة تبرمها التي الصفقات و الشروط

 جزائري دینار ملیون خمسین و األشغال صفقات حالة في )) دج 200.000.000 ((
 )) جزائري دینار ملیون عشرون و الخدمات صفقات حالة في )) دج 50.000.000
 )) . رسات ا الد صفقات حالة في )) دج 20.000.000

 الصفقات قانون من 173 المادة حسب تختص و العمومیة للصفقات الوالئیة اللجنة – ب

 و الوالیة تبرمها التي المالحق و الصفقات و الشروط دفاتر على بالرقابة الجدید العمومیة

 المالیة قیمتها تساوي التي المركزیة رت ا لإلدا الخارجیة المصالح و للدولة الممركزة غیر المصالح
 ثالثمائة و األشغال صفقات حالة في )) دج 1.000.000.000 (( ئريجزا دینار ملیار تفوق أو

 دینار ملیون مائتي و اللوازم، صفقات حالة في )) دج 300.000.000 (( جزائري دینار ملیون

      جزائري دینار ملیون مائة و الخدمات، صفقات حالة في )) دج 200.000.000 (( جزائري

 الوالئیة اللجنة تختص ذلك على زیادة اسات،ر الد تصفقا حالة في )) دج 1.000.000 ((

 المؤسسات و البلدیة تبرمها التي الصفقات و الشروط دفاتر مشاریع بدراسة العمومیة للصفقات

 ((   الصفقة مائتي أو للحاجات اإلداري التقدیر یفوق أو مبلغها یساوي التي المحلیة العمومیة

 ((جزائري دینار ملیون خمسین و اللوازم و شغالاأل لصفقات بالنسبة )) دج 200.000.000

 20.000.000جزائري دینار ملیون عشرون و الخدمات، لصفقات بالنسبة )) دج 50.000.000

 ))1 . ساتدراال لصفقات بالنسبة )) دج

 قانون الصفقات من 171 المادة حسب تختص التي و العمومیة للصفقات الجهویة اللجنة – ج

 الخارجیة بالمصالح الخاصة المالحق و الصفقات و الشروط دفاتر مشاریع سةار بد الجدید العمومیة

 184 المادة من 4 إلى 1من المطات في المحددة المستویات حدود في المركزیة لإلدارات الجهویة

  . العمومیة الصفقات تنظیم من

                                                
، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 2015سبتمبر  16ھـ الموافق لـ 1436ذي الحجة  02المؤرخ في  247- 15من المرسوم الرئاسي   173دة الما 1

 .2016الصادرة بتاریخ مارس   51وتفویضات المرفق العام، الجریدة الرسمیة العدد
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 ببعض المتعاقدة للمصلحة العمومیة الصفقات لجان خص الجدید القانون أن بالذكر جدیر
 تهمرا إدا طرف من یعینون مستخلفوهم و الصفقات لجان أعضاء أن منها الخاصة القانونیة األحكام

 األول المسؤول منح على زیادة الوظیفة، بحكم المعینون باستثناء للتجدید قابلة سنوات ثالث لمدة
في  لجنةال رئیس الستخالف المصلحة خارج من مستخلف عضو تعیین سلطة المتعاقدة للمصلحة

 أشغال المستفیدة المصلحة و المتعاقدة المصلحة عن ممثلون حضور عن واإلعالن الغیاب، حالة
 اللجنة أعضاء بتزوید المتعاقدة المصلحة مسؤول یكلف أن على استشاري بصوت الصفقات لجنة
 أن على 178 المادة نصت أخیرا و الصفقة، محتوى الستیعاب الضروریة و الالزمة المعلومات بكل

 أقصاه أجل خالل رفضها أو التأشیرة منح بمقرر تتوج المتعاقدة للمصلحة الصفقات لجنة رقابة
 . اللجنة هذه كتابة لدى كامال الملف إیداع تاریخ من ابتداء یوم )) 20 (( عشرون

 : العمومیة للصفقات القطاعیة اللجنة – ثانیا

 الرقابة مجال في وزاریة دائرة كل لدى تحدث التي القطاعیة اللجنة صالحیات مهمة تتمثل
       األشغال صفقات في دینار ملیار مبلغها یفوق التي الصفقات و الشروط دفاتر مشاریع راسةد

 ملیون و الخدمات صفقات في دینار ملیون مائتي و اللوازم صفقات في دینار ملیون مائة ثالث و
 تبرمها التي األشغال صفقات و لشروطا دفاتر مشاریع على زیادة الدراسات، صفقات في دینار
     ساتلدراا صفقات و الشروط دفاتر و دج 12.000.000 مبلغها یفوق التي و المركزیة اإلدارة

   . دج 6.000.000 مبلغها یفوق التي المركزیة اإلدارة تبرمها التي الخدمات و
 أن في تتمثل العمومیة للصفقات القطاعیة باللجنة الخاصة األحكام بعض المشرع وضع

 الكفاءة أساس على بأسمائهم مستخلفیهم و القطاعیة اللجنة أعضاء قرار بموجب یعین المعني الوزیر

 الخاصة األحكام من و ،)) 187 المادة (( لسلطته یخضعون الذي الوزیر من اقتراح على بناء

 أجل في التأشیرة منح رفض أو منح بمقرر تتوج القطاعیة اللجنة تمارسها التي الرقابة أن أیضا

  .اللجنة كتابة أمانة لدى الملف إیداع تاریخ من ابتداء یوما 45 أقصاه



  العمومية أثناء تنفيذ الصفقة 247-15ليات الرقابة التي حددها المرسوم الرئاسي آ:الفصل الثاني

43  

  247 - 15الرقابة أثناء تنفیذ الصفقة العمومیة في ظل المرسوم : المبحث الثاني
 مجموع تتضمن حیث فعالیة، الرقابة أنواع أكثر من المالیة والهیئات األجهزة رقابة تعتبر

 قانون بموجب المنظمة الرقابة أن كما العمومیة، المؤسسات جمیع على المطبقة الیةالم أنواع الرقابة

 .العمومیة النفقات ترشید في هام بشكل تساهم الرقابة، من أخرى بأنواع والمدعمة العمومیة الصفقات

 .المالي المراقب طرف من تمارس سابقة، رقابة إلى المالیة، والهیئات األجهزة رقابة وتنقسم

 مجلس إلى باإلضافة للمالیة، العامة المفتشیة بها تقوم الحقة ورقابة العمومي، محاسبوال

  .1المحاسبة
  رقابة األعوان المالیین: المطلب األول

 یصبح أن قبل أي التنفیذ، حیز المالي التصرف یدخل أن قبل أي ، والصحة الدقة من قدر

عطاء التأشیر قبل وتكون نفیذالت عملیة تواكب إذ نافذا، أوبالدفع بالتحصیل األمر ٕ  بصرف اإلذن وا

 وقائي إجراء إذن فهي المالي والمراقب العمومي المحاسب طرف من وتمارس وتحصیلیرادات، النفقات

 األعمال بمراقبة الرقابة هیئات قیام وتعني المالیة، الرقابة في األهم المرحلة تعتبرمنع إلى یهدف
 والتصرفات

 المالیة والتصرفات التعاقدات أو بالنفقات متعلقة كانت سواء وقوعها، قبل اإلداریة للهیئات المالیة
 أن قبل أي التنفیذ، حیز المالي التصرف یدخل أن قبل أي ، والصحة الدقة من أكبرقدر على

عطاء التأشیر قبل وتكون التنفیذ عملیة تواكب إذ نافذا، بالدفع أواألمر بالتحصیل األمر یصبح ٕ  وا
 المالي والمراقب العمومي المحاسب طرف من وتمارس وتحصیل اإلیرادات، نفقاتبصرف ال اإلذن
  .مشروعة غیر تجاوزات أي وقوع منع إلى یهدف وقائي إجراء إذن فهي

 العمومي، المحاسب تأشیرة بوجود إال نفقة دفع أو إیراد تحصیل ، بالصرف لآلمر یجوز وال
 .والیةال مستوى على المالي المراقب تأشیرة زیادة عن

 المسبقة الموافقة سلطة المالیة الرقابة هیئات لدى یكون أن السابقة المالیة الرقابة وتفترض
لزام المالیة، والتصرفات على األعمال ٕ  إذا إال نفقة أي صرف بعد الرقابة، محل اإلداریة الهیئات وا

                                                
  39 ص ،ذكره سبق مرجع  الجزائر، في العمومیة الصفقات  ، بوضیاف عمار 1
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 مختلف في المقرر تلك أو المیزانیة قواعد كانت سواء بها، المعمول المالیة للقواعد مطابقة كانت
 تسمح المیزانیة في المخصصة االعتمادات بأن التحقق، من تمكن كما 1القوانین والتنظیمات

 والقواعد لألحكام، وفقا طبقت قد التعاقد قبل استیفاؤها اإلجراءات الواجب جمیع وأن التعاقد،
 األشخاص أو للدولة ةالمالی المصلحة تأمین یضمن بما والتنظیمات القوانین في علیها المنصوص

  .2العامة المعنویة
 إلى تؤدي قد أنها علیها یعاب أنه إال السابقة، المالیة الرقابة بها تتمیز التي الفعالیة ورغم

 .اإلجراءات في بطء من به تتسم لما المحلیة المصالح سیر في وتعطل ، اإلدارة نشاط في شلل
 یقومون من مرونة عدم بسبب اإلدارة أعمال تنفیذ تأخیر عنها یترتب قد أنه كذلك علیها یعاب كما
  .3إلیها التوصل تم التي بالنتائج الالحقة الرقابة تقید أنها كما الرقابة، بهذه

 العمومي المحاسب رقابة :أوالمشروعة غیر تجاوزات أي وقوع 
 أثناء بها یقوم التي والفحوصات، التحقیقات من مجموعة العمومي المحاسب رقابة تعتبر

 مرافقة الرقابة هذه تعتبر لهذا شرعیتها، من التأكد أجل من وذلك ،)الصفقة مبلغ دفع(نفیذه للنفقةت
  .المالي المراقب لرقابة مكملة تعتبر كما العمومیة، النفقة لتنفیذ
  :العمومي للمحاسب القانوني المركز 1-
  1990-08-15مؤرخ ال 9021-رقم القانون من 33 و 22 و 18 للمادة وفقا عمومیا محاسبا یعد

 :التالیة بالعملیات للقیام قانونیا یعین شخص كل العمومیة، بالمحاسبة المتعلق
 .النفقات ودفع اإلیرادات تحصیل -
 .وحفظها بها المكلف المواد أو األشیاء أو القیم أو السندات أو األموال حراسة ضمان -
 .والمواد والعائدات والممتلكات والقیم والسندات األموال تداول -
 .الموجودات حسابات حركة -

                                                
  37 ص ، 2010 الرابعة الطبعة الجامعیة، المطبوعات دیوان العامة، المالیة اقتصادیات محرزي، عباس محمد 1
 108 ص السابق، المرجع أرباب، رملي حمزة فیاض 2
 382 ص السابق، المرجع محرزي، عباس محمد 3
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 یمكن كما العمومیین، المحاسبین جمیع لسلطته یخضع الذي المالیة، وزیر طرف من تعیینه ویتم
 طریق عن العمومیین المحاسبین تعیین كیفیات تحدد أن على آخرین، عمومیین محاسبین یعتمد أن

  . 1التنظیم
 مباشرة قبل المالیة، مسؤولیته على اتأمین یكتتب أن العمومي المحاسب على ویتعین

 فئات بین الذكر، السالف العمومیة بالمحاسبة المتعلق 21-90 رقم القانون یمیز ولم .2وظیفته
 :أن على منه 25 المادة نصت فقد بالصرف، لآلمرین وخالفا أنه حیث العمومیین، المحاسبین

ما أساسیین، أو ابتدائیین بالصرف اآلمرون یكون " ٕ  الذي األمر وهو "ثانویین بالصرف نآمری وا
   1991-09-07 في المؤرخ 313  -91رقم التنفیذي المرسوم بموجب المنظم تداركه
وكیفیاتها  العمومیون والمحاسبون بالصرف اآلمرون یمسكها التي المحاسبة إجراءات یحدد الذي

 :أنه على منه 9 المادة نص في جاء ومحتواها،حیث
 3"مفوض أو مخصص بصفة ویتصرفون ثانویین أو رئیسیین إما میونالعمو  المحاسبون یكون "

 :بنصها الرئیسیون المحاسبون فئة المرسوم نفس من 10 المادة وحددت
 من 26 المادة إطار في تجري التي المالیة العملیات بتنفیذ المكلفون هم الرئیسیون المحاسبون "

 المحاسبین فئة أما ."أعاله كورالمذ 1990 سنة غشت 15 في المؤرخ 90-21رقم  القانون
 تجمیع یتولون الذین الثانویون المحاسبون " :بأنهم المرسوم نفس من 11 المادة فحددته الثانویین

 ." رئیسي محاسب عملیاتهم

 للتصفیة، مباشرة حساباته یقدم الذي الشخص هو الرئیسي، العمومي المحاسب فإن وعلیه

 تركز الذي فهو الثانوي، العمومي المحاسب أما قانونا، بذلك لفةالمك لألجهزة للتقاضي أو والمراجعة،

 الرئیسي المحاسب الوالیة خزینة أمین یعتبر رئیسي عمومي محاسب قبل من وعملیاته حساباته

 كل یعد تلك وبصفتهم البلدیة، لمیزانیة الرئیسي المحاسب الضرائب قابض یعتبر كما الوالیة، لمیزانیة

                                                
 المتعلق بالمحاسبة العمومیة 1990أوت  15المؤرخ في  21- 90رقم  القانون من 34 المادة 1
 التي المحاسبة إجراءات یحددالمتضمن إجراءات المحاسبة العمومیة، الذي  1991سبتمبر  7المؤرخ في ، 313-91التنفیذي رقم  المرسوم من 14 المادة 2

 .ومحتواها وكیفیاتها العمومیون والمحاسبون بالصرف اآلمرون یمسكها
 .المفوضین والمحاسبین المخصصین بالمحاسبین یتعلق فیما أعاله، المذكور 313-91رقم  التنفیذي المرسوم من 13 و 12 المادة من كل أنظر 3
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 من مارس 31 حتى تمتد التي المیزانیة تنفیذ فترة یشمل المالیة، السنة قفل عند للتسییر حسابا منهم

  .الموالیة السنة

 :العمومي المحاسب محاسبة -2

 لمیزانیة بالنسبة رئیسي محاسب وهو ، عمومي محاسب البلدیة الخزینة أمین مهام یمارس

 بمتابعة مكلف فهو ذلك إلى الضافةوبا البلدیة، نفقات وتصفیة اإلیرادات تحصیل یتولى حیث البلدیة

 . بصرفها المأمور النفقات وصرف لها العائدة المبالغ وكل البلدیة، مداخیل تحصیل

 اإلداري الطابع ذات العمومیة المؤسسات أو الوالیة، أو للدولة، المالیة للعملیات بالنسبة أما

 لهذه المركزي المحاسب إلى ماإ العملیات، هذه جمیع بتحویل ملزم فهو ولذلك ثانوي، محاسب فهو

ما .العملیات، ٕ   . الرئیسیة الخزینة أمین إلى بواسطته أو الوالیة، خزینة أمین إلى وا
 فإن ولهذا الخزینة، في أموالها وضع على مجبرة أنها إال مستقلة، محاسبة للبلدیة أن ورغم

 خاللها من تظهر والتي العمومیة، المحاسبة مبادئ إلى تخضع محاسبة بمسك ملزم البلدي القابض

 في النتائج هذه وتسجل المحاسب، لهذا تسییرها المعهود البلدیة للمصالح المحاسبیة اإلجمالیة النتائج

  .1واحد آن في البلدیة واإلیرادات النفقات على یشمل الذي الخزینة حساب
 الوضع عن بیانات دوریا وینجز والنفقات، اإلیرادات محاسبة بمسك البلدي القابض ویقوم

 المدفوعات، باقي عن وبیانا التحصیالت، باقي عن مالیا بیانا یعد سنة كل نهایة وبعد للبلدیة، المالي

   تحصیلها یمكن التي البلدیة، مداخیل قائمة عن بیانا یعد المالیة السنة غلق وعند
 :العمومي المحاسب مسؤولیة 3-

 إلیهم الموكلة العملیات جمیع على یینالعموم للمحاسبین والمالیة، الشخصیة المسؤولیة تقوم

 وال مهامهم، انتهاء غایة إلى فیه تنصیبهم تاریخ من یدیرونه الذي القسم عملیات جمیع على وتطبق

 دون التحقیق بعد بها یتكفل التي العملیات في إال أسالفه، تسییر بسبب المسؤولیة هذه إقحام یمكن

  .المصلحة تسلیم عند منه اعتراض أو تحفظ

                                                
 120 ص السابق، المرجع مالك، بن محمد 1
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 في مخالفات ارتكاب عند وشخصیة القیم، أو األموال في نقص یثبت عندما مالیة المسؤولیة تكونو 
 مسؤولیة وتقوم ،21- 90 القانون من 36 و 35 المادة من كل في إلیها المشار العملیات تنفیذ

 ووثائق اإلثبات سندات على والمحافظة المحاسبة مسك عن ومالیا شخصیا العمومیین المحاسبین

  .1 القانون نفس من 36 و 35 المادة في المبینة العملیات جمیع وعن محاسبةال
 وعاء بشأن المرتكبة األخطاء عن مسؤولین العمومیون المحاسبون یكون ال أنه غیر

 امتثلوا إذا مسؤولیتهم تنتفي كما تحصیلها، یتولون التي الحقوق تصفیة عند المرتكبة الحقوق،واألخطاء

 تلي التي ( 15 )یوما عشر خمسة خالل المالیة وزیر إلى تقریر إرسال وعلیهم ، ذمتهم للتسخیروتبرأ

  .2 التسخیر عملیة
 .من إال العمومیین للمحاسبین والمالیة الشخصیة المسؤولیة تقحم أن یمكن ال الحاالت جمیع وفي

  . المحاسبة مجلس أو المالیة وزیر طرف
 :العمومي المحاسب رقابة تقدیر  4-

 حدیثة خارجیة ومراقبة وحسابیة میزانیة قواعد إلى بحاجة الیوم المحلیة الجماعات أصبحت لقد
 .الحدیثة المحلیة الدیمقراطیة متطلبات مع یتوافق مستقل تسییر ألهداف تستجیب وشفافة،

 أداة إال لیست فهي والبیروقراطي، الشكلي النوع من محاسبة بأنها العمومیة المحاسبة وتتمیز

 األهداف عن كثیرا وتبتعد والتنظیمات، للقوانین مطابقتها ومدى الحسابیة العملیات عیةمشرو  لمراقبة

 الموظفین قبل من المسؤولیة تحمل عدم إلى الغالب في وتدفع المحلیة، بالمجتمعات الخاصة

 .المحلیین

 وغیر وعاجزین ألمرهم متروكین بأنهم یشعرون أصبحوا المحلیة، اإلطارات أن كما

 أو وصائیة إداریة لمراقبة سواء شدیدة خارجیة لرقابة لخضوعهم مسؤولین غیر فهم لتاليمؤهلین،وبا

 .حسابیة لمراقبة

                                                
  السابق المرجع  21-90 رقم القانون من 45 المادة 1
  .العمومیین للمحاسبین بالصرف اآلمرین تسخیر بإجراء یتعلق 1991- 09-07المؤرخ في  314-91 رقم التنفیذي المرسوم من 3 و 2 المادة 2
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 المتطلبات االعتبار بعین یأخذ العمومیة، للمحاسبة بدیل نظام إیجاد الضروري من أصبح ولذلك
 في یكمن یعد لم المحلیة، للجماعات بالنسبة الحدیث التسییر إن حیث بالضرائب، للمكلفین النوعیة

 هذه بها تقوم التي العملیات نجاح مدى في بل فحسب، والتنظیمیة التشریعیة األحكام احترام مدى

  .بها تقوم التي نشاطاتها مختلف في وهذا المواطنین، لفائدة الجماعات
فالمحاسبة العمومیة الحالیة وبحكم الطابع البیروقراطي الذي أصبحت تتمیز به، ستبقى 

نحرافات، السیما االنحرافات المیزانیة منها، فالمسیر بات یفضل اإلتقان الشكلي، ویبقى لال محال
نجازها، وهذا  مالحقا بالخوف ٕ من الفروق التي یمكن أن تظهر بین تقدیرات اإلیرادات والنفقات وا

 ونوعیة الخدمة العمومیة، فعندما یستخدم البیروقراطیة فإنها تؤدي إلى كبح على حساب مردودیة
المراقبة الشدیدة للمسیرین المحلیین، وتدفع بهم إلى االنطواء عوض  روح المبادرة بحكم مضایقة

  .تحسین مستواهم
  )الرقابة المالیة( رقابة المراقب المالي : ثانیا

 أنواع من اعتبارها ورغم المالیین، المراقبین طرف من بها الملتزم للنفقات السابقة الرقابة تمارس
 المالیة، التصرفات بمختلف والقیام المیزانیة، تنفیذ في البدء عند عملیا تباشر أنها إال قة،الساب الرقابة

 .تحدیدا االلتزام مرحلة وأثناء

 تستبعد وبذلك بها، الملتزم النفقات شرعیة احترام إلى تهدف فهي بالنفقات، خاصة رقابة وتعتبر

 .العمومي المحاسب قابةلر  خالفا الرقابة، هذه تطبیق مجال من اإلیرادات جمیع

 :مجالها -1

 والمؤسسات الدولة میزانیة على تطبیقها، بدایة في بها الملتزم للنفقات المسبقة الرقابة اقتصرت

 المرسوم بموجب وهذا الرقابة، هذه تطبیق مجال من استبعدت حیث البلدیات، دون العمومیة والوالیات

   .بها الملتزم النفقات السابقة بالرقابة تعلقالم 1992-11- 14 في المؤرخ  92-414رقم  التنفیذي
والمتمم  المعدل 2009-11- 16  في المؤرخ 374-09 رقم التنفیذي المرسوم وبصدور أنه إال

 بهذه مشمولة كذلك هي البلدیات میزانیة أصبحت فقد السالف الذكر 414-92للمرسوم التنفیذي 

 لنفس وفقا یتم أنه على 374- 09 رقم المرسوم من الثانیة المادة علیه نصت لما وفقا وهذا  الرقابة،



  العمومية أثناء تنفيذ الصفقة 247-15ليات الرقابة التي حددها المرسوم الرئاسي آ:الفصل الثاني

49  

 من كل طرف من تحدد لرزنامة وفقا تدریجیا، البلدیات على المسبقة الرقابة توسیع إجراءتنفیذ  المادة

   1المالیة ووزیر المحلیة والجماعات الداخلیة وزیر
 نامة تنفیذیحدد رز  2010-05- 09 في المؤرخ المشترك، الوزاري القرار صدر  لذلك وتطبیقا

 خضوع منه الثانیة المادة حددت حیث البلدیات، میزانیات على والمطبقة بها یلتزم التي للنفقات الرقابة
 :التالیة للرزنامة وفقا تدریجیة بصفة بها یلتزم التي للنفقات السابقة للرقابة البلدیات میزانیات

 .البلدیات لكافة بالنسبة 2012 المالیة السنة من ابتداء -

 المقاطعات مقر البلدیات وكذا الدوائر، مقر للبلدیات بالنسبة 2011 المالیة السنة من ابتداء -

 .منتدبین والة لسلطة الخاضعة اإلداریة

 .البلدیات لكافة بالنسبة 2012 المالیة السنة من ابتداء -

 الجزئي التنصیب إلى المالیة ووزارة المحلیة، والجماعات الداخلیة وزارة من كل لجأت ولقد

 وعدم لتعیینهم، المالیة المناصب توفر عدم أهمها أسباب، لعدة المالیین للمراقبین مراحل عدة وعلى

 بلدیات كامل غیر مراقبا 1541 تعیین األمر یتطلب إذ المالیین المراقبین من الكافي العدد توفر

  . 2الوطن
 أصبحت بها، یلتزم التي تالنفقا رقابة من تستثني البلدیات میزانیة كانت أن فبعد وعلیه

 لمیزانیة بالنسبة الشأن هو كما الرقابة، لهذه تخضع الذكر السالف 374 - 09رقم المرسوم بموجب

 على الرقابة هذه أقر الذي التونسي التشریع ومنها المقارنة، التشریعات غرار على وهذا الوالیات

 البلدیات إلى إضافة التنظیم، طریق عن هتحدید یتم معین سقف تقدیر یتجاوز التي البلدیات میزانیات

  . المحافظة مركز بها یتواجد التي
- 10-07  في المؤرخ/  236-10رقم  الرئاسي المرسوم من  165/02 المادة نصت ولقد

المؤرخ في  10- 13 الرئاسي بالمرسوم والمتمم المعدل العمومیة الصفقات یتضمن تنظیم 2010
13-01-2013 :  

                                                
نوفمبر  16المتعلق بالرقابة السابقة على الصفقات المؤرخ في  414-92المعدل و المتمم المرسوم التنفیذي رقم  374-09التنفیذي رقم  المرسوم من 2 المادة 1

2009.  
 2010-10-08: بتاریخ ادرالص 6106 العدد الخبر جریدة 2
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 عندما موقفة التحفظات وتكون موقفة غیر أو موقفة بتحفظات مرفقة أشیرةالت تكون أن یمكن"
 وتعرض .الصفقة بشكل تتصل عندما موقفة غیر التحفظات وتكونبموضوع الصفقة  تتصل

 التي للتأشیرة المرافقة المحتملة التحفظات رفعت قد تكون أن بعد الصفقة مشروع المتعاقدة المصلحة

 موافقة قبل بالنفقات تلتزم لكي المالیة الهیئات على المختصة، القبلیة رجیةالخا الرقابة هیئة تسلمها

 التي بها الملتزم للنفقات المسبقة الرقابة یعني ما وهو ،"تنفیذها في والبدء علیها المختصة السلطة

 .المالي المراقب یتوالها

  :المالي المراقب مهام 2-
 مساعدین، مالیین مراقبین بمساعدة مالیین، قبینمرا طرف من بها الملتزم النفقات رقابة تمارس

 القیام إلیهم، تسند التي االختصاصات إلى باإلضافة ویتولون المالیة، وزیر طرف من تعیینهم یتم

  :التالیة بالعملیات
 .الرفض ومذكرات التأشیرات تدوین سجالت مسك - 

 .المیزانیاتي التعداد محاسبة مسك - 

 .بالنفقات االلتزامات محاسبة مسك - 

 .المالي المجال في بالصرف لآلمر نصائح تقدیم  -

 قیامه بمناسبة الدوریة الوضعیات المالیة وزیر إلى یرسل أن المالي المراقب على ویتعین

 نهایة في یرسل كما المیزانیاتي وبالتعداد النفقات بتطور المختصة المصالح إعالم قصد وذلك بمهامه،

  : یلي ما یتضمن العرض سبیل على مفصال تقریرا مالیة،ال وزیر إلى مالیة سنة كل
  .العمومیة النفقات تنفیذ ظروف  -

 .والتنظیم التشریع تطبیق في واجهته التي المحتملة الصعوبات - 

 .العمومیة األموال تسییر في المالحظة النقائض  -

 .العمومیة النفقات تنفیذ ظروف تحسین شأنها من التي االقتراحات كل - 



  العمومية أثناء تنفيذ الصفقة 247-15ليات الرقابة التي حددها المرسوم الرئاسي آ:الفصل الثاني

51  

 عاما ملخصا تقریرا المالیة لوزارة المختصة المصالح تعد هذه السنویة التقاریر على بناءو 

 1. المالي المراقب به تقدم ما كل على یحتوي

جراءات  شروط   3- ٕ  :الرقابة وا

 بموجب المحددة القرارات، ومشاریع االلتزامات على التأشیر قبل المالي المراقب على یتعین

 الذكر، سالفي 374-09 رقم التنفیذي بالمرسوم والمتمم المعدل 414 -92رقم التنفیذي   المرسوم

 العناصر نلخص العمومیة بالمحاسبة المتعلق 21  21- 90من القانون  58  المادة ألحكام وطبقا

   : التالیة
  23ال سیما المادة  21- 90 رقم القانون في محدد هو مثلما بالصرف األمر صفة -  
 .بها المعمول والتنظیمات القوانین مع وااللتزامات القرارات لهذه مةالتا المطابقة - 

 .المالیة المناصب أو االعتمادات توفر - 

 .للنفقة القانوني التخصیص - 

 .المرفقة الوثیقة في المبینة للعناصر االلتزام مبلغ مطابقة - 

 عندما الغرض لهذا المؤهلة اإلداریة السلطة سلمتها التي المسبقة اآلراء أو التأشیرات وجود - 

 ومشاریع لاللتزامات بالنسبة أما .العمل به الجاري التنظیم علیها نص قد التأشیرة هذه مثل تكوون

  : یلي كما محددة فهي المالي المراقب لتأشیرة  تخضع التي القرارات
 مرتباتال ومستوى المهنیة الحیاة تخص التي والقرارات والترسیم التعیین قرارات مشاریع  -

 .الدرجة في الترقیة باستثناء للمستخدمین

  .مالیة سنة كل قفل عند تعد التي االسمیة الجداول مشاریع  -
 األصلیة الجداول وكذا االعتمادات فتح عند تعد التي األولیة األصلیة الجداول مشاریع  -

 .المالیة السنة خالل المعدلة

 .والمالحق العمومیة الصفقات مشاریع - 

  . االستثمار أو والتجهیز التسییر بنفقات لتزاماال - 

                                                
  المرجع السابق . 374-09من المرسوم التنفیذي  18المادة  1
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  :1 التالیة والمشاریع االلتزامات المالي المراقب لتأشیرة یخضع كما
 ال عندما العقود، مشاریع أو والكشوف الشكلیة، والفاتورات الطلب بسندات مدعم التزام كل  -

 .العمومیة بالصفقات المتعلق التنظیم قبل من المحدد المستوى المبلغ یتعدى

 المالیة االعتمادات وتعدیل تفویض وكذا میزانیاتیة، مخصصات یتضمن مقرر مشروع كل  -
. 

 طریق عن تصرف التي النفقات وكذا الملحقة والتكالیف المصاریف بتسدید یتعلق التزام كل  -

 .نهائیة بفاتورات الوكاالتوالمثبتة

 على وحتى االلتزام بطاقة على المالي لمراقبا تأشیرة بوضع بها، الملتزم النفقات رقابة وتختتم
 أن المالي للمراقب تبین إذا أما ذكرها، السابق الشروط استیفاء بعد وهذا األمر، لزم إن الثبوتیة الوثائق

  .كلي أو مؤقت بشكل رفضها علیه فیتعین قانونیة، غیر االلتزامات
 تعتبر بحیث خاصة، أحكاما مالنظ لها وضع فقد العمومیة، الصفقات لمشاریع بالنسبة أما

 تأكده بعد المالي المراقب على إلزامیة المختصة العمومیة الصفقات لجنة طرف من الممنوحة التأشیرة

 :یلي مما

 .المالیة االعتمادات أو البرنامج ترخیص توفر  -

 .النفقة تخصیص - 

 .الصفقة مشروع في المبینة للعناصر االلتزام مبلغ مطابقة - 

 .بالصرف مراآل صفة - 

ذا ٕ  تبلیغ علیه یتعین الصفقة، مشروع على تأشیره بعد نقائص وجود المالي المراقب الحظ ما وا

  .بالصرف واألمر المختصة الصفقات لجنة ورئیس المالیة، ووزیر من  كل
  
  
  

                                                
  ، المرجع السابق374-09من المرسوم  06المادة  1
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 :المالي المراقب مسؤولیة 4-

 في وهذا یسلمها التي تالتأشیرا وعن بها، یقوم التي األعمال عن مسؤوال المالي المراقب یعتبر

  . المالي المراقب إلیه یفوضها التي االختصاصات حدود
 بها، یقوم التي والتصرفات األعمال عن مسؤوال فیكون المساعد المالي للمراقب بالنسبة أما

 ویتعین المالي المراقب إلیه یفوضها التي االختصاصات حدود في وهذا یسلمها التي التأشیرات . وعن

 علیه یعرضها التي بالنفقات االلتزام مالئمة رقابة دون المشروعیة، برقابة تفاءاالك علیه

 وكذلك  1بالصرف اآلمر بها یقوم التي التسییر أخطاء مسؤولیة یتحمل ال فهو وبذلك اآلمربالصرف،

 له توفر أن على لمهامه، أدائه بمناسبة والقرارات الملفات دراسة عند المهني، بالسر االلتزام علیه

  . لمهامه بأدائه یضر أن شأنه من تدخل أو ضغط كل من لمهامهم ممارستهم أثناء الحمایة
 الرفض حالة في تسقط المساعد المالي والمراقب المالي، المراقب من كل مسؤولیة أن إال

جراءات شروط تحدید بمناسبة وهذا ذكرها السابق بالنفقات لاللتزامات النهائي، ٕ  بذلك وتنتقل الرقابة، وا

 الحالة هذه في علیه ویتعین الرفض، بمذكرة التزامه عدم حالة في بالصرف، اآلمر إلى المسؤولیة

 .2المكلف بالمیزانیة بموجب مقرر معلل الوزیر إعالم

 :بها یلتزم التي للنفقات السابقة الرقابة تقدیر 5-

 أنواع أنجع من أنها نبی بها، یلتزم التي للنفقات السابقة الرقابة وشروط مجال وتحدید دراسة إن
 على تقوم كونها المحلیة، للمالیة الجید التسییر في فعال بشكل تساهم أن ویمكن المالیة، الرقابة وآلیات

 إال البلدیات میزانیة لیشمل رقابتها مجال توسیع وما دفعها، وقبل بها االلتزام بعد النفقات صرف مراقبة

 خاصة المیزانیة، في متاحة غیر زائدة بنفقات لاللتزام فادیاوت نفقاتها، ترشید في فعالیتها على تأكید

 الدیون مسح عملیات بعد البلدیات على أخرى دیون تراكم ولتفادي العاجزة، البلدیات عدد تزاید أمام

  . الدولة بها قامت التي المتتالیة
 مجال توسیع أن البلدیة الشعبیة المجالس رؤساء من كبیر عدد اعتبر فقد المقابل وفي أنه إال

 لهذه المالي التسییر في تدخل بمثابة البلدیات، میزانیة لیشمل بها یلتزم التي للنفقات السابقة الرقابة
                                                

  ، المرجع السابق374- 09من المرسوم  23المادة 1
 .من المرسوم السابق 18المادة  2
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 الشعبیة المجالس ومهام دور طبیعة عن یتساءلون بذلك وهم مقننة، بیروقراطیة وخطوة األخیرة،

 . الجدید الوضع هذا ظل في المنتخبة

 لرزنامة وفقا الرقابة لهذه تدریجیا البلدیات میزانیات إخضاع لحاقإ قرار فإن المنظور هذا ومن

 قبل البلدیة، الشعبیة المجالس رؤساء صالحیات على الخناق لیضیق جاء إلیها، اإلشارة سبق التي

 یكترثون ال قد الذین المالیین، المراقبین سلطة تحت بالتالي وجعلهم  الجدید قانونالبلدیة صدور

 ورقابة  56 البلدیة میزانیة في مدرجة غیر نفقات تتطلب والتي واالستثنائیة، جلةالمستع بالحاالت

 الشدیدة المركزیة الرقابة وتخفیف الصالحیات، من بمزید یطالبون كانوا والذین كاهلهم، على إضافیة

  .المحلیة الجماعات منها تعاني التي
 
 الالحقة المالیة الرقابة :الثاني المطلب

 النفقات بصرف القرار واتخاذ المالیة التصرفات تنفیذ بعد الالحقة المالیة الرقابة تباشر

 هو كما نافذا بالدفع األمر أو بالتحصیل األمر یصبح أن دون تحول ال وهي اإلیرادات، وتحصیل

 التنفیذ لعملیة الحقة الرقابة هذه تكون وبهذا .المالي والمراقب العمومي المحاسب لرقابة بالنسبة الحال

 للمالیة، العامة المفتشیة طرف من وتمارس الالزمة، القانونیة اإلجراءات استیفاء بعد إال تكون وال

  .المحاسبة ومجلس
 الرقابة فإن الواقع في ألنه المالیة، الرقابة أنواع بین أهمیة األكثر الالحقة الرقابة وتعتبر

 . اإلداري الحساب على العاالط بمناسبة إال تتم ال المحلیة، الجماعات لمیزانیة .الفعلیة

 العامة المفتشیة فرق لدى تتوفر أن یجب الالزمة، النجاعة لها وتكون الرقابة هذه تتم وحتى

 مهامها أداء من تمكنها التي الالزمة والتقنیة والمادیة البشریة الوسائل المحاسبة، ومجلس للمالیة

 في سواء المراقبین، طرف من إلیها لالمتوص النتائج تؤدي أن على والحرص وفعالة، سلیمة بصورة

 العقوبات تنفیذ إلى المخالفات، إثبات حالة في المحاسبة مجلس أو للمالیة، العامة المفتشیة فرق

 احترامها فرض من تمكنها التي مصداقیتها سیدعم ما وهو بصرامة، قانونا علیها المنصوص المقررة

 ولیست ردعیة الرقابة هذه أن باعتبار العام، لللما أفضل بحمایة ویسمح المحلین، المسیرین على
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 للمالیة العامة المفتشیة رقابة دراسة تناول سیتم وعلیه المالیة، التصرفات نفاذ بعد إال تأتي وال وقائیة،

 . المحاسبة مجلس رقابة ثم

 للمالیة العامة المفتشة رقابة  :أوال

-80 رقم المرسوم بموجب أحدثت الالحقة، المالیة للرقابة أنشئ جهاز للمالیة العامة المفتشیة
 بالمرسوم ألغي والذي للمالیة، العامة المفتشیة إحداث المتضمن  1980-03-01 في المؤرخ 53

 العامة المفتشیة الختصاصات المحدد 19921992-02-22المؤرخ في  78- 92رقم  التنفیذي

 2008-09-06 في المؤرخ  272-08المرسوم التنفیذي رقم  بموجب بدوره ألغي والذي للمالیة،
 هدف منه، الثانیة المادة من األولى الفقرة حددت حیث للمالیة، العامة المفتشیة صالحیات یحدد

  :1أنه على بنصها للمالیة العامة المفتشیة بها تقوم التي التدخالت تطبیق ومجال
 الدولة، الحلمص والمحاسبي المالي التسییر على للمالیة العامة المفتشیة رقابة تمارس "

 وعلیه ."العمومیة المحاسبة لقواعد الخاضعة والمؤسسات واألجهزة الهیئات وكذا اإلقلیمیة والجماعات

 .للمالیة العامة المفتشیة لرقابة تخضع الهیئات هذه تبرمها التي الصفقات مختلف فإن

 المالیة، وزیر على یعرض سنوي برنامج في للمالیة، العامة للمفتشیة الرقابة عملیات تحدد كما
 أو الحكومة أعضاء لطلبات وتبعا المحددة، األهداف حسب سنة كل من األولین الشهرین خالل

 . المؤهلة والمؤسسات الهیئات

 :المالیة العامة للمفتشیة العامة االختصاصات 1-

 من المالیة المساعدة من یستفید معنوي شخص كل على رقابتها للمالیة العامة المفتشیة تمارس

 أو تسبیق أو قرض أو إعانة شكل في أو تساهمیة بصفة عمومیة هیئة أو المحلیة الجماعات أو الدولة

 إطار في والتدخالت المهام من بالعدید القیام للمالیة العامة المفتشیة تتولى كما ، ضمان

   :یلي بما القیام ومنها العامة االختصاصات

                                                
 أجاز مواصلةقد  31/12/1962المؤرخ في  157-62باعتبار أن االمر رقم  1950-11- 13 یرجع وجود المفتشیة العامة للمالیة، إلى مرسوم رقم 1

 التنظیمیة النصوص بعض إلیها أشارت كما العنصري التمییز قواعد یشمل أو الوطنیة السیادة مع منها یتعارض كان ما باستثناء الفرنسیة، بالتشریعات العمل
 1971- 10-19المؤرخ في  259-71رقم  المرسوم وكذلك وزارة المالیة، تنظیم المتضمن 1963-04-19المؤرخ في  127-63رقم  كالمرسوم المتفرقة،
 .المذكور اعاله 53- 80المرسوم رقم  بموجب إال یتحقق، لم مكتملة كهیئة رقابیة وجودها أن إال المالیة، لوزارة المركزیة اإلدارة تنظیم المتضمن
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 .المیزانیة أنظمة أداءات تقییم - 

 .اقتصادي لكیان أو فرعي أو قطاعي أو شامل لنشاط والمالي االقتصادي یمالتقی  -

 والمالي االقتصادي الطابع ذات الخبرات أو التحقیقات أو الدراسات انجاز أو التدقیق - 

 .والمحاسبي

 كان مهما االمتیازیة المؤسسات طرف من العمومیة المصالح واستغالل تسییر شروط تقییم  -

 .نظامها

 والنتائج العمومیة السیاسات تنفیذ شروط بتقییم للمالیة، العامة المفتشیة تقوم أن كنیم كما

 :یلي ما تتولى ذلك إطار وفي عنها، المترتبة

 وتسییر إدارة وفعالیة فاعلیة تقدیر أجل من واالقتصادیة المالیة والتحالیل بالدراسات القیام- 

 .األخرى العمومیة والوسائل المالیة الموارد

  .القطاعات بین ما أو القطاعات من لمجموعة وتطوریة مقارنة دراسات إجراء-
 تناسقها ناحیة من الهیكلي، بالتنظیم والمتعلقة والتنظیمیة، التشریعیة األحكام تطبیق تقییم-

 .المحددة األهداف مع وتكییفها

 تسییرال نقائض على والتعرف المحددة، األهداف مع مقارنة االنجازات مستوى تحدید- 

 .ذلك أسباب وتحلیل وعوائقه،

 :للمالیة العامة المفتشیة رقابة مجال 2-

 بطریقة إما وتتم المكان، عین في الوثائق على للمالیة العامة المفتشیة رقابة عملیات تكون

ما والتحقیقات، للفحوصات بالنسبة فجائیة ٕ  أو والتقییمات للدراسات بالنسبة المسبق التبلیغ طریق عن وا

 العمل شروط ضمان الرقابة، بعملیة المعنیة الهیئات أو المصالح، مسؤولي على ویتعین راتالخب

 :یأتي بما بالقیام وذلك للمالیة، العامة المفتشیة لوحدات الضروریة

 أو تستعملها التي المجاالت جمیع إلى بالدخول للمالیة العامة المفتشیة لوحدات السماح - 

   بالمراقبة لمعنیةا والمصالح .الهیئات تشغلها
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 أو التبریرات، أو الوثائق، أو الدفاتر، كل على واطالعهم بحوزتهم، التي والقیم األموال تقدیم - 

 .المطلوبة المستندات

 .المقدمة المعلومات طلبات على اإلجابة - 

 .المهمة مدة طیلة مناصبهم في المحادثین إبقاء - 

 الخاضعة الهیئات أو المصالح لمسؤول یمكن ال للمالیة، العامة المفتشیة مهام ولتسهیل

 والتحجج أعاله، المذكورة الواجبات من التملص سلطتهم، تحت الموضوعین األعوان أو للرقابة،

 العملیات أو فحصها، الواجب للمستندات السري الطابع أو المهني السر أو السلمي، الطریق باحترام

  .رقابتها الالزم
 مسؤولي من تطلب أن للمالیة العامة المفتشیة لوحدات یمكن التحقیق، أعمال إطار وفي

 المستندات كل على اإلطالع سلطتهم، تحت الموضوعین األعوان وكذا العمومیة، والهیئات اإلدارات

  1 الرقابة بموضوع المتعلقة والمعلومات
 :للمالیة العامة المفتشیة تدخالت تقییم 3-

 وتفتیش بالتدخل لها تسمح معتبرة، اختصاصات لمالیةل العامة للمفتشیة أعطى المشرع أن رغم

 تدخالتها نتائج أن مالحظته یمكن ما أن إال حریة، بكل حساباتها ومراجعة لرقابتها الخاضعة الهیئات

 أو الدوریة سواء تعدها التي التقاریر أن كما لها، منحت التي الكبیرة االختصاصات مستوى في لیست

 .بالرقابة المعنیة للهیئات ملزمة تكون أن یمكن وال وفقط، ونتائج تمالحظا مجرد تبقى السنویة

 وتقریر مالحظة حالة في تنفیذیة، قرارات من إلیه تنتهي بما تقدر الرقابة وفعالیة قیمة إن

 معاینة حالة وفي أنه حیث للمالیة، العامة المفتشیة رقابة في نجده ال ما وهو مخالفات، أو تجاوزات

 العامة للمفتشیة العملیة الوحدات مسؤولو یقوم المراقبة، الهیئة محاسبة في هامة راتتأخی أو تغیرات

عادة المحاسبة، هذه تحسین بطلب للمالیة ٕ  .المعنیین المسیرین من ترتیبها وا

 استحالة إلى یؤدي اختالال، أو تأخیرا تعرف أنها أو المحاسبة، هذه وجود عدم حالة في أما

 إلى یرسل قصور، محضر بتحریر للمالیة، العامة للمفتشیة العملیة وحداتال مسؤولو یكتفي فحصها،

                                                
  62المرجع السابق، ص عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر، 1
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 تحسینها، أو المقصودة المحاسبة إعداد بإعادة تأمر حتى المختصة، الوصیة أو السلمیة السلطة

 التي والتدابیر باإلجراءات للمالیة العامة المفتشیة إعالم مع ذلك، األمر اقتضى إن الخبرة إلى واللجوء

 المحاسبیة والمستندات الوثائق مسك عدم حالة في كذلك، تنطبق التي النتائج نفس وهي  اذهااتخ تم

 المنصوص والفحوص الرقابة یجعل أن شأنه من والذي قانونا، علیها المنصوص واإلداریة، والمالیة

 دور أن فنجد التفتیش، عملیات خالل جسیم ضرر أو قصور معاینة تمت إذا أما مستحیلة، علیها

 التدابیر تتخذ حتى الوصیة، أو السلمیة للسلطة الفوري اإلعالم سوى یتعدى ال للمالیة العامة المفتشیة

عالم المراقبة، عملیة محل المؤسسة أو الهیئة هذه مصالح لحمایة والالزمة الضروریة ٕ  المفتشیة وا

 . السابقة الحاالت في الحال علیه هو كما المتخذة بالتدابیر للمالیة، العامة

 أن یمكن ال للمالیة العامة المفتشیة فإن مخالفات، وقوع إثبات حالة في حتى أنه ذلك یؤكد وما

 السلطة إلى المخالفات هذه من معاینته تمت ما بتبلیغ فقط وتكتفي ردعیة، استعجالیه تدابیر أیة تتخذ

 ظل في الوضع علیه كان ما خالفا وهذا الرقابة، عملیة محل الهیئات على الوصیة أو السلمیة

 یأمر بأن للمالیة العامة للمفتشیة التابع للمفتش یجوز كان حیث الذكر، السالف 80 رقم المرسوم

  . المحاسبة هذه في هام تأخیر أو نقائض وجود حالة في المحاسبة بضبط المحاسبین
 

 المفتشیة فاعلیة من قلص قد  الذكر السالف 272 -08 رقم التنفیذي المرسوم فإن وبذلك

 الكبیر النفسي األثر نغفل أن یجب ال إذ المفتشین، لدور بتحجیمه الرقابة عملیة في لعامة للمالیةا

 طرف من المراقبین الموظفین على ،53-80رقم   المرسوم ظل في الرقابة تحدثه هذه كانت الذي

 بالدقة أكثر املاللتز  وتدفعهم للتفتیش دائم استعداد على تجعلهم كانت حیث للمالیة، العامة المفتشیة

نجاز ثقة، بكل بالعمل للمفتشین تسمح كانت ذلك مقابل وفي ، العمل في ٕ  وجه، أكمل على مهامهم وا

 ةالتي المراقبة، للهیئة الوصیة أو السلمیة السلطة إلى تقاریر وتقدیم محاضر، بتحریر االكتفاء ولیس

 .1للمتابعة مجال أي األحیان غالب في تجد ال قد

                                                
 :على مایليالمتضمن التنظیم الداخلي للمفتشیة العامة المالیة  1980مارس  04المؤرخ في   53- 80 رقم المرسوم من 17 المادة نصت 1

 وإعادة المحاسبة ذهھ ضبط بأشغال المحاسبین یأمر أن لھ جاز مراقبتھا، تمت ھیئة أو مصلحة محاسبة في تأخیر أو نقائص وجود من المفتش تحقق إذا "
 تقصیر محضر المفتش یحرر العادیة بالمرجعة القیام معھا یتعذر لدرجة ترتیب عدم أو تأخر حالة في كانت أو وجود للمحاسبة یكن لم وإذا الحال، في ترتیبھا
 المعنیة المحاسبة إنشاء إعادة قصد الخبرة بإجراء یةالمال وزیر یأمر األخیرة، الحالة ھذه وفي ضبطھا، المختصة الوصایة سلطة أو السلمیة السلطة إلى یقدمھ

 ".المقصرة المصالح مسؤولي أو المتھم العون مسؤولیة في للنظر المحاسبة مجلس ورئیس الوصایة، سلطة أو السلمیة السلطة ویطلع ضبطھا، أو
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 مد تم حیث أهمیتها، من الحد في ساهم قد للمالیة، العامة المفتشیة مراقبة طاقن توسیع أن كما
 في الرقابة، هذه فاعلیة عدم یؤكد ما وهو جدا، محدودة ردع وسائل مقابل في تدخلها، مجال وتوسیع

 العامة المفتشیة رقابة آلیات مراجعة ضرورة یتطلب الذي األمر ،272-08رقم  التنفذي ظل المرسوم

 .العام المال على للحفاظ به تقوم أن یمكن الذي الدور ألهمیة الیةللم

 المحاسبة مجلس رقابة   :المطلب الثالث

 التعدیالت من العدید إنشائه منذ عرف الالحقة، المالیة للرقابة مؤسسة المحاسبة مجلس یعد

 حمایة مجال في به یقوم الذي الهام والدور بها، یحظى التي الكبیرة األهمیة یبین ما وهو والتغیرات،

 .العام المال

المتعلق بممارسة  1980-03-01المؤرخ في  05- 80رقم القانون بموجب مرة ألول أحدث
المؤرخ  32-90  رقم القانون بموجب مراجعته تمت ثم المحاسبة، مجلس طرف من المراقبة وظیفة
 بموجب اآلخر، وه مراجعته تمت والذي وسیره، المحاسبة بمجلس المتعلق 1990-12-04في 

 تعدیله یتم أن قبل المحاسبة، بمجلس المتعلق 1995-07-17المؤرخ في  20-95 رقم األمر

 . 2010-08-26المؤرخ في  02- 10 رقم األمر بموجب

 بالرقابة المعنون الثالث الباب من األول الفصل في المحاسبة مجلس إلى الدستور أشار ولقد

 :"170 المادة في جاء حیث االستشاریة، والمؤسسات

 والمرافق اإلقلیمیة والجماعات الدولة ألموال البعدیة بالرقابة یكلف محاسبة مجلس یؤسس "

 .الجمهوریة رئیس إلى یرفعه سنویا تقریرا المحاسبة مجلس عدة یالعمومی

 ما وهو ،" 1تحقیقاته وجزاء وعمله تنظیمه ویضبط المحاسبة مجلس صالحیات القانون یحدد

 .المحاسبة مجلس لرقابة تخضع الهیئات هذه تبرمها التي الصفقات یجعل

 :المحاسبة مجلس رقابة وأهداف طبیعة 1-

 المحلیة، والجماعات الدولة ألموال الالحقة للرقابة العلیا المؤسسة المحاسبة مجلس یعتبر

 ضمانا إلیه الموكلة المهام أداء في الضروري وباالستقالل وقضائي، إداري باختصاص یتمتع
                                                                                                                                                             

 
  02-10المعدل والمتمم باألمر  المتعلق بمجلس المحاسبة 1995یولیو  17المؤرخ في  20-95من األمر رقم   2/1المادة  1
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 األموال وتسییر استعمال شروط في التدقیق المحاسبة مجلس یتولىو أعماله فعالیة وحیاد وضوعیةلم

 المالیة عملیاته مطابقة من والتأكد اختصاصه، نطاق في تدخل التي الهیئات طرف العمومیة من

 . والتنظیمات للقوانین  والمحاسبیة

 والصارم المنتظم االستعمال عتشجی إلى المحاسبة، مجلس یمارسها التي الرقابة وتهدف

 . شفافیة بكل العمومیة المالیة وسیر الحسابات، تقدیم إجباریة على والتأكید العمومیة،  لألموال

 التي المشروعة، غیر والممارسات الغش، أشكال جمیع ومكافحة الوقایة تعزیز في یساهم كما

   العمومیة واألموال الدولة بأمالك رتض التي أو النزاهة، واجب وفي األخالقیات في تقصیرا  تشكل
 :المحاسبة مجلس یمارسها التي المراقبة كیفیات 2-

المعدل و  20- 25 رقم األمر حددها وآلیات، وسائل بعدة المراقبة عملیة المحاسبة مجلس یتولى 
 ورقابة التحري، وسلطة االطالع حق وهي المحاسبة بمجلس المتعلق 02-10المتمم باألمر رقم 

 :التالي النحو على تناوله سیتم ما وهو االنضباط، التسییر ورقابة نوعیة

 :التحري وسلطة االطالع حق 1-2-

 وتقییم الرقابة، عملیة تسهیل شأنها من التي الوثائق كل على باالطالع المحاسبة مجلس یقوم

جراء لرقابته، الخاضعة والهیئات المصالح تسییر ٕ  على طالعاال أجل من الضروریة التحریات كل وا

 بعملیة عالقة لها التي العمومیة والمؤسسات اإلدارات جمیع مع باالتصال وذلك المنجزة المسائل

 أمالك تشملها التي واألماكن، المحالت جمیع إلى الدخول المحاسبة مجلس لقضاة یحق كما الرقابة،

  .ذلك حریاتالت عملیة تطلبت إذا المجلس لرقابة خاضعة هیئة أیة أو العمومیة، الجماعات
 المؤهلة األخرى الرقابة ألجهزة السلمیة السلطات من یطلب أن المحاسبة لمجلس یمكن كما

 عن تعدها التي التقاریر أو والوثائق المعلومات على االطالع لرقابته، الخاضعة الهیئات لرقابة

 والتفتیش قابةالر  هیئات أو سلطة أي الحظت ما فإذا المقابل وفي ،وتسییرها الهیئات هذه حسابات

 وقائع أو مخالفات وجود المحاسبة، مجلس لرقابة الخاضعة الهیئات إحدى على رقابة عملیة أثناء

 مجلس إلى بذلك تدقیق محضر أو تقریر إرسال علیها یتعین األخیر، هذا رقابة نطاق ضمن تدخل

 المتابعین األعوان مسؤولیة بإقحام الخاصة القضائیة اإلجراءات تحریك بإمكانه والذي المحاسبة،
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 موافقة بعد مسؤولیته وتحت لمساعدته، المؤهلین العام القطاع أعوان إشراك المحاسبة مجلس وبإمكان

 التسییر وتقییم الرقابة، عملیات في لمساعدته خبراء أو اختصاصیین استشارة وطلب السلمیة سلطتهم

 1. بها یقوم التي

 :التسییر نوعیة رقابة 2-2-

 الجماعات تشمل والتي لرقابته، الخاضعة الهیئات جمیع تسییر نوعیة حاسبةالم مجلس یراقب

 للمهام وفقا تسییرها، ونجاعة فعالیة ومدى العمومیة، لألموال استعمالها شروط بتقییم وذلك المحلیة،

 . المستعملة والوسائل واألهداف

جرا آلیات وفعالیة مالئمة من تحریاته خالل من التأكد علیه ویتعین ٕ  الداخلیة، الرقابة ءاتوا

 العام للمال األمثل والتسییر والحمایة الوقایة آلیات لتدعیم مالئمة یراها التي التوصیات كل ویقدم

 . العمومیة والممتلكات

 والجماعات الدولة تقدمها التي اإلعانات واستعمال منح شروط المحاسبة مجلس یراقب اكم

 الالزمة الشروط توفر من للتأكد وهذا لرقابته، الخاضعة یةالعموم والهیئات المرافق وجمیع المحلیة،

 الهیئات اتخاذ ومدى أجلها، من منحت التي األهداف مع استعمالها ومطابقة اإلعانات، هذه لمنح

 أفضل تقدیم وكذلك المساعدات، هذه إلى لجوئها من للحد وهذا المالئمة، للترتیبات المستفیدة

 . اإلعانات لهذه  المانحة الجهات إزاء بالتزاماتها للوفاء الضمانات

 الهیئات بها قامت التي والبرامج والمخططات األعمال فعالیة تقییم في كذلك المجلس ویشارك
 الوطنیة المصلحة أهداف تحقیق بغیة العمومیة السلطات بها بادرت والتي لرقابته، الخاضعة العمومیة

. 
 والمالحظات المعاینات على تحتوي یرتقار  إعداد المحاسبة مجلس یتولى األخیر وفي

 السلمیة سلطاتهم والى المعنیة والهیئات المصالح مسؤولي إلى بإرسالها ویقوم أنجزها، التي والتقییمات

 التوصیات كل ویصدر النهائي، تقییمه ذلك بعد یضبط ثم ومالحظاتهم، إجاباتهم لتقدیم الوصیة، أو

 المعنیة اإلداریة السلطات إلى ویرسلها المراقبة، والهیئات لحالمصا تسییر فعالیة لتحسین واالقتراحات
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 النهائیة النتائج تبلیغ المحاسبة، مجلس لرقابة الخاضعة والهیئات الجماعات مسؤولي على ویتعین

 أجل في والهیئات الجماعات لهذه التابعة المداولة لهیئات إلیهم، أرسلت التي المنجزة الرقابة لعملیات

 . بذلك  المحاسبة مجلس إخطار یتم أن على شهران أقصاه

 :العمومیین المحاسبین حسابات مراجعة 3-2-

 العمومیین، المحاسبین حسابات مراجعة هو المحاسبة مجلس اختصاصات أهم بین من

صدار ٕ  ومدى العمومیین، المحاسبین بها یقوم التي العملیات صحة في یدقق حیث ، بشأنها أحكامه وا

 بمساعدة أو التسییر بحسابات المكلف المقرر طریق عن  والتنظیمیة التشریعیة اماألحك مع مطابقتها

 أو وكالء أو العمومي المحاسب مسؤولیة مدى المحاسبة مجلس ویقرر تقنیین مساعدین أو قضاة

 حاالت في المالیة، أو الشخصیة العمومي المحاسب رقابة أو سلطة تحت الموضوعین األعوان

 أن أو القاهرة، القوة بعامل ذلك على یحتج أن األخیر لهذا ویمكن المواد، أو موالاأل ضیاع أو السرقة

 بصدد مخالفة أیة تسجیل عدم حالة وفي وظیفته ممارسة في إهمال أو خطأ أي یرتكب لم بأنه یثبت

 في یضعه أو نهائي، بقرار اإلبراء المحاسبة مجلس یمنحه العمومي، المحاسب مسؤولیة على التسییر

 إیراد أو مبررة، غیر أو قانونیة غیر نفقة صرف أو ما، مبلغ نقص ذمته على سجل إذا مدین، ةحال

 1. محصل غیر

 وهم فعلیون، محاسبون بأنهم یصرح الذین األشخاص حسابات المحاسبة، مجلس یراجع كما

 أو مصلحة إلى تسند أو تعود قیما، أو أمواال یتداول أو ویحوز نفقات، یدفع و إیرادا یقبض شخص كل

 العمومي المحاسب صفة الشخص لهذا تكون أن دون العمومیة، المحاسبة لقواعد خاضعة هیئة

 لحسابات المقررة والجزاءات الشروط نفس حسب أحكاما بشأنهم ویصدر القانوني، بالمفهوم

 .العمومیین المحاسبین

 المحاسبة مجلس رقابة تقییم 3-

 رقابة في والمتمثلة السابقة، المالیة الرقابة بفاعلیة تلیس المحاسبة، مجلس رقابة أن من بالرغم

 النفقات صرف بعد إال تتدخل ال بحیث بها، الملتزم النفقات ورقابة العمومیة المحاسبة من كل
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 على تقتصر ال فهي البعید، المدى على إال تبرز ال وفعالیتها أهمیتها أن إال اإلیرادات،  وتحصیل

ن فحسب، المشروعیة رقابة ٕ  التسییر تحسین شأنها من بذلك وهي المالءمة، رقابة لتشمل تتعداها ماوا

 التي الوثائق كل على االطالع، من المحاسبة مجلس رقابة تسمح حیث المحلیة، للجماعات المالي

جراء لرقابته، الخاضعة والهیئات المصالح تسییر  وتقییم الرقابة، عملیة تسهیل شأنها من ٕ  كل وا

 اإلدارات جمیع مع باالتصال وذلك المنجزة، المسائل على االطالع أجل من الضروریة التحریات

 العمومیین، المحاسبین حسابات مراجعة  وكذلك الرقابة، بعملیة عالقة لها التي العمومیة والمؤسسات

صدار ٕ  ومدى العمومیین، المحاسبین بها یقوم التي العملیات صحة في یدقق حیث بشأنها، أحكامه وا

  .والتنظیمیة التشریعیة األحكام مع مطابقتها
 یمنحه العمومي، المحاسب مسؤولیة على التسییر بصدد مخالفة أیة تسجیل عدم حالة وفي

 مبلغ نقص ذمته، على سجل ما إذا مدین، حالة في یضعه أو نهائي، بقرار اإلبراء، المحاسبة مجلس

  .محصل غیر إیراد أو مبررة، غیر أو قانونیة غیر نفقة صرف أو
 مخالفات عدة أو مخالفة یرتكب من كل مسؤولیة بتحمیل یقوم أن المحاسبة مجلس وبإمكان

 المؤسسات، في عون أو مسؤول أي من وهذا والمالیة، المیزانیة تسییر مجال في االنضباط  لقواعد

 .لرقابته یخضعون الذین المعنویین األشخاص وكذلك العمومیة، الهیئات  أو أوالمرافق،

 والمالحظات المعاینات على تحتوي تقاریر إعداد المحاسبة، مجلس یتولى األخیر وفي

 سلطاتهم والى المعنیة، والهیئات المصالح مسؤولي إلى بإرسالها ویقوم أنجزها، التي والتقییمات

 كل ویصدر النهائي، تقییمه ذلك بعد یضبط ثم ومالحظاتهم، إجاباتهم  لتقدیم الوصیة، أو السلمیة

 السلطات إلى ویرسلها المراقبة، والهیئات المصالح تسییر فعالیة لتحسین قتراحاتواال التوصیات

  .المعنیة اإلداریة
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  :خاتمة

 النفقات أغلب ،كون العمومیة األموال حمایة فبهد العمومیة الصفقات قانون جاء لقد

 منفعة ذات مشاریع لتنفیذ الموجهة یماس ال وأنواعها أشكالها بشتى صفقات شكل في تذهب العمومیة
 ومالیا، فنیا المتعاملین أحسن مع التعاقد جراء من والنجاعة الفعالیة لتحقیق أیضا جاء كما ، وطنیة

 واالقتصادیة السیاسیة للتطورات العمومیة الصفقات قانون مسایرة على المشرع حرص فقد لذلك

 إبرام وأهداف یتماشىرقابي  نظام وضع خالل من ، العامة المصلحة تتطلبه ما وكل واالجتماعیة

  . العمومیة الصفقات
 تجنب نستطیع حتى ،أثناء التنفیذ خاصة و كبرى أهمیة لرقابةا إعطاء یجب ذلك ولتدعیم

 فقانون ، المستقبل في تكرارها لمنع الكفیلة السبل وضع مع وقوعها حال في تصحیحیها و األخطاء

 الحظنافقد  قوانین من سبقه فیما الواردة األخطاء من الكثیر تدارك قد 247-15 العمومیة الصفقات

 المصلحة ترتكبه قد تحایل أي على للقضاء المواضع من كثیر في أصاب قد الجزائري المشرع أن

  . مثال المنافسة كمبدأ أعاله المذكورة المبادئ یشوه أو ینقص قد المتعاقدة
 أنه إال عمومیة، صفقة أیة نجاح وضمان العام، المال على الحفاظ في كبیرة أهمیة للرقابة إن

 .المالي الفساد من تحد أن تستطع لم أنها إال العام، المال على المطبقة الصارمة الرقابة هذه ورغم

 على الحفاظ في تؤدیه الذي الكبیر الدور ورغم وأهمیتها، ضرورتها رغم السابقة الرقابة أن كما
 فهي المفرط، الحذر من به تتمیز لما العمومي، والتسییر للنشاط عرقلةم بكونها توصف العام، المال

 بطیئة رقابة تعتبر كما العمومیة، الهیئات مع المشتركة اإلدارة أو المشترك التسییر من نوعا تفرض

 .الهیئات هذه حق في بیروقراطي سلوك عن وتعبر

 تنفیذ بعد إال تتدخل ال سبةالمحا ومجلس للمالیة، العامة المفتشیة رقابة أن من وبالرغم

 بتصحیح تسمح حیث السابقة، الرقابة عن فعالیة تقل ال أنها إال اإلیرادات وتحصیل النفقات،

 الوسائل بجمیع تدعیمها یتعین ولذلك المالیة، السنة انقضاء بعد ولو المرتكبة، المالیة التجاوزات
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 المؤهلة، المتخصصة اإلطارات قلة من عانيت ألنها البشریة بالموارد وتدعیمها المادیة واإلمكانات

 .المحلي للتسییر معرقلة فهي فعالیتها رغم والتي السابقة، الرقابة من الحد یتعین المقابل وفي

 االنحرافات تمنع لم البلدیات نفقات لتشمل بها، الملتزم النفقات رقابة نطاق توسیع أن كما
 وآلیاتها وسائلها بتحسین الرقابة تفعیل ینبغي كان حین وفي البلدیات، مالیة مست التي والتجاوزات

 بتعدد لیست العبرة أن یؤكد ما وهو منها، جدوى ال التي البیروقراطیة من المزید إضفاء ولیس

نما الرقابة، مستویات ٕ نجاز تنفیذ لضمان الرقابة، هذه بفعالیة وا ٕ  .العمومیة للصفقات سلیم وا
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