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 شكر وتقدير
 

 الحمــد هلل الــذي ال ٌحمــد على مكــروه سـواه والّصالة والّسالم على النبً األواه

 

 وعلى صحابته ومن وااله أما بعد ....

 

 نتقدم بالشكر الجزٌل الممزوج بأسمى عبارات الود واالحترام إلى كـل من ساعدنا 

 

 ومـّد لنا ٌـد العـون فً إنجاز هـذا العمل ونخص بالذكـر األستـاذ الفاضـل األستـاذ  

 

 لحول دراجً الذي لم ٌبخل علٌنا بالمعلومات المفٌدة والنصائح القٌّمة للوصول إلى 

 

 ا ال ننس فً هذا المقام األستاذ الكرٌم بن سلٌم عمر الذي دعمنا الهدف المنشود ، كم

 

 ء قٌامنا بهذه الدراسة .اوذلّل لنا بعض الصعوبات التً واجهتنا أثن

 

 فــنـرجـوا مــن العلً القدٌــر أن ٌجعلها فً مٌــزان حسناتهـــم وأن ٌضفــً علٌهـم 

 

 مــوفــور الّصحــة والعافٌــة ومـــزٌـــدا مـــن النجاحات والتألـق .

 
 
 

 
 



 

 اإلهداء
 :إلى العسل ىذا ثسرة أىدي

 عسرىسا في هللا أطال ونجاحي تربيتي عمى سيرا المذان العزيزيؽ الؾالديؽ  -

 األعزاء وأخؾاتي يتإخؾا إلى  -

 باسسو كل واألقارب األىل كل إلى  -

 ؼمع طالب كل إلى  -

 بعيد أو قريب مؽ العؾن  بيد أمدني مؽ كل إلى  -

 الدراسة سشؾات طيمة دربي اءقرف إلى  -

 

 

 

 

 

 

 بن شعاعة عبد الرحمان

 



 

 إهداء

 ة ـــــــي الغاليـــــف  .... أمــؾاطـــدان والعـــــشان وفيض الؾجـع الحـــــــى نبــــــإل

 ي ـــــــــــالـــــــــي الغــــــ.... أب اءــــــــؾد و اإلبـــــــــوالرسؾخ ــــــــــــــز الذســــــــى رمــــــإل

 زاء ــــــــــاألع وأخؾاتـي يـــــــؾتـــــدي .... إخــــد عزــــــــــــدي ومذـــــــــــى سشــــــإل

   لـــــــــاضـــــاألف يــــــاتذتـــأس ...ؾالػ .ــــــــى في الحـــــــح الدجــــــى مرابيــــــإل

 كل مؽ عرفتو في ىذه الحياة  وى كل أصدقائي وزمالئي الظمبة ــــــإل

 . عــــــــــل الستؾاضــــــــــــــــذا العســـــــــــــــرة ىـــــــــــــــــدي ثســـــــــأى

 بن سليم بلق اسم
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 تسييج:
 أيـدي فـي السذـرع وضـعيا التـي اإلسـتراتيجية داة األ العسؾميـة  الرـفقات تعـد
 السرافـ  وتجييـز تدـيير بإنجـاز  الستعمقـة الساليـة العسميـات إلنجـاز العامـة الدـمظة
 العامـة األمـؾال ضـ  عمـى أساسـية برـفة يعتسـد الجزائـري  االقترـاد أن إذ العامـة 
 ومشـو العسؾميـة  الشفقـات حجـؼ بزيـادة وذلـػ االقترـادية العجمـة تشذـي  اجـل مـؽ
 . العامة األمؾال وتديير الستغالل األمثل الؾسيمة يعد الرفقات فشغام
 العامـة األمـؾال فيـو تتحـر  مدـار أىـؼ يذـلل العسؾميـة الرـفقات مجـال إن
 صـؾره  بلـل لمفدـاد حـاالت عيـؾر إلـى تـددي التـي السـداخل أحـد يعتبـر انـو ذلـػ
 فـي السشتيجـة واإلجرائيـة القانؾنيـة األسـس بؾضـع السذـرع اىتسـام إلـى أدى مـا وىـؾ
 إعـداد عمـى الرقابـة وضـع شـانيا مـؽ التـي الييئـات وخمـ  العسؾميـة  الرـفقات إبـرام
 . نيايتيا إلى بدايتيا مؽ الرفقات ىذه

 السذــرع خرــ  العسؾميــة الرــفقات عمــى لمرقابــة البالغــة لألىسيــة ونغــرا
 )الفرــلةقابلمر  بأكسمــو فرــال  15/2471الجديــد الرئاســي السرســؾم فــي الجزائــري 
 السـادة مـؽ مـادة 74 ليـا خرـ  حيـ  األقدـام  مـؽ مجسؾعـة فيـو وأدرج الخـامس 
 الرــفقات ســير مدــتؾى  عمـى الرقابـة أىسيـة يعلـسا مـ وىـذا202 السـادة إلـى 156
 الرـفقات إن عمـى الجديـد الرئاسـي السرسـؾم مـؽ 156 السـادة جـاءت . العسؾميـة
 حيـز دخؾليـا قبـل لمرقابـة تخزـع الستعاقـدة السرـالح طـر  مـؽ تبـرم التـي العسؾميـة
 داخميــة رقابــة شــلل فــي الرقابــة عسميــات تســارسو  بعــده و  تشفيــذىا وأثشــاء التشفيــذ
 . الؾصاية ورقابة وخارجية
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  :الخئيدية اإلشكالية
 : التالي الذلل عمى لمبح  الرئيدية اإلشلالية صياغة يسلؽ

ــــــى تحدــــــيؽ ســــــير  ــــــة إل ــــــري اليادف ــــــي وضــــــعيا السذــــــرع الجزائ ــــــات الت مــــــا ىــــــي اضلي
الرـــــــــفقات العسؾميــــــــــة وتشفيــــــــــذىا ومــــــــــا طبيعــــــــــة الرقابــــــــــة السفروضــــــــــة عمــــــــــى الرــــــــــفقات 

 العسؾمية كآلية لمحفاظ عمى السال العام؟
  :يمي كسا نؾردىا فرعية أسئمة اإلشلالية ىذه ضسؽ ويشدرج

 فــي وتشفيــذىا العسؾميــة الرــفقات بــإبرام الستعمقــة القانؾنيــة الســؾاد تدــاىؼ ىــل -
 العسؾمية؟ الرفقات عمى الرقابة تعزيز
 مدـتؾى  ومـا التشفيذيـة الييئـات طـر  مـؽ السسارسـة العسميـة اإلجـراءات ىـي مـا -
 بو؟ السعسؾل التشغيؼ حدب الرقابي دورىا

 : السوضوع اختيار مبخرات
 : وىي بالذات السؾضؾع ىذا اختيار إلى دفعتشي أسباب عدة ىشا 
  التغييـــــــر الشــــــــؾعي فــــــــي التدــــــــيير االقترـــــــادي  فــــــــي عــــــــل التغيــــــــرات االقترــــــــادية

 السعاصرة.
 .بروز واستفحال عاىرة الفداد اإلداري مؽ خالل الرفقات العسؾمية 
  الرقابية لمسال العام .الؾقف عمى مدى حساية األجيزة 
 السختمفـة اإلداريـة الجيـات صـفقات مـؽ ىـام لعـدد ماليـة فزـائح مـؽ أثيـر إنسـا 

 االتيــام أصــابع جعــل عسؾميــة  ومدسدــات محميــة وجساعــات وزارات مــؽ
 مدـتؾى  اتيـام خـاص وبذـلل العسؾميـة الرـفقات قـانؾن  إلـى مباشـرة تتجـو
 لتدـمي  فزـؾال عمسيـا ي نفـس فـي أثـار الـذي األمـر الرقابـة أجيـزة عسـل
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 مـؾاطؽ تحديـد إلـى نتؾصـل ولكـي خبايـاه لسعرفـة السؾضـؾع ىـذا عمـى الزـؾء
 . السختمفة الرقابة أجيزة في والزعف القؾة

 الرــفقات تشغــيؼ بقــانؾن  الستعمقــة القــؾانيؽ يخــ  فيســا التعــديالت كثــرة 
  العسؾمية

 وجـدت وان وحتـى العسؾميـة الرـفقات مجـال فـي الستخررـة األبحـاث نـدرة 
 . العسؾمية الرفقات عمى الرقابة مؾضؾع الغالب عمى تعالج ال فيي

 العسؾمية الرفقات مجال حؾل بسراجع الكمية ملتبة إثراء . 
 وأىسيتيا: الجراسة أىجاف 
 :يمي فيسا تتسثل بحثشا خالل مؽ إلييا الؾصؾل نحاول التي األىدا  إن

 األجيــزة ودور العسؾميــة الرــفقات عمــى الرقابــة مفيــؾم وتؾضــيح تحديــد 
  العام. السال حساية في الرقابية

 الرقابـة وآليـة العسؾميـة الرـفقات وتشفيـذ إبـرام فـي العسميـة اإلجـراءات تؾضـيح 
 . عمييا

 العسؾمية. الرفقات قانؾن  في الخمل مؾاطؽ ي ت  محاولة 
 وحقـؾ   وجيـة مـؽ العـام السـال حسايـة كيفيـة فـي لمرقابـة الفعـال الـدور إعيـار 

 أخرى. جية مؽ الستعاقديؽ
تعتبــر اضليــة  العسؾميــة الرـفقات كـؾن  فــي أساســا دراســتشا مؾضــؾع أىسيـة وتتجمـى

 أىــؼ إبــراز وكــذا العــام  الشفــع وتحقيــ  لمدولــة التشسؾيــة  السثمــى لتحقيــ  السذــاريع 
 خـالل مـؽ وذلـػ نيايتيـا  إلـى بـدايتيا مـؽ العسؾميـة الرـفقة بيـا تسـر التـي السراحـل
 .العسؾمية الرفقات تشغؼ التي القانؾنية الشرؾص
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 الدابقة: الجراسات 
 الدراســات مــؽ العديــد عمــى اطمعشـا السظروحــة لإلشــلالية إجابــة عمــى لمحرـؾل 
 : يمي ما مشيا نذكر العسؾمية الرفقات عمى الرقابة حؾل
رســـــالة ماجدـــــتير لمظالـــــب عـــــال  عبـــــد الؾىـــــاب والتـــــي جـــــاءت تحـــــ  عشـــــؾان  الرقابـــــة  -

التذـــــــــريع الجزائــــــــري   جامعـــــــــة   خيزــــــــر  بدـــــــــلرة  عمــــــــى الرــــــــفات العسؾميـــــــــة فــــــــي 
204. 
مــــــذكرة ماســــــتر لمظالبــــــة حــــــدوش صــــــميحة  آليــــــات الرقابــــــة عمــــــى الرــــــفقات العسؾميــــــة  -

ـــــي عـــــل السرســـــؾم الرئاســـــي  ـــــة ف ـــــة عريـــــب  15/247لمجساعـــــات السحمي ـــــة بمدي دراســـــة حال
ــــــرة مــــــؽ  ــــــى  2015نسؾذجــــــا الفت ــــــي بؾنعامــــــة جامعــــــة خســــــيس 2017إل    جامعــــــة الجيالل

 .2017/2018نة  مميا
ـــــــــى  - ـــــــــة عم ـــــــــة اإلداري ـــــــــان السؾســـــــــؾمة ب  الرقاب ـــــــــة حجـــــــــاج حش مـــــــــذكرة ماســـــــــتر  لمظالب

الرــــــــــــــفقات العسؾميــــــــــــــة فــــــــــــــي التذــــــــــــــريع الجزائــــــــــــــري  جامعــــــــــــــة أحســــــــــــــد درايــــــــــــــة أدرار  
2017/2018  . 
مــــــــذكرة ماســــــــتر لمظالــــــــب مبروكــــــــي مرــــــــظفى السعشؾنــــــــة ب  الرقابــــــــة اإلداريــــــــة عمــــــــى  -

 .2013/2014الرفقات العسؾمية  جامعة   خيزر 
 جامعـة الحقـؾ   كميـة حشـان بؾسـالمة لألسـتاذة اإلندـانية العمـؾم بسجمـة 74 العـدد -

 القـانؾن  فـي العسؾميـة الرـفقات عمـى الرقابـة ب السعشؾنـة قدـشظيشة مشتـؾري  اإلخـؾة
 .الجزائري 
ــــة فــــي مجــــال الرــــفقات  - ــــة الداخمي مقــــال بعشــــؾان  مــــؽ لألســــتاذ بؾضــــيا  الخيــــر  الرقاب

ــــــــا ألحلــــــــام السرســــــــؾم الرئاســــــــي  ــــــــة وفق ــــــــر  15/247العسؾمي    لألســــــــتاذ بؾضــــــــيا  الخي
   مجمة الدراسات والبحؾث القانؾنية.  04العدد 
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ري  مقــــــال بعشــــــؾان  الرقابــــــة اإلداريــــــة عمــــــى الرــــــفقات العسؾميــــــة فــــــي التذــــــريع الجزائــــــ -
   لألســــــــتاذ ىذــــــــام   أبــــــــؾ عســــــــرة  و األســــــــتاذ عميــــــــؾة كامــــــــل  العــــــــدد 2017ديدــــــــسبر 
   مجمة العمؾم اإلدارية والسالية.01

 :للجراسة الدماني اإلطار 8-  
تقـدير فعاليـة الرقابـة فـي مجـال الرـفقات  دراسـتشا يحـدد الـذي الزمـاني اإلطـار إن

ــــدة خاصــــة  ــــي عــــل السراســــيؼ الجدي ــــة  ف ــــالسدرخ 5/247الرئاســــي  السرســــؾمالعسؾمي  16  ى
  وبالتــالي   الستزــسؽ تشغــيؼ الرــفقات العسؾميــة وتقؾيزــات السرفــ  العــام2015ســبتسبر 

   إلى يؾمشا ىذا. 2015يتزح جميا اإلطار الزماني لمدراسة أي مؽ سبتسبر 
 :السدتخجمة واألدوات الستبع السشيج

 اعتسـدنا السرجــؾة الشتـائج إلـى والؾصــؾل السظروحـة اإلشـلالية عمــى لإلجابـة
 يقتزــيالــذي  مؾضــؾعشا لظبيعــة نغــرا التحميمــي الؾصــفي الســشيج بــيؽ الســزج
 بالسفـاىيؼ البـدء عمـى أساسـا يقـؾم الـذي التحميمـي الؾصـفي السـشيج وإتبـاع اسـتخدام
 .إبراميا وإجراءات وطر   العسؾمية لمرفقات األساسية
 :الجراسة صعوبات
 نـدرة أبرزىـا الرـعؾبات مـؽ مجسؾعـة واجيتشـا السؾضـؾع ليـذا دراسـتشا أثشـاء
 التجديــد وكــذا القانؾنيــة الســؾاد بتحميــل تعمــ  فيســا خاصــة الستخررــة  السراجــع
 فيـو يلـؾن  أن دون  السذـرع قبـل مـؽ العسؾميـة الرـفقات لقـانؾن  السدـتسر والتعـديل
 واالسـتعانة االجتيـاد إلـى اضـظرنا مسـا ىـذا الفقيـاء  قبـل مـؽ التعـديل ليـذا تحميـل
 الســراد واإلجابـات التحاليـل عمـى الؾقـؾ  أجــل مـؽ التظبيقـي السيـدان فـي بخبـراء
 .إليو الؾصؾل
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 :الجراسة محتوى 
 بتقدـيؼ قسشـا السظروحـة اإلشـلالية عمـى ولإلجابـة بيانـو سـب  مـا عمـى وبشـاءا
 : التالي الشحؾ عمى جاءت فرميؽ إلى الدراسة محل مؾضؾعشا

 عامة مقجمة
 ورقابة الوصاية في نجاعة الرفقات العسومية األول: أثخ الخقابة الجاخلية الفرل
ورقابــة الؾصــاية عمــى  ةالداخميــأثــر الرقابــة  إلــى بــالتظر   الفرــل ىــذا فــي قسشــا

نجاعــــــة الرــــــفقات العسؾميــــــة  ففــــــي السبحــــــ  األول عرجشــــــا عمــــــى دور الرقابــــــة الداخميــــــة 
ــــــؼ تذــــــليمة  ــــــة ث ــــــة الداخمي ــــــ  بالرقاب ــــــة مــــــؽ خــــــالل التعري فــــــي شــــــرعية الرــــــفقات العسؾمي

ــــــة الؾصــــــاية عمــــــى لج ــــــد جــــــاء بعشــــــؾان رقاب ــــــاني  فق ــــــة ومياميــــــا ....  أمــــــا السبحــــــ  الث ش
الرــــــفقات العسؾميــــــة تـــــــؼ التظــــــر  فيـــــــو إلــــــى إعظـــــــاء مفيــــــؾم الرقابـــــــة الؾصــــــائية القبميـــــــة 

 والبعدية عمى الرفقات العسؾمية  أىدافيا.
 الثاني:  دور الخقابة الخارجية في التحزيخ للرفقات العسومية الفرل

ا الفرـــــل إلـــــى مبحثـــــيؽ  حيـــــ  جـــــاء عشـــــؾان السبحـــــ  األول بعشـــــؾان تـــــؼ تقدـــــيؼ ىـــــذ
تذــــــليمة لجــــــان الرقابــــــة الخارجيــــــة عمــــــى الرــــــفقات العسؾميــــــة  كمجشــــــة الرــــــفقات البمديــــــة 
والؾالئيــــــــة ....  أمــــــــا السبحــــــــ  الثــــــــاني كــــــــان معشؾنــــــــا باختراصــــــــات كــــــــل لجشــــــــة عمــــــــى 

 حدى.

ــــــي تؾصــــــمشا إلييــــــا ــــــا  الت ــــــائج والشق ــــــي ســــــظرت الشت ــــــر الخاتســــــة الت ــــــا  وأخي ــــــي بحثش ف
 ىذا.

 
 



 

 
 

 
 

الفرل األول: أثخ الخقابة 
الجاخلية ورقابة الوصاية في 
 نجاعة الرفقات العسومية
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 السدـائل التـي تعرضـ  إلـى تعـديالت تعـد مدـألة فـتح العـروض و تقييسيـا مـؽ أكثـر
متتاليــة ومتدــارعة فــي الدــشؾات األخيــرة التــي كــان أخرىــا التعــديالت التــي تزــسشيا السرســؾم 

 ممغيـا بـدوره ازدواجيـة لجشـة فـتح 10/236الذي ألغى السرسـؾم الرئاسـي 15/247الرئاسي 
ثا لجشــة واحــدة وتقيــيؼ العــروض التــي كانــ  مؾجــؾدة فــي السراســيؼ الدــابقة لــو. محــد األعرفــة
 .القبمية الداخمية تدعى في صمب الش  لجشة فتح و تقييؼ العروض لمرقابة

 السبحث األول: دور الخقابة الجاخلية في شخعية الرفقات العسومية
 االعتسـادات حيـ  مـؽ العسؾميـة الرـفقات اكتدـبتيا التـي البالغـة األىسيـة طبيعـة إن
 تكـؾن  العسؾميـة الرـفقات لرقابـة ىيئـات عـدة يحـدث السذـرع جعـل ليـا السخررـة السالية
 ىـؾ الرقابـة ىـذه كـل مؽ واليد  بعدىا ومؽ الرفقة تشفيذ وقبل العقد إعداد أثشاء تدخالتيا
الستعاقـدة  السرـالح تبرميـا التـي الرـفقات تخزـع أخـرى  بعبـارة .العسؾميـة األمـؾال حسايـة
 .نذكر مشيا الرقابة الداخمية لمرقابة

 األول: مفيوم الخقابة الجاخلية السطلب
 الفخع األول: مفيوم الخقابة

قبـــل أن نتظـــر  إلـــى مفيـــؾم وميـــام لجـــان الرقابـــة الداخميـــة البـــد أن نعظـــي 
 مفيؾم الرقابة برفة عامة:

 ىي كمسة مذتقة مؽ الفعل راقـب  يراقـب  مراقـب  وتعشـي برـفة عامـة مالحغـة لغة:1- 
 .1أمر ما
 ىـي مجسؾعـة اإلجـراءات التــي تؾضـع لمتأكـد مـؽ مظابقـة مفيـوم الخقابـة اصـط: ا:2- 

 التشفيذ الفعمي لمخظ  السؾضؾعة  و دراسة أسباب االنحرا  في التشفيذ حتى يسلـؽ عـالج
 .2نقا  الزعف  ومشع تكرار الخظأ

                                                           

.294  ص 1975االسلشدرية  الييئة السررية  معجم العلوم االجتساعية،إبراىيؼ مدكؾر   - 1 
.176  ص 2012عسان: دار السشاىج لمشذر والتؾزيع  السالية العامة )الشظخية والتطبيق(،   خراونة   - 2 
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الخقابة ىـي التحقيـق اسـا  ذا اـان اـل شـي  يحـجث طبقـا حي  عرفيا ىشري فايؾل: 
رــادرة والسبـادل السحـجدة ورن اخضــيا ىـو اإلشـارة  لــ  للخطـة السوضـوعة والتعليسـات ال

نقـا  الزــوا واألخطــا  بقرــج معالجتيــا ومشــع ت ــخار  ــجوثيا اســا أنيــا تطبــق علــ  اــل 
 .1شي  )األشيا ، الشاس، األفعال(
الخقابـة ىـي الوفيفـة التـي تزـسا أن األنذـطة تـوفخ لشـا كسا يعرفيـا جـاري ديدـمر: 

 .2ف وقياس أدا  واتخاذ  جخا ات الترحيحالشتائج السخاوبة وتتعلق بوضع ىج
قــد حــاول  -جــاري ديدــمر –مــؽ خــالل ىــذا التعريــ  نجــد أن صــاحب ىــذا التعريــ  

التركـــــز عمـــــى ثـــــالث متغيـــــرات وىـــــي وضـــــع ىـــــد  معـــــيؽ قيـــــاس األداة واتخـــــاذ إجـــــراءات 
 الترحيحية لمؾصؾل إلى الشتائج السرجؾة.  

إســـساعيل حسيـــد قـــد ركـــز عمـــى نفـــس وفـــي ىـــذا الرـــدد نجـــد أن األســـتاذ   عثســـان 
الستغيــرات مــؽ خــالل تعريفــو لمرقابــة بأنيــا : الشذــا  الــذي يدــاعد عمــى التحــ  مــؽ أن أداة 
األنذــظة تــؼ بالكيفيــة السحــدده ليــا طبقــا لإلجــراءات والقــؾانيؽ التــي التــي تحلــؼ أداء العســل 

لسرجــؾ تحقيقــو فــي اإلداري العــام وكــذلػ التحقــ  مــؽ أن الرقابــة تيــتؼ بــاإلجراءات واليــد  ا
 .3نفس الؾق 

 الفخع الثاني: مفيوم الخقابة الجاخلية: 
إن مـــؽ أىـــؼ التعـــاري  الحديثـــة والسعاصـــرة لمرقابـــة الداخميـــة مـــا صـــدر عـــؽ 
السعاىـــد والسشغســـات والييئـــات الدوليـــة الستخررـــة  ونـــذكر مـــؽ تمـــػ التعـــاري  

 مايمي:
                                                           

 1  ملتبة اإلشعاع  اإلسلشدرية  مرر اإلدارة والتشظيم  السفاىيم والوفائا والعسلياتعبد الكريؼ أبؾ مرظفى   -1
  .246  ص 2001
. 93  ص1998  الجامعة السفتؾحة لمشذر  طرابمس التخطيط والخقابةصالح ىاشؼ صاد    - 2  
دار الذرو  لمشذر  عسان  مجخل اإلدارة العامة بيا الشظخية والتطبيق،عبؾي وسامي   ىذام حرير   يرزيد مش - 3 
. 173  ص 2005  
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ي لمسحاســبيؽ القــانؾنييؽ أوال: تعريــ  لجشــة التــدقي  السشبثقــة عــؽ السعيــد األمريلــ
AICPA: 
تتسثــل الخقابــة الجاخليــة فــي تــت الخطــة التشظيسيــة واألســاليب الستبعــة مــا قبــل    

اإلدارة في السؤسدة، بيجف  ساية أصوليا وضبط ومخاجعـة البيانـات السحاسـبية والت  ـج 
يا علـ  ما دقتيا ومجى  مكانية االعتساد علييا وزيادة ال فاية اإلنتاجية وتذجيع العامل

 .1 التسدت بالدياسات اإلدارية السوضوعة
ثانيـا: تعريـ  السعيـار الـدولي لسسارسـة التـدقي  والتأكيـد وقؾاعـد أخالقيـات السيشــة 

 :IFACالرادر عؽ االتحاد الدولي لمسحاسبيؽ 
 افــة الدياســات واإلجــخا ات التــي تتبشاىــا السؤسدــة لسدــاعجتيا قــجر اإلمكــان فــي  

ضسان  دارة مشظسة وافا ة عسـل عاليـة باإلضـافة  لـة االلتـدام  الوصول  ل  أىجافيا، مع
ــة وا تســال  ــع الغــر، ا تذــاف األخطــا  والتحقــق مــا دق ــة األصــول، مش بدياســات  ساي

 .2 الدج:ت السحاسبية وتييئة معلومات مالية موثقة في في الوقت السشاسب
 : COSOثالثا: تعري  لجشة حساية السشغسات 

وضعت ما قبل مجلذ  دارة السؤسدة ومـوففيا خخـخيا، لتـ ميا وتـوفيخ  عسليات 
 الحساية ال افية والت  ج ما  مكانية تحقيق السؤسدة ألىجافيا والستسثلة في

 .كفاءة العسميات التذغمية 
 السؾثؾقية في التقارير السالية 

                                                           

.228  ص2004  عسان  2دار وائل لمشذر    ،-الشا ية الشظخية -علم تجقيق الحداباتخالد أميؽ عبد هللا   - 1  
  ص 2009  عسان  2دار السديرة   ، -الشا ية الشظخية  –تجقيق الحدابات السعاصخة غدان فالح السظارنة   -2

207.  
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 1االلتزام بتظبي  القؾانيؽ والتشغيسات . 
 قابة الجاخلية: : تذكلية لجشة الخ السطلب الثاني

نالحـــن أن السذـــرع الجزائـــري قـــد خرـــ   15/247بـــالرجؾع إلـــى السرســـؾم الرئاســـي 
 لتشغيؼ الرقابة الداخمية وتذليمتيا: 162إلى  159السؾاد مؽ 

 الفخع األول: تذكيلة لجشة الخقابة الجاخلية:

وتقيـيؼ العـروض  األعرفـةلجشـة فـتح  اكتدب  لجشـة الرقابـة القبميـة الداخميـة السسثمـة فـي
مـدىميؽ تـابعيؽ لمسرـمحة الستعاقـدة  بحي  تتذلل ىذه األخيرة مؽ مـؾعفيؽ 2صفة الديسؾمة

بتشغــــيؼ الرــــفقات العسؾميــــة        ا لــــؼ يحــــدد التشغــــيؼ الحــــالي الستعمــــيختــــارون لكفــــاءتيؼ  كســــ
كسا لؼ يذـتر  أي نرـاب  عدد األعزاء التي تتذلل مشيا لجشة الرقابة الداخمية 15/247
نــ  التشغــيؼ عمــى عمشيــة  . وإلضــفاء طــابع الذــفافية فقــداألعرفــةيؽ النعقــاد جمدــة فــتح معــ

 .الجمدة وسسح بحزؾر العارضيؽ الراغبيؽ في السذاركة في السشافدة

وتقيـــيؼ العـــروض )لجشـــة الرقابـــة  األعرفـــةكســـا حـــدد طريقـــة تعيـــيؽ تذـــليمة لجشـــة فـــتح 
بحي  مشح مددول السرمحة الستعاقدة بسؾجب مقـرر تذـليمة ىاتـو المجشـة وقؾاعـد  )الداخمية
بيــا. كســا اوجــب  ونرــابيا فــي إطــار اإلجــراءات القانؾنيــة و التشغيسيــة السعســؾل تشغيسيــا

وتقيـيؼ العـروض فـي سـجميؽ خاصـيؽ يرقسيسـا  األعرفـةالمجشـة الستعمقـة بفـتح  تدـجل أشـغال
 .3عاقدة  ويدشر عمييسا بالحرو  األولىرئيس السرمحة الست اضمر بالرر 

                                                           
1 - Mohamed Hamzaoui , audit gestiondes d΄entreprise et control interen , Village 
mondial, 1erédition, France, 2006,p 80 

الجزائر  دار الخمدونية  لمشذر والتؾزيع  تدييخ السذاريع في  طار تشظيم الرفقات العسومية، خرشي الشؾي   -2
.370  ص 2011  
  الستزسؽ تشغيؼ الرفقات العسؾمية 2015سبتسبر  16السدرخ   5/247السرسؾم الرئاسي مؽ  162السادة  -

.وتقؾيزات السرف  العام 3 
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 :: ميام لجشة الخقابة الجاخلية للرفقات العسوميةالثانيالفخع 

 71الداخميــة لمرــفقات العسؾميــة حدــب نرــي الســادة قــد أنــا  السذــرع لجشــة الرقابــة 
 األعرفـةبسجسؾعـة مـؽ ميـام فيسـا يخـ  عسميـة فـتح  15/247مؽ السرسؾم الرئاسـي  72و

 .العروض ؽ السيام لعسمية تقييؼوبسجسؾعة أخرى م

 :األفخفةأوال: ميام لجشة الخقابة الجاخلية أثشا  جلدة فتح - 

ـــــــا لمســـــــادة  ـــــــتح  15/247مـــــــؽ السرســـــــؾم الرئاســـــــي  71تظبيق ـــــــة ف ـــــــل ميـــــــام لجش تتسث
األعرفــــــة فــــــي مرحمــــــة فــــــتح األعــــــر  فــــــي تثبيــــــ  صــــــحة تدــــــجيالت العــــــروض  وإعــــــداد 

وصــــــــؾل أعرفــــــــة ترشــــــــحيؼ مؾضــــــــحة قائســــــــة السرشــــــــحيؽ أو الستعيــــــــديؽ حدــــــــب تــــــــاري  
محتــــــؾى ومبــــــالو السقترحـــــــات والتخفيزــــــات السحتسمـــــــة  كســــــا يــــــتؼ إعـــــــداد قائســــــة الؾثـــــــائ  
التـــــي يتكـــــؾن مشيـــــا كـــــل عـــــرض  كســـــا يـــــتؼ التؾقيـــــع بـــــاألحر  األولـــــى عمـــــى كـــــل وثـــــائ  
ــــــر  ــــــى تحري ــــــي ال تكــــــؾن محــــــل الشقرــــــان واالســــــتكسال  إضــــــافة إل األعرفــــــة السفتؾحــــــة الت

 .1ادىا مؾقعا مؽ طر  جسيع األعزاء الحزؾرمحزر الجمدة أثشاء انعق

ـــــــــة التـــــــــي يقـــــــــدميا األعزـــــــــاء  يجـــــــــب أن يتزـــــــــسؽ السحزـــــــــر التحفغـــــــــات السحتسم
الحزـــــؾر  كســـــا يـــــتؼ دعـــــؾة السرشـــــحيؽ أو الستعيـــــديؽ عشـــــد االقتزـــــاء كتابيـــــا عـــــؽ طريـــــ  
السرـــــمحة الستعاقـــــدة مـــــؽ أجـــــل إتســـــام عروضـــــيؼ التقشيـــــة بالؾثـــــائ  الشاقرـــــة والسرفؾضـــــة 

 .2  أيام إبتداءا مؽ تاري  فتح األعرفة10في أجل عذرة )مؽ قبل المجشة 
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  وتقؾيزات السرف  العام.
مجمة العمؾم الخقابة اإلدارية عل  الرفقات العسومية في التذخيع الجدائخي، ىذام   أبؾ عسرة  عميؾة كامل   -2

.  77جامعة حسو لخزر  الؾادي  ص   2017  ديدسبر 01  ع: 01اإلدارية والسالية  مج:  
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تقييؼ العروض عمى السرمحة الستعاقـدة عشـد االقتزـاء فـي تقترح لجشة فتح األعرفة و 
ـــدما ال يـــتؼ  1حدـــب الذـــرو  الـــؾاردة إعـــالن حـــاالت عـــدم جـــدوى اإلجـــراء السحزـــر    عش

العـروض  عـؽ مظابقـة أي عـرض اإلعـالن  بعـد تقيـيؼ  استالم أي عـرض أو عشـدما ال يـتؼ
  حيـ  يـتؼ أو عشـدما ال يسلـؽ تسؾيـل الحاجـات لسؾضـؾع الرـفقة ولسحتـؾى دفتـر الذـرو  

غيــر السفتؾحــة إلــى أصــحابيا مــؽ  األعرفــةعــؽ طريــ  السرــمحة الستعاقــدة إرجــاع األعرفــة 
 .االقترادييؽ  عشد االقتزاء الستعامميؽ

ية فـي جمدـة عمشيـة بحزـؾر الستعيـديؽ يتؼ فتح ممف الترشيح والعروض التقشية والسال
الـــذيؽ تـــؼ اســـتدعائيؼ مدـــبقا لمجمدـــة نفدـــيا  وفـــي حالـــة اإلجـــراءات السحـــدودة تفـــتح ممفـــات 

  أمـــا إجـــراء طمـــب العـــروض السحـــدودة  -أي فـــي جمدـــة أخـــرى  –الترشـــح برـــفة مشفرـــمة 
احـل  فتفتح األعرفـة الستعمقـة بـالعروض التقشيـة والخـدمات والعـروض الساليـة عمـى ثـالث مر 

 .2في حيؽ ال يتؼ فتح أعرفة الخدمات في جمدة عمشية

 ميام لجشة فتح األفخفة في مخ لة تقيم العخوضثانيا:  
تعتبـــر عسميـــة تقـــيؼ العـــروض الجانـــب التقشـــي لعســـل لجشـــة فـــتح األعرفـــة  لـــذلػ يسلـــؽ 
اعتبارىــا أصــعب عسميــة وأكثــر تعقيــدا ســؾاء مــؽ حيــ  صــحة طمبــات العــروض ومظابقتيــا 

الرفقات العسؾمية ودفتر الذـرو  السعتسـد عميـو مـؽ قابـل السرـمحة الستعاقـدة  أ مـؽ لشغام 
 .      3حي  التقدير و االختيار في عل وجؾدة عدة معايير االنتقاء

إقرـــــاء العـــــروض غيـــــر  15/247مـــــؽ السرســـــؾم الرئاســـــي  72لقـــــد نرـــــ  الســـــادة 
تحتـــؾي عمـــى مرحمـــة  السظابقـــة لـــدفتر الذـــرو  أو لسؾضـــؾع الرـــفقة وفـــي الحـــاالت التـــي ال

                                                           

.15/247مؽ السرسؾم الرئاسي  40لإلطالع عمى الذرو  يشغر السادة  - 1  
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.وتقؾيزات السرف  العام   
مجمة الدراسات والبحؾث القانؾنية  جامعة الجزائر  الخقابة الجاخلية في مجال الرفقات العسومية، بؾضيا  الخير   -3

. 03  ص 2018  04كمية الحقؾ   ع  
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االنتقـــــاء األولـــــى ال تفـــــتح أعرفـــــة العـــــروض الساليـــــة والخـــــدمات عشـــــد االقتزـــــاء الستعمقـــــة 
 بالترشحات السقراة وف  الحاالت التالية:

  يقرـــى بذـــلل مدقـــ  أو نيـــائي مـــؽ السذـــاركة فـــي الرـــفقات العسؾميـــة الستعـــاممؾن
بب إفالســـيؼ أو االقترـــاديؾن الـــذيؽ امتشعـــؾا عـــؽ اســـتكسال عروضـــيؼ أو تشـــازلؾا بدـــ

 تؾقفؾا عؽ الشذا  أو التدؾية القزائية أو الرمح.
  الــذيؽ ىــؼ محــل حلــؼ قزــائي حــاز قــؾة الذــيء السقزــي فيــو بدــبب مخالفــة تســس

 بشزاىتيؼ السيشية والذيؽ ال يدتؾفؾن واجباتيؼ الجبائية. 
  1اإليداع القانؾني لحدابات شركاتيؼ الذيؽ قامؾا بترريح كاذب االذيؽ لؼ يدتؾفؾ. 

تقــؾم المجشــة بتحميــل العــروض الباقيــة وفقــا لســرحمتيؽ عمــى أســاس السعــايير والسشيجيــة 
السشرــؾص عمييــا فــي دفتــر الذــرو   حيــ  تــتؼ السرحمــة األولــى بالترتيــب التقشــي لمعــروض 
مــع إقرــاء العــروض التــي لــؼ تتحرــل عمــى العالمــة الــدنيا السشرــؾص عمييــا فــي دفــاتر 

تؼ دراسـة العـروض الساليــة لمستعيـديؽ السـدىميؽ تقشيـا مــع الذـرو   أمـا فـي السرحمـة الثانيــة يـ
مراعــاة التخفيزــات السحتسمــة فــي عروضــيؼ  وصــؾال الختيــار أحدــؽ العــروض مــؽ حيــ  
ــــى السرــــمحة الستعاقــــدة رفــــض  ــــة أن تقتــــرح عم ــــو يسلــــؽ لمجش ــــى أن ــــا االقترــــادية  عم السزاي

و اخـتالل السشافدـة العروض إذا ثب  أن مشحة الرفقة سيترتب عميو ىيسشتـو عمـى الدـؾ  أ
 .2في القظاع السعشي

 

 
                                                           

الستزسا تشظيم  15/242الخقابة الجاخلية عل  الرفقات العسومية وفقا للسخسوم الخئاسي  بؽ صابر فتيحة   -1
  22  ع:12مجمة االجتياد القزائي  جامعة   خيزر  الجزائر  مج: الرفقات العسومية وتقويزات السخفق العام، 

290.  
.77  ص مخجع سابقىذام   أبؾ عسرة  عميؾة كامل   - 2  
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 خقابة الوصائية للرفقات العسوميةالالسبحث الثاني: 
تعتبــر الرقابــة إحــدى الؾعــائف األساســية  بــل ومــؽ أبــرز عشاصــر الؾعيفــة اإلداريــة  
وتبــرز الحاجــة ليــا لزــسان التشفيــذ الفعــال لمخظــ  والبــرامج ولزــسان ســير األعســال بذــلل 

لمعســل  تقيــيؼ األداء ومعالجــة أوجــو الــشق   لــذا فيشــا  ضــرورة ممحــةمــشغؼ ومدــتسر  وفــي 
إضــافة إلــى الرقابــة الداخميــة والخارجيــة ىشــا  أنســا  رقابيــة   الرقــابي بذــلل دائــؼ ومدــتسر

أخـرى لحسايــة السـال العــام ولتقريـر شــفافية أكبـر عمــى عسميـة إبــرام الرـفقات العسؾميــة ومــؽ 
 ة الؾصاية.بيؽ ىذه األساليب الرقابية نجد رقاب

 السطلب األول: الخقابة الوصائية القبلية عل  الرفقات العسومية
لقـــد خرـــ  السذــــرع الجزائـــري الرقابــــة الؾصـــائية وجعميــــا  رقابـــة مالئســــة 

مـؽ السرسـؾم الرئاسـي  164لمرفقات العسؾمية  ىذا حدب مـا جـاءت بـو السـادة 
15/2471  

 الفخع األول: مفيوم رقابة الوصاية
الرقابة الؾصـائية وإن كانـ  فـي الغالـب تـدور حـؾل  عبرت عؽ التعاري  التي كثرت 

الرــمة التـــي تـــرب  الجيــات اإلداريـــة السركزيـــة بالييئـــات والجيــات الالمركزيـــة حيـــ  تعـــر  
ـــة بأنيـــا   ـــات والجيـــات ال:مخادي ـــ  الييئ ـــة عل ـــي تسارســـيا الجول ـــة الت   أو ىـــي   2الخقاب

ـــا ـــا الق ـــي يقخى ـــا الدـــلطات الت ـــات مجسوعـــة م ـــ  أشـــخا  الييئ ـــا عل نون لدـــلطة علي

                                                           
  الستزسؽ تشغيؼ الرفقات 2015سبتسبر  16  السدرخ 5/247مؽ السرسؾم الرئاسي  /15السادة  لمسزيد يشغر -1

  العسؾمية وتقؾيزات السرف  العام
مذكرة مقدمة انيل شيادة الساستر  كمية  دور وفعالية الرفقات العسومية في  ساية األموال العامة،يد ونيدي  لو  -2

.51-50   ص 2015-2014العمؾم االقترادية والتجارية وعمؾم التديير  جامعة الؾادي     
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ــة السرــلحة العامــة وســلطة الوصــاية محــجدة  ــت لغــخض  ساي ــة وأعساليــا، وذل ال:مخادي
 .1ومزبوطة بالقانون"

ــ  الو ــجات فــي حــيؽ يعرفيــا شــارل دبــاش بأنــو ا   ــة عل ــة التــي تسارســيا الجول الخقاب
اديـة مـع ضـسان تفدـيخ اإلقليسية، التي تشذ  عا سو  اإلدارة، ما جانب الو جات ال:مخ 

القانون بالشدبة إلقليم الجولة عل  أال تتم ىحه الوصاية  ال في الحاالت السحـجدة قـانون، 
 .2 ساية الستق:ل الو جة السذسولة بالوصاية السحاورة"

ــــانؾني بسقتزــــاه تتــــؾلى الجيــــات  ــــػ الرــــمة أو الــــراب  الق ــــة الؾصــــائية ىــــي تم فالرقاب
بعــــة عمــــى أعســــال ونذــــاطات وحتــــى أشــــخاص وىيئــــات السركزيــــة عسميــــات اإلشــــرا  والستا

 .3الجيات الالمركزية بغية الحفاظ عمى كيان الدولة الدياسي واالقترادي واالجتساعي
 القبلية الوصائية الخقابة أىجاف الفخع الثاني:
أو  الالمركزيـة الدـمظات عسـال عمـى السركزيـة الدـمظة قبـل مـؽ الؾصـائية الرقابـة تـتؼ
الفقـرة  164العسؾميـة إلـى السـادة  الرـفقات تشغـيؼ ضـسؽ الرقابـة ىـذه وتدـتشد السرفقيـة 

  :4أىدافيا ضسؽ أدرج  التي 15/247األولى مؽ السرسؾم الرئاسي 
 
 
 

                                                           
مذكرة مقدمة لشيل شيادة الساستر  الخقابة اإلدارية عل  الرفقات العسومية في التذخيع الجدائخي، حجاج حشان   -1

.54  ص 2018-2017أدرار   –جامعة أحسد دراية كمية الحقؾ  والعمؾم الدياسية     
مجمة واقع الخقابة الوصائية السسارسة عل  السجلذ الذعبي الوالئي في قانون الوالية الججيج،  بمغالؼ بالل  -2

.127  ص 2014  أفريل 01صؾت القانؾن  ع:    

الذعبية البلجية في الجدائخ وفي ضو  الخقابة الوصائية وأثارىا عل  السجالذ بؾحشية قؾي  بؽ ناصر بؾطيب    -3
التجارب السقارنة   السمتقى الؾطشي األولحؾل دور البمدية في التشسية السحمية  السركز الجامعي الشعامة  18 و 19 

.3  ص 2012أفريل    
  الستزسؽ تشغيؼ الرفقات العسؾمية 2015سبتسبر  16  السدرخ 5/247مؽ السرسؾم الرئاسي  164السادة  -4
. قؾيزات السرف  العاموت  
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   تكسؽ أىدا  الؾصاية الدياسية فيسا يمي:أوال: األىجاف الدياسية: 
السدتقمة إداريا تحافن الرقابة الؾصائية عمى الؾحدة الدياسية لمييئات والسرالح السحمية  -

وماليا عؽ الدولة  وبالتالي الحفاظ عمى االرتبا  السؾجؾد بيؽ الدولـة والسدسدـات والييئـات 
 .  1السحمية وجعل ىذه األخيرة تعسل مؽ أجل السرمحة العامة لمدولة ووحدتيا

التزام السدسدـات والييئـات السحميـة بلافـة القـؾانيؽ واألنغسـة أثشـاء مسارسـتيا لشذـاطيا  إن -
 يزسؽ الحريات لألفراد وحقؾقيؼ ويحسي السرالح السحمية لألفراد.

 ثانيا: األىجاف اإلدارية:
اإلنحـرا   –تيد  الرقابة الؾصائية إلى كذف االنحرا  اإلداري الـذي يلسـؽ أساسـا 

مبتعـــدا فـــي ذلـــػ عـــؽ فـــي اســـتغالل الدـــمظة مـــؽ أجـــل تحقيـــ  أغـــراض شخرـــية  -اإلداري 
 .السرمحة العامة  كسا تكذف الرقابة الؾصائية األخظاء وأسبابيا والعسل عمى ترحيحيا

الرقابــة الؾصــائية إلــى تحفيــز لســؾعفيؽ عمــى األداء الجيــد مــؽ خمــل إبــراز  تدــعى كســا
الجؾانب اإليجابية في أعساليؼ دون التركيز عمى العسـل الدـمبي فقـ   كسـا تدـعى إلـى تشفيـذ 
 .2الخظ  والدياس  العامة تجاه الرفقات العسؾمية محافغة عمى اصالح العام والدولة

 ثالثا: األىدا  السالية:
رقابــة الؾصــائية إلــى التأكــد مــؽ ســالمة العسميــات السحاســبية التــي خررــ  تيــد  ال

مـؽ أجميـا والتحقـ  مـؽ صــحة الـدفاتر والسدـتشدات والحـد مــؽ التبـذير  وكسـا تزـسؽ الرقابــة 

                                                           
مذكرة لشيل شيادة الخقابة الوصائية وخثارىا عل   ستق:لية الجساعات السحلية، قسؾمؽ رفي   بؾىيدل أنؾر   -1

.21  ص 2019-2018الساستر  كمية الحقؾ  والعمؾم الدياسية  جامعة أحسد دراية  أدرار     
السمتقى العربي األول  نغؼ اإلدارة السحمية في  السفيوم والفلدفة،نظم اإلدارة السحلية،   محسؾد الظعامشة   -2

.11  ص 003الؾطؽ العربي  األردن     
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أن تفـــي الييئـــات السحميــــة بالتزاماتيـــا التعاقديـــة التــــي تـــشجؼ عـــؽ التعاقــــد مـــع الغيـــر بيــــد  
         .1ترري  شدونيا

 القبلية الوصائية الخقابة أدوات الثالث:الفخع 
  مـؽ أجــل وضـعالرقابــة الؾصـائية ىـي السرـادقة بعتبارىـا  أدوات إن مـؽ بـيؽ أىـؼ 
وقعـ   مـا وترـحيح لجـان الرـفقات العسؾميـة  أعسـالتقرـي  فـي الؾصـاية سـمظة مداعدة

مــا تــؼ  معالجــةإلــى  -السرــادقة -ترــحيحيا  كســا تيــد  و  أخظــاء مــؽفيــو ىاتــو المجــان 
ومـؽ ىشـا يسلـؽ   ة الجيـة السخؾلـة لـذلػمذـروعي يحـؾم حـؾل أن يسلـؽ مـا كـل و   وإىسالـ

 رقابـةخمـ  يـا   مشيدال ات العسؾمية الرفقة رقاب مارس  قد الؾصائية الدمظةالقؾل بأن 
 الرفقات. إبرام عمى قبمية

الرـفقات إبـرام عقـؾد الالزمـة فـي عسميـة  اإلجراءاتواإللتـزام بـ احتـرامكسا تيد  إلى  
  اندـجاميا مــع الزـروريات االقترــادية ومــدىية التذـريع الـشغؼ مـع مراعــاة العسؾميـة

 وتكـــؾن السرـــاقة عمـــى تمـــػ الرـــفقات أ -أي تـــدخل الدـــمظة الؾصـــائية -وكشتيجـــة لـــذلػ  
 .2أن يسلؽ تدرا  األخظاء وترحيحيا  أو إلغائيا

 : العسومية الرفقات عل  البعجية الوصائية الخقابة السطلب الثاني:
 لمرفقة وىي أداة لتقييؼ الداخميةأتي الرقابة البعدية الداخمية عشد انتياء الرقابة ت

حدب ما ا الرقابية تينجاحو العسمية  وكذا تقييؼ أساليب أدائيا فالرقابة الؾصائية ليا أدوا
  فيا ترى فيسا تتسثل ىاتو الرقابة 15/247مؽ السرسؾم الرئاسي  164نر  السادة  

 ىي أىدافيا؟ وما

                                                           
مجمة االجتياد الخقابة اإلدارية عل  مجاوالت السجالذ البلجية في التذخيعيا الجدائخي والتوندي، عسار بؾضيا    -1

.17  ص 2009  ماي 06القزائي  ع:    
، 15/242خليات الخقابة عل  الرفقات العسومية للجساعات السحلية في فل السخسوم الخئاسي صميحة حدوش   -2

مذكرة مقدمة لشيل شيادة الساستر في العمؾم (، 2012 ل   2015دراسة  الة بلجية عخيب نسوذجا )الفتخة ما 
  .56  ص 2017/2018الدياسية  جامعة الجياللي بؾنعامة  خسيس مميانة  
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  البعجية الوصائية الفخع األول: مفيوم الخقابة
مــؽ خــالل    مــدى فاعميــة ونجــاح عسميــة إبــرام لتقيــيؼ  أداة تعتبــر الرقابــة الؾصــائية  

ــدف عمييــا فــي عسميــة إبــرام الرــفقات  وتقــيؼ األدوار التــي قــام بيــا  تقيــيؼ األســاليب التــي إاَعتعسا
 .1األطرا  في السعشية في عسمية إبرام الرفقات

 البعجية الوصائية الخقابة أدوات الفخع الثاني:
 الرـفقات بتشغـيؼ الستعمـ  15/247الرئاسـي   السرسـؾم مـؽ 164 السـادة ألزمـ 
تقيـيؼ فيـو عسميـة دراسـة  تقريـر بإعـداد الستعاقدة السرمحة العام السرف  وتفؾيزات العسؾمية
ز إنجـا عـرو والبـد أن يحسـل ذلـػ التقريـر   لمسذـروع الشيـائي االسـتالم عشـد السذـاريع 
بـيؽ الكمفـة اإلجساليـة وعـرو  إنجـازه  سقارنـةمع إيزاح أوجو ال اإلجسالية وكمفتو السذروع 

 جية أخرى األدا  السدظرة مؽ خالل إنجاز ذلػ السذروع.مؽ جية ومؽ 
  بيـا الشفقـة السمتـزم طبيعـة حدـب التقريـر ىـذا إرسـال كسا نر  السادة عمـى ضـرورة 
 رئـيس أو الـؾالي أو الـؾزير أو العسؾميـة الييئـة مدـدول إلـىأي إلـى الجيـة السخؾلـة  مـثال 

 السخؾلة لذلػ.   الخارجية الرقابة ىيئة إلى وكذلػ  ... إل  البمدي الذعبي السجمس
  العسؾميـة الرـفقات ضـب  سـمظة إلـى التقرير ىذا مؽ ندخة ترسلإضافة إلى ذلػ 

 لؾضـع فعالـة أداة  يعـد التقريـر ىـذا  ومـؽ ىشـا يسلـؽ القـؾل بـأن العـام السرفـ  تفؾيزـاتو 
 ناضـس أكثـر نيـاأل ةيضـرور  _ بظاقيـة_ ال أصـبح  لكؾنيـا  لمعشاصـر السسؾنـة بظاقيـة
 تـش  عمـى التـيو   التـي ترـب فـي إطـار الرـفقات العسؾميـة التشغـيؼالشرـؾص  تظبيـ ل

كــذلػ إيزــاح األســباب التــي و   السذــاريع الستروضــة عمــى المجشــة قبــؾلوكيفيــات   شــرو 
مـــؽ  75عميـــو الســـادة تمـــػ العـــروض إســـتشادا إلـــى مـــا نرـــ   رفـــض لألحـــ  عمـــى المجشـــة 

                                                           

.409ص مخجع سابق،   خرشي الشؾي  - 1  
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عسميــة إبــرام  فــي السذــاركةؽ مــ السقرــاة حــاالتالسحــددة لم 15/247السرســؾم الرئاســي 
 .1العسؾمية الرفقات

 البعجية الوصائية الخقابة أىجاف الفخع الثالث:
إبراز مـدى فعاليـة ونجاعـة مذـاريع وعسميـات إبـرام الرـفقات  في الؾصائية الرقابة تيد  -

الشاجسـة فـي  غـرو ال حيـ  تؾصـمشا إلـى مظالعـة  بدـابقاتيا مـؽ الرقابـات مقارنـةالعسؾميـة 
 مدى إحترام السدة الزمشية السحددةإلنجازىا.و  انجاز السذروععسمية 
 .إنجاز السذروع عسميةمؽ معرفة الرعؾبات التي حال  في  الرقابة الؾصائية تسلششا _

 واحتـرام  ليـا السدظرة األىدا  مع نجازإ تظاب  مدى_ تيد  رقابة الؾصاية إلى معرفة 
 .2دون تبذير وال نقران لمسذروع السسشؾحالغال  السالي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  الستزسؽ تشغيؼ الرفقات العسؾمية 2015سبتسبر  16  السدرخ 5/247مؽ السرسؾم الرئاسي 75السادة  -1

  وتقؾيزات السرف  العام.
.410ص مخجع سابق، خرشي الشؾي   - 2  



 الفصل األول:  أثر الرق ابة الداخلية ورق ابة الوصاية في نجاعة الصفق ات العمومية

    21 

 خ:صة الفرل:
 مجال في دور كبير وذا أىسية بالغة مرقابةوخالصة لمقؾل وصفؾتو ندتخم  أن ل

_ الرفقات العسؾمية_ أحد أبرز السجاالت التي ترب  لكؾنيا العسؾمية الرفقاتإبرام 
ونتجة لتخؾ  الدولة مؽ تحؾل عسمية إبرام السذاريع لخدمة العام   فييا أمؾال الرالح

أداة طيعة في وجو السسؾنيؽ  إلىالسرمحة وتحريػ عجمة التشسية االقترادية واالجتساعية 
لكدب السال وخم  نؾع مؽ الظبقية في أوسا  السجتسع  وسيمةوأصحاب السذاريع 

  5/247السرسؾم الرئاسي ىا إستحدث  الدولة نغؼ وتذريعات رقابية كان آخر   وزعزعتو
  الستزسؽ تشغيؼ الرفقات العسؾمية وتقؾيزات السرف  2015سبتسبر  16ىالسدرخ 
اليد   مؽ وتشفيذىا  إبراميا حظاتم جسيعيالزم إبرام الرفقات والسذاريع  عبر   العام

 التي واإلجراءات لمقؾاعد مظابقتيا ونجاعة الرفقات فعاليةو مدى مؽ التأكد ىذا كلمو 
 تمػ الشغؼ والتذريعات. حددتيا

 الرـفقات ليـا تخزـع التـي الرقابيـة العسميـات أىـؼ إلـى التظـر   الزـروري ؽ مـلقـد أصـبحح 
 تفؾيزات السرف  العام.و 
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تـــــسارس اإلدارة الـرقـــــابة بــــدون أن يظـــــمب مشيــــا ذلــــػ  مســــا يـــــجعل عسمـــــيا ذي صــــفة 
السخالفـــات فقـــ   بـــل العســـل عمـــى فعاليـــة ايجابيـــة  فـــال يقـــف دورىـــا عشـــد حـــد الكذـــف عـــؽ 

 1الجياز اإلداري في الدولة عؽ طري  ترشيد الشغؼ اإلدارية وسد ما فييا مؽ ثغرات
ر فــي تحديــد مدــارىا مــؽ الشاحيــة مباشــفيــو أن ماليــة الدولــة تــددي دو ار  ومســا ال شــػ
والحـرص عمييـا ىـدف ا واالجتساعية  مؽ ىشا بات  حساية مالية الدولـة  الدياسية واالقترادية
 .مشيا الرقابة الخارجية2ذلػ عؽ طري  الرقابة التي تأخذ ّعدة أشلال لكل األنغسة  ويجري 

فالرقابــة الخارجيــة برــفة عامــة ىــي تمــػ التــي تــأتي مــؽ خــارج الدــمظة اإلداريــة  قــد 
ســــا بقانؾنيــــة الشذــــا  اإلداري وتشاســــبو مــــع أو نيابيــــة أو قزــــائية  وتيــــتؼ أساشــــعبية  تكــــؾن 
  3اإلداريــة الدــميسة  لــذلػ تعتبــر الرقابــة الخارجيــة أقـــل فعاليــة مــؽ الـــرقابة الداخميــة سبــاد ال

وجـــؾد مثـــل ىـــذه الرقابـــة ىـــؾ تحقيـــ  السرـــمحة العامـــة واالســـتقرار مـــؽ خـــالل  واليـــد  مـــؽ
 .4الحفاظ عمى السال العام ورصد االنحرافات وترحيحيا وىذا ما يزيد الشغام ّقؾة وفعالية

ـــة  ـــى التحقـــ  مـــؽأمـــا الرقاب ـــة فيـــي تيـــد  إل ـــة فـــي إطـــار الرـــفقات العسؾمي  الخارجي
مظابقــــة الرــــفقات السعروضــــة عمــــى الييئــــات الخارجيــــة لمتذــــريع والتشغــــيؼ السعســــؾل بيســــا 

 أيـزا إلـــى التــحق  مـــؽ مـظابــقة التــزام الســرمحة الـستـــعاقدة لمـعــسل السـبرمــج بــــكيفية وترمي

                                                           
لمشذر والتتؾزيع  مرر    أيـترا  ، السـوسوعة القانونية واألمـشية في  سـاية السال العـام  عمي أحسد قظب -1

435  ص 2006  
.445السخجع نفدو،  - 2 
  مشذاة السعار   القاىرة  علم اإلدارة العامة ومبادل الذخيعة اإلس:مية، الحكومة اإلل تخونيةماجد راغب الحمؾ   -3

.396  ص 2004  
شيل شـيادة   مذكرة تخرج لـالجدائخيةالخقابة اإلدارية ودورىا في مكافحة الفداد اإلداري في اإلدارة بؽ مرزو  عشترة  -4

 39  ص2008رية  جامـعة الـجزائر  لدياسية والعـالقات الدولـية  تخر  إدارة السـؾارد البذا الساجدتير  في العمؾم
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 بــــة ذات طــــابع عالجــــي تيــــد  إلــــى تحقيــــ  غايــــة البرنــــامجفيــــذه الرقابــــة ىــــي رقا نغاميــــة
 الحلؾمي بلفاءة وفعالية.

 السبحث األول: تذكيلة لجان الخقابة الخارجية
مؽ أجل تفعيل الدور الرقـابي عمـى الرـفقات العسؾميـة كـان لزامـا فـرض رقابـة أخـرى 

طــــر   خارجيــــة مدــــتقمة عــــؽ الرقابــــة الداخميــــة كؾنيــــا تــــتؼ داخــــل السرــــالح الستعاقــــدة مــــؽ
ــــة الخارجيــــة مــــؽ طــــر   ــــشيؼ مدــــدول السرــــمحة الستعاقــــدة  حيــــ  تــــتؼ الرقاب أشــــخاص يعي
أشــخاص ال عالقــة ليــؼ بالسرــالح الستعاقــدة يتــدرجؾن مــؽ السدــتؾى السحمــي إلــى السدــتؾى 

  حيـ  نجـد أن السذـرع الجزائـري قـد نـ  عمـى الرقابـة 1السركزي فيي رقابة قبميـة  خارجيـة
 .15/247م الرئاسي السرسؾ مؽ  163لخارجية في السادة ا

عمــى إخزــاع الرــفقات السبرمــة مــؽ  15/247مــؽ السرســؾم 156ولقــد نرــ  الســادة
قبــل السرــالح الستعاقــدة إلــى الرقابــة قبــل دخؾليــا حيــز التشفيــذ وبعــده مرــمحة متعاقــدة لجشــة 

لمرـــفقات العسؾميـــة فـــي حـــدود ومدـــتؾيات االخترـــاص   لمرـــفقات تكمـــف بالرقابـــة القبميـــة
 .184  175  174  173  172  171السؾادالسحددة في 

 للرفقات العسومية السطلب األول: تذكيلة اللجان البلجية
ـــانؾن البمديـــةو  15/247كـــل مـــؽ السرســـؾم الرئاســـي ول تشـــا ـــد الجيـــة  11-10 ق تحدي

 .2البمديمى الرفقات العسؾمية عمى السدتؾى السلمفة بالرقابة ع
لجشـة البمديـة  عمـى إنذـاء 15/247مؽ السرسـؾم الرئاسـي   174نر  السادة  حي  
 :تتذكل الجشة ما   لمرفقات 

                                                           

  الستزسؽ تشغيؼ الرفقات 2015سبتسبر  16  السدرخ 15/247مؽ السرسؾم الرئاسي  1/2/3الفقرة  160السادة  -1
.وتقؾيزات السرف  العام.العسؾمية   

ممتقى وطشي حؾل دور قانؾن الرفقات  الخقابة عل  السلحق في الرفقات العسومية في الجدائخ،سيام شقظسي   -2
.2013العسؾمية في حساية السال العام  كمية الحقؾ   جامعة السدية    
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 ،، رئيدارئيذ السجلذ الذعبي البلجي -
 مسثل عا السرلحة الستعاقجة، -
 ( يعيشيسا السجلذ الذعبي البلجي،عزويا،2مششتخبان ) -
عـــا الـــوزيخ السكلـــا بالسالية)مرـــلحة السيدانيـــة و مرـــلحة  (2) مسثلـــيا اثشـــيا -

 ،السحاسبة(
السرــــــلحة التقشيــــــة السعشيــــــة بالخجمــــــة للوالية، دــــــب موضــــــوع مسثــــــل عــــــا  -

 1"،الرفقة)بشا ،أشغال عسومية،ري( عشج االقتزا 
تشذــ   "جــاءت بتذــليمة أخــرى   10-11رقــؼ  مــؽ قــانؾن البمديــة 191غيــر أن الســادة 

 لجشة بلجية للسشاقرة وتتذكل اسا ي تي:
 .،رئيذ السجلذ الذعبي البلجي، رئيدا -
 ،يعيشيسا السجلذ الذعبي البلجي، عزويا (2)مشتخبان  -
 ية، عزواجاألميا العام للبل -
 2،"مسثل مرالح أم:ك الجولة -

 جان الوالئية للرفقات العسوميةلالسطلب الثاني: تذكيلة ال
 الؾالي أو مسثمو  رئيدا. -
 مسثل السرمحة الستعاقدة. -
 مسثميؽ عؽ رئيس السجمس الذعبي البمدي. 03ثالثة  -
عــــــؽ الــــــؾزير السلمــــــف بالسالية)مرــــــمحة السيزانيــــــة و مرــــــمحة  02اثشــــــيؽ  مسثمــــــيؽ -

 السحاسبة .
                                                           

  الستزسؽ تشغيؼ الرفقات العسؾمية 2015سبتسبر  16  السدرخ 15/247مؽ السرسؾم الرئاسي  174السادة  -1
 وتقؾيزات السرف  العام. 

  يتعم  2011يؾنيؾ سشة  22السؾاف     1432رجب  20السدرخ في  10-11مؽ قانؾن البمدية رقؼ  191الساد  -2
 بالبمدية. 
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مـــــــدير السرـــــــمحة التقشيـــــــة السعشيـــــــة بالخدمـــــــة بالؾاليـــــــة  حدـــــــب مؾضـــــــؾع الرـــــــفقة  -
 ري . )بشاء أشغال عسؾمية 

  .مدير التجارة بالؾالية -
 السطلب الثالث: تذكيلة لجشة الرفقات للسؤسدة السحلية

 .175مثبتا وجؾد ىذه المجشة في السادة  15/247جاء السرسؾم الرئاسي 
عمى أن تتذلل لجشة مـؽ الرـفقات  15/247لقد نر  السادة مؽ السرسؾم الرئاسي 

   :لمسدسدة السحمية مؽ
 مسثل الدمظة الؾصية رئيدا. -
 السدير العام أو مدير السدسدة أو مسثمو. -
 السعشية. اإلقميسيةمسثل مشتخب عؽ السجمس السجسؾعة  -
 عؽ الؾزير السلمف بالسالية)مرمحة السيزانية ومرمحة السحاسبة . 2اثشيؽ مسثميؽ -
مسثل عؽ السرمحة التقشية السعشيـة بالخدمـة لمؾاليـة  حدـب مؾضـؾع الرـفقة )بشـاء   -

 .1أشغال عسؾمية  ري 
عشــدما يلــؾن عــدد السدسدــات العسؾميــة السحميــة التابعــة لقظــاع واحــد كبيرا فانــو يسلــؽ 

السجمس الذعبي البمدي السعشي  حدب الحالة تجسيعيـا فـي لجشـة واحـدة أو الؾالي أو رئيس 
اكثــر لمرــفقات العسؾميــة  ويلــؾن الســدير أو الســدير العــام لمسدسدــة العسؾميــة عزــؾا فييــا 

 حدب السمف السبرمج.
 

                                                           
  الستزسؽ تشغيؼ الرفقات العسؾمية 2015سبتسبر  16  السدرخ 15/247مؽ السرسؾم الرئاسي  175السادة  -1

 وتقؾيزات السرف  العام. 



 الفصل الثاني:  دور الرق ابة الخارجية في التحضير للصفق ات العمومية

 27 

السطلــب الخابــع: تذــكيل لجشــة الرــفقات السؤسدــات العسوميــة الوطشيــة ومخا ــد 
لييكل الغيخ مسخاد للسؤسدـة العسوميـة ذات الطـابع البحث والتشسية الوطشية وا

 1اإلداري 
جـاء السرسـؾم تؼ استحداث ىذه المجشة تساشيا ومقتزيات تظؾر السعيار العزؾي  إذ 

  وسـتتؼ دراسـة ىـذه المجشـة وبيـان 172مثبتا وجؾد ىذه المجشة في السـادة 15/247الرئاسي 
لـــة ىـــي تمـــػ التـــي تفـــرض عمـــى كـــل اختراصـــاتيا  إتباعـــا مـــؽ السذـــروع بـــأن الرقابـــة الفعا

الرـــفقات وعمـــى كـــل الييئـــات السشرـــؾص عمييـــا فـــي الســـادة  محاصـــرة لمفدـــاد عمـــى كـــل 
 2مدتؾياتو

 كسا يمي: وتتذلل
 مسثل الدمظة الؾصية رئيدا. -
 السدير العام أو مدير السدسدة و مسثمو. -
عــؽ الــؾزير السلمــف بالساليــة )السديريــة العامــة لمسيزانيــة والسديريــة 02اثشــيؽ  مسثمــيؽ -

 العامة لمسحاسبة .
مسثــــــــل عــــــــؽ الــــــــؾزير السعشــــــــي بالخدمة حدــــــــب مؾضــــــــؾع الرــــــــفقة)بشاء  أشــــــــغال  -

 عسؾمية ري   عشد االقتزاء.
 مسثل وزير التجارة. -
 
 

                                                           
  الستزسؽ تشغيؼ الرفقات العسؾمية 2015سبتسبر  16  السدرخ 15/247مؽ السرسؾم الرئاسي  175السادة  -1

 وتقؾيزات السرف  العام.
رسالة قدمة لشيل شيادة دكتؾراه في العمؾم   في مجال الرفقات العسومية،  مواجية الفداد خلياتتياب نادية   -2

.130  ص 2013/2014جامعة مؾلؾد معسري  تيزي وزو  كمية الحقؾ  والعمؼ الدياسية    
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 السطلب الخامذ:  تذكيل اللجشة الجيوية للرفقات
   :171مثبتا وجؾد ىذه المجشة في السادة 15/247الرئاسي جاء السرسؾم 

   : تتذلل المجشة الجيؾية لمرفقات مؽ
 الؾزير السعشي أو مسثمو   رئيدا. -
 مسثل السرمحة الستعاقدة. -
ــــــيؽ اثشــــــيؽ - عــــــؽ الــــــؾزير السلمــــــف بالسالية)مرــــــمحة السيزانيــــــة و مرــــــمحة  02مسثم

 السحاسبة .
مؾضــــــــؾع الرفقة)بشاء أشــــــــغال حدــــــــب  مسثــــــــل عــــــــؽ الــــــــؾزير السعشــــــــي بالخدمــــــــة  -

 عسؾمية ري  عشد االقتزاء.
 .1مسثل عؽ الؾزير السلمف بالتجارة -

 ة) الوزارية(اللجان القطاعية للرفقات العسومي السطلب الدادس: تذكيل
إن الدـــدال الـــذي يظـــرح فـــي ىـــذا السقـــام ىـــل تتذـــلل ىـــذه المجشـــة حتـــى عمـــى مدـــتؾى 

 2ى الحلؾمة السلمفة ببعض القزايا اليامة؟الؾزارات السشتدبة وكتابات الدولة عمى مدتؾ 
  أنيـا تخزـع 92/157رقؼ  مؽ أحلام السرسؾم التشفيذي 2الفقرة  2لقد نر  السادة 

لمؾزارة التابعة ليا تح  تؾجييات الؾزير والسذرع بفعمـو ىـذا يلـؾن قـد أحدـؽ صـشعا ألنـو ال 
يعقـــل أنتبقـــى اإلعتســـادات الساليـــة الزـــخسة لمـــؾزارات السشتدبـــة دون رقابـــة  وال تبتعـــد المجشـــة 

ى مذــاريع الؾزاريــة لمرــفقات العسؾميــة عــؽ بــاقي لجــان الرــفقات األخــرى  إذ ترــاد  عمــ
دفـــاتر الذـــرو  الخـــاص بالسشاقرـــات التـــي تـــدخل نظـــا  اختراصـــيا  كســـا تتـــؾلى دراســـة 

 الظعؾن الشاتجة عؽ السشح السدق .
                                                           

  الستزسؽ تشغيؼ الرفقات العسؾمية 2015سبتسبر  16  السدرخ 15/247مؽ السرسؾم الرئاسي  171السادة  -1
قؾيزات السرف  العام.  وت  
  الستزسؽ تشغيؼ 2015سبتسبر  16  السدرخ 15/247 مؽ السرسؾم الرئاسي 190لسادة إلى ا 179مؽ السادة  -2

 الرفقات العسؾمية وتقؾيزات السرف  العام. 
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 .1اتتحدث لدى كل دائرة وزارية لجشة قظاعية لمرفقو 
 يأتي: تتسثل صالحيتيا فيسا و
  الرفقات العسؾمية إبرام إجراءاتمراقبة صحة 
 ي مجـــال تحزـــير الرـــفقات العسؾميــــة السرـــالح الستعاقـــدة التابعـــة ليـــا فـــ مدـــاعدة
 .ترتيبيا إتسامو 
  الرفقات العسؾمية. إبرام إجراءاتمداىسة في تحديؽ عرو  السراقبة صحة 

 وتتذلل ىاتو المجان مؽ: 
 الؾزير السعشي أو مسثمو رئيدا. -
 مسثل الؾزير السعشي نائب الرئيس. -
 مسثل السرمحة الستعاقدة. -
 عؽ القظاع السعشي. 02ثالن مس -
عــــــؽ وزيـــــــر الساليــــــة )السديريـــــــة العامــــــة لمسيزانيـــــــة والسديريــــــة العامـــــــة  02مســــــثالن  -

 لمسحاسبة .
 .2مسثل عؽ الؾزير السلمف بالتجار -

ســــسائيؼ مؽ طــــر  ؼ بأمدــــتخمفييالمجشــــة القظاعيــــة لمرــــفقات و  أعزــــاءيــــتؼ تعيــــيؽ 
الــذي يخزـعؾن لدــمظتو و يختــارون الـؾزير السعشــي  بسؾجـب قرار بشــاء عمــى اقتـراح الــؾزير 

 لكفاءتيؼ.
 
 

                                                           
  الستزسؽ تشغيؼ السرالح الخاصة بلاتب الدولة 1992أفريل  21  السدرخ في 92/157السرسؾم التشفيذي  رقؼ  -1

 لدى الؾزير.  
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 للرفقات العسومية السبحث الثاني: اختراصات لجان الخقابة الخارجية
ل ــل لجشــة مــا للجــان الخقابــة الخارجيــة الخاصــة لحزــيخ  بــخام الرــفقات العسوميــة 
اختراصات معيشة تختلا عا االخـخ  يـث سشدـلط الزـو  علـ  اخترـا  اـل للجشـةة 

 عل   جى:
 العسومية السطلب األول: اخترا  اللجشة البلجية للرفقات

يقـــؾم بالرقابـــة عمـــى عسميـــة إبـــرام الرـــفقات العسؾميـــة عمـــى السدـــتؾى البمـــدي كـــل مـــؽ 
 .يةرئيس السجمس الذعبي البمدي وىؾ ما أكده قانؾن البمد

 رقابة رئيذ السجلذ الذعبي البلجي عل  الرفقات العسومية: -1

رئـيذ السجلـذ تعمـ  بالبمديـة عمـى:  الس 11/101مـؽ القـانؾن رقـؼ  82نر  السادة 
ــع األعســال الخاصــة  ــة السجلــذ بجسي ــة، وتحــت مخاقب ــوم باســم البلجي ــجي يق الذــعبي البل

 بالسحافظة عل  السوال والحقوق التي تت ون مشيا ثخوة البلجية مشيا السيسا ما ي تي:
 نفاق ومتابعة تطور مالية البلجية.تدييخ  يخادات البلجية واإلذن باإل  -
 بـخام عقـود  قتشـا  األمــ:ك وعقـود بيعيـا، وقبــول اليبـات والوصـايا والرــفقات أو  -

 اإليجارات.
  بخام السشاقرات أو السديجات الخاصة ب شغال البلجية ومخاقبة  دا تشفيحىا...". -

فقات مــؽ قـــانؾن البمديــة وتشغـــيؼ الرـــ 82يالحــن أن ىشـــا  تجــانس بـــيؽ نــ  الســـادة 
العسؾميــة التــي تجعــل مــؽ رئــيس السجمــس الذــعبي البمــدي الدــمظة السخترــة بــإبرام صــفقات 

 البمدية وكذا مراقبتيا.
عشــجما مــؽ قــانؾن البمديــة التــي جــاء فييــا   84لكــؽ اإلشــلال يتزــح فــي نــ  الســادة 

تتعارض مرالح رئيذ السجلذ الذعبي البلجي مع مرالح البلجية، باسـسو الذـخز أو 
                                                           

  يتعم  2011يؾنيؾ سشة  22السؾاف     1432رجب  20السدرخ في  10-11بمدية رقؼ مؽ قانؾن ال 82ة الساد -1
 بالبمدية. 
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أو أصــولو أو فخوعــو  لــ  الجرجــة الخابعــة أو برــفتو واــي:، يعــيا السجلــذ  باســم زوجــة
الذعبي البلجي السجتسع تحت رئاسة مشتخب خخخ ايـخ رئـيذ السجلـذ الذـعبي البلـجي، 

 .1 أ ج أعزا ه لتسثيل البلجية سوا  أمام القزا  أو عشج  بخام العقود
مــؽ الــش  أن السذــرع خــؾل السجمــس الذــعبي البمــدي صــالحية ســحب ســمظة  واضــح

 إبرام العقؾد مؽ رئيس السجمس الذعبي البمدي استعسال سمظتو  ويثار ذلػ مؽ زاويتيؽ:
يــة لسؾضــؾعيا ولسحتؾاىــا بسجــرد اإلطــالع عمــى نــ  دمــؽ قــانؾن البم 84فقــدان الســادة  -أ

ال ترــح الرــفقات وال التــي تــش :   10/236السرســؾم الرئاســي رقــؼ  مــؽ أحلــام 8الســادة 
ت ون نيائية  ال  ذا وافقت علييا الدلطة السخترـة السـحاورة أدنـاه .... رئـيذ السجلـذ 

  .الذعبي البلجي فيسا يخز صفقات البلجية
إن مجرد استقراء ن  السـادتيؽ يغيـر لشـا عـدم التجـانس فـي مؾضـؾعيسا  فسـؽ جيـة 

ي ســحب ســمظة إبــرام العقــؾد مــؽ رئيدــو وتعيــيؽ نجــد مــؽ صــالحيات السجمــس الذــعبي البمــد
عزـــؾ مـــؽ السجمـــس لتـــؾلي ىـــذه الدـــمظة  ومـــؽ جيـــة أخـــرى ال ترـــح الرـــفقات وال تكـــؾن 

 نيائية إال إذا واف  عمييا رئيس السجمس الذعبي البمدي.
فيســـا يخـــ  الحـــاالت التـــي تتعـــارض فييـــا مرـــالح  84الغســـؾض الـــذي تركتـــو الســـادة  -ب

دي مـــع مرـــالح البمديـــة  فســـا ىـــي الحـــاالت التـــي تـــددي إلـــى رئـــيس السجمـــس الذـــعبي البمـــ
تعـــارض السرـــالح؟ أن مذـــلل تعـــرض السرـــالح فـــي إطـــار صـــفقة معيشـــة مفادىـــا مرـــالح 
مادية  وفي ىذه الحالة يقـؾم السجمـس بتعيـيؽ مشتخـب يبـرم الرـفقة نيابـة عـؽ السجمـس بشـاء 

 .2اعدة الخاص يقيد العامعمى مداولة ىذا األخير  وىشا يظب  قانؾن البمدية بشاءا عمى ق
ورغــــؼ تزــــارب الشرــــؾص وتشاقزــــيا يبقــــى رئــــيس السجمــــس الذــــعبي البمــــدي الجيــــة 

مــؽ  82السلمفـة بــإبرام الرــفقات والرقابــة عمييــا  وىــذا مــا أكــدت عميــو صــراحة نــ  الســادة 
                                                           

  يتعم  2011يؾنيؾ سشة  22السؾاف     1432رجب  20السدرخ في  10-11مؽ قانؾن البمدية رقؼ  84السادة  -1
 بالبمدية.  
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  فزـــال عـــؽ ســـمظة 10/236مـــؽ أحلـــام السرســـؾم الرئاســـي  8قـــانؾن البمديـــة وكـــذا الســـادة 
عبي البمـــدي أحـــدث السذـــرع بسؾجـــب أحلـــام تشغـــيؼ الرـــفقات العسؾميـــة رئـــيس السجمـــس الذـــ

 .1لجشة تدعى بالجشة البمدية لمرفقات
 رقابة اللجشة البلجية للرفقات العسومية -2

حيــ  تخــت  ىــذه المجشــة  15/247مــؽ السرســؾم الرئاســي  174لقــد جــاء فــي الســادة 
لمرــــفقات بدراســــة مذــــاريع   دفــــاتر الذــــرو  و الرــــفقات و السالحــــ  الخاصــــة بالبمديــــة 

مـؽ 137و  139 ضسؽ حدود السدتؾيات السشرؾص عمييا  حدب الحالة   في السادتيؽ 
الرــفقات التــي تبرميــا البمديــة  والتــي نفــس السرســؾم  حيــ  تخــت  المجشــة بدراســة مذــاريع 

 يدأوي مبمغيا أو يفؾ  عؽ :  
  دج  بالشدــــبة لرــــفقات انجــــاز األشــــغال أو  200.000.000مــــائتي مميــــؾن ديشــــار

 اقتشاء المؾازم.   
  دج بالشدبة لرفقات الخدمات.   50.000.000خسديؽ مميؾن ديشار 
  دج بالشدبة لرفقات الدراسات. 20.000.000عذرون مميؾن   
 زيـــادة أو   زاتو جـــات  لسختمـــف السالحـــ  ياإلجســـالكـــان مبمـــو السمحـــ  أو السبمـــو  إذا

 .  2%مؽ السبمو األصمي لمرفقة10عذرة بالسائة  ندبة  نقران
ويالحــــن أن التشغــــيؼ الجديــــد لمرــــفقات تــــؼ رفــــع حــــدود مدــــتؾيات اخترــــاص لجشــــة  

ســتسؼ كــؼ فرــل السذــرع السعــدل و ال 10/236البمديــة لمرــفقات مقارنــة بالسرســؾم الرئاســي 
 في تحديد مدتؾى اختراص المجشة.   صفقة الخدمات عؽ صفقة الدراسات

وكـذلػ تتــؾلى ىــذه المجشــة مسارســة الرقابــة القبميــة عمــى مذــروع الرــفقة بســشح التأشــيرة 
لــدى السمــف كــامال  إيــداعمــؽ تــاري   ابتــداءيؾمــا 20عذــرون  أقرــاهرفزــيا خــالل اجــل  أو

                                                           

.135صمخجع سابق، تياب نادية   - 1 
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مـؽ السرسـؾم الرئاسـي  82السـادة  أحلـام  و يدـير دراسـة الظعـؾن بسؾجـب كتابة ىذه المجشة
15/2471. 

خزــؾع إلغــاء رــفقات إلغــاء الســشح السدقــ  و فــي حــال ثبــؾت التجــاوز يسلــؽ لمجشــة ال
يتبيؽ أن السذـــــرع أضــــــا  يخزــــــع لسؾافقـــــة السدــــــبقة لمـــــؾالي   ومـــــؽ ىشــــــاالســـــشح السدقـــــ  

راســـة الظعـــؾن السؾجيـــة ضـــد اختيـــار اخترـــاص المجشـــة البمديـــة اختراصـــا جديـــد يتعمـــ  بد
السرـمحة الستعاقـدة خـارج صـفقات البمديـة  وىـذا بعـد تـؾافر معيـاريؽ ىسـا السعيـار العزــؾي 

 والسالي يزا  إلييسا معيار عمى الشظا  الجغرافي أو االختراص اإلقميسي:
حتــــى يعقــــد اخترــــاص الجشــــة البمديــــة بدراســــة طعــــؽ خــــارج إطــــار  السعيــــار العزــــوي: -أ

 بمدية وجب أن تكؾن الجية السعشية بالرفقة والظعؽ ىي:صفقات ال
ــــي الســــادة  - ــــة عمــــى اخــــتال  أنؾاعيــــا السحــــددة ف وىــــي السدسدــــة  2مدسدــــة عسؾمي

العسؾميـــة الخرؾصـــية ذات الظـــابع العمســـي والتكشؾلـــؾجي والسدسدـــات ذات الظـــابع 
 العمسي والثقافي والسيشي والسدسدات العسؾمية ذات الظابع التقشي.

 بح  والتشسية الؾطشي. مركز -
 مدسدة عسؾمية اقترادية. -
مدسدــة عسؾميــة ذات طــابع صــشاعي وتجــاري بعــد تــؾافر شــر  التسؾيــل الكمــي مــؽ  -

 خزيشة الدولة.
ــالي: -ب ــار الس حتــى يعقــد االخترــاص لمجشــة البمديــة بدراســة الظعــؾن الشاتجــة عــؽ  السعي

ؾن في الحدود السبيشـة فـي اختيار الستعاقد بخرؾص ىذا الشؾع مؽ السدسدات يتعيؽ أن يل
 .1362السادة 
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مــــؽ تشغــــيؼ الرــــفقات  114قــــد أشــــار السذــــرع فـــي نــــ  الســــادة السعيــــار الجغخافــــي:  -ج
ــة العسؾميــة إلــى   ــة الجغخافي ــة والطبيع ــة الرــفقات السعشي ... وفــق  ــجود اخترــا  لجش

   وىــؾ مــا يعشــي أن االخترــاص بــالشغر فــي الظعــؽ الشــاتج عــؽ الســشح السدقــ  للسؤسدــة
رـــفقة ال يشعقـــد لجشـــة البمديـــة إال فـــي حـــدود السدسدـــات السؾجـــؾدة فـــي نظاقيـــا الجغرافـــي  لم

غير أن السدسدات السؾجؾد في الشظا  الجغرافـي مشيـا يلتدـي طـابع السدسدـة الؾطشيـة أو 
مركــز بحــ  وتشسيــة وطشــي  فكيــف يسلــؽ عــرض طعــؽ يخــ  مدسدــة وطشيــة عمــى لجشــة 

 .1بمدية
 الوالئية للرفقات العسومية السطلب الثاني: اخترا  اللجشة

ــــة ــــة الؾالئي ــــ  الســــادة تخــــت  المجش مــــؽ السرســــؾم الرئاســــي  173لمرــــفقات حدــــب ن
 : 2بدارسة مذاريع 15/247
 ة و السرــــالح غيــــر السسركــــزة لمدولــــةدفــــاتر الذــــرو  و الرــــفقات التــــي تبرميــــا الؾاليــــ -1

 الخارجية لإلدارات السركزية ضسؽ حدود السدتؾيات التالية: والسرالح
  دفتـــر شـــرو  أو صـــفقة أشـــغال يدـــاوي أو يقـــل مبمـــو التقـــدير اإلداري لمحاجـــات أو

 الرفقة
 .  دج1.000.000.000)مميار ديشار 

  دفتــــر شــــرو  أو صــــفقة لــــؾازم يدــــاوي أو يقــــل مبمــــو التقــــدير اإلداري لمحاجــــات أو
 الرفقة

 .  دج300.000.000)ثالثسائة مميؾن ديشار 

                                                           
السعجل والستسم  2010أ توبخ  2شخح تشظيم الرفقات العسومية وفق السخسوم السؤرخ في أد بؾضيا  عسار   -1

   ص .2011جدؾر لمشذر والتؾزيع  الجزائر  والشرو  التطبيقية لو،
سبتسبر  06   50  ع ج رسرف  العام    يتزسؽ تشغيؼ الرفقات العسؾمية وتفؾيزات ال15/247السرسؾم الرئاسي -2

.41  ص 2008  



 الفصل الثاني:  دور الرق ابة الخارجية في التحضير للصفق ات العمومية

 35 

 شـــرو  أو صـــفقة خـــدمات يدـــاوي أو يقـــل مبمـــو التقـــدير اإلداري لمحاجـــات أو  دفتـــر
 . دج200.000.000 )مائتي مميؾن ديشار الرفقة

  دفتـــر شـــرو  أو صـــفقة دراســـات يدـــاوي أو يقـــل مبمـــو التقـــدير اإلداري لمحاجـــات أو
 . دج100.000.000 )مائة مميؾن ديشار الرفقة

 السدسدــات العسؾميــة السحميــة  التــيالبمديــة و و الرــفقات التــي تبرميــا دفــاتر الذــرو   -2
يدــــــــــاوي مبمغيــــــــــا أو يفــــــــــؾ  التقــــــــــدير اإلداري لمحاجــــــــــات أو الرــــــــــفقة  مــــــــــائتي مميــــــــــؾن 

بالشدـــــبة لرـــــفقات األشـــــغال أو المـــــؾازم  و خسدـــــيؽ مميـــــؾن   دج 200.000.000)ديشـــــار
 بالشدــــــــــــــــبة لرــــــــــــــــفقات الخــــــــــــــــدمات  وعذــــــــــــــــرون مميــــــــــــــــؾن   دج50.000.000)ديشــــــــــــــــار
 بالشدبة لمرفقات الدراسات.  دج 20.000.000)ديشار
السالحــ  التــي تبرميــا البمديــة و السدسدــات العسؾميــة السحميــة ضــسؽ حــدود السدــتؾيات  -3
 التي

 بحيـــ  ال تخزـــع السالحـــ  السبرمـــة لمفحـــ  ىيئـــات الرقابـــة139حـــدده التشغـــيؼ فـــي مادتـــو
ــــة الستعاقــــدة و الزــــسانات التق الخارجيــــة إذا كــــان مؾضــــؾعيا ال يعــــدل تدــــسية األطــــرا  شي

 الساليةو 
 أجل التعاقد و كان مبمغيا أو السبمو اإلجسالي لسختمف السالح  ال يتجاوز زيادة ونقراناو 

 مؽ السبمو األصمي لمرفقة.٪10ندبة عذرة في السائة
تـــــدرس المجشـــــة الؾالئيـــــة ضـــــسؽ حـــــدود اختراصـــــيا الظعـــــؾن السرفؾعـــــة بالشدـــــبة  -4
 1لمرفقات

لمسدسدـات العسؾميـة الخاضـعة ألحلـام  العسؾميـة التابعـة الخترـاص لجشـة الرـفقات
تأخــذ قــرارا فــي آجــل خسدــة   مشــو 06السذــار إلييــا فــي الســادةو  15/247الرئاســي السرســؾم
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أيـــام مـــؽ اإلعـــالن الســـشح   10يـــؾم ابتـــداء مـــؽ تـــاري  انقزـــاء أجـــل العذـــرة )  15عذـــر )
 .1لمرفقة السدق 

اختراص  ومؽ خالل ما تقدم ال بد مؽ تحديد شرو  السمح  الذي يدخل في
الداب  بيانيا  ألن عدم تؾفرىا سيددي إلى إخراج السالح  أصال مؽ مجال الرقابة 

  :الخارجية القبمية وتتسثل في ىذه الذرو  في ما يمي
 .أن يلؾن السمح  ييد  إلى زيادة الخدمات أو تقميميا 
 .أن يعدل بشد أو عدة بشؾد تعاقدية في الرفقة 
 دخل في مؾضؾع الرفقة اإلجسالي.أن يتزسؽ تغظية لعسميات جديدة ت 
  أشير. 03 تتجاوزتبرير السرمحة الستعاقدة لغرو  السمح  السسدد لسدة ال 
 .أن ال يدثر السمح  عمى تؾازن الرفقة 
  أن يتزـسؽ السمحــ  بتعــديالت لتدــسية األطــرا  الستعاقــدة والزــسانات الساليــة وأجــل

 التعاقد.
 الثالث: اخترا  لجشة الرفقات للسؤسدة العسومية السحلية السطلب

تخــت  لجشــة الرــفقات لمسدسدــة السحميــة بدراســة مذــاريع دفــاتر الذــرو  والرــفقات 
والسالحــ  الخاصــة بالسدسدــة ضــسؽ حــدود السدــتؾيات السشرــؾص عمييــا  حدــب الحالــة  

 :15/247مؽ الرسؾم الرئاسي  173و 139في السادتيؽ 
 لمحاجات أو الرفقة مميار ديشار اإلداري التي يفؾ  السبمو التقديري  * صفقة األشغال

كــان مبمغــو أو السبمــو  إذاالرــفقة  بيــذه دج   و كــذا كــل مذــروع ممحــ 1.000.000.000
%مـؽ السبمـو 10لسختمف السالح   تجاوز زيادة أو نقرانا  ندبة  عذرة بالسائـة  اإلجسالي
 لمرفقة.   األصمي
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ثالثة مائـة مميـؾن  لمحاجات أو الرفقة  اإلداري يفؾ  السبمو التقديري * صفقة المؾازم التي 
كــــان مبمغــــو أو  إذابيــــذه الرــــفقة  دج  وكــــذا كــــل مذــــروع ممحــــ  300.000.000ديشــــار 
% 10زيــادة أو نقرــانا  ندــبة  عذــرة بالسائــة   تجــاوز  لسختمــف السالحــ  اإلجســاليالسبمــو 

 لمرفقة. األصميمؽ السبمو 
مـائتي مميـؾن  لمحاجـات أو الرـفقة  اإلداري * صفقة الخـدمات التـي يفـؾ  السبمـو التقـديري 

كـــان مبمغـــو أو  إذادج   و كـــذا كـــل مذـــروع ممحـــ  بيـــذه الرـــفقة  200.000.000ديشـــار 
ــــو   ــــادة أو نقرــــانا  ندــــبة  عذــــرة بالسائــــة  تجــــاوز لسختمــــف السالحــــ   اإلجســــاليالسبم  زي
 1.لمرفقة األصمي%مؽ السبمو 10

الرـــفقات السؤسدـــات العسوميـــة الوطشيـــة  السطلـــب الخابـــع: اخترـــا  اللجشـــة
ومخا د البحث والتشسية الوطشية والييكل الغيخ مسخاـد للسؤسدـة العسوميـة ذات 

 الطابع اإلداري 
تخت  لجشة الرفقات السدسدات العسؾمية الؾطشيـة ومراكـز البحـ  والتشسيـة الؾطشيـة 
ــــاتر  ــــة ذات الظــــابع اإلداري بدراســــة مذــــاريع دف ــــر مسركــــز لمسدسدــــة العسؾمي والييلــــل الغي

  :اضتيةالذرو  والرفقات و السالح  الخاصة بيذه السدسدات ضسؽ حدود السدتؾيات 
 لمحاجات أو الرفقة   مميار ديشار اإلداري التقديري  * صفقة األشغال التي يفؾ  السبمو

كــان مبمغــو أو السبمــو  إذادج   و كــذا كــل مذــروع ممحــ  بيــذه الرــفقة 1.000.000.000
ـــة  اإلجســـالي ـــادة أو نقرـــانا  ندـــبة  عذـــرة بالسائ ـــف السالحـــ   تجـــاوز  زي %مـــؽ 10لسختم
 لمرفقة. األصميالسبمو 

ثالثة مائـة مميـؾن  لمحاجات أو الرفقة  اإلداري ديري * صفقة المؾازم التي يفؾ  السبمو التق
كــــان مبمغــــو أو  إذادج   وكــــذا كــــل مذــــروع ممحــــ  بيــــذه  الرــــفقة 300.000.000ديشــــار
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%مـؽ 10لسختمف السالح   تجاوز  زيادة أو نقرانا  ندبة عذـرة بالسائـة  اإلجساليالسبمو 
 لمرفقة. األصميالسبمو 

لمحاجـات أو الرـفقة  مـائتي مميـؾن  اإلداري قـديري * صفقة الخـدمات التـي يفـؾ  السبمـو الت
كــان مبمغــو أو  إذادج   و كــذا كــل مذــروع ممحــ  بيــذه الرــفقة  200.000.000 ديشــار
لسختمـــــف السالحـــــ   تجـــــاوز  زيـــــادة أو نقرـــــانا  ندـــــبة  عذـــــرة بالسائـــــة  اإلجســـــاليالسبمـــــو 
 .1لمرفقة األصمي%مؽ السبمو 10

 السطلب الخامذ: اختراصات اللجشة الجيوية للرفقات  
بدراســــــة السذــــــاريع دفــــــاتر الذــــــرو   تخــــــت  المجشــــــة الجيؾيــــــة لمرــــــفقات العسؾميــــــة

السركزيـة ضـسؽ حـدود  لـإلداراتالرفقات والسالح  الخاصة بالسرالح الخارجية الجيؾية و 
 :  اضتيةالسدتؾيات 

 لمحاجات أو الرفقة   مميار ديشار  داري اإل* صفقة األشغال التي يفؾ  السبمو التقديري 
كــان مبمغــو أو السبمــو  إذادج   و كــذا كــل مذــروع ممحــ  بيــذه الرــفقة 1.000.000.000

ـــف السالحـــ   اإلجســـالي ـــة  تجـــاوز لسختم ـــادة أو نقرـــانا  ندـــبة  عذـــرة بالسائ %مـــؽ 10 زي
 لمرفقة. األصميالسبمو 

ثالثـة مائـة مميـؾن   لمحاجـات أوالرـفقة اإلداري * صفقة المؾازم التي يفـؾ  السبمـو التقـديري 
كــــان مبمغــــو أو  إذادج   وكــــذا كــــل مذــــروع ممحــــ  بيــــذه الرــــفقة  300.000.000ديشــــار
 السبمو
%مـؽ السبمـو 10عذرة بالسائـة   تجاوز  زيادة أو نقرانا  ندبة لسختمف السالح  اإلجسالي
لمحاجـــــات أو  داري اإللمرـــــفقة  صـــــفقة الخـــــدمات التـــــي يفـــــؾ  السبمـــــو التقـــــديري  األصـــــمي
دج   و كــــذا كــــل مذــــروع ممحــــ  بيـــــذه  200.000.000مــــائتي مميــــؾن ديشــــار  .الرــــفقة

                                                           
لشيل مة دمذكرة مقخليات االخقابةعل  الرفقات  االعسومية دراسة  الة بلجية عيا تجلذ نسوذجا، عباسة     -1
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زيــادة أو نقرــانا  لسختمــف السالحــ   تجــاوز   اإلجســاليالرــفقة اذا كــان مبمغــو أو السبمــو 
 لمرفقة.   األصمي% مؽ السبمو 10عذرة بالسائة ندبة 

 ) الوزارية( قاتالسطلب الدادس: اخترا  اللجشة القطاعية للرف
تخت  المجشة القظاعية لمرفقات  في مجال الرقابـة  بدراسـة مذـاريع دفـاتر الذـرو  
والرفقات والسالح  و الظعؾن  كسا تفرل المجشة القظاعية لمرفقات  في مجـال الرقابـة  

 في كل مذروع:  
لمحاجــات أو الرــفقة  مميــار  اإلداري * دفتــر شــرو  أو صــفقة أشــغال يفــؾ  مبمــو التقــدير 

 ديشار 
ــــو  إذادج  وكــــذا كــــل مذــــروع ممحــــ  بيــــذه الرــــفقة 1000000000 كــــان مبمغــــو أو السبم

ـــف السالحـــ    اإلجســـالي ـــة  تجـــاوزلسختم ـــادة أو نقرـــانا  ندـــبة  عذـــرة بالسائ %مـــؽ 10 زي
 لمرفقة. األصميالسبمو 

ت أو الرــفقة  ثالثسائــة * دفتــر شــرو  أو صــفقة لــؾازم يفــؾ  مبمــو التقــدير االداري لمحاجــا
دج  وكذا كل مذروع ممحـ  بيـذه الرـفقة اذا كـان مبمغـو أو 300.000.000مميؾن ديشار 
لسختمـــــف السالحـــــ   تجـــــاوز  زيـــــادة أو نقرـــــانا  ندـــــبة  عذـــــرة بالسائـــــة  اإلجســـــاليالسبمـــــو 
 لمرفقة. األصمي%مؽ السبمو 10

جــات أو الرـفقة  مــائتي لمحا اإلداري * دفتـر شـرو  أو صــفقة خـدمات يفــؾ  مبمـو التقـدير 
كــان مبمغــو  إذادج  و كــذا كــل مذــروع ممحــ  بيــذه الرــفقة 200.000.000مميــؾن ديشــار 
ـــو  زيـــادة أو نقرـــانا  ندـــبة  عذـــرة بالسائـــة   تجـــاوز  لسختمـــف السالحـــ  اإلجســـاليأو السبم
 .1لمرفقة األصمي%مؽ السبمو 10

لمحاجـات أو الرـفقة  مائـة  اإلداري * دفتر شـرو  أو صـفقة الدراسـات يفـؾ  مبمـو التقـدير 
كــان مبمغــو  إذابيــذه الرــفقة  دج  و كــذا كــل مذــروع ممحــ 100.000.000مميــؾن ديشــار 
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ـــو  زيـــادة أو نقرـــانا  ندـــبة  عذـــرة بالسائـــة   تجـــاوز  لسختمـــف السالحـــ  اإلجســـاليأو السبم
 لمرفقة. األصمي%مؽ السبمو 10

 اإلداري السركزيــة  يفــؾ  مبمــو التقــدير  لــإلدارة* دفتــر شــرو  أو صــفقة األشــغال أو المــؾازم 
دج  و كـــذا كـــل مذـــروع 12.000.000مميـــؾن ديشـــار  لمحاجـــات أو الرـــفقة  اثشـــي عذـــر

زيـادة أو   تجـاوز لسختمـف السالحـ   اإلجساليكان مبمغو أو السبمو  إذاممح  بيذه الرفقة 
 لمرفقة. األصمي%مؽ السبمو 10نقرانا  ندبة  عذرة بالسائة 

يفــــؾ  مبمــــو التقــــدير  السركزيــــة  لــــإلدارةأو صــــفقة الدراســــات أو خــــدمات * دفتــــر شــــرو   
ـــار  اإلداري  ـــيؽ ديش دج  و كـــذا كـــل مذـــروع 6.000.000لمحاجـــات أو الرـــفقة  ســـتة مالي

زيـادة أو   تجـاوزلسختمـف السالحـ   اإلجسـاليكـان مبمغـو أو السبمـو  إذاممح  بيذه الرـفقة 
 لمرفقة.  األصمي%مؽ السبمو 10نقرانا  ندبة  عذرة بالسائة 

مــــؽ السرســــؾم الرئاســــي  139* صــــفقة تحتــــؾي عمــــى البشــــد السشرــــؾص عميــــو فــــي الســــادة 
 أكثـرأو   أعالهمقدار السبالو السحددة  إلى األصمييرفع تظبيقو السبمو  أنيسلؽ  15/247

 .1مؽ ذلػ
مؽ ذلػ فـي  أكثر  أو أعالهالسدتؾيات السحددة  إلىلمرفقة  األصمي* ممح  يرفع السبمو 

ــــي الســــادة  ــــس السرســــؾم   139حــــدود السدــــتؾيات السحــــددة ف ......اذا اــــان مبلــــ   مــــؽ نف
لسختلــا الس: ــق، تجاوز،زيــادة أو نقرــانا، ندــبة  عذــخة  اإلجســاليالسلحــق أو السبلــ  

  .     للرفقة األصلي%ما السبل  10بالسائة 
 التأشــيرةالرقابــة التــي تسارســيا المجشــة القظاعيــة لمرــفقات بسقــرر مــشح أو رفــض  تتــؾج
السمـف كـامال لـدى كتابـة  إيـداعمـؽ تـاري   ابتـداء يؾمـا  45 وأربعـؾن خسدـة  أقراهفي اجل 
 ىذه المجشة.

                                                           
  الستزسؽ تشغيؼ الرفقات العسؾمية 2015سبتسبر  16السدرخ  15/247مؽ السرسؾم الرئاسي  139السادة  -1
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 خ:صة الفرل:
مــؽ خــالل عرضــشا لسحــؾر آليــات الرقابــة عمــى الرــفقات العسؾميــة وذلــػ كســا نــ  

الـــذي يتزـــسؽ تشغـــيؼ الرـــفقات العسؾميـــة و تفؾيزـــات  15/247الرئاســـي عميـــو السرســـؾم 
السرفــ  العــام  والــذي أوضــح كيفيــة إجــراءات الرقابــة  عمــى الرــفقات العسؾميــة مشــذ بدايــة 
الرــفقة إلــى نيايتيــا وكــذلػ تؾضــيح ميــام الييئــات السذــرفة عمــى عسميــة الرقابــة ومختمــف 

 .زة الرقابية في حساية السال العامطر  تظبي  الرقابة عمييا ومدى فعالية األجي
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 الخاتسة:
العسؾميــة باعتبارىــا آليــة لتــدخل الدولــة بذــلل عــام بغيــة الــدفع بــالسجتسع إن الرــفقات 

نحــؾ التقــدم والرقــي  وتقؾيــة االقترــاد  فتحتــاج فعــال ىاتــو العسميــة إلــى تقــؾيؼ مدــتسر ودائــؼ 
مشاطو االعتساد عمى آليات رقابية  وليذا حاول السذرع الجزائري تكثيف مؽ وسـائل الرقابـة 

أقرىا مؽ خالل قانؾن الرفقات العسؾمية وأفردىا بسجسؾعـة كبيـرة  الداخمية والخارجية والتي
مؽ الشرـؾص القانؾنيـة  وىـذا مـؽ أجـل تكـريس مبـدأ الذـفافية فـي إبـرام الرـفقات العسؾميـة 
مــؽ  جيــة   ومبــدأ الجساعيــة فــي اختيــار الستعامــل الستعاقــد مــؽ جيــة ثانيــة وأيزــا لزــسان 

فدــيؽ مــؽ جيــة أخرى بســا يحقــ  ىــد  ترشــيد مشافدــة مذــروعة تكفــل السدــاواة  بــيؽ الستشا
الشفقــات العامــة و حسايــة الخزيشــة العامــة ومــؽ جيــة أخــرى بســا يحقــ  ىــد  ترشــيد الشفقــات 

ومــؽ جيــة أخــرى فــان ىــذه التعــديالت الستكــررة فــي مجــال  العامــة و حسايــة الخزيشــة العامــة 
لقــــــؾانيؽ   و أيزــــــا عقــــــدت ىاتــــــو اؾميــــــة ال تذــــــجع السدــــــتثسريؽ األجانــــــبالرــــــفقات العس

ــــالي فعمــــى السذــــرع الجزائــــري أن يتــــدخل فــــي ىــــذا ويحــــاول  التبدــــي  مــــؽ اإلجــــراءات وبالت
 يحاول بأن يجعل القؾانيؽ السشغسة ليا مدتقرة ندبيا. اإلجراءات واضليات و 

ت العسؾميـة عمــى الرــفقات تقــدير فعاليــة الرقابـة عمــى الرــفقا –حيـ  تشاولشــا فــي مؾضـؾع 
 ىؼ الحمؾل واالقتراحات ىي:   حي  تؼ واستشبا  أ  العسؾمية

إن الرـــفقات العسؾميـــة آليـــة مـــؽ اضليـــات السيســـة لتمبيـــة حاجيـــات مختمـــف السرافـــ   •
االقترادية  االجتساعيـة و الثقافيـة التـي تخـدم السـؾاطؽ وتدـاىؼ فـي تحقيـ  التشسيـة 

 السحمية.    
ا الرـــفقات العسؾميــــة ال تتظمــــب مبـــالو ماليــــة ضــــخسة فقـــ  لتحقيــــ  أىــــدافيا  وإنســــ •

تتظمب إلى جانب ذلػ إدارة كفاءة وفعالة وجياز مدىـل ومـدرب  ومدـاندة حلؾميـة 
 وشعبية واعية ومخمرة.
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يعتبــر قظــاع الرــفقات العسؾميــة فــي الجزائــر مــؽ أكثــر القظاعــات الستسيــزة بالفدــاد  •
وتبديـــد األمـــؾال العامـــة  فقـــد أصـــبح  وســـيمة لتجدـــيد السرـــالح وتحقيـــ  السلاســـب 

 وسيمة إلنجاز برام تشسؾية تخدم السؾاطؽ.    الذاتية قبل أن تكؾن 
إن مراجعــة السذــرع لتشغــيؼ الرــفقات مــؽ فتــرة ألخــرى قــد يعبــر عــؽ محاولــة لدــد  •

الثغرات والشقائ  التي ترظدم بيا المجان الرقابية أثشاء مسارستيا لعسميـا الرقـابي  
 سال العام.     وقد يلؾن ذلػ إدراكا مشو لتفادي استغالل الؾعيفة لمشفؾذ والتالعب بال

كســا شــسل قــانؾن الرــفقات العسؾميــة تغييــرات وىــذا بغــرض مــشح تدــييالت تيــد   •
إلى تـذليل العقبـات التـي تعيـ  الدـير الحدـؽ لسذـاريع الدولـة خاصـة تمـػ السترـمة 
مباشـــرة بحيـــاة الســـؾاطشيؽ  مـــؽ بيشيـــا أخـــذ اإلجـــراءات والتـــدابير الالزمـــة مـــؽ أجـــل 

 ات العسؾمية.     تدييل مشح الرفقات لرالح السدسد
يدـسح قــانؾن الرــفقات العسؾميــة الجديـد تجشــب  كــل الرــعاب التـي قــد تتدــبب فــي  •

عرقمــة الدــير الحدــؽ لمسذــاريع   كســا أن القــانؾن الجديــد لمرــفقات العسؾميــة يسلــؽ 
مؽ تؾفير شرو  مالئسة لتحقيـ  مشافدـة سـميسة ونزييـة بـيؽ مدسدـات االنجـاز بسـا 

سدــيريؽ لمسذــاريع مــؽ أجــل إبــرام الرــفقات العسؾميــة فييــا تبدــي  السفــاىيؼ لــدى ال
 بالذلل الفعال وكذا تؾحيد الرؤى حؾل أفزل الدبل في صر  األمؾال العسؾمية.    
وكــؾن السذــرع أصــاب فــي بعــض الشقــا  إال أنــو فــي الجانــب العسمــي والتظبيقــي الزال 

ــــد   ــــدة أو الستعامــــل الستعاق ــــاألمر ســــؾاء السرــــمحة الستعاق يعــــانؾن مــــؽ بعــــض السعشيــــؾن ب
الثغــرات والشقــائ  التــي باتــ  تــؾاجييؼ دون أن يحــددىا ويشاقذــيا   بــل اكتفــى بترــحيحيا 
ســؾى بسراســالت فؾقيــة ال تتساشــى مــع مــا ىــؾ مظبــ  عمــى أرض   السذــرع برــفة مباشــرة 
ودقيقة الؾاقع  وىذا ما يدكد التغيير السحتذؼ مؽ قبل السذرع لمشرؾص القانؾنيـة فـي نغـام 

 .   لعسؾميةالرفقات ا
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مـــؽ خـــالل تشاولشـــا ليـــذا السؾضـــؾع ولتقـــديؼ دعـــؼ أفزـــل إلصـــالح الرـــفقات بذـــلل عـــام   
 ولتحديؽ اإلدارة في الجساعات السحمية  فإنشا نؾصي باالقتراحات التالية:    

تكييف السشغؾمة القانؾنيـة بسـا يدـسح بإزالـة كـل الثغـرات وملافحـة الفدـاد فـي  إعادة •
 الرفقات العسؾمية وخاصة عمى مدتؾى السحميات.    

إنذـــاء شـــبلة لييئـــات التكـــؾيؽ واالستذـــارة تكـــؾن مخترـــة فـــي الرـــفقات العسؾميـــة  •
 لتأىيل الكفاءات السحمية مؽ أجل تظبي  أحدؽ.   

رـفقات العسؾميـة مـؽ خـالل إدراج أيـام ثقافيـة وتحديدـية االىتسام الفعمـي بقظـاع ال •
حـــؾل الرـــفقات والسقاولـــة ســـؾاء عمـــى مدـــتؾى الجامعـــات أو عمـــى مدـــتؾى قاعـــات 

 الثقافة.   
إنذاء ىيئات مراقبة ميدانية مدتقمة لستابعة الحجؼ الحقيقـي لألعسـال السشجـزة والحـد  •

 ييؽ.   مؽ عاىرة تزخيؼ تكاليف االنجاز بتؾاطد األعؾان اإلدار 
ضـــرورة االســـتفادة مـــؽ مزايـــا التكشؾلؾجيـــات الحديثـــة لإلعـــالم واالترـــال فـــي مجـــال  •

إدارة الرــفقات العسؾميــة  والتعجيــل عمــى وجــو الخرــؾص بإنذــاء وإطــال  البؾابــة 
مــؽ  203اإللكترونيــة لمرــفقات العسؾميــة  ىــذا اإلجــراء الســذكؾر فــي نــ  الســادة 

الدــادس  القدــؼ األول السعشــؾن ب فــي الفرــل  247/ 15السرســؾم الرئاســي  206
  االترال بالظريقة  االلكترونية  التي مزال لؼ تظب  وتفعل في السيدان العسمي. 

تدعيؼ آليات الرقابة الحالية ب   مراقبـي السيـدان السدـتقميؽ   الـذيؽ يتـابعؾن الحجـؼ  •
الحقيقـــي لألشـــغال السشجـــزة و السفـــؾترة  لمحـــد مـــؽ عـــاىرة تزـــخيؼ تكمفـــة السذـــاريع 
ـــة الييئـــات  ـــيؽ مـــع ضـــرورة إعـــادة تفعيـــل رقاب السشجـــزة بتؾاطـــد مـــؽ األعـــؾان اإلداري
 واألجيزة السالية السيسا رقابة السفتذية العامة لمسالية ورقابة مجمس السحاسبة.  

 ضرورة االىتسام بالتكؾيؽ والرسلمة واالستثسار البذري في اإلدارة العسؾمية •
 في مجال الرفقات العسؾمية ضرورة التكؾيؽ الدائؼ والستخر  لمقزاة •
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ضــــرورة إشــــرا  القاعــــدة عمــــى السدــــتؾى الــــؾطشي مــــؽ أجــــل السدــــاىسة فــــي وضــــع  •
نرؾص قانؾنيـة تكـؾن ليـا صـيغة وقابميـة لمتشفيـذ عمـى السدـتؾى العسمـي  مـع طمـب 
االقتراحــات مــؽ الستسرســيؽ فــي السيشــة لمسدــاىسة فــي ســد الثغــرات وتجديــد القــانؾن 

ـــر  ـــذ الشرـــؾص ؼ السيشيـــة وعمسيـــتينغـــرا لخب ـــؾاجييؼ عشـــد تشفي ؼ بالرـــعؾبات التـــي ت
القانؾنيــة الستعمقــة بالرــفقات العسؾميــة  عمســا أن التغييــرات التــي جــاء بيــا السذــرع  
كانــ  تغييــرات محتذــسة وال تمبــي الغــرض  ونــرى أن السذــرع يقــؾم بتكسمــة الشقــائ  

 .  السالحغة بسراسالت فؾقية متشاقزة مع السؾاد
ي إليجــــاد اإلندـــــان الرــــالح الــــذي سيذــــر  عمــــى إبـــــرام االىتســــام بالعامــــل البذــــر  •

الرــفقات العسؾميــة والحفــاظ عمــى الســال العــام  أي اإلندــان الــذي ســيلؾن حفيغــا 
 عميسا عمى السال العام.  

ضـــــب  السرـــــظمحات القانؾنيـــــة فـــــي تشغـــــيؼ الرـــــفقات العسؾميـــــة حتـــــى ال تتـــــداخل  •
مــب عــروض صــفقة أو السفــاىيؼ القانؾنيــة بــديؽ بعزــيا  ومــؽ أبــرز ذلــػ اعتبــار ط

ا دعؾة إلى السشافدة فيشا  اخـتال  كبيـر فـي ىـذه السـداوالت مـع محاولـة األخـذ نيأ
 في الحدبان تظاب  الش  الفرندي مع الش  العربي.  

ضـــرورة إقامـــة دورات وأيـــام دراســـية عمـــى مدـــتؾى الستعـــامميؽ فـــي مجـــال الرـــفقات  •
رح وتؾضــيح التعــديالت العسؾميـة )لجــان الرـفقات  الستعامــل الستعيــد  مـؽ أجــل شـ

 الظارئة في قانؾن تشغيؼ الرفقات العسؾمية وكذلػ آلية تظبي  السؾاد.   
بــ ء إجــراءات اإلشــيار والرقابــة وتدــديد السدــتحقات الساليــة لمستعــامميؽ الستعاقــديؽ  •

تعــد عؾامــل تدــاىؼ فــي تأجيــل وتــأخير إنجــاز السذــاريع مســا يــددي إلــى عرقمــة تشفيــذ 
 حلؾمة مسا يددي إلى تراكسيا وتداخميا.   السخظظات التشسؾية لم
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لرفــع معـــدالت الشســـؾ ومدشـــرات التشسيـــة فــي السجتســـع  يجـــب عمـــى الحلؾمـــة وضـــع  •
قات العسؾميــة يجــب العســل عمــى تظــؾير قــانؾن الرــف سياســة عامــة لتحدــيؽ ذلــػ 

 .    لتحقي  ىذه األىدا 
ؽ مذــــددة يجــــب األخــــذ بسالحغــــات التقــــارير باىتســــام بــــالو ويقابمــــو إصــــدار قــــؾاني •

 لعقؾبات جرائؼ السال العام كاالختالس والرشؾة.   
تفعيـــــل دور الرقابـــــة الذـــــعبية مـــــؽ خـــــالل دور الرـــــحافة  كدـــــمظة رقابيـــــة وكـــــذلػ  •

 السشغسات واألحزاب والجسعيات الدياسية.   
عسميـــة إشـــيار الرـــفقة العسؾميـــة بـــالجزائر يعتبـــر بـــدائيا مـــؽ خـــالل اعتســـاده عمـــى  •

ـــــي نذـــــر السعمؾمـــــة بـــــيؽ  ـــــو وقرـــــؾره ف ـــــز بسحدوديت ـــــذي يتسي ـــــة وال الرـــــحف الؾرقي
 الستعامميؽ الستشافديؽ.  

إقامة دورات وندوات وطشية ودولية لسشاقذة مؾضؾعات الرـفقات العسؾميـة وكيفيـة  •
 مراقبتيا 

رب الـــدول مـــؽ خـــالل تذـــجيع التعـــاون الـــدولي وتبـــادل الخبـــرات االســـتفادة مـــؽ تجـــا •
 والسعمؾمات الخاصة بإبرام الرفقات العسؾمية وآليات الرقابة عمييا.   

يزــسؽ تدــريع وتيــرة التشسيــة السحميــة   العســل عمــى وضــع نغــام مــرن خــاص بتشفيــذ  •
  .الرفقات العسؾمية ومراقبتيا دون تعظيل السرالح العامة

  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 قائوت الوشاجع
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 قائسة السخاجع:
 أوال: ال تب
 باللغة العخبية

 .1975اإلسلشدرية  الييئة السررية  معجم العلوم االجتساعية،إبراىيؼ مدكؾر   -1
ــي  طــار تشظــيم الرــفقات العسوميــة، خرشــي الشــؾي    -2 الجزائــر  دار تدــييخ السذــاريع ف

 .2011الخمدونية  لمشذر والتؾزيع  
أ تـوبخ  2شخح تشظيم الرفقات العسومية وفق السخسوم السؤرخ في أد بؾضيا  عسار   -3

 . 2011جدؾر لمشذر والتؾزيع  الجزائر  السعجل والستسم والشرو  التطبيقية لو،  2010
زيــد مشيــر عبــؾي وســامي   ىذــام حريــر  مــدخل اإلدارة العامــة بــيؽ الشغريــة والتظبيــ    -4

 .2005دار الذرو  لمشذر  عسان 
عســان: دار السشــاىج لمشذــر والتؾزيــع  . الساليــة العامــة )الشظخيــة والتطبيــق(، خرــاونة  -5

2012 
  أيـــترا  ، الســـوسوعة القانونيــة واألمـــشية فــي  ســـاية الســال العـــام  عمــي أحســد قظــب -6

  2006لمشذر والتتؾزيع  مرر  
ة، الحكومـــــة علـــــم اإلدارة العامـــــة ومبـــــادل الذـــــخيعة اإلســـــ:ميماجـــــد راغـــــب الحمـــــؾ   -7

 .2004  مشذاة السعار   القاىرة  اإلل تخونية
عبد الكريؼ أبؾ مرظفى  اإلدارة والتشغيؼ السفاىيؼ والؾعائف والعسميات  ملتبـة اإلشـعاع   -8

 .2001اإلسلشدرية  مرر  
 .1998صالح ىاشؼ صاد   التخظي  والرقابة  الجامعة السفتؾحة لمشذر  طرابمس  -9
  2  دار وائــل لمشذــر   -الشاحيــة الشغريــة -  عمــؼ تــدقي  الحدــاباتخالــد أمــيؽ عبــد هللا -10

 .2004عسان  
  دار السدـيرة  -الشاحيـة الشغريـة  –غدان فالح السظارنـة  تـدقي  الحدـابات السعاصـرة  -11
 .2009  عسان  2 
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DALLOZ, Paris, 2005. 

-2  Mohamed Hamzaoui , audit gestiondes d΄entreprise et control interen , Village  
mondial, 1erédition, France, 2006. 

 

 األطخو ات والخسائل الجامعية:
شـيادة تياب نادية  آليات مؾاجية الفداد في مجال الرفقات العسؾمية  رسـالة قدمـة لشيـل  -1

دكتـــــؾراه فـــــي العمـــــؾم  جامعـــــة مؾلـــــؾد معســـــري  تيـــــزي وزو  كميـــــة الحقـــــؾ  والعمـــــؼ الدياســـــية  
2013/2014. 
ـــة اإلداريـــة ودورىـــا فـــي مكافحـــة الفدـــاد اإلداري فـــي اإلدارة بـــؽ مـــرزو  عشتـــرة   -2 الخقاب

ـــة الدولــــية    مـــذكرة تخـــرج لــــشيل شــــيادة الساجدـــتير  فـــي العمـــؾم الدياســـية والعــــالقات الجدائخي
 .2008تخر  إدارة السـؾارد البذرية  جامـعة الـجزائر  

عــال  عبــد الؾىــاب  الرقابــة عمــى الرــفقات العسؾميــة فــي التذــريع الجزائــري  مــذكرة لشيــل  -3
شـــيادة الساجدـــتير فـــي القـــانؾن  كميـــة الحقـــؾ  والعمـــؾم الدياســـية  جامعـــة   خيزـــر  بدـــلرة 

2004. 

الخقابــة علــ  الرــفقات العسوميــة للجساعــات السحليــة فــي فــل خليــات صــميحة حــدوش   -4
إلــــى  2015  دراســــة حالــــة بمديــــة عريــــب نسؾذجــــا )الفتــــرة مــــؽ 15/242السخســــوم الخئاســــي 

  جامعــة الجياللــي بؾنعامــة  ر فــي العمــؾم الدياســية   مــذكرة مقدمــة لشيــل شــيادة الساســت2017
 .2017/2018خسيس مميانة  

دارية عمى الرفقات العسؾمية في التذريع الجزائري  مذكرة حجاج حشان  الرقابة اإل -5
أدرار   –مقدمة لشيل شيادة الساستر  كمية الحقؾ  والعمؾم الدياسية  جامعة أحسد دراية 

2017-2018. 
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عباسة    آليات االرقابةعمى الرفقات  االعسؾمية دراسة حالة بمدية عيؽ تدلس  -6
الساستر   كمية العمؾم االقترادية والتجارية  جامعة عبد نسؾذجا  مذكرة مقدمة لشيل شيادة 
  2017/2018الحسيد بؽ باديس  مدتغانؼ  

 السلتقيات:
بؾحشية قؾي  بؽ ناصر بؾطيب  الرقابة الؾصائية وأثارىا عمى السجالس الذعبية البمدية  -1

البمدية في التشسية في الجزائر وفي ضؾء التجارب السقارنة   السمتقى الؾطشي األول حؾل دور 
 .2012أفريل  19و  18السحمية  السركز الجامعي الشعامة  

  محسؾد الظعامشة  نغؼ اإلدارة السحمية  السفيؾم والفمدفة  السمتقى العربي األول  نغؼ  -2
 .2003اإلدارة السحمية في الؾطؽ العربي  األردن 

  ممتقـى وطشـي وميـة فـي الجدائـخالخقابة عل  السلحق فـي الرـفقات العسسيام شقظسي   -3
حــؾل دور قــانؾن الرــفقات العسؾميــة فــي حسايــة الســال العــام  كميــة الحقــؾ   جامعــة السديــة  

2013. 
 السقاالت: 

بؾضيا  الخير  الرقابة الداخمية في مجال الرفقات العسؾمية  مجمة الدراسات والبحـؾث  -1
 .2018  04القانؾنية  جامعة الجزائر  كمية الحقؾ   ع

  الرقابـة اإلداريـة عمـى مـداوالت السجـالس البمديـة فـي التذـريعيؽ الجزائـري بؾضيا  عسار -2
 .2009  ماي 06والتؾندي  مجمة االجتياد القزائي  ع: 

بــــؽ صــــابر فتيحــــة   الرقابــــة الداخميــــة عمــــى الرــــفقات العسؾميــــة وفقــــا لمسرســــؾم الرئاســــي  -3
 زــــات السرفــــ  العــــام  مجمــــة االجتيــــادالستزــــسؽ تشغــــيؼ الرــــفقات العسؾميــــة وتقؾي 15/247

 .22  ع:12القزائي  جامعة   خيزر  الجزائر  مج: 
بمغــالؼ بــالل  واقــع الرقابــة الؾصــائية السسارســة عمــى السجمــس الذــعبي الــؾالئي فــي قــانؾن  -4

 .2014  أفريل 01الؾالية الجديد  مجمة صؾت القانؾن  ع: 
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الرقابــة اإلداريــة عمــى الرــفقات العسؾميــة فــي التذــريع ىذــام   أبــؾ عســرة  عميــؾة كامــل   -5
  جامعـــة حســـو 2017  ديدـــسبر 01  ع: 01الجزائـــري  مجمـــة العمـــؾم اإلداريـــة والساليـــة  مـــج:

 .لخزر  الؾادي

 القوانيا والسخاسيم:
  الستزـــــسؽ تشغـــــيؼ الرـــــفقات 2015ســـــبتسبر  16  الســـــدرخ 5/247السرســـــؾم الرئاســـــي  -1

 العام. العسؾمية وتقؾيزات السرف 

  الستزـــــسؽ تشغـــــيؼ 1992أفريـــــل  21  الســـــدرخ فـــــي 92/157السرســـــؾم التشفيـــــذي  رقـــــؼ  -2
 السرالح الخاصة بلاتب الدولة لدى الؾزير.

يؾنيــــؾ ســــشة  22السؾافــــ     1432رجــــب  20الســــدرخ فــــي  10-11قــــانؾن البمديــــة رقــــؼ  -3
   يتعم  بالبمدية.  2011
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ن                  اوي                         العن رقم الصفحة  
 شكر وعرف ان 
اعة عبد الرحمانعإهداء بن ش   
 إهداء بن سليم بلق اسم 
 ق ائمة المختصرات 

و -أ  مقدمة 
80- 21 الفصل األول: دور الرق ابة الداخلية ورق ابة الوصاية في نجاعة الصفق ات   

 العمومية  
األول: دور الرق ابة الداخلية في شرعية الصفق ات العمومية  المبحث 80  
 المطلب األول: مفهوم الرق ابة الداخلية 80
 الفرع األول: مفهوم الرق ابة 80
 الفرع الثاني: مفهوم الرق ابة الداخلية   80
: تشكيلة لجنة الرق ابة الداخليةنيالثا  المطلب 11  
الداخليةتشكيلة لجنة الرق ابة  : ولالفرع اال 11  
  مهام لجنة الرق ابة الداخلية للصفق ات العموميةالفرع الثاني:  12
 المبحث الثاني: الرق ابة الوصائية على الصفق ات العمومية 15
 المطلب األول: الرق ابة الوصائية القبلية 15
الرق ابة الوصائية القبليةمفهوم  الفرع األول:  15  
الوصائية القبليةالفرع الثاني: أهداف الرق ابة   16  
أدوات الرق ابة الوصائية القبلية  الفرع الثالث: 18  
 المطلب الثاني: الرق ابة الوصائية البعدية على الصفق ات العمومية 18
 الفرع األول: مفهوم الرق ابة الوصائية البعدية 19
 الفرع الثاني: أدوات الرق ابة الوصائية البعدية 19

الرق ابة الوصائية البعديةالفرع الثالث: أهداف   20  

 خالصة الفصل 21
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 العن                         اوي                  ن رقم الصفحة
23-42  الفصل الثاني: دور الرق ابة الخارجية في التحضير للصفق ات العمومية 

 المبحث األول: تشكيلة لجان الرق ابة الخارجية 24
البلدية للصفق ات العموميةالمطلب األول: تشكيلة اللجان   24  
 المطلب الثاني: تشكيلة اللجان الوالئية للصفق ات العمومية 25
 المطلب الثالث: تشكيلة لجان الصفق ات العمومية للمؤسسة المحلية 26

27 
المطلب الرابع:تشكيلة اللجان الصفق ات المؤسسات العمومية الوطنية  

الغير ممركز للمؤسسة  ومراكز البحث والتنمية الوطنية والهيكل  
 العمومية ذات الطابع اإلداري

 المطلب الخامس: تشكيلة اللجنة الجهوية للصفق ات العمومية 28
(المطلب السادس: تشكيلة اللجان القطاعية للصفق ات العمومية)الوزارية 28  
 المبحث الثاني: اختصاصات لجان الرق ابة الخارجية 30
األول: اختصاصات اللجان البلدية للصفق ات العمومية  المطلب 30  
 المطلب الثاني: اختصاصات اللجان الوالئية للصفق ات العمومية 34
 المطلب الثالث: اختصاصات لجان الصفق ات العمومية للمؤسسة المحلية 36

37 
المطلب الرابع:اختصاص اللجان الصفق ات المؤسسات العمومية الوطنية  

والتنمية الوطنية والهيكل الغير ممركز للمؤسسة  ومراكز البحث  
 العمومية ذات الطابع اإلداري

 المطلب الخامس: اختصاص اللجنة الجهوية للصفق ات العمومية 38
(المطلب السادس: اختصاص اللجان القطاعية للصفق ات العمومية)الوزارية 39  
 خالصة الفصل 42
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