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 قدمةم 

ل العام وإدارته نيابة عن ملكّيتها للماقابة املايّلة إىل نشأة ادلولة وترجع نشأة الر              
من ازدادا حجم املال العام مع تطور وظيفة ادلولة وقد اتسع نشاط اإلدارة و، الشعب

خمتلف نوايح  إىل اتلدخل يف ،إقامة العدلاملحافظة ىلع األمن ادلاخيل واخلاريج و
بما تقوم به ادلولة من الرقابة وثيقة الصلة باإلدارة و ملا اكنت" و .النشاط االقتصادي

اتساع نشاط ور مع املال العام وجودا وعدما، فإن ازدياد حجم املال العام ورقابة مايلة تد
املال الة اليت تكفل املحافظة ىلع هذا ادلولة يتطلب املزيد من الرقابة املايلة الفعّ 

  .(1)العام"

جمال الصفقات العمومية يشلك أهم مسار تتمركز فيه األموال " ومن املالحظ أن            
 .(2) " يعد جماال جّديا للفساد بكل صوره " قد العامة "، وهو بذلك

عقود مكتوبة يف مفهوم الترشيع املعمول الصفقات العمومية قانونا بأنها " عّرف ت              
به، تربم بمقابل مع متعاملني اقتصاديني وفق الرشوط املنصوص عليها تللبية حاجات 

" عبارة فيه  .(3) "املصلحة املتعاقدة يف جمال األشغال واللوازم واخلدمات وادلراسات 
يلزم فيها األطراف بما تم االتفاق عليه، ويه  (4)عن عقود مكتوبة بني طرفني أو أكرث 

                                                           

ة واملوارد يف ادلولة اإلسالمية، جملة قضايا إسالمية، وزارة األوقاف، ، الرقابة املايلعبد الرمحان حممد بدوي - 1
  .20 .ص ،312العدد ، 0226مجهورية مرص العربية، يناير 

ـ احلاج عيل بدر ادلين، جرائم الفساد وآيلات ماكفحتها يف الترشيع اجلزائري، رسالة دكتوراه، لكية احلقوق والعلوم   2
 .512، ص. 5112-5112السياسية، جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان، 

، وبة يف مفهوم الترشيع املعمول بهعقود مكت الصفقات العمومية"ه: ىلع أن 042-31اثلانية من م.ر.ر نص املادة ت - 3
لحة املتعاقدة ، تللبية حاجات املصا املرسومذتربم بمقابل مع متعاملني اقتصاديني وفق الرشوط املنصوص عليها يف ه

 3416اعم ذي احلجة  0املؤرخ يف  042-31املرسوم الرئايس رقم ". ادلراسات يف جمال األشغال واللوازم واخلدمات و
، 12/0231، عدد ج ر ج ج ،وتفويضات املرفق العام، املتضمن تنظيم الصفقات العمومية 0231سبتمرب  36افق املو

 .0231-20-02مؤرخة يف 
ذللك اشرتط نص القانون الكتابة ولم يشرتط وجود ادلولة أو أحد هيئاتها العامة اإلدارية إلسباغ وصف  " ـ 4

الصفقة ىلع العقد ىلع اعتبار أن هناك صفقات عمومية قد تربم بني املؤسسات العامة االقتصادية، أو بينها وبني 
دراسة صفقات املؤسسات ذات الطابع الصنايع  ". سهام عبايس نظام املنافسة يف إطار الصفقات العموميةاخلواص

واتلجاري نموذجا، مداخلة مقدمة ضمن فعايلات املؤتمر الوطين حول قانون املنافسة بني حترير املبادرة وضبط 
       . 9، ص. 5112مارس  11-12سكيكدة، يويّم  1492ماي  12السوق، لكية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة 
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وهذا الوصف  .(1) صورة من صور العقود اليت هلا أهمية كبرية وغطاء مايل معترب"
بالنسبة للصفقات عموما، أما الصفقات اليت تكون ادلولة أو أحد أشخاص القانون 

حول مقاولة أو عّرف قضائيا ىلع أنها " عقد يربط ادلولة باخلواص ت  فالعام طرفا فيها 
  .(2)اجناز مرشوع أو أداء خدمة " 

حبسب موضوعها إىل صفقات أشغال اغيتها اجناز الصفقات العمومية سم تنقو            
املنشآت وبناؤها وترميمها وتعديلها، أو صفقات اقتناء لوازم اغيتها احلصول ىلع اللوازم 

لفندقة واقنقل باخلدمات اكواملعدات واآلالت، وصفقات خدمات اغيتها الزتود 
دراسات اغيتها احلصول ىلع دراسات أو حبوث حول مسألة تقنية  واإلطعام، أو صفقات

. وقد جتمع صفقة واحدة بني أكرث من غرض واحد، ةأو هندسية أو تكنولوجية حمدد
 .(3) اجة املصلحة املتعاقدةوفقا حلفتكون صفقة دراسة واجناز أو صفقة لوازم وخدمات 

ختضع بهذا االعتبار ملا ، وباقنفقات العامةبوجه اعم ترتبط الصفقات العمومّية و            
 املرحلة اليت تطبع هذه األخرية اليت تتحدد بناء ىلع .ختضع هل األموال العامة من رقابة

              .أو الحقة عليه فتكون سابقة ىلع تنفيذها ،مسار اقنفقة

قوانني تنظم الصفقات  2شهدت اجلزائر منذ االستقالل وحىت اآلن إصدار  لقد             
  .591-12املرسوم الرئايس رقم وآخرها ، 41-21 رقم ، اكن أوهلا األمر(4) العمومية

                                                           

اقنظام القانوين للصفقات العمومية وآيلات محايتها، جملة االجتهاد القضايئ، لكية احلقوق والعلوم  ـ فيصل نسيغة،  1
 111ص.  .12، العدد 5114السياسية، جامعة حممد خيرض، بسكرة، 

ياف، ، مشار إيله يف عمار بوض218فهرس  2512حتت رقم  5115-15-11ـ قرار غري منشور مؤرخ يف   2
 .22، ص.5111 اجلزائر، دراسة ترشيعية وقضائية وفقهية، جسور للنرش واتلوزيع، اجلزائر، الصفقات العمومية يف

 .591-12من م.ر.ر  82إىل  52ـ تضمنت اقنص ىلع أنواع الصفقات العمومية املواد من   3
قانون الصفقات  املتضمن 1421جوان  11املوافق  1821ربيع األول  4املؤرخ يف 41-21األمر رقم : ويه - 4

-19-11املؤرخ يف  192-25رقم املرسوم و .1421-12-11، مؤرخة يف 25/1421العمومية، ج ر ج ج، عدد 
واملرسوم  .1425-19-18، مؤرخة يف 12/1425ج، عدد:  ج رج تنظيم صفقات املتعامل العمويم، املتضمن 1425

، ج ر ج ج، عدد: تنظيم الصفقات العموميةاملتضمن  ، املعدل واملتمم1441-11-14املؤرخ يف  989-41اتلنفيذي 
املعدل  ،0232أكتوبر  22املؤرخ يف  016-32 املرسوم الرئايس رقمو. 1441-14-14، املؤرخة يف 21/1441

 .0232-32-22مؤرخة يف  ،15/0232عدد  ،ج ر ج ج، (امللىغ)املتضمن تنظيم الصفقات العمومية  املتمم،و
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وحتديد أحاكمها. القبلية ىلع تنظيم الرقابة خمتلف هذه اقنصوص لقد عملت و            
ويه  ، تبعا ملعايري مايلة وعضوية حمددة.فأسندت القيام بها للجان وهيئات إدارية خمتلفة

      م املراحل اتلمهيدية إلبرام الصفقة.رقابة تساير وختت

أهم املراحل اليت تطّبق فيها  وتعد مرحلة إبرام الصفقة باعتبارها عقدا إداريا من          
كمثيلتها يف العقود املدنية باتلقيص عن رشوط الرقابة القبلية، فالعقود اإلدارية" تبدأ 

تكوين العقد اإلداري، ومن بعدها ي بحث عن رشوط ِصّحة انعقاد العقد من حيث 
القواعد املقررة حيث أن  .(1)اختيار الطرف املتعاقد مع اإلدارة واعداد رشوط اتلعاقد " 

تطّبق يف  ،يف القانون املدين بشأن اإلجياب والقبول، والزتامات األطراف وشلكية العقد
القواعد العامة اليت حتكم اتلعاقد، إاّل ما تستلزمه جمال العقود االدارية باعتبارها 

طبيعة العقد اإلداري من حيث كون اإلدارة العامة طرفا فيه وكونه يهدف تلحقيق 
  حة العامة.املصل

البد من انعقاد الصفقة العمومية انعقادا سليما للقول بصحة ابرامها،  وعليه،            
حيث تتطابق إرادة املصلحة املتعاقدة مع إرادة العارض بشأن ترتيب األثار القانونية 
اقناجتة عن اتلعاقد، وأن ت ربم حتقيقا للمصلحة العامة، وأن يكون حملها مرشواع 

ا بالصالحيات املحددة لإلدارة املعنية وليس حتقيقا ألهداف إدارة أو مؤسسة ومرتبط
أن  ،(2) تقسيمات القانون املدين للعقودمن  ويمكن القول أنه من املالحظ أخرى.

وإن اكنت من العقود اإلدارية إال أنها عقد معاوضٍة حمّدٌد وملزٌم  الصفقة العمومية
جلانبني، يصاغ وفق شلك حدده القانون، تتمزي فيه اإلدارة بمركزها القوي يف مواجهة 

قررته املحكمة اإلدارية العليا يف مرص بقوهلا: " العقد  األمر اذليوهو  .املتعاقد معها
العقد املدين من حيث العنارص األساسية تلكوينه ال يعدو أن يكون اإلداري شأنه شأن 

توافق ارادتني بإجياب وقبول إلنشاء الزتامات تعاقدية تقوم ىلع الرتايض بني طرفني 

                                                           

، 1441مرص،  القاهرة، ـ سمري صادق، العقد اإلداري يف مبادئ اإلدارية العليا، اهليئة املرصّية العامة للكتاب،  1
 .28ص.

فياليل، االلزتامات )اقنظرية العامة للعقد(، موفم للنرش،  ـ يف رشح تقسيمات القانون املدين للعقود راجع: عيل 2
 .22-92، ص ص. 5112اجلزائر، 
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بيد أنه يتمزي بأن اإلدارة تعمل يف ابرامها  ،أحدهما هو ادلولة أو أحد األشخاص اإلدارية
امتيازات ال يتمتع بمثلها املتعاقد معها وذلك هل بوصفها سلطة اعمة تتمتع حبقوق و

 .(1) حتقيق نفع اعم أو مصلحة مرفق من املرافق العامة" بقصد

وتسىع أساسا " إىل  لعمومية،اتلوقيع" ىلع الصفقة افالرقابة القبلية تتم قبل "             
اتلأكد القبيل "من مطابقة مرشوع الصفقة العمومية وإجراءات اختيار املتعامل املتعاقد 

، اغيتها ضمان مرااعة مبادئ حرية الوصول (2)مع اإلدارة للقانون. فيه رقابة وقائية 
للطلبات العمومية واملساواة بني املرتشحني وشفافية اإلجراءات عند ابرام الصفقات 

           .(3)العمومية 

ن حيث " أ، مبدأ حرية املنافسةحرية الوصول للطلبات العمومية  يقصد بمبدأ            
 حق األفراد يف اتلقدم إىل املناقصة العامة دون منع اإلدارة املقصود حبرية املنافسة هو

 راءــبأي إجإىل إرساء العطاء عليه حرمانه من حقه يف اتلنافس للوصول  ألحد منهم أو
مبدأ حرية املنافسة، ت العمومية والربط بني الصفقا لم يتجلو .(4) اكن اعما أو خاصا "

حيث 15-12املتعلق باملنافسة وذلك بالقانون رقم  18-18إال بعد تعديل األمر رقم 

                                                           

مشار إيله يف: جابر جاد نصار، العقود اإلدارية، دار  1442-1-2ا يف مرص بتاريخ ـ حكم املحكمة اإلدارية العلي 1
 .82 .، ص5112اقنهضة العربية، مرص،

 إن الغاية األساسية للرقابة املايلة املحلية يه املحافظة ىلع املال العام املحيل ومحايته، وحسن توجيه انفاقه: - 2
" Le contrôle financier ils sont essentiellement définis à partir des règles de la comptabilité publique 
dans la plupart des Etats, et visent à assurer le respect de ces règles et la régularité des inscriptions 
comptables. Mais ils peuvent aller au-delà et viser également la gestion financière dans son 
ensemble, c'est-à-dire l'efficacité et l'économie de l'action des collectivités locales". Le contrôle et 
l'audit de l'action des collectivités locales, Rapport du Comité directeur sur la démocratie locale et 
régionale (CDLR) préparé avec la collaboration du prof. Juan Santamaria Pastor et du prof. Jean-
Claude Nemery  Communes et régions d'Europe, no 66 , Editions du Conseil de l'Europe , Mars 1999 ,  
p .18 . 

احلسن للمال العام، جيب ىلع أنه: " لضمان جناعة الطلبات العمومية واالستعمال  042-31من م.ر.ر  1تنص املادة ـ   3
أن تراىع يف الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية واملساواة يف معاملة املرشحني وشفافية 

 اإلجراءات، ضمن احرتام أحاكم هذا املرسوم "
 12م، املداخلة رقم مشار إيله يف نادية تياب، تكريس مبدأ املنافسة يف جمال الصفقات العمومية محاية للمال العا - 4

(، لكية 0231-21-02امللتىق الوطين السادس حول دور قانون الصفقات العمومية يف محاية املال العام )املنعقد يوم 
 .18، ص .احلقوق، جامعة ادلكتور ييح فارس املدية
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، تطبق "بغض اقنظر عن األحاكم األخرى املخالفة :ىلع أنه (1) منه اثلانية املادةتنص 
الصفقات العمومية، بدءا بنرش اإلعالن عن املناقصة ...يأيت: أحاكم هذا األمر، ىلع ما 

غري أنه، جيب اال يعيق تطبيق هذه األحاكم، أداء مهام إىل اغية املنح اقنهايئ للصفقة ...
  .صالحيات السلطة العمومية"املرفق العام أو ممارسة 

 اليت اإلدارية القرارات يف اقنظر يرفض املنافسة جملس إنف "وىلع هذا األساس            
 ويعتربها العامة، السلطة وممارسة العام املرفق إدارة إىل والرامية العام الشخص يتخذها
 أشغال إلجناز طابلا بصفته العام الشخص لفتدخّ  اإلداري، بالنشاط مرتبطة قرارات

 يراقب اذلي املجلس، اختصاص جمال من الشخص هذا بعدي   هلا، اعرضا وليس ابلناء
 أنشطتهم مبارشة سياق يف االقتصاديون األعوان يرتكبها اليت املمارسات فقط

 (2) " اخلاص أو العام القطاع من اكنوا سواء صفتهم اكنت مهما االقتصادية

يتم إعمال مبدأ حرية املنافسة يف جمال الصفقات العمومية من خالل  وعليه،            
فتح ابلاب أمام الراغبني يف اتلعاقد مع ، و(3)ضمان حرية الوصول للطلبات العمومية 

 تثناءات ىلع هذا املبدأ ماــعدم وضع أي اسو، (4) تمكينهم من ذلكاجلهات اإلدارية و
 .(5) القانونيةعدى األحاكم الواردة يف اقنصوص 

 اتلميزي أو اتلفرقة بني  عدماملساواة أمام القانون وضمان ، ويقصد بمبدأ املساواة            

                                                           

، 98/5118ج، عدد، ج ر ج 5118يويلو سنة  14املوافق  1959مجادى األوىل اعم  14مؤرخ يف  18-18ـ األمر رقم  1
 يونيو 52املوافق  1954مجادى اثلانية  51املؤرخ يف  15-12، معدل ومتمم بالقانون رقم 5118يويلو  51مؤرخة يف 

رمضان اعم  2مؤرخ يف  12-11، معدل ومتمم بالقانون رقم 5112-2- 5، مؤرخة يف 82/5112، ج ر ج ج، عدد 511
 .5111-2-12، مؤرخة يف 92/5111، ج ر ج ج، عدد 5111-2- 12املوافق  1981

، 11ـ مونية جليل، املنافسة يف الصفقات العمومية يف اجلزائر، رسالة دكتوراه، لكية احلقوق، جامعة اجلزائر   2
 .521، ص. 5112/5112

 .558، ص. نفس املرجعـ   3
4 -Djilali SLIMANI , Approche économique de la relation entre les marchés publics et le droit de la 
concurrence , Les Actes de la Journée d’étude organisée par le Conseil de la Concurrence du 12 
décembre 2015 à la Résidence El Mithak (Les indices de collusion en matière de marchés publics en 
débat )  , Le bulletin officiel de la Concurrence n°9, Conseil de la concurrence , 2015, p. 09 . 

 نافسة واقنظام العام االقتصادي، رسالة، قواعد املحممد تيوريس :الواردة ىلع مبدأ حرية املنافسة راجع القيوديف  -  5
 .151-112، ص ص. 5111/5111 بكر بلقايد تلمسان، جامعة أيب لكية احلقوق والعلوم السياسية، دكتوراه،
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يف جمال الصفقات العمومية يقصد و .ألي سبب اكن ملواطنني يف تطبيق القانون عليهما
دم حماباة ـــ، وعبني يف اتلعاقد معهاــبه أيضا حياد املصلحة املتعاقدة يف معاملة الراغ

 .(1) .خر ىلع حنو خمالف للقانونل ىلع آتفضيل متعامو

 منكني الراغبني يف اتلعاقد والغري أما مبدأ شفافية اإلجراءات، فمضمونه تم            
معرفة لك االجراءات واخلطوات والكيفيات املعتمدة يف ابرام الصفقات العمومية 

 .(2)واختيار العروض ومعايري اتلقييم، وذلك من خالل النرش واالعالم املوسع هلا 

ختضع  فإن الصفقات اليت تربمها اجلمااعت املحلية حتقيقا للمبادئ املذكورة،            
 ابة.، بما يف ذلك خضوعها للرقق ىلع الصفقات العموميةيم املطبّ لألحاكم الواردة يف اتلنظ

 (3) 042-31م.ر.ر من  6املادة  قنصوفقا 

املرسوم املشار إيله، يف القسم األول من الفصل اخلامس من ابلاب حدد وقد             
، حيث ختضع أنواع الرقابة املتخصصة املمارسة ىلع الصفقات العموميةاألول منه، 

، وتتخذ الرقابة شلك رقابة (4) ذ وبعد تنفيذهااألخرية للرقابة قبل دخوهلا حزي اتلنفي
 داخلية وأخرى خارجية، ورقابة الوصاية.  

                                                           

وال يمكن أن ي تذرع بأي تميزي  . املواطنني سواسية أمام القانونلكه:" ىلع أن منه 85يف املادة ادلستور  وقد نصـ  1
  .ي رشط أو ظرف أخر شخص أو اجتمايع"، أو أ املودل، أو العرق، أو اجلنس أو الرأييعود سببه إىل

 املحاسبة ) االنتوساي( :دلويلة لألجهزة العليا للرقابة و، املنضمة امبادئ الشفافية واملنافسة :عىنـ يف هذا امل  2
us-http://www.intosai.org/ar/about  

 الصفقات العمومية حمل نفقات:"ال تطبق أحاكم هذا ابلاب إال ىلع : " ىلع أنه 591-12من م.ر.ر  2تنص املادة  ـ  3
املؤسسات العمومية اخلاضعة للترشيع اذلي  املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري، ادلولة، اجلمااعت اإلقليمية،

حيكم النشاط اتلجاري، عندما تكلف بإجناز عملية ممولة، لكيا أو جزئيا، بمساهمة مؤقتة أو نهائية من ادلولة أو 
 وتدىع يف صلب اقنص " املصلحة املتعاقدة "  من اجلمااعت اإلقليمية. 

ضع الصفقات العمومية اليت تربمها املصالح املتعاقدة للرقابة ختىلع أنه: " 042-31من م.ر.ر  316تنص املادة ـ   4
  بعده.وهلا حزي اتلنفيذ وقبل تنفيذها وقبل دخ

 تمارس عمليات الرقابة اليت ختضع هلا الصفقات العمومية يف شلك رقابة داخلية ورقابة خارجية ورقابة الوصاية "
 الصفقات العمومية خمتلف أنواع الرقابة املنصوص من ذات املرسوم ىلع أنه " تمارس ىلع 312كما نصت املادة 

 عليها يف هذا املرسوم كيفما اكن نوعها ويف حدود معينة، دون املساس باألحاكم األخرى اليت تطبق عليها "

http://www.intosai.org/ar/about-us
http://www.intosai.org/ar/about-us
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 الصفقات" اليتحول الرقابة القبلية ىلع "، إىل أن ابلحث يتمحور وجتدر اإلشارة            
 دأــــب، اذلي 042-31الرئايس رقم حاكم املرسوم وفقا أل ،اجلمااعت املحلية تربمها

ذلك و ،تاريخ صدوره يف اجلريدة الرسمية ( أشهر من1بعد ثالثة ) (1) رسيان أحاكمه
 .عند ذلك اتلأريخ بالنسبة للصفقات اليت لم ي رشع يف اتلحضري إلبرامها

ع يف دراسة مشاريع دفاتر تم منحها مؤقتاأما الصفقات اليت              الرشوط ، أو رش 
تلك اليت تم إرسال طلبات العروض ا من قبل اللجان املحلية للصفقات، واملتعلقة به

ع بداية رسيان املرسوم املشار يف االستشارة بشأنها قبل  املتعلقة بها لإلشهار أو رش 
أكتوبر  22املؤرخ يف  016-32، فإنها تبىق خاضعة ألحاكم املرسوم الرئايس رقم (2)إيله

 .(املتعلق بالصفقات العمومية )امللىغاملتمم املعدل و 0232

 016-32سوم الرئايس رقم " اقنصوص املتخذة تطبيقا ألحاكم املركما تبىق            
سارية املفعول، إىل  042-31، اليت تمت إاعدة إدراجها يف املرسوم الرئايس رقم )امللىغ(

 21رقم ، منشور وزير املايلةحدد قد و اغية نرش اقنصوص اجلديدة املتخذة تطبيقا هل ".
 . (3)، جممل األحاكم املشار إيلها 0231نوفمرب  00املؤرخ يف 

الصفقات العمومية بوزارة ، إىل ادلور اذلي يقوم به قسم جتدر اإلشارة أيضاو           
م املطبق ىلع الصفقات العمومية تفسري أحاكم اتلنظي" و توضيح" فيما خيص  املايلة

يف لك  القانونية " الالزمة قيامه " باتلوضيحاتبة القبلية، ومنها بالرقا خاصة ما يتعلق
 .(4) عليه من تساؤالتما ي طرح 

                                                           

( دج بالنسبة لألشغال واللوازم، 3002220222ويه العقود اليت يتجاوز مبلغها اتلقديري اثين عرش مليون دينار ) -  1
 .042-31من م.ر.ر  31( دج بالنسبة للخدمات وادلراسات، وفقا قنص املادة 602220222وستة ماليني دينار )

ال ه املادة " لك صفقة عمومية يساوي فيها املبلغ اتلقديري...مع اإلشارة بهذا الصدد إىل العبارة اليت ابتدأ بها نص هذ
 " أو " لك طلب".ابتدأ بعبارة " لك عقد "، إذ األوضح لوتقتيض وجوبا ابرام صفقة عمومية 

 .042-31من م.ر.ر  030و 035و 036 وادامل -  2
 .198ص.  .23امللحق رقم  -  3

نوفمرب سنة  05املوافق  3405ذي القعدة اعم  35املؤرخ يف  164-22 م.ت.رمن  20وفقا ملا نصت عليه املادة  -  4
 .0222-30-20، مؤرخة يف 21/0222، املتضمن تنظيم اإلدارة املركزية يف وزارة املايلة، ج ر ج ج، عدد 0222
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باعتبارها رقابة إدارية  اجلمااعت املحلية، صفقات ىلعقبلّية تعد الرقابة الو           
مسؤويلات ع توس  خاصة يف ظل  ،ملسائل اليت ال ينقطع فيها ابلحثمن بني ا ،خالصة

 املرتبطة بها صوصوكرثة اقن ،االتلجاء املزتايد إىل الصفقاتالواليات وابلدليات، و
 ا وتشعب جماالتها بشلك مزتايد، فضال عن تطورهتنظمهاوغموض بعض األحاكم اليت 

 من إشاكيلات ذلك ثريهي  ما سن القيام بها، وح  و هافة بتحقيقد اجلهات اإلدارية امللكّ تعدّ و
  .تلوصل قنتائج متباينةخاصة عند ا

الصورة اهلامة من صور الرقابة هذه  يدفع إىل الرغبة يف ابلحث حولما هو و            
اكتشاف دورها يف ، وومعرفة حدودها، (1) ىلع اجلمااعت املحلّيةاملمارسة  القبلّية املايلة

 ذلك. معوقات والوقوف ىلع صفقاتها ضمان مرشوعية إبرام

 خيلو ابلحث يف هذا املوضوع من وجود عدة صعوبات، أهمها:وال             

ية املطبقة ىلع الصفقات العمومية، وغموض بعض ب اقنصوص القانونتشعّ كرثة و-
 املصطلحات والعبارات اليت تتضمنها.

كرثة اإلحاالت بني نصوص تنظيم الصفقات العمومية ذاتها، وبينها وبني غريها من -
 اقنصوص األخرى. 

االسرتشاد ببعض املراجع املرتبطة باقنصوص القانونية امللغاة أو املعّدلة، وقلّة صعوبة  -
تطّرق ابلحوث تلفاصيل وثغرات آيلات الرقابة القبلّية ىلع الصفقات عموما وىلع 

  صفقات اجلمااعت املحلّية بوجه خاص.
 ثني.صعوبة االسرتشاد بأحاكم وقرارات القضاء، لعدم نرشها واتاحتها أمام ابلاح-

 عـــوىلع الرغم من هذه الصعوبات، أثرنا ابلحث يف هذا املوضوع، لعدة دواف            

                                                           

 :غتنفيذ املخططات ابلدلية للتنمية، اليت خ صص هلا مبل ي درج كثري من صفقات اجلمااعت املحلية ضمن   - 1
اعم ربيع األول  35املؤرخ يف  35-31، ملحق القانون رقم 0236( ألف دينار جزائري لسنة 6202220222)

-13، مؤرخة يف 20/0231ج.ر.ج.ج، عدد  ،0236املايلة لسنة ، املتضمن قانون 0231ديسمرب  12املوافق  3412
30-0231. 
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 شخصّية وموضوعية أهمها: 

 ىلع مستوى مصلحة الرقابة املايلة.حماولة االستفادة واإلفادة، من خالل وظيفيت -
، وحتقيق الرغبة امللّحة يف إعالء مبدأ املرشوعية، وخضوع اإلدارة العامة للقانون-

العدالة، والعمل ىلع تمتع مجيع األفراد حبقوقهم وحرياتهم، وابلحث حول معوقات 
 حتقيق هذه الغايات وسبل جتاوزها.

املساهمة يف توفري ابلحوث املتعلقة برقابة الصفقات العمومية، واتلعريف املبّسط -
 يها.  بكيفية ابرامها، وتسلسل الرقابة املصاحبة ذللك، واقنقائص اليت تعرت

املساهمة يف دراسة قوانني اجلمااعت املحلّية واتلعريف بمدى اتساقها مع اتلنظيم -
 املطبق ىلع الصفقات العمومية.

واأليلات اليت تمارس من  دور هذا اقنوع من أنواع الرقابة،ة وملعرفة أهميو            
ام مبادئ ابرام احرت ضمانىلع املال العام املحيل وفا  استخالص أثرها يف احلخالهلا، و

 :اآلتيةاإلشاكيلة تطرح  ،الصفقات العمومية

 ما طبيعةلّية ىلع صفقات اجلمااعت املحلية، وأيلات الرقابة القبما يه صور و             
  ؟أثرها يف حتقيق مرشوعية ابرامها

اتباع تيض اإلجابة ىلع هذه اإلشاكيلة ومعاجلة التساؤالت املتفرعة منها، تق            
وحتليل األحاكم اليت  قائم ىلع تتّبع اقنصوص القانونية،، الاملنهج الوصيف اتلحلييل

 .اقع العميلإدراك أثرها يف الونها، ومعرفة مغزاها وتتضمّ 

ويه مهّمة ليست يسرية بأي حال، وانما جل ما نسىع إيله هو حسن اإلشارة إىل             
العنارص األساسية اليت يقوم عليها نظام الرقابة املايلة القبلية ىلع صفقات اجلمااعت 

       املحلية، واقنقائص اليت تعرتيه.

 صفقات اجلمااعت املحلّية لية ىلع، بكيفية تنظيم الرقابة القببغية اإلحاطة         
 :م خطة ابلحث إىل فصلنيقس، ت  مما سبقانطالقا و
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 : الرقابة القبلّية ادلاخلّية ىلع صفقات اجلمااعت املحلّية الفصل األول            
 : الرقابة القبلّية اخلارجّية ىلع صفقات اجلمااعت املحلّية الفصل اثلاين            



 : الرقابة القبلية ادلاخلية ىلع صفقات اجلمااعت املحليةالفصل األول
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 الفصل األول
 ةة ىلع صفقات اجلمااعت املحليّ الرقابة القبلّية ادلاخليّ  
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مصاحلها  بواسطة (1) الرقابة اليت تمارسها اإلدارة ىلع نفسها ة ادلاخلي ة يهالرقابة القبلي               
د لقيام الوت، تسبق وسائلها املخصصة ذللك، ويه قبلي ةو عمل اإلداري قياما قانونيا مه 

ة  ويف جمال صفقات اجلمااعت املحلي ة .(2)صحيحا تهدف هذه الرقابة للتأكد من ِصح 
م املطب ق ىلع للتنظي، واتلأكد من مطابقتها للقانون ودة إلبرام الصفقاتاإلجراءات املمه  

" ضمان جناعة الطلبات العمومية من  (3) املسبقتمحور حول اتلأكد تو .الصفقات العمومي ة
املساواة بادئ حرية الوصول تللك للطلبات و، من خالل مرااعة مواالستعمال احلسن للمال العام

  .(4)شفافية اإلجراءات "ة املرشحني ويف معامل

تلزتم اجلمااعت املحلي ة بإنشاء اللجان امللكفة بالرقابة ، تلحقيق الغايات املشار إيلهاو            
-51 سوم الرئايس رقمراملىلع هذا األساس نص ، ودلاخلية ىلع الصفقات اليت تربمهاالقبلي ة ا

، باعتبارها اهليئة امللكفة (5) العروضتقييم ىلع جلنة فتح األظرفة و همن 561يف املادة  742
ضمان صحة مدى مساهمتها يف ه اللجان، وما ذه فما هو دور .(6) الرقابةوع من هذا انلبتحقيق 

 ة؟ ي  املحلسالمة إجراءات إبرام صفقات اجلمااعت و

 :ا الفصل إىل مبحثنيذ، نقسم هذلكإجابة ىلع              
  فتح األظرفة وتقييم العروض. : تنظيم جلنةاملبحث األول
 .وتقييم العروضجلنة فتح األظرفة : نتائج أعمال املبحث اثلاين

                                                           

، والعلوم السياسية ، لكية احلقوقمال اإلدارة املحلي ة يف اجلزائر، مذكرة ماجستري، الرقابة غري القضائية ىلع أعدمحان محادو -  1
 .71.، ص 7155-7151يد، تلمسان، جامعة أيب بكر بلقا

املنازاعت اإلدارية تنظيم واختصاصات القضاء " رشيد خلويف، قانون هذه الرقابة إىل حتقيق سري أفضل لإلدارة وتهدف ـ "   2
 .11، ص. 1002، 1اإلداري، د م ج، ط 

ية احلقوق جامعة ، لكاكفحته يف جمال الصفقات العمومية، جملة دفاتر السياسة والقانونممحزة خرضي، الوقاية من الفساد و -  3
 .526.ص  العدد السابع،، 7157جوان ، حممد خيرض بسكرة

 .742-51اخلامسة من م.ر.ر  املادةنص  -  4

دث املصلحة املتعاقدة": ىلع أن 142-12من م.ر.ر  160ادة ـ تنص امل  5 دة أو أكرث ، جلنة واحيف إطار الرقابة ادلاخلية ،حتح
نة فتح األظرفة ، تدىع يف صلب انلص " جلعند االقتضاء ،وابلدائل واألسعار االختياريةحتليل العروض ملكفة بفتح األظرفة و

تارون لكفاءتهم. وتتشلك هذه اللجنة من موظفني مؤهلني تابعني للمصلوتقييم العروض "  .حة املتعاقدة ُيح
، حلاجات جلنة فتح ، حتت مسؤويلتها، أن تنشئ جلنة تقنية تكلف بإعداد تقرير حتليل العروضاقدةيمكن املصلحة املتع

 "تقييم العروض األظرفة و
املؤرخ  736-51خالفا ملا اكن معموال به يف ظل م.ر.ر  ،نة تقييم العروض يف جلنة واحدةجلفة ولقد تم دمج جلنة فتح األظر -  6

 .(امللىغ)املتضمن تنظيم الصفقات العمومية  املعدل واملتمم، ،7151أكتوبر  12يف 
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  املبحث األول
 العروض قييمترظرفة وتنظيم جلنة فتح األ

حيث تقييم العروض، جان املختصة بفتح األظرفة واختلفت الترشيعات بشأن تنظيم الل            
القانون  ذ، فيما أخ(1)اختار املرشع املرصي نظام اللجنتني " جلنة فتح املظاريف " و"جلنة ابلت "

 .(2) الفرنيس بنظام اللجنة الواحدة لالك املهمتني

وختصيص جلنة  سابقا جلان فتح األظرفة وتقييم العروض ذ بنظام ازدواجيةبعد األخو            
تكليف جلنة  ىلع يف اجلزائر تلنظيم اجلديد للصفقات العموميةا نصأخرى للتقييم، للفتح و
فصال  أن اتلنظيم امللىغ فصل بني اللجنتنيعلما  .املتنافسني وتقييمهابفتح أظرفة لقيام واحدة ل

. وقد اكن هذا املسلك حمل (3) تاما وجعل العضوية يف أحدهما سببا مانعا للعضوية يف األخرى
تنايف العضوية يف الك اللجنتني " حيث تم اعتبار  (4) استحسان من قبل بعض ابلاحثني

من بني الضمانات املحققة ملرشوعية وشفافية ابرام الصفقات  "هما واستقالهلما عن بعض
 العمومية.

ويه هيئة ه اللجنة اهليئة األوىل امللكفة بالرقابة القبلية ىلع الصفقات العمومية، ذتعد هو           
فكيف تم تنظيمها وفقا  تكلف بالرقابة ادلاخلية اليت تقوم بها املصالح املتعاقدة املحلية.

 ؟742-51الرئايس رقم للمرسوم 

 اتلطرق أوال إىل تشكيلتها ،جلنة فتح األظرفة وتقييم العروضقتيض معرفة تنظيم ت            
 .)املطلب اثلاين( قواعد املعتمدة يف سري أعماهلا، ثم اتلطرق إىل ال)املطلب األول(

                                                           

من قانون تنظيم املناقصات واملزايدات املرصي ىلع أن: " يكون ابلت يف املناقصات بأنواعها عن طريق جلنتني،  11ـ تنص املادة   1
 ،اجلريدة الرسمية جلمهورية مرص العربية، 1889لسنة  98القانون رقم  .اريف واألخرى بابلت يف املناقصة"تقوم احداهما بفتح املظ

 .5111مايو  11املؤرخة يف ، 5111/مكرر  51رقم 
 من قانون الصفقات العمومية الفرنيس ىلع أن: 11ـ تنص املادة  2

"Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics 
sociaux ou médico-sociaux, sont constituées une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère 
permanent. Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d'un marché determine" 
Code des marchés publics français (édition 2006) , publié sur le site : Legifrance.com.  

 نة تقييم العروض")امللىغ( ىلع أن: " تتناىف العضوية يف جلنة فتح األظرفة مع العضوية يف جل 116-10من م.ر.ر  112ـ تنص املادة   3
ـ نادية تياب، آيلات مواجهة الفساد يف جمال الصفقات العمومية، أطروحة دكتوراه، لكية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود   4

 .114، ص. 1014-1011معمري يزي وزو،
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  املطلب األول
 تقييم العروضتشكيل جلنة فتح األرظرفة و

غرار بايق مصالح وهيئات اجلمااعت املحلية، تنشأ جلنة فتح األظرفة وتقييم ىلع             
ومن هم األعضاء فمن هو املختص باختاذ هذا املقرر  .حيدد تشكيلتها العروض بموجب مقرر

  اذلين تتشلك منهم هذه اللجنة؟

اللجنة املشار إيلها إجابة ىلع ذلك، يتم اتلطرق إىل اجلهة صاحبة االختصاص يف إنشاء             
 )الفرع األول(، ثم لرشوط وضوابط العضوية فيها )الفرع اثلاين(.

 الفرع األول
 تقييم العروضهة الُمنشأة للجنة فتح األرظرفة واجل

دد مسؤول املصلحة ىلع أنه:"  منه 567يف املادة  742-51 املرسوم الرئايس رقمنص              حيح
سريها وقواعد تنظيمها و تقييم العروضجلنة فتح األظرفة وة املتعاقدة بموجب مقرر، تشكيل

" املقصود بمسؤول فمن  ."اتلنظيمية املعمول بها اإلجراءات القانونية و إطار، يف نصابهاو
 الواليات وابلدليات؟ىلع مستوى املصلحة املتعاقدة " 

مستوى يتم اتلطرق إىل تشكيل جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض ىلع  بليان ذلك            
  الواليات املنتدبة)أوال(، ثم اتلطرق لتشكيلها ىلع مستوى ابلدليات)ثانيا( الواليات و

 ةالواليات املنتدبوى الواليات وىلع مستتقييم العروض تشكيل جلنة فتح األرظرفة و أوال:

يف مجيع  ىلع أن يمثل الوايل الواليةمنه  (2) 511و511 تانيف املاد (1)نص قانون الوالية             
يعمل ومؤسسات الوالية ومصالح ىلع أن يسهر الوايل ىلع وضع و ،واإلداريةأعمال احلياة املدنية 

   .ومراقبتهاتنشيطها ىلع 

                                                           

عدد ، ج ر ج ج، املتعلق بالوالية، 7155فرباير  75املوافق  5433ربيع األول اعم  71املؤرخ يف  12-57القانون رقم  - 1
 . 71/17/7157، املؤرخة يف  57/7157

 يمثل الوايل الوالية يف مجيع أعمال احلياة املدنية واإلدارية حسب الرشوط: " من قانون الوالية ىلع أن 102ادة ـ تنص امل 2
يسهر الوايل ىلع  ": نفس القانون ىلع أنمن  109تنص املادة و. "واألشاكل املنصوص عليها يف القوانني واتلنظيمات املعمول بها 

سن سريها ويتوىل تنشيط ومراقبة نشاطاتها طبق  "ا للترشيع واتلنظيم املعمول بهماوضع املصالح الوالئية ومؤسساتها العمومية وحح
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داخل  إداريةمقاطعات  إحداثاملتضمن  (1) 154-51الرئايس رقم كما نص املرسوم             
ىلع صالحيات الوايل املنتدب اليت يمارسها ، ديد القواعد اخلاصة املرتبطة بهاحتبعض الواليات و

  .(2) الواليةبتفويض من وايل 

فتح  انجلتشكيل  املنتدب هما امللكفان بإنشاء والوايلمن هذه انلصوص يتبني أن الوايل و            
قصد إنشاء ، كما يتضح أيضا أن الوايل بإماكنه حدود اختصاصهتقييم العروض، لك يف األظرفة و

، ىلع خالف الوايل (3)منح تفويض باإلمضاء ألي موظف ىلع مستوى الوالية  ،هذه اللجنة
اليت  صاص ىلع مستوى الواليات املنتدبةلك االختلم يمنح هل املرسوم املشار إيله ذاملنتدب اذلي 
 . للقيام بذلك ذاته " مفوضا " من الوايلاذلي يعد يف حد و (4)يرشف عليها 

لم يكتيف املرشع بإحاطته "  املتعددة للوايل نظرا لالختصاصاتويف هذا اإلطار و             
يف ختفيف بعض األعباء عن  بل منحه احلقاألعوان ذوي كفاءة إدارية اعيلة،  بمجموعة من

" هو أن يعهد الرئيس اإلداري . واتلفويض (5)"تفويض بعض الصالحيات إىل أعوانهطريق 
. واعدة ما يتم تفويض صالحيات (6)" ببعض اختصاصاته املستمدة من القانون إىل أحد مرؤوسيه

                                                           

، يتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل 7151مايو سنة  71املوافق  5436شعبان  1مؤرخ يف  541-51رقم  مرسوم رئايس - 1
 . 35/11/7151، املؤرخة يف 71/7151عدد  بعض الواليات و حتديد القواعد اخلاصة املرتبطة بها، ج ر ج ج ،

يحبادر الوايل املنتدب بأعمال تأهيل املصالح واملؤسسات العمومية ىلع مستوى ىلع أن: " 541-51من م.ر.ر  14تنص املادة ـ   2
حتت سلطة وايل الوالية،  ،يكلف الوايل املنتدب"  :من نفس املرسوم ىلع أنه 12نص املادة تو". املقاطعة اإلدارية ويتابعها ويقودها 

السهر ىلع السري احلسن للمصالح و املؤسسات  ذها ومتابعتها،وتنفيحتضري برامج اتلجهزي واالستثمار العمومية  ىلع اخلصوص بما يأيت:
 "العمومية، و تنشيط ومراقبة أنشطتها طبقا للقوانني و اتلنظيمات املعمول بها ..

للتوقيع ىلع يتلىق الوايل املنتدب، يف حدود اختصاصاته، تفويضا باإلمضاء من وايل الوالية "  :ذات املرسوم ىلع أن من 55نص املادة تو
 "لك القرارات واملقررات ذات الصلة بمهامه

يمكن الوايل تفويض توقيعه للك موظف حسب الرشوط واألشاكل املنصوص عليها ىلع أن:"  من قانون الوالية 576تنص املادة  - 3
 ."يف القوانني واتلنظيمات املعمول بها 

مارس سنة  72املوافق  5451مؤرخ يف أول رمضان اعم  11-11رقم  من املرسوم اتلنفيذي 17و  15يحنظر يف ذلك: املادة   - 4
املتعلق بسلطة اتلعيني، و التسيري اإلداري، بالنسبة للموظفني و أعوان اإلدارة املركزية و الواليات و ابلدليات و املؤسسات  5111

 . 71/13/5111، املؤرخة يف  53العمومية ذات الطابع اإلداري، ج ر ج ج، عدد 
عبد اهلادي بلفتيح، انلظام القانوين للوايل يف انلظام اإلداري اجلزائري، مذكرة ماجستري، لكية احلقوق، جامعة منتوري قسنطينة، ـ   5

 .108، ص.1008/1010
 .112، ص.1011ـ حممد رفعت عبد الوهاب، انلظرية العامة للقانون اإلداري، دار اجلامعة اجلديدة، مرص ،  6
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ويمثل قرار تشكيل جلان فتح  .(1) للواليةالوايل املرتبطة بتنظيم املصالح ادلاخلية لألمني العام 
ىلع الوجه املحدد قانونا " ضمانة جوهرية لزناهة املناقصة  )جلان ابلت( األظرفة وتقييم العروض

تشكيل جلان ابلت سواء يف مرص أو يف فرنسا من انلظام العام. فال جيوز استبعاد أحاكم والعامة. 
 (2) " القانون بصددها وذلك ملا تمثله من ضمانة أساسية لزناهة إجراءات املناقصة

 ابلدلياتالعروض ىلع مستوى  وتقييمتشكيل جلنة فتح األرظرفة  ثانيا:

منه ىلع أن يسهر  (4) 13و 15تان املتعلق بابلدلية، يف املاد (3)15-55نص القانون رقم             
ابلدلية، وىلع سريها  واملؤسسات العموميةرئيس املجلس الشعيب ابلدلي ىلع وضع املصالح 

 اآلمر برصفها. وهوملزيانية ابلدلية احلسن. وىلع أنه املنفذ 

جلنة فتح  بإنشاءيتضح من هذين انلصني أن رئيس املجلس الشعيب ابلدلي هو امللكف             
ه ال يمكنه تفويض ر اإلشارة إىل أندكما جت .األظرفة وتقييم العروض ىلع مستوى ابلدلية

يتخذ رئيس املجلس  ىلع أنه: " من قانون ابلدلية 16نصت املادة فقد  ،اختصاصه يف ذلك
املادة  مضمون إىلوبانلظر  ".د ...تفويض إمضائه ، قرارات قصالشعيب ابلدلي، يف إطار صالحياته

املسائل اليت  يدخل ضمن اللجان ابلدلية الأن إنشاء املصالح ويتضح  ،(5) ابلدليةمن قانون  12
  ابلدلية.لرئيس  ةبل يه اختصاصات حرصي جيوز فيها اتلفويض

هذا عن اجلهة املختصة بتشكيل جلان فتح األظرفة وتقييم العروض، وفيما ييل يتم             
 اتلطرق لألحاكم املرتبطة بالعضوية فيها.

                                                           
 .108ـ عبد اهلادي بلفتيح، املرجع السابق، ص.  1
 .101، ص. 1006ـ جابر جاد نصار، العقود اإلدارية، دار انلهضة العربية، مرص،   2

 . 7155يويلو  13املؤرخة يف  32/7155عدد  ، ج ر ج ج ،7155يونيو سنة  77مؤرخ يف  51-55القانون رقم  - 3
يسهر رئيس املجلس الشعيب ابلدلي ىلع وضع املصالح واملؤسسات العمومية ابلدلية  " أن: من قانون ابلدلية ىلع 91تنص املادة  - 4

يسهر رئيس املجلس الشعيب ابلدلي ىلع وضع املصالح واملؤسسات  "من قانون ابلدلية ىلع أن:  91. وتنص املادة "وحسن سريها 
 "العمومية ابلدلية وحسن سريها 

يمكن رئيس املجلس الشعيب ابلدلي وحتت مسؤويلته، تفويض إمضائه للمندوبني  "... ابلدلية ىلع أنه:من قانون  12تنص املادة ـ   5
تدوين العقود واألحاكم - استقبال اتلرصحيات بالوالدة والزواج والوفيات،- ابلدليني واملندوبني اخلاصني وإىل لك موظف بدلي قصد:

اتلصديق ىلع لك توقيع يقوم به أي - قود املتعلقة باتلرصحيات املذكورة أعاله،إعداد وتسليم لك الع- يف سجالت احلالة املدنية،
يرسل القرار  اتلصديق باملطابقة ىلع لك نسخة وثيقة بتقديم النسخة األصلية منها.- مواطن أمامهم بموجب تقديم وثيقة هوية،

 "املتضمن اتلفويض باإلمضاء إىل الوايل وإىل انلائب العام املختص إقليميا 
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  اثلاينالفرع 
 تقييم العروضأعضاء جلنة فتح األرظرفة و

هذه اللجنة وتتشلك  أنه: " اثلانية ىلعيف فقرتها  742-51من م.ر.ر  561نص املادة ت            
تارون لكفاءتهم يثور التساؤل حول و ."من موظفني مؤهلني تابعني للمصلحة املتعاقدة ُيح

وتطبيقهما ىلع  إيله، املشار قصود بصفة املوظف يف هذا انلص، واملقصود برشط اتلأهيلامل
 ؟اجلمااعت املحلية

يتم اتلطرق إىل رشط تمتع املستخدم بصفة املوظف)أوال(، ثم املقصود  لإلملام بذلك           
بعية للمصلحة املتعاقدة )ثاثلا(، واستخالص املقصود باتلأهيل)ثانيا(، ثم صفة اتل

 بالكفاءة)رابعا(.

  أن يكون أعضاء اللجنة مورظفني أوال:

تديره ادلولة أو أحد أشخاص املوظف هو " لك من يعهد إيله بعمل دائم يف مرفق اعم             
 13-16من األمر رقم املادة الرابعة  نصت. وقد (1) القانون العام األخرى بطريق مبارش"

ىلع  (2) 57-16، املصادق عليه بالقانون رقم األسايس العام للوظيفة العمومية املتضمن القانون
 .لم اإلداريـرتبة يف السرسم يف فة عمومية دائمة وـيعترب موظفا لك عون عني  يف وظيأنه: "

 "هو اإلجراء اذلي يتم من خالهل تثبيت املوظف يف رتبته  الرتسيم
، إال من توفرت  ضمن أعضاء جلان فتح األظرفة وتقييم العروضال جيوز أن يحعني   ،وعليه           

 فيه صفة املوظف ىلع الوجه املحدد يف هذه املادة. 

فقد  .الرشط بالنسبة للجمااعت املحلية إشاكيلة تطبيق هذاوقد ثار التساؤل حول             
الشعيب الواليئ ـ  املجلس- هما: للوالية هيئتانه: " ىلع أن نصت املادة اثلانية من قانون الوالية

                                                           

 .142ص.  املرجع السابق،ـ حممد رفعت عبد الوهاب،   1
 13-16، يتضمن املوافقة ىلع األمر رقم 7116نوفمرب سنة  54املوافق  5472شوال اعم  77مؤرخ يف  57-16قانون رقم   - 2

 ، ج ر ج األسايس العام للوظيفة العمومية ، واملتضمن القانون7116ييويلو 51املوافق  5472اعم  مجادى اثلانية 51املؤرخ يف 
 . 51/55/7116، املؤرخة يف 27/7116عدد  ،ج
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 ،تتوفر ابلدلية ىلع: ـ هيئة مداولة : "ىلع أن (1)من قانون ابلدلية  51كما نصت املادة  ."الوايل 
املجلس الشعيب ابلدلي ـ هيئة تنفيذية يرأسها رئيس املجلس الشعيب ابلدلي ـ إدارة ينشطها 

فاملجلس املنتخب هيئة  ."سلطة رئيس املجلس الشعيب ابلدلي األمني العام للبدلية حتت 
من ذلك ال يمكن ألي من  وىلع الرغم املحلية، وتسيري اجلمااعتأساسية من هيئات إدارة 

 وال حيوز ني، نظرا لكونهم منتخبالعروضوتقييم كون عضوا يف جلان فتح األظرفة أعضائه أن ي
 .(2)اء تأدية مهامهم االنتخابية نأي منهم صفة املوظف املشار إيلها أث

ىلع خالف ما وما يالحظ ىلع هذا الرشط، أنه ال يرايع خصوصيات اجلمااعت املحلية،             
رئيس وأعضاء " جلان انلص ىلع أن يكون إيله عدة ترشيعات أخرى، حيث تضمنت ذهبت 

 .(3)طلب العروض " ىلع مستوى اجلمااعت املحلية، من بني املنتخبني املحليني 

 مؤهلنيأن يكون أعضاء اللجنة  ثانيا:

أشخاص من  من املقرر أنه " ال بد أن تكون اللجان اإلدارية وجهات الرقابة مكونة من            
السمعة احلسنة، ألن أي خلل يف اخلربة أو يف األمانة يمكن أن يؤدي إىل اتلحايل و ذوي اخلربة

 .(4)أو اتلالعب أو الرشوة أو الشفاعة السيئة" 

إن نص و ،وط اتلأهيل ومواصفاته وطبيعتهرش 742-51املرسوم الرئايس رقملم يحبني  و            
 (5)تفويضات املرفق العام "اتلكوين يف الصفقات العمومية و " ىلع 757و 755 نييف املادت

                                                           

 .56قم: ، مشار إيله يف هامش الصفحة ر51-55القانون رقم  - 1
" إن أعضاء اللجان  إىل 7154-51-11املؤرخ يف  147م رق مية، اذلي حيملاتلوضيح القانوين لقسم الصفقات العمو وذهب - 2

املنتخبون، بموجب القانون  ال يعتربادلائمة لفتح األظرفة وتقييم العروض، موظفون تابعون للمصلحة املتعاقدة )اآلمر بالرص(. و
من القانون  514كما أحيطكم علما أنه طبقا ألحاكم املادة  األسايس العام للوظيفة العمومية، موظفني تابعني للمصلحة املتعاقدة.

املتعلق بابلدلية إن مهام أعضاء املجلس ابلدلي املتمثلة يف املصادقة عن طريق املداولة ىلع  7155-15- 77املؤرخ يف  51-55رقم 
 .546ص.  .17امللحق رقم . ..." وتقييم العروضمع العضوية يف جلان فتح األظرفة  تتناىفالصفقات العمومية للبدلية 

ون الصفقات العمومية الفرنيس.من قان 11ـ وفقا ملا تنص املادة  3  

 .19، ص. 1008ـ رفيق يونس املرصي، مناقصات العقود اإلدارية عقود اتلوريد ومقاوالت األشغال العامة، دار املكتيب، دمشق،   4
وإبرام وتنفيذ امللكفون بتحضري  واألعوان العموميونجيب أن يتلىق املوظفون  "ىلع أنه:  142-12من م.ر.ر  111ـ تنص املادة   5

: ات املرسوم ىلع أنذمن  557". وتنص املادة تكوينا مؤهال يف هذا املجال  العام، وتفويضات املرفقالعمومية  ومراقبة الصفقات
من  العام، وتفويضات املرفقالعمومية  وإبرام وتنفيذ ومراقبة الصفقاتامللكفون بتحضري  واألعوان العموميونيستفيد املوظفون "

، باالتصال مع سلطة ضبط الصفقات العمومية تضمنها اهليئة املستخدمة وجتديد املعارف وحتسني املستوىدورات تكوين 
  "وكفاءاتهمسني مستمر ملؤهالتهم ذلك من أجل حتو العام، وتفويضات املرفق
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 ، أن أعضاء جلان فتح األظرفة وتقييم العروض معنيون مبارشةين انلصنيذمن هيتضح             
وىلع  .ضري ومراقبة " الصفقات العمومية، بصفتهم ملكفون " بتحإيله واتلأهيل املشارباتلكوين 
 .اغمضا 561شار إيله يف املادة اتلأهيل امللك يبىق رشط ذ الرغم من

املتضمن القانون األسايس ملستخديم  334-55ذي رقم بالرجوع إىل املرسوم اتلنفي            
جنده نص يف ابلاب اثلالث عرش ىلع األحاكم املطبقة ىلع املناصب العليا  ،(1)اجلمااعت املحلية 

، حرضي، منسق األشغالوع تقين وتشمل رئيس مرش، اليت واحلرضي "بة " التسيري اتلقين يف شع
 .(2) وحرضيورئيس فوج تقين 

ملشاركة يف إعداد دفاتر الرشوط ، أنها أولكت مهمة " ااملالحظ من هذه انلصوصو            
يه مناصب عليا ؤساء املشاريع اتلقنية واحلرضية، وتقييم العروض " لرواملشاركة يف حتليل و

فيما و .(3)فيهم الرشوط املحددة قانونا  ممن تتوفر التسيري اتلقين واحلرضيلها موظفو شعبة يشغ
أي شعبة أخرى يكلف  334- 55رقم اتلنفيذي لم يذكر املرسوم  ،عدى هذه املناصب

 .منتسبوها " باملشاركة يف حتليل وتقييم العروض "

حيدد كيفيات تنظيم اذلي  7151يويلو  54القرار املؤرخ يف  فإن ،من ناحية أخرى           
اإلقليمية صة بإدارة اجلمااعت اتلكوين اتلحضريي لشغل بعض الرتب املنتمية لألسالك اخلا

                                                           

، يتضمن القانون األسايس 7155سبتمرب سنة  71املوافق  5437شوال  77مؤرخ يف  334-55رسوم تنفيذي رقم م -  1
 .71/11/7155، املؤرخة يف 17/7155، عدد بموظيف إدارة اجلمااعت اإلقليمية، ج ر ج جاخلاص 

يتوىل رؤساء املشاريع اتلقنية واحلرضية إدارة ومتابعة مشاريع ادلراسات  : "ىلع أن 334-55من م.ت.ر  727ادة تنص املـ   2
ويراقبون ويتابعون أعمال الفرق املتعددة االختصاصات املتدخلة يف املشاريع،  ودة واألمن.أو اإلجناز وضمان احرتام مقاييس اجل

يكلفون بهذه الصفة، ال  أو املنشآت املعقدة. /تنفيذ املشاريع و ، حتديد برجمة واستالم ومكنهم   حسب جمال اختصاصهميو
  العقود "املشاركة يف إتمام  حتليل وتقييم العروض،املشاركة يف إعداد دفاتر الرشوط، املشاركة يف  سيما بما يأيت:

خمتلف  بإجنازتنشيط األعمال املرتبطة يكلف منسقو األشغال، بضمان تنسيق و " :من ذات املرسوم ىلع أنه 723املادة  وتنص
 "اجلمااعت املحلية ... بإجنازهام مشاريع اتلجهزي اليت تقو

احلرضية بتأطري عمل جمموعة من األعوان يكلف رؤساء األفواج اتلقنية و من ذات املرسوم ىلع أن: " 724 وتنص املادة
 وقيادته واإلرشاف عليه"واحلرضي لإلدارة اإلقليمية يف التسيري اتلقين  واملعاونني اتلقنيني واألعوان املتخصصني

 .املشار إيله 334-55املرسوم رقم  من 721حددتها املادة  -  3
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إلدارة : سلك ملحيق ايهو ،د األسالك املعنية بهذا اتلكوين، حد(1)وحمتوى براجمه  ومدته
 .  سلك حماسيب اإلدارة اإلقليميةو ،اإلقليمية، سلك أعوان اإلدارة اإلقليمية

، يشمل دراسة عدة وحدات اتلكوين اتلحضريي إىل تكوين نظريم هذا القرار قد قس  و            
تكوين و .جراؤه يف مؤسسات تعليمية مؤهلةيتم إ، ل إىل القانون واملايلة املحليةأهمها املدخ

حماسيب اإلدارة اإلقليمية  املالحظ أن سلكو .هيالك اجلمااعت املحليةتطبييق جيرى يف مصالح و
الربامج اتلنموية " حبجم سايع يبلغ دراسة وحدة " الصفقات العمومية وب يناملعه السلك وحد
جتدر و .لألسالك املشار إيلهاساعة من جمموع السااعت املخصصة للتكوين انلظري  11

سم املوظف إتمامه بنجاح يرو ن اتلحضريي يتم خالل فرتة الرتبصاملالحظة أن هذا اتلكوي
 .األصلية املعين يف رتبته

، 742-51من م.ر.ر  561ر يف املادة بربط انلصوص سالفة اذلكر برشط اتلأهيل املذكوو            
األظرفة يبىق الغموض قائما بشأن املعيار املتبع يف حتديد املؤهالت املطلوبة يف أعضاء جلان فتح 

لزم يقي  ، خاصة يف ظل عدم وجود نص وتقييم العروض ئيس املجلس الشعيب رد الوايل ومح
غريهم من ، وئف العليا من املهندسني املختصنيفحىت شاغيل الوظابل  .ابلدلي يف ذلك

، ال يوجد ما يفيد ن مؤهل يف جمال الصفقات العموميةاملستخدمني اذلين استفادوا من تكوي
 ختيار مسؤول املصلحة املتعاقدةال، طاملا انفرد باينهم بذاتهم يف عضوية تلك اللجانرضورة تعي

 .ا ىلع مفهومه اخلاص لرشط اتلأهيلمستند

جلان فتح األظرفة وتقييم العروض  تضماتلأكيد ىلع أن  يبىق من الرضوريذللك             
اء، ألن " جناح اإلدارة إنما يتوقف بدرجة كبرية ىلع مدى كفاية املوظفني  موظفني أكف 

 (2)العموميني ومدى قدرتهم ىلع حتقيق أهدافها " 

 

                                                           

، حيدد كيفيات 7151يويلو سنة  54املوافق  5436 رمضان اعم 72، مؤرخ يف اجلمااعت املحليةزير ادلاخلية و قرار و -  1
، ج ر حمتوى براجمهمدته وخلاصة بإدارة اجلمااعت اإلقليمية، وتنظيم اتلكوين اتلحضريي لشغل بعض الرتب املنتمية لألسالك ا

 . 7151سبتمرب  72، املؤرخة يف  15/7151ج ج ، عدد 
 .9، ص.1006، مرص،1ـ أنور أمحد رسالن، تقارير الكفاية، مطبعة لكية احلقوق جبامعة القاهرة، ط   2
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 اللجنة تابعني للمصلحة املتعاقدةأن يكون أعضاء  ثاثلا:

ي عدة دول ـف (1)الترشيعات املماثلة ات وماتلنظيبعض وفق  ملا استقر عليه احلال فاخال            
كون لك أعضاء جلان فتح األظرفة أن ي 742-51من م.ر.ر  561فقد اشرتطت املادة  ،أخرى

 .(2)تقييم العروض من بني " املوظفني اتلابعني للمصلحة املتعاقدة " و

ام اتلقنية الالزمة إلبرواملايلة ورشيعات راعت اجلوانب القانونية فاملالحظ أن تلك الت            
ىلع رضورة االهتمام مما دفعها للنص ، ملتعلقة باجلمااعت املحليةخاصة ا ،الصفقات العمومية

ن س العضوية املتاكملة للجا، يعكخالل ضمان تمثيل قانوين ومايل وتقين ، منبتلك اجلوانب
 من جهة يتيح الفرصة، وةمن جه، عروض " جلان ابلت يف العروض "تقييم الفتح األظرفة و

من خالل السماح هلم بعضوية  نب من مهامهم الرقابية، ملمارسة جاأخرى للمنتخبني املحليني
                                                           

 :جلنة طلب العروض " ىلع أن:منه  31، يف املادة رسوم املتعلق بالصفقات العموميةص امل، ناملغربفيف   -  1
 :حضورهم إجباريا واذلين يعتربده جلنة طلب العروض األعضاء املبينني بع تضم، بالنسبة لصفقات ادلولة -5

آخران لصاحب املرشوع ينتيم أحدهما ىلع األقل إىل املصلحة املعنية بالعمل موضوع  ممثالن- ؛ممثل صاحب املرشوع، رئيسا-
ليون عن الوزارة امللكفة باملايلة إذا اكن املبلغ املقدر للصفقة يفوق مخسني م ممثل-للمملكة؛ عن اخلزينة العامة  ممثل-الصفقة؛ 

 الرسوم.درهم مع احتساب  (1101110111)
رئيس جلنة طلب العروض  وظائفهم،إما اسميا أو بذكر  بمقرر،يعني اآلمر بالرصف أو من يفوضه أو اآلمر بالرصف املساعد 

نص و. "... وكذا نائبيهمالصاحب املرشوع  واملمثلني اآلخرينبانليابة عنه يف حالة غيابه أو إذا اعقه اعئق  والشخص امللكف
حتدد منه ىلع أنه: "534فنصت املادة  اجلمااعت؛ت واألقايلم والعماالملقتضيات اخلاصة بصفقات اجلهات وابلاب اخلامس ىلع ا

 املسبق وكذا باالنتقاء ملفتوح أو طلب العروض املحدود أوبقرار للوزير امللكف بادلاخلية كيفيات تأيلف جلان طلب العروض ا
 "اجلمااعت باجلهات والعماالت واألقايلم وجلنة املباراة اخلاصة 

جلريدة الرسمية ، ا( يتعلق بالصفقات العمومية7153مارس  71) 5434مجادى األوىل  1صادر يف ال 70570341املرسوم رقم  
 .7153أبريل  14، مؤرخة يف 6541للمملكة املغربية، عدد 

يصدر بتشكيل  ىلع أنه: " املتعلق باملناقصات واملزايدات 5111لسنة  11من القانون رقم  57فقد نصت املادة  أما يف مرص-
ونية وفق أهمية وطبيعة قانان ابلت قرار من السلطة املختصة، وتظم هذه اللجان عنا ر فنية ومايلة وجلاملضاريف وجلان فتح 

، وكذا عضو من مخسني ألف جنيهايلة إذا جتاوزت القيمة مائتني وثل لوزارة املجيب أن يشرتك يف عضوية جلان ابلت ممو .اتلعاقد
رقم  ،ة الرسمية جلمهورية مرص العربيةاجلريدجتاوزت القيمة مخسمائة ألف جنيه" ، إذا مجلس ادلولة، املختصة بإدارة الفتوى

 .5111مايو  11، املؤرخة يف 5111/مكرر  51
منها اتلوضيح القانوين  ،الصفقات العمومية بوزارة املايلة، يف عدة تساؤالتت القانونية لقسم األمر اذلي أكدته اتلوضيحا - 2

تقييم العروض موظفون ء اللجان ادلائمة لفتح األظرفة و: " ...يرشفين أن أخربكم أن أعضا7153مارس  75املؤرخ يف  543رقم 
 .541ص.. 13امللحق  ."" بالرصف اآلمر"تابعون للمصلحة املتعاقدة 
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سد اتلنوع املطلوب  وال شك أن ذلــك،  )1)ادلاخلية ىلع الصفقات العمومية  جلان الرقابة جيح
 للكفاءات. 

 تم اختيار أعضاء اللجنة لكفاءتهمأن ي رابعا:

سوم الرئايس رقم راملفقد أفسح ، أهيلرشط اتلملا سبقت اإلشارة إيله عند ذكر  نظرا            
جلان فتح رئيس املجلس الشعيب ابلدلي يف اختيار أعضاء املجال واسعا أمام الوايل و 51-742

أن أمر تقدير كفاءة املوظفني  561، حيث يستشف من نص املادة تقييم العروضاألظرفة و
جتدر اإلشارة إىل أن أحاكم و .اختصاص املصلحة املتعاقدة وحدها لهم لعضوية اللجنة منتأهيو

 :املوظفني من عضوية هذه اللجنة وهماملرسوم املذكور قد استبعدت بعض 

 :العمومية فقاتــان الصـجليف جلان اتلحكيم و نون كأعضاء أو مقرريناملوظفون املعي  -أ

تناىف العضوية يف جلنة اتلحكيم ت"  :ىلع أن 742-51م.ر.ر  من 15حيث نصت املادة              
تقييم و أو صفة مقرر يف جلنة الصفقات العمومية مع العضوية يف جلنة فتح األظرفة/العضوية و و

 ." ، عندما يتعلق األمر بنفس امللفالعروض

حيث عندما يتعلق األمر بنفس امللف " مالحظة القيد الوارد نهاية انلص "  ،هنا ينبيغو            
يكون  ، جيب أال  تقييم العروضاألظرفة ومنع تعيينه ضمن جلنة فتح فهم أن املوظف اذلي يح يح 

حكيم يكون عضوا يف جلنة اتل وأال   ،الصفقات للمصلحة املتعاقدةعضوا أو مقررا يف جلنة 
جلنة بعبارة أخرى فإن جلنة الصفقات للمصلحة املتعاقدة يه  .فقط املتعلقة بامللف املعين

                                                           

 منه :  77كما نص ىلع ذلك قانون الصفقات العمومية الفرنيس يف املادة  1 - 
" I. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements 

publics sociaux ou médico-sociaux, sont constituées une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère 
permanent. Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d'un marché déterminé. Ces 
commissions d'appel d'offres sont composées des membres suivant :      
1°Lorsqu'il s'agit d'une région, le président du conseil régional ou son représentant, président, et cinq membres 

du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ؛    

2°Lorsqu'il s'agit de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil exécutif ou son représentant, 
président, et cinq membres de l'Assemblée de Corse élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus 

fort reste ؛    

3°Lorsqu'il s'agit d'un département, le président du conseil départemental ou son représentant, président, et cinq 

membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ؛    

4°Lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, le maire ou son représentant, président, et cinq 

membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste…" 
 Code des marchés publics français (édition 2006) , publié sur le site : Legifrance.com. 
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لك لفتح األظرفة العضوية يف أي جلنة تش يمكن اجلمع بني العضوية فيها و، فالواحدة فقط
مر إذا تعلق األ يم فال ينطبق عليها هذا احلكم إال  أما العضوية يف جلنة اتلحك .وتقييم العروض

 .(1) بينهمابنفس امللف " الصفقة ذاتها "، وذلك للرتابط املوجود 

 :صاحلهم اخلاصة مع املصلحة العامةاملوظفون اذلين تتعارض م-ب

عندما تتعارض املصلحة اخلاصة ملوظف  ىلع أنه:" 742-51من م.ر.ر  11نصت املادة             
ح  يكون من شأن عمومية مع املصلحة العامة وصفقة شارك يف إبرام أو مراقبة أو تنفيذ عمويم ي

رب سلطته السلمي ة بذلك ، فإنه يتعني عليه أن ُيح (2)ذلك اتلأثري يف ممارسته ملهامه بشلك اعٍد 
ر اتلعارض بني فمن اذل ،تثار بهذا الصدد عدة تساؤالت. "يتنىح عن هذه املهمة و ي يحقد 

ر مدى تأثري ذلكاملصلحتني، و ال ما مصري األعماتلعارض ىلع مهام املوظف، و من اذلي يحقد 
ص وال يمكن اتلفطن هلا يف حينها أو اليت تتعارض مع هذا انلاليت يشارك فيها ذلك املوظف و

  ؟ال يمكن اتلفطن هلا أصال

 هذا، وهناك عدة حاالت ال تتدخل فيها جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض.            

  الفرع اثلالث
 تقييم العروضعدم تدخل جلنة فتح األرظرفة والت حابعض 

ل تقتيض التسلس ،الصفقات كلكو ،يف رقابة صفقات اجلمااعت املحليةالقاعدة العامة              
حيث ختضع مشاريع الصفقات أوال للرقابة  ،مراحل اإلبراماتلتابع تزامنا مع إجراءات وو

، ثم الرقابة القبلية األظرفة وتقييم العروضدة يف أعمال جلنة فتح جس  القبلية ادلاخلية المح 
 .رقابة املراقب املايلالعمومية ودة يف رقابة جلان الصفقات جس  اخلارجية المح 

                                                           

ويف حالة إجراء املسابقة، يتم فتح األظرفة املتعلقة بالعروض اتلقنية  ىلع أنه:" 742-51من م.ر.ر 21نصت املادة ـ   1
وال يتم فتح أظرفة اخلدمات يف جلسة علنية. وال يتم فتح األظرفة املايلة  ( مراحل.3واخلدمات والعروض املايلة ىلع ثالث )

    "... 41يف املادة للمسابقة إال بعد نتيجة تقييم اخلدمات من قبل جلنة اتلحكيم كما هو منصوص عليه 

ة، تسيري اجلمااعت املحلي إدارة وىلع حتديد املسؤويلة املرتتبة ىلع وقد عملت القوانني احلديثة ومنها القانون الفرنيس، -  2
 :خاصة يف شقها املايل

- Jean-François AUBY & Jean-Christophe MORAUD, La prévention du risque pénal et financier en gestion 
local, DALLOZ, Paris, 1998, P. 5.    
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نة فتح جلال تتدخل فيها  حدد عدة حاالت 742-51 املرسوم الرئايس رقمإال أن             
 م تلك احلاالت؟هفما يه أ .تقييم العروضاألظرفة و

حاالت االستعجال امللح)أوال(  لصفقات املربمة يفلإلجابة ىلع ذلك، يتم اتلطرق ل             
الصفقات )ثانيا(، و لصفقات املتعلقة بتاكيلف املاء والغاز والكهرباء واهلاتف واالنرتنتاو

 )ثاثلا(. املربمة وفقا إلجراء الرتايض البسيط

 ل امللحاالستعجاالصفقات املربمة يف حاالت أوال: 

تتحقق حالة االستعجال امللح "يف ظل الكوارث الطبيعية اليت تفرض ىلع ادلولة             
بمختلف أجهزتها الرسعة يف اختاذ القرارات من أجل تغطية حاجات املنكوبني، اليت تربز دفعة 

املتعاقدة واحدة وتتعلق بمطالب متعددة يف آن واحد، مما حيتم ويسمح يف الوقت نفسه للمصلحة 
اللجوء مبارشة إىل ممون أو جمموعة من املمونني لزتويدها باملواد واملنتجات حمل اتلعاقد بهدف 

 .(1)تمكينها من أداء نشاطها واتلكفل بأعباء اخلدمة العامة"

 "أوصاف " حالة االستعجال امللحرشوط و 742-51من م.ر.  (2)57نص املادة لقد حدد             
فيجب أال تسمح  .ءات املتبعة يف احلاالت العاديةاإلجراعدم اتلقيد باملراحل ويت تستديع ال

                                                           

 .109املرجع السابق، ص.آيلات مواجهة الفساد يف جمال الصفقات العمومية، ـ نادية تياب،   1

يف حالة االستعجال امللح املعلل خبطر داهم يتعرض هل ملك أو استثمار قد  ىلع أنه:" 742-51من م.ر.ر  57تنص املادة ـ   2
جتسد يف امليدان أو وجود خطر يهدد استثمارا أو ملاك للمصلحة املتعاقدة ، أو األمن العمويم و ال يسعه اتلكيف مع أجال إبرام 

أال تكون وف املسببة حلاالت االستعجال ، والصفقات العمومية ، برشط أنه لم يكن يف وسع املصلحة املتعاقدة توقع الظر
ابلدلي أن يرخص  نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها ، يمكن مسؤول اهليئة العمومية أو الوايل أو رئيس املجلس الشعيب

ا هو جيب أن تقترص هذه اخلدمات ىلع مو  ، بالرشوع يف بداية تنفيذ اخلدمات قبل إبرام الصفقة العمومية .بموجب مقرر معلل
رشوط ترسل نسخة من املقرر املذكور يف الفقرة السابقة املعد حسب الو رضوري فقط ملواجهة الظروف املذكورة أعاله.

سلطة ضبط الصفقات إىل الوزير املكـلف باملايلة )إىل جملس املحاسبة واتلنظيم املعمول بهما، املنصوص عليها يف الترشيع و
عندما ال يسمح االستعجال امللح بإعداد الصفقة قبل ابلدء يف . (ملفتشية العامة للمايلةالعام واتفويضات املرفق العمومية و

مومية ىلع سبيل ، فال بد من إبرام صفقة عومهما يكن من أمر .ق الطرفني عن طريق تبادل الرسائلتنفيذ اخلدمات ـ يثبت اتفا
ابتداء من تاريخ اتلوقيع ىلع املقرر املذكور أعاله، إذا اكنت ، أشهر( 6أعاله خالل ستة ) 13، خالفا ألحاكم املادة التسوية

عرضها ىلع اهليئة املختصة بالرقابة اخلارجية للصفقات ، وأدناه 53العملية تفوق املبالغ املذكورة يف الفقرة األوىل من املادة 
 "العمومية 
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ورات " من قبل أال تكون نتيجة " منا، وال بإتباع تلك اإلجراءات العاديةحالة االستعج
املستعجلة ىلع ما هو  كما جيب أن تنحرص الطلبات .أال تكون متوقعةو املصلحة املتعاقدة

 .رضوري فحسب

خلية من خالل جلان ال تسمح بإجراء الرقابة القبلية ادلا ومن الواضح أن هذه احلاالت            
، ألن املصلحة املتعاقدة تلجأ مبارشة للتعاقد مع املتعامل اذلي فتح األظرفة وتقييم العروض

 .(1)يمكنه تقديم اخلدمات املستعجلة اليت ال حتتمل اتلأخري 

 اهلاتف واالنرتنتالكهرباء ووالغاز وء املاالصفقات املتعلقة بتاكيلف  ثانيا:

املتعلقة خبدمات املاء صفقات التعد  742-51من م.ر.ر  34و 71وفقا نلص املادتني             
 متكرر طابعتقديم خدمات ذات نمط اعدي ووالغاز والكهرباء واهلاتف واالنرتنت صفقات 

، فلك واحدة منها متعاملني اقتصادينيلجوء إىل عدة وال يتصور فيما ُيص هذه اخلدمات ال
 .(2) ن قبل متعامل اقتصادي معني مسبقامقدمة حرصا م

 الصفقات املربمة وفقا إلجراء الرتايض البسيط  :اثاثل

( حاالت يمكن أن تلجأ فيها 16ست ) 742-51م.ر.ر  من 41ت املادة حدد            
  متعاقدي يقصد به " ختصيص صفقة ملتعامل اذل ،(3) الرتايض البسيط املصلحة املتعاقدة إىل

                                                           

نة تابعة للمصلحة املتعاقدة ، تمارس أعماهلا ضمن هيالك لكن و نظرا لطبيعة جلنة فتح األظرفة و تقييم العروض ، باعتبارها جل - 1
فيحفرتض أنها يه األدرى بطبيعة ، ا و لو يف حالة االستعجال امللحتلك املصلحة و يف مقراتها ، اكن يمكن انلص ىلع االستعانة به

ا و جتاربهم السابقة و ما يمكن أن يقدموه من املتعاملني و إماكنياتهم االقتصادية و اتلقنية و اتلكنولوجية ، انطالقا من خربة أعضائه
توجيه و توصيات للوايل و لرئيس املجلس الشعيب ابلدلي ، تقلل من إماكنية اختيار املتعامل غري املناسب ، خاصة يف حاالت 

فقة إال ملؤسسة ال يمكن أن ختصص املصلحة املتعاقدة الصىلع أنه: "  742-51من م.ر.ر  14االستعجال امللح ، فقد نصت املادة 
  "يفما اكنت كيفية اإلبرام املقررةيعتقد أنها قادرة ىلع تنفيذها . ك

تربم الصفقات العمومية املتعلقة بتاكيلف املاء والغاز والكهرباء واهلاتف  ىلع أنه:" 742-51من م.ر.ر  71نص املادة تـ   2
تشتمل صفقة الطلبات ىلع إجناز األشغال  ىلع أنه:"املشار إيلها  34وتنص املادة . "من هذا املرسوم ... 34واالنرتنت طبقا ألحاكم املادة 

 "أو اقتناء اللوازم أو تقديم اخلدمات أو اجناز ادلراسات ذات انلمط العادي والطابع املتكرر 
3   -" Les contrats librement négocié peuvent être directement passés entre l'administration et son 

cocontractant, sans procédure préalable démise en concurrence. S'agissant des marches publics, le recours à la 
négociation directe n'est autorisé qu'en deçà d'un montant inférieur à un seuil fixé par les textes ou lorsque les 

procédures de mise en concurrence se sont révélées infructueuses" Martine LOMPARD & Gilles DUMONT, 

Droit administratif, DALLOZ, Paris, 2004, p. 232.  
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يشلك هذا اإلجراء " قاعدة استثنائية " إلبرام ، و(1) ن ادلعوة الشلكية إىل املنافسة "واحد دو
 .(2)من املرسوم املذكور  41العقود ال يمكن اعتمادها إال يف احلاالت الواردة يف املادة 

 هذا، وتعتمد جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض ىلع قواعد حمددة حتكم سري أعماهلا.            
 املطلب اثلاين

 تقيم العروضقواعد سري جلنة فتح األرظرفة و 

العروض  تقييمتقوم جلنة فتح األظرفة و: " ىلع أن 742-51من م.ر.ر  565تنص املادة              
اليت تقوم بمنح الصفقة أو اإلعالن عن عدم  ىلع املصلحة املتعاقدة قين تعرضهتبعمل إداري و

 "ئه أو إلغاء املنح املؤقت للصفقة. وتصدر يف هذا الشأن رأيا مربرا جدوى اإلجراء أو إلغا
                                                           

 تلجأ املصلحة املتعاقدة إىل الرتايض البسيط يف احلاالت اآلتية فقط: ىلع أنه: " 742-51من م.ر.ر  41املادة  تنص - 1
تنفيذ اخلدمات إال ىلع يد متعامل اقتصادي وحيد حيتل وضعية احتاكرية، أو حلماية حقوق حرصية أو  عندما ال يمكن-5   

العتبارات تقنية أو العتبارات ثقافية وفنية. وتوضح اخلدمات املعنية باالعتبارات اثلقافية والفنية بموجب قرار مشرتك بني الوزير 
 امللكف باثلقافة والوزير امللكف باملايلة،

لح املعلل بوجود خطر يهدد استثمارا أو ملاك للمصلحة املتعاقدة أو األمن العمويم أو خبطر داهم يتعرض هل -7  يف حالة االستعجال المح
ملك أو استثمار قد جتسد يف امليدان، وال يسعه اتلكيف مع آجال إجراءات إبرام الصفقات العمومية، برشط أنه لم يكن يف وسع 

      قع الظروف املسببة حلالة االستعجال، وأال تكون نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها،املصلحة املتعاقدة تو
يف حالة تموين مستعجل خمصص لضمان توفري حاجات الساكن األساسية، برشط أن الظروف اليت استوجبت هذا االستعجال لم -3    

 ة من طرفها،تكن متوقعة من املصلحة املتعاقدة ولم تكن نتيجة مناورات للمماطل
عندما يتعلق األمر بمرشوع ذي أولوية وذي أهمية وطنية يكتيس طابعا استعجايلا، برشط أن الظروف اليت استوجبت هذا -4  

االستعجال لم تكن متوقعة من املصلحة املتعاقدة، ولم تكن نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها. ويف هذه احلالة، ُيضع اللجوء إىل 
ستثنائية إلبرام الصفقات إىل املوافقة املسبقة من جملس الوزراء إذا اكن مبلغ الصفقة يساوي أو يفوق عرشة ماليني هذه الطريقة اال

 دج ( ، و إىل املوافقة املسبقة أثناء اجتماع احلكومة إذا اكن مبلغ الصفقة يقل عن املبلغ السالف اذلكر ، 5101110111دينار )
نتاج و / أو األداة الوطنية لإلنتاج. ويف هذه احلالة، جيب أن ُيضع اللجوء إىل هذه الطريقة عندما يتعلق األمر برتقية اإل-1  

االستثنائية يف إبرام الصفقات إىل املوافقة املسبقة من جملس الوزراء إذا اكن مبلغ الصفقة يساوي أو يفوق عرشة ماليني دينار 
 ،ماع احلكومة إذا اكن مبلغ الصفقة يقل عن املبلغ السالف اذلكردج (، و إىل املوافقة املسبقة أثناء اجت 5101110111)
عندما يمنح نص ترشييع أو تنظييم مؤسسة عمومية ذات طابع صنايع وجتاري حقا حرصيا للقيام بمهمة اخلدمة العمومية، أو -6  

حتدد كيفيات تطبيق  ذات الطابع اإلداري.عندما تنجز هذه املؤسسة لك نشاطها مع اهليئات واإلدارات العمومية واملؤسسات العمومية 
 " أحاكم هذه املادة، عند احلاجة، بموجب قرار من الوزير امللكف باملايلة

، حالة القيام باخلدمات حرصيا ، من  41من بني احلاالت اليت ذكرتها املادة و. 742-51من م.ر.ر  45و هو ما نصت عليه املادة  -  2
-51-71املؤرخ يف  211أكد اتلوضيح القانوين لقسم الصفقات العمومية بوزارة املايلة ، اذلي حيمل الرقم  قبل مؤسسة معينة ، فقد

: " إذا ال يمكن تنفيذ اخلدمات املعنية إال ىلع يد املؤسسة العمومية الوالئية امللكفة باتلنظيف ، مجع ، و نقل انلفايات املزنيلة 7151
 للتطهري أو املؤسسة العمومية ابلدلية لإلنارة العمومية ، فإنه يمكن للمصلحة املتعاقدة ، طبقا و تزيني املحيط أو ادليوان الوطين

 .511ص.  .14امللحق رقم .املذكورة أعاله ، أن تلجأ إىل الرتايض البسيط " 43من املادة  3ألحاكم املطة 
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 فكيف تقوم هذه اللجنة بعملها اإلداري واتلقين، وما هو موضوعه؟

األحاكم إىل طبيعة العروض و يتم اتلطرق، اللجنةاذلي تقوم به هذه  لإلحاطة بالعمل            
 )الفرع اثلاين(. معرفة القواعد املتبعة يف سري أعماهلا)الفرع األول(، ثم  املرتبطة بها الرشوطو

 الفرع األول
 طلب العروض رشوطأشاكل و 

. الصفقات العمومية إبرامكيفيات  742-51من م.ر.ر  17إىل  31املواد من  بي نت           
العروض اذلي يشلك تربم الصفقات العمومية وفقا إلجراء طلب : " ىلع أن 31نصت املادة و

 ورشوطه؟. فماذا يعين طلب العروض، وما يه أشاكهل " القاعدة العامة، أو وفق إجراء الرتايض

 بليان ذلك، يتم اتلطرق إىل أشاكل طلب العروض)أوال(، ثم اتلطرق إىل رشوطه)ثانيا(.           

شاكلأوال: 
َ
  طلب العروض أ

سني طلب العروض هو إجراء يستهدف احلصول ىلع عروض من عدة متعهدين متناف"             
، للمتعهد اذلي يقدم أحسن عرض من حيث املزايا مع ختصيص الصفقة دون مفاوضات

 . (1)"، تعد قبل إطالق اإلجراء إىل معايري اختيار موضوعية استنادا، االقتصادية

بعض الفقهاء أن " نمو الفن اتلعاقدي يتالءم مع الرغبة يف أن حيل يرى بهذا الصدد،             
، رشيطة أن يكون ذلك اتلفاوض مبنيا ىلع حسن انلية  حمل القانون املفروض قانون تفاويض 

وظهور املرشواعت  وبعد "اتساع دائرة النشاط االقتصادي،. لكن (2)وحمققا ملصالح األطراف " 
الرشاكت االحتاكرية أصبح أحد العاقدين يستقل اغبلا بوضع رشوط اتلعاقد مقدما وبشلك ال و

الطرف اآلخر، حيث يقترص دور األخري إما ىلع قبول الصفقة لكها يسمح بوجود املناقشة فيها من 
 .(3)إما أن يرفضها دون أن يكون هل احلق يف تعديلها "و برمتها

                                                           

  142-12من م.ر.ر  40ـ املادة   1

 .10، ص. 1880ن يف القانون اجلزائري واملقارن، املؤسسة الوطنية للكتاب، ـ حمفوظ بن حامد لعشب، عقد اإلذاع  2
 .16ـ. نفس املرجع، ص.   3



 : الرقابة القبلية ادلاخلية ىلع صفقات اجلمااعت املحليةالفصل األول

 

19 
 

وىلع ما يظهر، أن الصفقات العمومية باعتبارها عقود إداري ة خاضعة للقانون العام، قد             
د ـــزي  عقـــتستعري يف فلسفتها القانونية اليت تبىن عليها بعض اخلصائص واملقومات اليت تم

اإلذاعن يف القانون املدين. حيث يمكن القول أن ترصف املصلحة املتعاقدة يف العقد اإلداري 
اعتبارها سلطة اعمة، يشابه املوقف اتلعاقدي للطرف القوي يف عقد اإلذاعن، من حيث ب

 . (1) الرشوط غري املألوفة اليت تمليها املصلحة املتعاقدة وحتديدها املسبق للرشوط العامة للتعاقد

 :(2) اآلتيةيأخذ طلب العروض أحد األشاكل و ،هذا            
  " تعهدامؤهل أن يقدم  مرشح: هو " إجراء يمكن من خالهل أي طلب العروض املفتوح-
: هو " إجراء يسمح فيه للك املرشحني اذلين وض املفتوح مع اشرتاط قدرات دنياطلب العر-

ال و .، بتقديم تعهدحتددها املصلحة املتعاقدة مسبقا تتوفر فيهم بعض الرشوط ادلنيا املؤهلة اليت
 طرف املصلحة املتعاقدة "  للمرشحني منيتم انتقاء قبيل 

، يكون املرشحون اذلين تم انتقاؤهم انتقائية الستشارة: هو " إجراء طلب العروض املحدود-
 األويل من قبل مدعوين وحدهم تلقديم تعهد " 

، خمطط أو يضع رجال الفن يف منافسة الختيار، بعد رأي جلنة اتلحكيم: يه " إجراء املسابقة-
، قصد اجناز عملية تشتمل ىلع جوانب ربنامج أعده صاحب املرشوعتجابة لمرشوع مصمم اس

تكون و لصفقة ألحد الفائزين باملسابقة "، قبل منح ااقتصادية أو مجايلة أو فنية خاصةتقنية أو 
 .أو حمدودة مع اشرتاط قدرات دنيااملسابقة مفتوحة 

 طلب العروض رشوطثانيا: 
، حيث ال بد أن مواصفاتعدة رشوط و، طلب العروض حبسب شلكه ستجمعالبد أن ي            

 متضمنا لاكفة ابليانات واملعلومات الالزمة. يتم نرشه واالعالن عليه

 إشهار طلب العروض-أ

يكون فيها اإلشهار الصحيف  ىلع احلاالت اليت 742-51من م.ر.ر  65نصت املادة              
طلب درات دنيا، طلب العروض املفتوح مع اشرتاط قيه طلب العروض املفتوح، والزما، 

شهار يف هذا انلص شهر طلب يقصد باإلو .الرتايض بعد االستشارةالعروض املحدود، املسابقة، و

                                                           

 .41سمري صادق، املرجع السابق، ص. :راجع ـ يف هذا املعىن  1

ت عليها - 2  .742-51من م.ر.ر  41إىل  43 من دواامل نص 
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تمكينهم و قصد اطالع املهتمني ىلع حمتواه، املناسبة عليه يف وسائل اإلعالم اإلعالنو العروض
 .(1)اليت تعزتم املصلحة املتعاقدة القيام بها من معرفة تفاصيل املرشوع أو ادلراسة 

املناقصة جيب اإلعالن عنها مقدما. وحكمة  أنه عند إجراء عملية كما يعين أيضا "            
قصة ووضعهم معا ىلع النرش السابق ىلع هذه العملية يه إحداث اتلنافس بني املتقدمني إىل املنا

كما أن األمر يقتيض أيضا اطالع املتقدمني ىلع املستندات. وختلف النرش يف هذه  .قدم املساواة
 (2)احلالة يعترب انتهااك للشلكية اجلوهرية يف هذا اإلجراء "

ر رئيس احلكومة رقم و             قر  أهم األحاكم  7114أوت  51املؤرخ يف  11قد حدد مح
. وجعل من الواكلة الوطنية للنرش واالشهار (3)إعالنات اإلدارات العمومية املتعلقة بإشهارات و

يتم إشهار خمتلف إعالنات طلب العروض  حيث .(4) اجلهة الوحيدة املختصة بمعاجلها واجرائها
ليس باللجوء ، واإلشهاررش واملرتبطة بصفقات اجلمااعت املحلية من خالل الواكلة الوطنية للن

ىلع قواعد نرش طلبات  742-51من م.ر.ر  61نصت املادة و ،(5)مبارشة إىل وسائل اإلعالم 
  .(6) مالئمبالواليات وابلدليات، واماكنية القيام به من خالل اشهار حميل  العروض املتعلقة

                                                           

 .521، ص: ، املرجع السابقمحزة خرضي -  1
 .100، ص.1002، د.م.ج، 1مقارنة، ط ـ عبد العزيز اجلوهري، القانون والقرار اإلداري يف الفرتة ما بني اإلصدار والشهر، دراسة   2
 .515ص.  .11أنظر امللحق رقم  - 3
نات اإلدارات جيب إرسال اإلشهار وإعال ىلع أنه: " 7114أوت  51املؤرخ يف  1مقرر رئيس احلكومة رقم  نصت املادة األوىل منـ   4

العمومية واملؤسسات العمومية االقتصادية واملؤسسات العامة ذات الطابع الصنايع واتلجاري، واملؤسسات العامة ذات الطابع 
ونصت ". اإلداري، وابلنوك العمومية ولك هيئة عمومية، ومعاجلتها وإجراؤها عن طريق الواكلة الوطنية للنرش واإلشهار دون سواها 

يكل ف الوزير امللكف بادلاخلية واجلمااعت املحلية بإصدار تعليمات إىل اجلمااعت املحلية  ىلع أنه: " اثلة من ذات املقرراملادة اثل
ر  "ومن خالهلا إىل املؤسسات املوضوعة حتت وصايتها، بواجب اتلقي د بهذا املقر 

ر اإلرسال املوجه من ديوان رئيس احلكومة إىل وزير ادلاخلية واجلمااعت املحلية رقم  -  5  7116-11-11املؤرخ يف  7326وقد ذك 
تبني أن العديد من املجالس  " ...غري أنه،فيه: ومما ورد ، املشار إيله 7114 – 11برضورة اتلقيد ببنود مقرر رئيس احلكومة رقم 

إشهاراتها مبارشة مع أجهزة الصحافة. وعليه أرجو منكم اتلفضل باختاذ تدابري قصد تذكري مسؤويل ابلدلية تستمر يف معاجلة 
  .564ص.  .16اجلمااعت املحلية ببنود املقرر، املشار إيله أعاله، اليت جيب تطبيقها بكل  رامة ..." امللحق رقم 

يمكن إعالن طلبات عروض الواليات وابلدليات واملؤسسات  " ىلع أنه:يف فقرتها اثلاثلة  742-51من م.ر.ر  61تنص املادة ـ   6
نرش إعالن طلب العروض يف يوميتني -أن تكون حمل إشهار حميل، حسب الكيفيات اآلتية :...العمومية املوضوعة حتت وصايتها 

لغرف اتلجارة و  -الوالية ، لاكفة بدليات  - للوالية ، - حمليتني أو جهويتني ، وإلصاق إعالن طلب العروض باملقرات املعنية :
 " للمديرية اتلقنية املعنية يف الوالية -الصناعة، و الصناعة اتلقليدية و احلرف، و الفالحة للوالية،
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طلبات العروض يف  ونرشختتص بمعاجلة  الواكلة الوطنية للنرش واإلشهار وعليه فإن            
، كما تكلف املصالح املتعاقدة املحلية بإلصاق ذلك اإلعالن الصحافة املناسبةسائل اإلعالم وو

أجل من و .(1)األماكن املحددة يف انلص املشار إيله املقرات واذلي يتم يف وسائل اإلعالم يف 
الن حيرر إع أنه: " ىلع 742-51من م.ر.ر  61فقد نصت املادة  ،النرش املوسع لطلبات العروض

، يف النرشة ، ىلع األقل. كما ينرش إجباريابلغة أجنبية واحدةطلب العروض باللغة العربية و
 "الرسمية لصفقات املتعامل العمويم 

 طلب العروض بيانات –ب 

، اليت تتيح للمطلعني املعلومات الاكفية ابليانات وال بد أن حيتوي طلب العروض ىلع            
من م.ر.ر  (2) 67، فوفقا نلص املادة حمددح املتعاقدة ىلع وجه دقيق ومعرفة حاجات املصالعليه 

جيب أن حيتوي اعالن طلب العروض ىلع بيانات الزامية، أهمها اتلعريف باملصلحة  51-742
 املتعاقدة، وصيغة طلب العروض، ورشوط االنتقاء واتلأهيل، ومدة حتضري العروض. 

اغيتها اتلعريف املحدد لطبيعة  ،عد إلزامية يف إعالن طلب العروضابليانات تفهذه             
صلحة املتعاقدة اليت أعلنت تسمية املعنوان و، و(3)خصائص موضوع الصفقة املراد إبرامها و

 .(4)يعد بمثابة اإلعالن عن الرغبة يف اتلعاقد ، وعنها

                                                           

 فإشهار طلب العروض ىلع الوجه املطلوب، هل أهمية بالغة يف حتقيق شفافية إجراءات إبرام الصفقة العمومية:  -  1
 " L'opération de publicité est fondamental puisqu'elle garantit, dés lancement de la procédure de passation, la 
transparence et l'égalité des candidats .le juge sanctionne les attentes à ces principes dont le caractère, 
naturellement, n'est pas l'évidence, le contrôle de légalité est d'autant plus favorisé que la réglementation du 
code est stricte. " Patrick SCHULTS, Éléments du droit des marches publics, 2e édition, L.G.D.J, 2002, p. 118.  

 طلب العروض ىلع ابليانات اإللزامية اآلتية :جيب أن حيتوي إعالن  ىلع أنه: " 142-12من م.ر.ر  61ـ تنص املادة   2
 - رشوط اتلأهيل أو االنتقاء األويل، - ،كيفية طلب العروض- ،و عنوانها و رقم تعريفها اجلبايئتسمية املصلحة املتعاقدة -

مدة  - الصلة، ذات قائمة موجزة باملستندات املطلوبة مع إحالة القائمة املفصلة إىل أحاكم دفاتر الرشوط- موضوع العملية،
تقديم العرض يف -إلزامية كفالة اتلعهد ، إذا اقتىض األمر ، - مدة صالحية العروض ، - حتضري العروض و ماكن إيداع العرض ،

 ظرف مغلق بإحاكم ، تكتب عليه عبارة " ال يفتح إال من طرف جلنة فتح األظرفة و تقييم العروض " و مراجع طلب العروض ،
   "القتضاء ثمن الوثائق عند ا-
 يف بعض انلظم ـ يتضمن اإلشارة أيضا للمعايري املعتمدة يف اختيار املتعامل املتعاقد:ـ و  3

" L'appel d'offres peut être << ouvert >>  - seules a partir d'un examen d'ensemble , tout à la fois  notamment , 
du prix mais aussi de la qualité des prestations présentée ainsi que des garanties proposées par les entreprises 
en termes de délais notamment  , que l'administration procédera au choix du titulaire du marché , en fonction 
des critères définis dans l'appel d'offres ". Martine LOMPARD & Gilles DUMONT, op.cit., p. 232.  

 .512 ص.، محزة خرضي، املرجع السابق -  4
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 حتضري العروضيفية كوأجل -ج   

من  66املادة إن حددت و ،(1)تحرك أمر حتديد أجل حتضري العروض للمصلحة املتعاقدة             
  .(2) العنا ر األساسية اليت يتم االستناد عليها يف ذلك 742-51م.ر.ر 

صوصيات ، أن إعالن طلب العروض البد أن يستجيب خلوما يفهم من هذا انلص            
اتلنافس ألكرب عدد أن يتيح فرصة املشاركة وو، (3)أن ينرش نرشا سليما " " و، موضوع الصفقة

إيداعها دلى هم الوقت الاكيف تلحضري عروضهم وذلك بمنحو، ممكن من املتعاملني االقتصاديني
اتلنافس للحصول  اذلي يود االقتصاديفعىل املتعامل . يف الوقت املحدد املصالح املتعاقدة املعنية

، أن يتقدم إىل ابلدلية أو الوالية أو طلب العروض إعالنىلع  اطالعهبعد و ،ىلع صفقة معينة
اليت  ل " الرشوط ةاملوضحتر الرشوط اة العمومية املحلية املعنية قصد حصوهل ىلع دفاملؤسس

ودفرت اتلعليمات  ،ةرية العاماليت تشمل دفرت ابلنود اإلداتنفذ وفقها الصفقات العمومية ووتربم 
تر الرشوط املبينة ىلع هذا دفاو .عليمات اخلاصة بالصفقة املعنية "دفرت اتلاتلقنية املشرتكة، و

يتم سحبها من قبل  ،ليت قد تطلبها املصلحة املتعاقدة، باإلضافة إىل الوثائق األخرى اانلحو
 . (4)املرتشح أو املتعهد أو ممثله أو الوكيل عنه املعني هلذا الغرض 

م وفقها الصفقة العمومية من جتدر اإلشارة إىل أن طلب العروض يحبني  الصيغة اليت تربو             
الرشوط املبينة بتحديد املسائل تتكفل دفاتر و. حيدد موضوعها من جهة ثانيةجهة، و

يد حتضري العروض مقاتلكنولوجية ملوضوع الصفقة، ونية والفاملواصفات اتلقنية واهلندسية وو
 .اتلعديالت املقرتحة هلابلدائل و، أو احتقيق تلك املواصفات مرااعة وبمدى قدرة املتنافس ىلع

                                                           

ر اإلشارة إىل أن قانون د، جتملعايري واعتبارات حمددة مسبقا إذ اكن من األنسب تقييدها يف ذلك وفقا ،وهو أمر حمل انتقاد -  1
 ، يف رشحها:مواد منهنيس، ضبط بدقة أجال حتضري العروض، ونص عليها يف عدة الصفقات العمومية الفر

-  Patrick SCHULTS, op.cit., p. 120. 
حيدد أجل حتضري العروض تبعا لعنا ر معينة مثل تعقيد موضوع الصفقة  ىلع أنه: " 142-12من م.ر.ر  66ـ تنص املادة   2

يمكن املصلحة املتعاقدة أن تمدد األجل املحدد تلحضري  املعزتم طرحها واملدة اتلقديرية الالزمة تلحضري العروض وإيصاهلا.
و مهما يكن من أمر ، فإنه جيب أن ..العروض، إذا اقتضت الظروف ذلك، و يف هذه احلالة خترب املتعهدين بذلك بكل الوسائل 

 "تفتح املدة املحددة تلحضري العروض املجال واسعا ألكرب عدد ممكن من املتنافسني ...
 .551. سيد اجلوهري، املرجع السابق، ص: عبد العزيز الراجع يف قواعد النرش السليم ورشوطه -  3
 .742-51من م.ر.ر  63و  76تان ـ املاد  4
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ىلع الطريقة اليت يتم من خالهلا تقديم  (1) 742-51من م.ر.ر  62قد نصت املادة و            
تقدم به يسىم هذا اإلجراء وفقا بلعض القوانني " تصدير العطاء "، حيث " يحلزم من و. العروض

من وقت استالمه من جهة اإلدارة وحىت نهاية مدة رسيان العطاء وال جيوز رجوعه عنه طيلة 
من القانون املدين  (4) 63املقرر يف املادة  (3)وهو بمثابة اإلجياب املقرتن بأجل  .(2)تلك املدة "

ة  د  اجلزائري، اذلي بمقتضاه يلزتم املوجب وهو العارض يف هذه احلالة بما جاء يف عرضه طيلة مح
ويستمر تقديم العروض إىل املصلحة املتعاقدة حىت نهاية املدة املحددة يف صالحية العروض. 

 د املقررة ذللك.عملية فتح األظرفة وفقا للقواعتلبدأ بعد ذلك  .(5)إعالن طلب العروض 

 الفرع اثلاين
 قواعد فتح األرظرفة 

آخر يوافق تاريخ و ىلع أنه: " 742-51من م.ر.ر  66نصت الفقرة اخلامسة من املادة             
، آخر يوم من أجل أظرفة العروض اتلقنية واملايلةساعة فتح يداع العروض وتاريخ وساعة إل

، فإن مدة حتضري العروض عطلة أو يوم راحة قانونيةم يوم إذا صادف هذا ايلو. وحتضري العروض
  "مدد إىل اغية يوم العمل املوايل ت

يتضمن هدرا ، ىلع اعتباره (6)قد أبدى بعض ابلاحثني نقده ملضمون املادة املشار إيلها و            
فحسب هذا الرأي " فإن جلنة فتح األظرفة جتتمع يف أخر يوم . انقضاء هلا قبل حلوهلالآلجال و

                                                           

يوضع ملف الرتشح والعرض اتلقين والعرض املايل يف أظرفة منفصلة ومقفلة  " :على أن 142-12من م.ر.ر  62ـ تنص المادة   1
تسمية املؤسسة ومرجع طلب العروض وموضوعه، وتتضمن عبارة "ملف الرتشح " أو " عرض تقين " أو عرض بإحاكم يبني لك منها 

مايل "، حسب احلالة، وتوضع هذه األظرفة يف ظرف أخر مقفل بإحاكم ومغفل وحيمل عبارة " ال يفتح إال من طرف جلنة فتح األظرفة 
 "عروض وتقييم العروض ـ طلب العروض رقم ... ـ موضوع طلب ال

 .141، ص. 1001 مرص،ـ أمحد حممود مجعة، العقود اإلدارية طبقا ألحاكم قانون املناقصات واملزايدات اجلديد، منشأة املعارف،   2
 .81، ص. املرجع السابق فياليل، عيلـ يف رشح هذه الصورة من صور االجياب راجع:   3

ني  أجل للقبول الزتم املوجب بابلقاء ىلع إجيابه إىل انقضاء 61ـ تنص املادة   4  هذا األجل " من القانون املدين ىلع أنه: " إذا عح

ـ ىلع الرغم من نص املرسوم اجلديد املتضمن تنظيم الصفقات العمومية ) كسابقه ( ىلع حتديد جدول زمين بلدء اتلعامل الكرتونيا   5
منه، تظل إماكنية تطبيق اتلعاقد الكرتونيا بعيدة املنال، ىلع األقل يف الوقت الراهن،  104يف جمال إبرام الصفقات العمومية يف املادة 

ساؤل مطروح بصفة اعمة حول آيلات اإلجياب و القبول و العدول إلخ....يف العقود االلكرتونية و تطبيقاتها يف اجلزائر، يف خاصة و الت
هذا املعىن: نور اهلدى مرزوق ، الرتايض يف العقود االلكرتونية، مذكرة ماجستري، لكية احلقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود 

 . 109، ص.  1011/1011معمري، تزيي وزو، 

 .امللىغ736-51من م.ر.ر  11الفقرة اخلامسة من املادة  742-51م.ر.ر من  66تقابل الفقرة اخلامسة من املادة  - 6
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زيد من العروض للمصلحة هو يوم يمكن فيه تقديم املو، املدة املحددة تلحضري العروض "من 
كما  .(1)ال يمكن القيام به طاملا اكن من املعقود اجتماع جلنة فتح األظرفة فيه  ما هواملتعاقدة، و

 (2)انما هو اخالل  ريح بمبدأ املساواة بني املتناقصني "د امليعاد أن " قبول أحد العطاءات بع

عالقة بتحديد قواعد فتح  يثور التساؤل هل لصيغة طلب العروض، من ناحية أخرى            
 وهل توجد قواعد اعمة متبعة يف لك احلاالت؟ اليت ينبيغ اتباعها األظرفة 

للبحث يف ذلك، يتم اتلطرق للقواعد العامة يف فتح األظرفة )أوال(، ثم القواعد اخلاصة            
بفتح األظرفة يف حاليت  طلب العروض املفتوح وطلب العروض مع اشرتاط قدرات دنيا )ثانيا( 

ارة )ثاثلا(، وحالة املسابقة)رابعا(، وحالة الرتايض بعد االستش وحالة طلب العروض املحدود
 )خامسا(.

 القواعد العامة يف فتح األرظرفةأوال: 

تقييم العروض تقوم بمهام مشرتكة، تطبق وة أوال إىل أن جلنة فتح األظرفة جتدر اإلشار            
ام امله هذا انلص فقد حدد .(3) 742-51من م.ر.ر  25، حددتها املادة ىلع لك أشاكل العروض

 ىلع حيث تعمل ،فتح األظرفةل اجتماعهاتقييم العروض عند األساسية للجنة فتح األظرفة و
 تسجيل العروض تبعا تلاريخ ايداعها، وتعد قائمة بالوثائق واملحتويات اليت يتضمنها لك عرض،

                                                           

واملقصود أنه ال يمكن  . 571.ص املرجع السابق، ، الفساد يف جمال الصفقات العمومية، آيلات مواجهة نادية تياب - 1
 االستفادة من ايلوم األخري بكامله، حيث قد تتوقف عملية استالم العروض يف منتصف ايلوم فقط.

 .86ص.  رجع السابق،ـ سمري صادق، امل 2

بموجب تقييم العروض املنشأة ظرفة من طرف جلنة فتح األظرفة ويتم فتح األ "ىلع أنه:  142-12من م.ر.ر  21ة ـ تنص املاد  3
 : ة وتقييم العروض باملهام اآلتية، تقوم جلنة فتح األظرفمن هذا املرسوم. وبهذه الصفة 561املادة  أحاكم

تعد قائمة املرشحني أو املتعهدين حسب ترتيب تاريخ وصول أظرفة ملفات ترشحهم أو عروضهم  ،تثبت صحة تسجيل العروض 
توقع باحلروف األوىل  تعد قائمة الوثائق اليت يتكون منها لك عرض، حتملة،اتلخفيضات املتوضيح حمتوى ومبالغ املقرتحات و مع

حترر املحرض أثناء انعقاد اجللسة اذلي يوقعه مجيع أعضاء  ىلع وثائق األظرفة املفتوحة اليت ال تكون حمل طلب استكمال،
تدعو املرشحني أو املتعهدين،  اللجنة،اللجنة احلارضين، واذلي جيب أن يتضمن اتلحفظات املحتملة املقدمة من قبل أعضاء 

عند االقتضاء كتابيا عن طريق املصلحة املتعاقدة، إىل استكمال عروضهم اتلقنية، حتت طائلة رفض عروضهم، بالوثائق انلاقصة 
تح األظرفة. ومهما ( أيام ابتداء من تاريخ ف51أو غري الاكملة املطلوبة، باستثناء املذكرة اتلقنية اتلربيرية، يف آجل أقصاه عرشة )

 يكن من أمر، تستثىن من طلب االستكمال لك الوثائق الصادرة عن املتعهد املتعلقة بتقييم العروض،
تقرتح ىلع املصلحة املتعاقدة، عند االقتضاء، يف املحرض، إعالن عدم جدوى اإلجراء حسب الرشوط املنصوص عليها يف املادة 

لحة املتعاقدة األظرفة غري املفتوحة إىل أصحابها من املتعاملني االقتصاديني، عند ترجع عن طريق املص من هذا املرسوم، 41
 "االقتضاء، حسب الرشوط املنصوص عليها يف هذا املرسوم 
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"وتمثل الكتابة هنا اجراء جوهريا  تدعو أصحاب العروض انلاقصة الستكمال الوثائق املطلوبة.و
 .(1)يرتتب ىلع خمالفته بطالن اإلجراءات اليت تقوم بها هذه اللجنة" 

ه: تنص ىلع أن 742-51من م.ر.ر  567 جتدر اإلشارة إىل أن الفقرة اثلانية من املادةو            
هما يكن تصح م ،تقييم العروض يف حصة فتح األظرفةأن اجتمااعت جلنة فتح األظرفة و غري"

ء يسمح عدد األعضا جيب أن تسهر املصلحة املتعاقدة ىلع أنعدد أعضائها احلارضين. و
والسؤال املطروح بهذا الصدد كيف يمكن لعضو واحد  .(2)"احلارضين بضمان شفافية اإلجراء

 .(3) اذلكرسالفت  25أو لعضوين القيام باملهام املحددة يف نص املادة 

وبهذا الصدد، يرى ابلعض " أن غياب أحد أعضاء اللجنة سواء أكانت جلنة فتح             
يه يف أساسها تعد املضاريف أم جلنة ابلت فيها أمر ُيل بضمانات حمققة نص عليها القانون 

 .(4)أشاكال جوهرية مقررة لصالح مقديم العطاءات"

طلب العروض املفتوح مع اشرتاط يف حاليّت طلب العروض املفتوح و قواعد فتح األرظرفة: ثانيا
 قدرات دنيا

تقتيض بعض الصفقات اليت تربمها اجلمااعت املحلية إتباع أسلوب طلب العروض              
، خاصة بالنسبة للحاجات اليت ال نيااملفتوح أو طلب العروض املفتوح مع اشرتاط قدرات د

يف مثل هذه احلاالت تتاح و .(5) سية أو تكنولوجية معقدة أو مركبةهندتتطلب رشوطا تقنية أو 
                                                           

 .109، ص.1006رجع السابق، جابر جاد نصار، املـ   1

: منه 574فقد نصت املادة  ،(امللىغ) 736-51ان املرسوم الرئايس رقم تم اإلبقاء ىلع هذا احلكم رغم انتقاده يف ظل رسي -  2
ىلع أنه:  742-51من م.ر.ر  567نص املادة  إن أضاف، و"تصح اجتمااعت جلنة فتح األظرفة مهما يكن عدد أعضائها احلارضين "
ي يظل قائما لكن التساؤل اذلو ".ارضين بضمان شفافية اإلجراءجيب أن تسهر املصلحة املتعاقدة ىلع أن يسمح عدد األعضاء احلو"

( 567املادة د أفسح تنظيم الصفقات العمومية )قاقدة ىلع حتقيق" شفافية اإلجراء"، ويتمحور حول كيفي ة ضمان سهر املصلحة املتع
 ؟ونصابها هذه اللجنة تعاقدة يلحدد تشكيلة وقواعد سرياملجال أمام مسؤول املصلحة امل

 .118الفساد يف جمال الصفقات العمومية، املرجع السابق، ص. : نادية تياب، آيلات ماكفحة ـ يف هذا املعىن  3

 .102ـ جابر جاد نصار، املرجع السابق، ص.  4

طلب العروض املفتوح هو إجراء يمكن من خالهل أي مرتشح مؤهل أن يقدم  ىلع أن:" 742-51من م.ر.ر  43تنص املادتان ـ   5
طلب العروض املفتوح مع اشرتاط قدرات دنيا هو إجراء يسمح فيه للك  من نفس املرسوم ىلع أن: " 44". وتنص املادة تعهدا 

املرشحني اذلين تتوفر فيهم بعض الرشوط ادلنيا املؤهلة اليت حتددها املصلحة املتعاقدة مسبقا قبل إطالق اإلجراء، بتقديم تعهد. وال 
القدرات اتلقنية واملايلة واملهنية الرضورية تلنفيذ  ختص الرشوط املؤهلة يتم انتقاء أويل للمرشحني من طرف املصلحة املتعاقدة.

 ". وتكون متناسبة مع طبيعة وأهمية وتعقيد املرشوع ةالصفق
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، حيث ال يتطلب اختيار األنسب منهم ممكن من املتعاملني االقتصاديني الفرصة ألكرب قدر
فتح و ثم استقبال العروض ،ىلسوى القيام بطلب عروض ىلع انلحو السابق بيانه يف مرحلة أو

اختيار أكرثها مالئمة حلاجة ريا تقييم العروض وحتليلها وأخاألظرفة خالل جلسة واحدة، و
 .(1)ملصلحة املتعاقدة 

فتح لك   املذكورتنياتلنياحليتم يف ، (2)742-51من م.ر.ر  21ووفقا نلص املادة ، وعليه          
قنية واملايلة " يف جلسة علنية، خالل نفس اجللسة "، وتقوم العروض اتلملفات الرتشيحات و

املشار إيلها  25تقييم العروض بتطبيق لك القواعد املنصوص عليها يف املادة فتح األظرفة وجلنة 
تتلخص هذه القواعد يف رضورة و .ا باألشاكل األخرى لطلبات العروضإال  ما اكن متعلقا منه

 قيام اللجنة:

رفة إعداد قائمة املتعهدين حسب تاريخ وصول أظو ،(3) إثبات صحة تسجيل العروض-5
 .اتلخفيضات املحتملةاملقرتحات و مع توضيح حمتوى، فات عروضهممل
 (4). الوثائق اليت يتكون منها لك عرض إعداد قائمة-7

                                                           

حرصه إال إذا ال تلجأ إىل تقييد اتلنافس وو، تكريسا ملبدأ املنافسةاملصلحة املتعاقدة  هو ما جيب أن تسىع تلحقيقهو -  1
حيدد ابلحث عن الرشوط األكرث مالئمة تلحقيق األهداف  ىلع أن: " 742-51من م.ر.ر  11تنص املادة ، اقتضت الرضورة ذلك

يدخل هذا االختيار ضمن اختصاصات املصلحة اختيار كيفية إبرام الصفقات. و ،مصلحة املتعاقدة يف إطار مهمتهااملسطرة لل
 قدة اليت تترصف وفق هذا املرسوم "املتعا

يتم فتح األظرفة املتعلقة بملف الرتشح والعروض اتلقنية : " ىلع أن 742-51من م.ر.ر  21نص الفقرة األوىل من املادة تـ   2
من هذا املرسوم.  66واملايلة يف جلسة علنية، خالل نفس اجللسة، يف تاريخ وساعة فتح األظرفة املنصوص عليهما يف املادة 

أو املتعهدين حلضور جلسة فتح األظرفة، حسب احلالة، يف إعالن املنافسة أو عن طريق  وتدعو املصلحة املتعاقدة لك املرشحني
 ". رسالة موجهة للمرشحني أو املتعهدين

نتحيث تتم هذه العملية بشلك علين من خالل ذكر أسماء مقديم العروض، و قيمة عروضهم ....، و قد  -  3 بعض اتلنظيمات املطبقة  مك 
؛ فقد نص قانون الصفقات العمومية املغريب ، يف  املتنافسني من تقديم عروضهم حال انعقاد جلسة فتح األظرفة،  ىلع الصفقات العمومية

يفتتح رئيس اللجنة اجللسة ويدعو املتنافسني احلارضين اذلين لم  ....تكون جلسة فتح أظرفة املتنافسني عموميةىلع أن: " منه  36املادة 
    .."ها ىلع الفوربعد أن يسلمو أظرفتهم يودعوا

يوضع ملف الرتشح  عرض مايلن تشتمل العروض ىلع ملف الرتشح وعرض تقين وجيب أ ىلع أنه: " 742-51من م.ر.ر  62ـ تنص املادة  4
تتضمن سسة ومرجع طلب العروض وموضوعه، ومقفلة بإحاكم، يبني لك منها تسمية املؤة منفصلة والعرض املايل يف أظرفوالعرض اتلقين و

حيمل ألظرفة يف ظرف أخر مقفل بإحاكم ومغفل وتوضع هذه اعرض مايل "، حسب احلالة. وعبارة " ملف الرتشح " أو " عرض تقين " أو " 
    تقييم العروض ـ طلب العروض رقم ...ـ موضوع طلب العروض ".ح إال من طرف جلنة فتح األظرفة وعبارة " ال يفت

 =                                            يشهد املتعهد أو املرتشح يف اتلرصيح بالرتشح أنه :  ترصيح بالرتشح :- :يتضمن ملف الرتشح ما ييل-5  
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 (1) اتلوقيع باحلروف األوىل ىلع وثائق األظرفة املفتوحة اليت ال تكون حمل طلب استكمال-3
متضمنا قبل مجيع أعضاء اللجنة احلارضين توقيعه من رير املحرض أثناء انعقاد اجللسة، وحت-4
 .حفظات املحتملة املقدمة من قبلهماتل
تابيا عن طريق املصلحة املتعاقدة، إىل استكمال عروضهم ، عند االقتضاء كملتعهدينتدعو ا-1

تثناء املذكرة باسنلاقصة أو غري الاكملة املطلوبة ، بالوثائق ااتلقنية، حتت طائلة رفض عروضهم
                                                                                                                                                                                     

 من هذا املرسوم، 11و 21مومية طبقا ألحاكم املادتني غري مقىص أو ممنوع من املشاركة يف الصفقات الع*=    
  اإلشارة " ال  ءء " ويف خالف( أشهر حتتوي ىلع3القضائية الصادرة منذ أقل ن ثالثة )ليس يف حالة تسوية قضائية وأن صحيفة سوابقه *

أو صحيفة السوابق القضائية باملرشح تتعلق لقضايئ وصحيفة السوابق القضائية. و، فإنه جيب أن يرفق العرض بنسخة من احلكم اذلك
 =                                           ،برشكةام للمؤسسة عندما يتلق األمر تعلق األمر بشخص طبييع واملسري  أو املدير العاملتعهد عندما ي

بلناء ابلطالة انلامجة عن األحوال اجلوية لقطااعت اامللكفة بالعطل املدفوعة األجر وجتاه اهليئة استوىف واجباته اجلبائية وشبه اجلبائية و*
 ،بية اليت سبق هلا العمل باجلزائراملؤسسات األجنة للمؤسسات اخلاضعة للقانون اجلزائري وواألشغال العمومية والري، عند االقتضاء، بالنسب

احلرف فيما ُيص احلرفيني الفنيني أو هل ابلطاقة الفني ة للحريف، فيما ُيص جاري أو سجل الصناعة اتلقليدية ومسجل يف السجل اتل*
 ،لرشاكت اخلاضعة للقانون اجلزائرييما ُيص ايستويف اإليداع القانوين حلساب رشكته ف* موضوع الصفقة،

 ،بالزناهة ترصيح- ،بية اليت سبق هلا العمل باجلزائر، بالنسبة للمؤسسات اجلزائرية و املؤسسات األجنحاصل ىلع رقم اتلعريف اجلبايئ*
لك وثيقة تسمح بتقييم قدرات  - ،الوثائق اليت تتعلق باتلفويضات اليت تسمح لألشخاص بإلزام املؤسسة  - ،القانون األسايس للرشاكت

 قتضاء ،املرشحني أو املتعهدين أو ، عند االقتضاء ، املناولني أ / قدرات مهنية : شهادة اتلأهيل و اتلصنيف ، اعتماد أو شهادة اجلودة عند اال
 ،ية واملادية واملراجع املهنيةلوسائل البرشا :ج / قدرات تقنية ب / قدرات مايلة :وسائل مايلة مربرة باحلصائل املايلة و املراجع املرصفية .

لك وثيقة تسمح بتقييم العرض اتلقين : مذكرة تقنية تربيرية و لك وثيقة مطلوبة  -ترصيح باالكتتاب ،  - يتضمن العرض اتلقين ما ييل :-3 
ألخذ و ،رة "قرئ و قبل " مكتوبة خبط ايلددفرت الرشوط اذلي حيتوي يف آخر صفحته ىلع العبا - من هذا املرسوم  21تطبيقا ألحاكم املادة 

، حسب الفنانني أو مع املؤسسات املصغرةال سيما منها تلك اليت تنفذ يف اخلارج و اليت تربم مع و، خصوصية بعض الصفقات يف االعتبار
 .املطلوب من املرشحني اإلداري  ، فانه يمكن املصلحة املتعاقدة تكييف حمتوى امللفأدناه 12ملنصوص عليها يف املادة الرشوط ا

واجلزايف. السعر اإلمجايل  تفصيل- ،تفصيل كيم وتقديري- ،األسعار بالوحدة جدول-تعهد،  رسالة-يأيت: يتضمن العرض املايل ما -3 
 اتلفصيل-بالوحدة، الفريع لألسعار  اتلفصيل-اآلتية: ، أن تطلب الوثائق ومبلغهايمكن املصلحة املتعاقدة حسب موضوع الصفقة 

 .."الوصيف اتلقديري املفصل .
ة رقم  - 1 )امللىغ( ، و قد بني  اتلوضيح القانوين  736-51من املرسوم الرئايس رقم  577من املادة  14يقابل هذا انلص املط 

، الغرض من إجراء اتلوقيع باحلروف األوىل و  7157-14-51املؤرخ يف  1115لقسم الصفقات العمومية بوزارة املايلة ، رقم 
من  577ء اتلوقيع باحلروف األوىل ىلع لك وثائق األظرفة املفتوحة املشار إيلها يف املادة كيفية جتسيده : " إن الغرض من إجرا

املتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، املعدل و املتمم ، هو ضمان  7151أكتوبر  12املؤرخ يف  736-51املرسوم الرئايس رقم 
 أدرجت يف عروض املتعهدين ...يمكن جتسيد اتلوقيع أن الوثائق موضوع تقييم العروض و الرقابة ، يه نفس الوثائق اليت

تبىق كيفيات تطبيق عملية ا قيمة دامغة )خاتم، إمضاء، الخ( وباحلروف األوىل ىلع لك وثائق األظرفة املفتوحة بكل الوسائل هل
ص.  .12امللحق رقم   .اليت تتبعها جلنة فتح األظرفة " اتلوقيع باحلروف األوىل من صالحيات ومسؤويلة املصلحة املتعاقدة

514. 
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تستثىن من ، ويام ابتداء من تاريخ فتح األظرفة( أ51، يف آجل أقصاه عرشة )تلربيريةاتلقنية ا
 .املتعهد املتعلقة بتقييم العروض طلب االستكمال لك الوثائق الصادرة عن

 . ، عند االقتضاء، يف املحرض، إعالن عدم جدوى اإلجراءتقرتح ىلع املصلحة املتعاقدة-6

تقييم العروض نة فتح األظرفة و، اتلقي د اتلام بها من قبل جلالقواعدتقتيض مرااعة هذه             
. لة القانونية للمتعهد املعين بهامنح امله، ولب األخرية استكمال وثائق ناقصةخاصة يف حالة ط

 حالة طلب العروض املحدودقواعد فتح األرظرفة يف ثاثلا: 

ة هلذا انلوع من طلبات الصورة العملي، فإن (1) 742-51من م.ر.ر  41وفقا نلص املادة             
قاء أوىل للمرتشحني وفقا حيث يتم يف املرحلة األوىل انت ،العروض، تتضمن مرحلتني متتابعني

يتم يف املرحلة اتلايلة استشارة عدد حمدد من و . اليت حتددها املصلحة املتعاقدةاملعايريلألسس و
إىل طلب العروض املحدود، عند تسلم  جيري اللجوءل "ذلين تم انتقاؤهم أويلا من قباملرتشحني ا

 إما ىلع مرحلة واحدة "أدناه، و 46تني طبقا ألحاكم املادة إما ىلع مرحل العروض اتلقنية

ة من نصت الفقرة األخري إذ ،قواعد فتح األظرفة ىلع مرحلتني، تتم إجراءات وعليهو            
، حيدد أجل حتضري ةيف حالة اإلجراءات املحدود ىلع أنه: " 742-51من م.ر.ر  66املادة 

أخر ساعة إليداع ملفات الرتشيحات حسب الرشوط املنصوص عليها يف تاريخ والرتشيحات و
 حالة ويفىلع أنه: "  742-51من م.ر.ر  21من املادة  كما نصت الفقرة اثلاثلة. "هذه املادة 

 قة بالعروض اتلقنية أو العروض اتلقنية، يتم فتح األظرفة املتعلإجراء طلب العروض املحدود

                                                           

، يكون املرشحون اذلين حدود هو إجراء الستشارة انتقائيةطلب العروض امل ىلع أن: " 742-51من م.ر.ر  41تنص املادة ـ   1
 .من قبل مدعوين وحدهم تلقديم تعهدتم انتقاؤهم األويل 

اذلين ستتم دعوتهم تلقديم تعهد، بعد انتقاء أويل،  يمكن املصلحة املتعاقدة أن حتدد يف دفرت الرشوط العدد األقىص للمرشحني
 ( منهم.1خبمسة )

عقدة وتنفذ املصلحة املتعاقدة االنتقاء األويل الختيار املرشحني إلجراء املنافسة عندما يتعلق األمر بادلراسات أو بالعمليات امل
سلم العروض اتلقنية، إما ىلع مرحلتني طبقا وجيري اللجوء إىل طلب العروض املحدود، عند ت و / أو ذات األهمية اخلاصة.

 أدناه، وإما ىلع مرحلة واحدة. 46ألحاكم املادة 
عندما يطلق اإلجراء ىلع أساس مواصفات تقنية مفصلة معدة بالرجوع إىل مقاييس و / أو -ىلع مرحلة واحدة:  -5

 وظيفية.جناعة يتعني بلوغها أو متطلبات 
إذا لم تكن املصلحة املتعاقدة قادرة ىلع  وظييف،اإلجراء ىلع أساس برنامج عندما يطلق  استثناء،-مرحلتني: ىلع  -7

 "... حىت بصفقة دراسات حاجاتها،حتديد الوسائل اتلقنية تللبية 
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  "العروض املايلة ىلع مرحلتني ة وانلهائي 

يتم وفقا  ظرفة يف حالة طلب العروض املحدود، أن فتح األيتضح من هذه انلصوص            
اية من املرتشحني تقديم إذ يحطلب يف ابلد ،ليت تقوم بها املصلحة املتعاقدةلتسلسل اإلجراءات ا

تتم دعوة املرشحني اذلين وقع عليهم االختيار  هذا األخري ىلع إثر تقييمو .فقط شحملف تر
، و إما واحدة ، إذا اكن طلب العروض ىلع مرحلةعرض مايلتلقديم عرض تقين وإما  األويل

و يف هذه الصورة طلب العروض املحدود ىلع مرحلتني،  إذا اكن فقط تلقديم عرض تقين أويل
حتديد أصحاب  بناء ىلع تقييمه يتمو األويل أوال، عملية تقييم العرض اتلقين تمتاألخرية 

تقييم العروض جلنة فتح األظرفة وتقديم عروض تقنية نهائية، وتقوم العروض اذلين يسمح هلم ب
، ثم فتح أظرفة العروض املايلة للمرشحني اذلين تقييمهاو )انلهائية( بفتح أظرفة العروض اتلقنية

  .بعد ذلك (1)هم اتلقنية ، و تقوم بتقييمها قبلت عروض

  عد فتح األرظرفة يف حالة املسابقةقوا رابعا:

املسابقة يه إجراء يضع رجال الفن يف ىلع أن: "  742-51ن م.ر.ر م 24تنص املادة             
، خمطط أو مرشوع أدناه 41كيم املذكورة يف املادة منافسة الختيار، بعد أخذ رأي جلنة اتلح

مصمم استجابة لربنامج صاحب املرشوع قصد اجناز عملية تشتمل ىلع جوانب تقنية أو 
تمنح الصفقة و .الصفقة ألحد الفائزين باملسابقة ، قبل منحاقتصادية أو مجايلة أو فنية خاصة

ىت وح ".ن عرض من انلاحية االقتصادية ...بعد املفاوضات للفائز باملسابقة اذلي قدم أحس
 21فقد نصت املادة ، بالنسبة للمسابقة إجراءات خاصة، تحت بَع معرفة العرض األحسنيتسىن 
، يتم فتح ويف حالة إجراء املسابقة ىلع أنه: "امسة اخليف فقرتيها الرابعة و 742-51ر.ر من م.

 . والعروض املايلة ىلع ثالث مراحلاخلدمات ظرفة املتعلقة بالعروض اتلقنية واأل
 ال يتم فتح أظرفة العروض املايلة للمسابقة إالو .فتح أظرفة اخلدمات يف جلسة علنية ال يتمو

                                                           

 ، تعجزيية أو مرهقةاملتعلقة بإجراءات إبرام الصفقاتالرشوط شاكل املتبعة يف طلبات العروض وـ يفرتض أال  تكون األ  1
 تكون املصالح املتعاقدة مسؤولة يف حال تعمدت ذلك، يف هذا املعىن:، كما ينبيغ أن بالنسبة للمتعاملني االقتصاديني

" Éviter le risque pénal au cours des procédures de passation des marchés publics et des délégation de service 
public ". Nicolas CHARREL, Marché et délégation des services public - Le risque pénal -, LE MONITEUR, 2001, p. 
85. 



 : الرقابة القبلية ادلاخلية ىلع صفقات اجلمااعت املحليةالفصل األول

 

18 
 

من هذا  41تقييم اخلدمات من قبل جلنة حتكيم كما هو منصوص عليها يف املادة  تيجةبعد ن 
 "املرسوم 
العروض  وأظرفيتم أوال فتح ملفات الرتشيحات  ،ستالم ملفات املتنافسنيفبعد ا            

 تقييم إثر ىلع، وض اخلدمات " يف جلسة غري علنية "بعد ذلك تحفتح أظرفة عرواتلقنية فقط، و
 ة وفقا ملا تقرره اللجنة، يتم فتح أظرفة العروض املايلكاخلدمات من قبل اللجنة املختصة بذل

مفتوحة مع ون تك كما قد،  أن املسابقة قد تكون حمدودة، إىليشار بهذا الصددو .(1) األخرية
 يف الصورة األخرية تطبق، ووىل تطبق القواعد املذكورة أنفافيف الصورة األ ،اشرتاط قدرات دنيا

 .(2)742-51من م.ر.ر  41ها يف املادة القواعد املنصوص علي

 ة يف حالة الرتايض بعد االستشارةقواعد فتح األرظرفخامسا: 

 االستشارة يف حالة إعالن عدم جدوى طلب العروضيمكن اللجوء إىل الرتايض بعد             
ء اكن طلب العروض مفتوح أو حمدود(، حبيث ال يقدم أي عرض، أو يقدم سواللمرة اثلانية )

 .د تقييمها ال يتم تأهيل أٍي منهابعو احد أو أكرثعرض و

ذلك يف اء، ومن صيغ إبرام الصفقات العمومية ابتدكما يمكن اللجوء إىل هذه الصيغة              
فتح األظرفة يف حالة يف بيان قواعد و .(3) 742-51من م.ر.ر  15حاالت ذكرتها املادة 

                                                           

يفهم من ذلك محاية امللكية الفكرية اكن قد إن علنية جلسة فتح أظرفة اخلدمات، وسبب عدم  742-51لم يبني م.ر.ر   -  1
 .خصيصا للمسابقةإعدادها ويتم صنعها أو أعمال أخرى، ملقدميها، فقد تتضمن اخلدمات هيالك أو تصميمات أو جمسمات، 

تكون مسابقة و تكون املسابقة حمدودة أو مفتوحة مع اشرتاط قدرات دنيا.ىلع أن: "  742-51من م.ر.ر  41ـ تنص املادة  2
، جيب أن ضافة إىل ذلكإلباابقة ىلع برنامج ونظام املسابقة، وجيب أن يشتمل دفرت رشوط املس اإلرشاف ىلع اإلجناز حمدودة وجوبا.

جيب أن حيدد دفرت الرشوط املتعلق بمسابقة ختص  .وط ىلع كيفيات االنتقاء األويل، عند االقتضاء، وتنظيم املسابقةينص دفرت الرش
رفة تقديم أظيف إطار مسابقة حمدودة، يدىع املرشحون يف مرحلة أوىل إىل  لغالف املايل اتلقديري لألشغال.مرشوع اجناز أشغال، ا

العرض إىل تقديم أظرفة العرض اتلقين واخلدمات و تقييمها، ال يدىعملفات الرتشيحات فقط. وبعد فتح ملفات أظرفة الرتشيحات و
 اذلين يمكن املصلحة املتعاقدة أن حتدد يف دفرت الرشوط العدد األقىص للمرشحني .رشحون اذلين جرى انتقاؤهم األويلاملايل إال امل

 "( منهم 1، خبمسة )يم تعهد، بعد اتقاء أويلستتم دعوتهم تلقد
 :يف احلاالت اآلتية ىلع أن: " تلجأ املصلحة املتعاقدة إىل الرتايض بعد االستشارة 742-51من م.ر.ر  15تنص املادة ـ   3
ال  اخلدمات اخلاصة اليتيف حالة صفقات ادلراسات واللوازم و-7عندما يعلن عدم جدوى طلب العروض للمرة اثلانية،-5

تستلزم طبيعتها اللجوء إىل طلب عروض. وحتدد خصوصية هذه الصفقات بموضوعها أو بضعف مستوى املنافسة أو بالطابع 
فقات يف حالة الص-4 ،سات العمومية السيادية يف ادلولةيف حالة صفقات األشغال اتلابعة مبارشة للمؤس-3الرسي للخدمات ،

طار ، يف إيف حالة العمليات املنجزة-1 تتالءم مع آجال طلب عروض جديد،تها الاكنت طبيعاملمنوحة اليت اكنت حمل فسخ، و
 اسرتاتيجية اتلعاون احلكويم ..."
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 بهذا الصدديتبني  أن فتح األظرفة ، (1) 742-51من م.ر.ر  17بانلظر نلص املادة االستشارة و
، مع استشارة املتعاملني االقتصاديني ، أيا اكنت الصيغة املتبعة يفيكون ىلع مرحلة واحدة
 . ، بعد عملية تقييم العروضصلحة املتعاقدة مع اعرض أو أكرثمالحظة إماكنية تفاوض امل

وبعد الفراغ من عملية فتح األظرفة ىلع انلحو املبني، تعمل جلنة فتح األظرفة وتقييم             
 العروض ىلع ابلدء يف حتليل وتقييم ووزن العروض وفقا لقواعد حمددة.

 الفرع اثلالث
 قواعد تقييم العروض 

 يف خمتلف أشاكل العروض ، يؤخذ بهااعد تقييم العروض إىل قواعد اعمةتنقسم قو            
 .(2) موضوع الصفقة املراد إبرامهاوقواعد خاصة مرتبطة بشلك طلب العروض املعين و

فما يه  وتستعمل هذه القواعد من أجل اتلوصل إىل أفضل العروض ومعرفة العارض املؤهل.
 مراحل تقييم العروض وما هو التسلسل املتبع بصددها؟

                                                           

برسالة  ىلع أن: " تستشري املصلحة املتعاقدة املؤسسات اليت شاركت يف طلب العروض 742-51من م.ر.ر  17تنص املادة ـ   1
م اخلاصة بطلب العروض. ويمكن املصلحة املتعاقدة تقليص مدة حتضري نفس دفرت الرشوط، باستثناء األحاكاستشارة، و

 العروض. وال ُيضع دفرت الرشوط دلراسة جلنة الصفقات العمومية.
إذا قررت املصلحة املتعاقدة استشارة مؤسسات لم تشارك يف طلب العروض، فإنه جيب عليها نرش اإلعالن عن االستشارة و

اء األحاكم اخلاصة  هذا املرسوم. وتستعمل املصلحة املتعاقدة نفس دفرت الرشوط باستثنحسب األشاكل املنصوص عليها يف
وإذا حتتم ىلع املصلحة املتعاقدة تعديل بعض أحاكم دفرت الرشوط اليت تمس رشوط املنافسة، فإنه جيب عليها  .بطلب العروض

اخلدمات جديد. حتدد قائمة ادلراسات واللوازم وتقديمه دلراسة جلنة الصفقات العمومية املختصة وإطالق طلب عروض 
أعاله، بموجب مقرر من اهليئة العمومية السيادية لدلولة أو مسؤول  15من املادة  3و 7اخلاصة واألشغال املذكورة يف املطتني 

 ة للصفقات، حسب احلالة،(، بعد أخذ رأي جلنة الصفقات للهيئة العمومية أو اللجنة القطاعي1اهليئة العمومية أو الوزير املعين )
 15من املادة  1و 4و  3و 7يتم جلوء املصلحة املتعاقدة إىل الرتايض بعد االستشارة يف احلاالت املنصوص عليها يف املطات 

فيما ُيص و، تلأشرية جلنة الصفقات املختصة. استشارة ىلع أساس دفرت رشوط ُيضع، قبل الرشوع يف اإلجراء، برسالة أعاله
املايلة املنصوص بصفة جوهرية للمقتضيات اتلقنية واليت تكون مطابقة تجيب حلاجات املصالح املتعاقدة و تسالعروض اليت

تقييم العروض أن تطلب بواسطة املصلحة املتعاقدة كتابيا، من ط، فإنه يمكن جلنة فتح األظرفة وعليها يف دفرت الرشو
ت أو تفصيالت بشأن عروضهم. كما يمكنها أن تطلب منهم استكمال املتعاملني االقتصاديني اذلين تمت استشارتهم، توضيحا

ينها وترأسها جترى املفاوضات من طرف جلنة تعتتفاوض حول رشوط تنفيذ الصفقة. ويمكن املصلحة املتعاقدة أن . وعروضهم
املصلحة املتعاقدة السهر ىلع  جيب ىلعمن هذا املرسوم. و 1يف املادة  ، يف ظل احرتام األحاكم املنصوص عليهااملصلحة املتعاقدة

ارة وال تستلم أي عندما تلجأ املصلحة املتعاقدة مبارشة إىل الرتايض بعد االستش ضمان إماكنية تتبع أطوار املفاوضات يف حمرض.
 "، تعلن عدم جدوى اإلجراء ...عرض أو أنه ال يمكن، بعد تقييم العروض املستلمة، اختيار أي عرض

، فال يتضمن أسلوب ليت حتكم إبرام الصفقات العموميةجيب تقييم العروض ىلع ضوء املبادئ األساسية ا ،ـ ويف لك احلاالت  2
 -                                         .Nicolas CHARRL , op.cit., p. 92 :مضة ختل باملساواة بني العارضنياتلقييم معايري تميزيية أو اغ
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ملعرفة ذلك، ال بد من اتلطرق للقواعد العامة يف تقييم العروض واختيار املتعامل               
قييم العروض باالستعانة بلجنة تقنية أو جلنة حتكيم أو تنظيم اجتمااعت املتعاقد )أوال(، ثم تل
 )ثانيا(. ادينيمع املتعاملني االقتص

 املتعامل املتعاقد تأهيلو معايري اختيارو تقييم العروضالقواعد العامة يف أوال: 

وض بضوابط قياس ووزن ما يقرتحه العارض من خدمات تتعلق قواعد تقييم العر            
بالوضع أساسا مستويات خدمية أو تكنولوجية أو تقنية حمددة، بينما يرتبط اتلأهيل سعار ووأ

 خربات موثقة.ما حيوزه من مؤهالت والقانوين واملهين للعارض، و

 القواعد العامة يف تقييم العروض-أ

جلنة فتح القيود اليت تلزتم بها دئ وتتمثل القواعد العامة يف تقييم العروض يف مجلة املبا          
املقدمة من  املايلةوالعروض اتلقنية و للرتشيحاتحال تقييمها ، األظرفة وتقييم العروض

يف تقييم العروض عموما، . تتمحور هذه القواعد حول املهام املشرتكة املتعاملني االقتصاديني
 .يحات والعروض اتلقنية بصفة خاصةتقييم الرتشو

 لقواعد املشرتكة يف تقييم العروضا-1

العروض تقييم جلنة فتح األظرفة و ىلع (1) 742-51من م.ر.ر  27أوجب نص املادة              
املطابقة  القيام بعدة مهام أويلة عند تقييم العروض، أوهلا اقصاء الرتشيحات والعروض غري

                                                           

تقييم العروض املنصوص عليها لعروض من طرف جلنة فتح األظرفة ويتم تقييم ا أن: "، ىلع 742-51من م.ر.ر  27تنص املادة ـ   1
 :ة وتقييم العروض باملهام اآلتيةبهذه الصفة تقوم جلنة فتح األظرفو .هأعال 25يف املادة 

 ..، و / أو ملوضوع الصفقة.املعد طبقا ألحاكم هذا املرسومط العروض غري املطابقة ملحتوى دفرت الرشوإقصاء الرتشيحات و-5
تقوم يف مرحلة أوىل و .ية املنصوص عليها يف دفرت الرشوطاملنهجحتليل العروض ابلاقية يف مرحلتني، ىلع أساس املعايري وتعمل ىلع -7

تقوم يف و .املنصوص عليها يف دفرت الرشوط مةبالرتتيب اتلقين للعروض مع إقصاء العروض اليت لم تتحصل ىلع العالمة ادلنيا الالز
 .ة اتلخفيضات املحتملة يف عروضهممرحلة ثانية بدراسة العروض املايلة للمتعهدين اذلين تم تأهيلهم األويل تقنيا مع مرااع

 : ن عرض من حيث املزايا االقتصادية، املتمثل يف العرض، بانتقاء أحستقوم، طبقا دلفرت الرشوط-3
، يستند تقييم عروض املايلة للمرشحني املختارين، عندما يسمح موضوع الصفقة بذلك. ويف هذه احلالةقل ثمنا من بني ال/ العرض األ5

 ،روض إىل معيار السعر فقطالع
عايري عدة م، يستند تقييم العروض إىل دمات العادية. ويف هذه احلالة، إذا تعلق األمر باخلنا من بني العروض املؤهلة تقنيااألقل ثم/ 7

 ،من بينها معيار السعر
، إذا اكن االختيار قائما أساسا ىلع اجلانب اتلقين ر/ اذلي حتصل ىلع أىلع نقطة استنادا إىل ترجيح عدة معايري من بينها معيار السع3

 " للخدمات
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تقييم حمتويات ثم العمل ىلع حتليل و لطبيعة الصفقة املراد ابرامها،ملحتوى دفاتر الرشوط و
. ويسجل بهذا الصدد رضالعروض األخرى طبقا ملعايري حمددة سلفا، وصوال الختيار أحسن ع

ة اختالالت "  ناجتة عن أسلوب تقييم العروض املت بع، وما قد حيمله من اجحاف  (1)وجود " ِعد 
يف حق العارضني خاصة املؤسسات واملقاوالت احلديثة، اليت تحقىص بسبب قلة مستخدميها أو 
 قلة عتادها املادي، مع كون املشاريع املعنية ال تتطلب حقيقة وضع املعايري المحشددة وانلقاط

 االقصائية اليت ال يمكن أن تتجاوزها إال املؤسسات الكبرية فقط.  
 قواعد تقييم الرتشيحات –2

، يعد مقدمة اتلأكد من املعلومات الواردة بها، وإن حسن تقييم ملفات الرتشيحات            
 ، ذللك جيب أنومعرفة قدرات ومؤهالت املتعامل االقتصادي أساسية تلقييم العروض اتلقنية

املؤهالت درات وحترص املصلحة املتعاقدة ىلع استخدام املعايري املوضوعية اليت حتدد تلك الق
يه . و، من جهة أخرىقبل أصحاب العروض من حيازتها فعليا منتتأكد ، واملطلوبة من جهة

 .(2)742-51من م.ر.ر  16و 14ام اليت نصت عليها املادتان امله

 قواعد تقييم العروض اتلقنية – 3

حتليل تقييم وا بتقييم العروض عند قيامهو تقي د جلنة فتح األظرفة ،هناك عدة قواعد            
ا خاصة عندما يكون " الطابع اتلقين " للعروض معيار تؤخذ يف احلسبانالعروض اتلقنية، و

تستعمل لك الوسائل م إفساح املجال أمامها لتستعلم و، فقد تأساسيا يف حتديد العرض املناسب
نصت املادة ، فقد ت اتلقنية ألصحاب العروضاملؤهالنية املتاحة للتأكد من القدرات والقانو
مهما يكن  جيب أن يكون نظام تقييم العروض اتلقنية ىلع أنه: " 742-51من م.ر.ر  21

 21نصت املادة ". كما تعقيده يعة لك مرشوع وأهميته و، متالئما مع طبإجراء اإلبرام املختار
 ، يستندإطار الصفقات العمومية لدلراسات يفىلع أنه: " يف فقرتها األخرية رسوم من نفس امل

                                                           

 .16ـ سهام عبايس، املرجع السابق، ص.   1

جيب أن يستند تقييم الرتشيحات إىل معايري غري تميزيية، هلا عالقة بموضوع  ىلع أنه: " 742-51من م.ر.ر  14املادة  تنصـ   2
تستعلم املصلحة املتعاقدة، أثناء تقييم الرتشيحات عند  من نفس املرسوم ىلع أن: " 16وتنص املادة ". الصفقة ومتناسبة مع مداها 

مستعملة يف ذلك لك وسيلة قانونية، وال سيما دلى مصالح  االقتضاء، عن قدرات املتعهدين حىت يكون اختيارها هلم اختيارا سديدا،
 "متعاقدة أخرى، وإدارات وهيئات ملكفة بمهمة املرفق العمويم، ودلى ابلنوك واملمثليات اجلزائرية يف اخلارج 
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 . "ت اختيار املتعاملني املتعاقدين أساسا إىل الطابع اتلقين لالقرتاحا 

 تأهيل املتعامل املتعاقدختيار ومعايري ا-ب

ومعرفة مدى استجابة تتعلق معايري اختيار املتعامل املتعاقد بانلقاط حمل اتلقييم             
 بكفاءته.مساره املهين والعروض هلا، أما تأهيل املتعامل املتعاقد فإنه يرتبط ب

 معايري اختيار املتعامل املتعاقد -1

 ادلالئل اليت تتضمنها العروض، أهم املؤرشات واملتعامل املتعاقد تشمل معايري اختيار            
ة املطلوبة قدرة املتعامل االقتصادي ىلع توفري اخلدمحتديد مدى اليت يستخلص منها معرفة وو

تقييم تسىع جلنة فتح األظرفة و نطلقمن هذا املو .من خمتلف اجلوانب من املصلحة املتعاقدة
" فعند ابلت يف العروض قد .بناء ىلع املعايري املحددة سلفا وزنهاالعروض إىل قياس العروض و

لفنية قليال عن العرض اذلي بعده، وعند املوازنة بني يكون العرض األقل سعرا ينقص بمزاياه ا
  .(1)األسعار واملزايا قد تكون مصلحة اإلدارة يف األخذ بالعرض اذلي بعده" 

اختيار  أنالقول  يمكن، 742-51من م.ر.ر  (2) 21وبناء ىلع ما تضمنته املادة             
، كنوعية اخلدمات املقرتحة وآجال اجنازها وطابعها معايرياملتعامل املتعاقد إما أن ُيضع لعدة 

 رشيطة أن يسمح موضوع الصفقة بذلك.اجلمايل و لكفتها، وإما أن يستند ىلع معيار السعر فقط، 

إن معيار " السعر األقل قد تلجأ إيله اإلدارة يف األحوال اليت ال تتعقد فيها املواصفات             
الفنية وال يستديع األمر اختالف العروض كما حيدث يف عقود اتلوريد ألصناف حمددة 

                                                           

 .28ـ رفيق يونس املرصي، املرجع السابق، ص.   1
ن معايري اختيار املتعامل املتعاقد ووزن لك منها، مرتبطة بموضوع جيب أن تكو ىلع أنه: " 742-51من م.ر.ر  21تنص املادة ـ   2

الصفقة وغري تميزيية، مذكورة إجباريا يف دفرت الرشوط اخلاص بادلعوة للمنافسة. وجيب أن تستند املصلحة املتعاقدة الختيار أحسن 
السعر واللكفة اإلمجايلة  جال اتلنفيذ أو التسليم،أ انلوعية، / إما إىل عدة معايري، من بينها: 5:عرض من حيث املزايا االقتصادية

انلجاعة املتعلقة باجلانب االجتمايع، لرتقية اإلدماج املهين لألشخاص املحرومني من  الطابع اجلمايل والوظييف، لالقتناء واالستعمال،
رشوط اتلمويل، عند  ملساعدة اتلقنية،اخلدمة بعد ابليع وا القيمة اتلقنية، سوق الشغل وانلجاعة املتعلقة باتلنمية املستدامة،

ويمكن أن تستخدم معايري أخرى، برشط أن تكون  االقتضاء، وتقليص احلصة القابلة للتحويل اليت تمنحها املؤسسات األجنبية،
 مدرجة يف دفرت الرشوط اخلاص بادلعوة للمنافسة.

أن تكون قدرات املؤسسة موضوع معيار اختيار، وتطبق ال يمكن  ./ إما ىلع معيار السعر وحده، إذا سمح موضوع الصفقة بذلك7
 "واملادية املوضوعة حتت ترصف املرشوع موضوع معايري اختيار ة ـلبشرياوسائل ـليمكن أن تكون ا نفس القاعدة ىلع املناولة.
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املواصفات بصفة قطعية، فيف مثل هذه احلاالت يضل اللجوء إىل آيلة االسناد بمقتىض السعر 
مستوى وعية و، وذلك ىلع خالف احلاالت األخرى اليت تكون فيها ن(1)ألقل أكرث جدوى"ا

واألولوية، فيكون معيار السعر األقل معيارا واحدا من  اخلدمات املطلوبة ودقتها حمل االعتبار
 تأخذ يف احلسبان املسائل املشار إيلها. ،بني عدة معايري أخرى

 تأهيل املتعامل املتعاقد -2

املحررات اليت ملختلف الشهادات والوثائق و يتم اللجوءملعرفة تأهيل املتعامل املتعاقد،             
ىلع أنه:  742-51ن م.ر.ر م 11نصت املادة فقد ، املهنيةاتلقنية وراته الفنية وتشهد ىلع قد

إلزايم إذا ورد يف نصوص  أو اعتماد (2) يمكن أن يكتيس اتلأهيل طابع شهادة تأهيل"
م يف مؤهالت " املناول " املقدقدرات وأيضا كما يمكن هلا أن تأخذ يف احلسبان  ."تنظيمية
  .742-51من م.ر.ر  (3) 12املادة وفقا نلص  وحداثة املؤسسة العارضة ،العرض

األداة الوطنية أهمية " ترقية اإلنتاج الوطين و ، جتدر اإلشارة إىلقباإلضافة إىل ما سب            
للمؤسسات ج اجلزائري ويمنح للمنتو حيث ،لإلنتاج " عند ابلحث يف تأهيل املتعامل املتعاقد

 .(4) حمدد قانونا اجلزائرية هامش أفضلية

                                                           

 .188ـ جابر جاد نصار، املرجع السابق، ص.   1
 .اليت تمنح من املصالح املتعاقدة شهادات حسن االجنازية، وصنيف اليت تمنحها مصالح الوال: شهادة اتلـ مثال ذلك 2
لك متعهد أو مرتشح يتقدم بمفرده أو يف جتمع، جيوز هل أن يعتد بقدرات مؤسسات  " ىلع أن 142-12من م.ر.ر  22دة ـ تنص املا  3

مرشوطا بوجود عالقة قانونية ويكون األخذ يف احلسبان لقدرات مؤسسات أخرى  أخرى، حسب الرشوط املذكورة يف هذه املادة.
كتها بإلزامية مشاريف نفس جممع رشاكت( و ا تتمثل يف املناولة أو اتلعاقد املشرتك أو يف إطار قانون أسايس )فرع أو رشكة أمهفيما بين

، وبهذه الصفة ال. احلسبان قدرات اتلجمع إمجا، تأخذ املصلحة املتعاقدة يفويف إطار جتمع مؤسسات مؤقت يف إبرام الصفقة العمومية.
د تقييم قدرات املرشح أو تؤخذ يف احلسبان عنو .طلوبة من اتلجمع يف دفرت الرشوطال يطلب من أعضاء اتلجمع إثبات لك القدرات امل

 بباعدد احلصائل املايلة أو غياب مراجع مهنية سون املبلغ األدىن لرقم األعمال وال يك .، قدرات املناول املقدم يف العرضاملتعهد
ا تطلب ، إال إذالترشيع واتلنظيم املعمول بهما ، كما يه معرفة بموجب، أنشئت حديثامتوسطةلرفض ترشيحات مؤسسات صغرية و

 "ذلك ال تطلب ملكية الوسائل املادية من املتعهدين أو املرشحني إال  إذا تطلب موضوع الصفقة و  طبيعة الصفقة ذلك.موضوع و
، للمنتجات ذات (%71عرشين يف املائة )يمنح هامش لألفضلية بنسبة مخسة و ىلع أن: " 742-51من م.ر.ر  13املادة  تنصـ   4

، فيما ُيص مجيع أنواع أغلبية رأسماهلا جزائريون مقيمون، اليت حيوز مؤسسات اخلاضعة للقانون اجلزائرياملنشأ اجلزائري و / أو لل
استشارة املؤسسات بوضوح األفضلية املمنوحة والطريقة املتبعة تلقييم  حيدد ملفجيب أن . أعاله 71الصفقات املذكورة يف املادة 

 .126. ص. 08. ويحنظر امللحق رقم " ومقارنة العروض تلطبيق هذه األفضلية
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املتعاملني أو تنظيم اجتمااعت مع  باالستعانة بلجنة تقنية أو جلنة حتكيمتقييم العروض ثانيا: 
 االقتصاديني

عامة املتبعة يف ال حتليل العروض بالقواعدو ن رضورة تَقي د جلنة فتح األظرفةىلع الرغم م            
ن ، هناك عدة قواعد أخرى خاصة بأشاكل حمددة مقيامها يه بهذه املهمةتقييم العروض، و

باالستعانة بلجنة تقنية روض حتليل العأن تتم عملية تقييم و يحمكن، حيث طلبات العروض
 تكونأو باللجوء إىل عقد اجتمااعت مع املتعاملني االقتصاديني  ،خاصة، أو بلجنة حتكيم

 .ناسبة حلاجات املصلحة املتعاقدةاغيتها اتلعرف بدقة ىلع العروض األكرث م

 نيةاالستعانة بلجنة تق -أ

يمكن املصلحة  ىلع أنه: "يف فقرتها األخرية  742-51م.ر.ر من  561نصت املادة            
، حلاجات تكلف بإعداد تقرير حتليل العروض ، أن تنشئ جلنة تقنيةاملتعاقدة، حتت مسؤويلتها

 21ا انلص مع ما ورد بنص املادة بمقابلة ما ورد بهذ. و(1)" األظرفة وتقييم العروض جلنة فتح 
ليل العروض وترتيبها تقييم العروض يه امللكفة أساسا بتحبني أن جلنة فتح األظرفة ويت
بة هذه العملية إدرااك لصعو، وواخلاصة اليت حتكم هذه العملية معتمدة املعايري العامة تقييمهاو

املادة فتح نص  ،تسليما بتعقيد بعض احلاجات اليت تطلبها املصلحة املتعاقدةيف حاالت كثرية و
حتت مسؤويلتهما إماكنية إنشاء جلان املجال أمام الوايل ورئيس املجلس الشعيب ابلدلي و 561

 .  جلنة فتح األظرفة وحتليل العروضتقنية مهمتها إعداد تقرير حتليل العروض حلاجات 

، يمكن العروض قييمتبالرجوع إىل ما ذحكر بشأن مهام وتشكيلة جلنة فتح األظرفة وو            
هلني اتلابعني ملوظفني املؤجمموعة من ا تضمفاملفرتض أن تلك اللجنة ، مالحظة عدة نقاط
أحسنها لفائدة اختيار رشفون ىلع عملية استالم العروض وتقييمها و، اذلين يللمصلحة املتعاقدة

حشلك  جلنة تقنية  املصلحة املتعاقدة، إذا ءة من أعضاء كفاأكرث قدرة و موظفني تضمال يتصور أن ت
ية املؤسسة العمومالوالية وابلدلية و) إذا توفرت املصلحة املتعاقدة إال   اللجنة املختصة أصال

 .( ىلع كفاءات متعددةاملحلية
                                                           

يمكن أن تستعني املصلحة  ىلع أنه: "، تنص املعدل واملتمم )امللىغ( 736-51من املرسوم الرئايس رقم  571ـ اكنت املادة   1
 "، حلاجات جلنة تقييم العروضتكلف بإعداد تقرير حتليل العروض ، بكل كفاءةاملتعاقدة، حتت مسؤويلتها
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تقييم ل بسالمة عمل جلنة فتح األظرفة وحىت مع التسليم بذلك يصعب القولكن و            
ال يستقيم ، ومن قبل اللجنة اتلقنيةحتليل العروض " املعد لعروض طاملا اعتمدت ىلع " تقرير ا

هو ، وؤهلني من خارج املصلحة املتعاقدةتضم اللجنة اتلقنية أعضاء م احلال إال مع افرتاض أن
  .(1)أمر لم يبينه انلص املشار إيله 

عد  من قبل اللجنة اتلقنية قد يتعارض مع ما تراه             جلنة فتح األظرفة  كما أن " اتلقرير " المح
من جهة  .املصلحة املتعاقدةذ به هنا يثور التساؤل عن املوقف اذلي تأخوتقييم العروض، و

ة لم يحبني  بدقة احلاالت اليت يمكن فيها للمصلح أعاله املشار إيله 561فإن نص املادة  ،أخرى
أو بعد إتمام جلنة فتح لم يحبني  أيضا توقيت إنشاء هذه اللجنة قبل كما ، املتعاقدة إنشاء جلنة تقنية

القائمة  طبيعة العالقة 561يبني نص املادة  لم، بصفة اعمةو .األظرفة وتقييم العروض ألعماهلا
لكفة بإعداد تقرير حتليل بني اللجنة اتلقنية امل، وجلنة فتح األظرفة وتقييم العروض بني

 .العروض

 االستعانة بلجنة حتكيم-ب

املسابقة يه  ىلع أن: "ث األوىل يف فقراتها اثلال 742-51من م.ر.ر  42نصت املادة             
، أدناه 41كيم املذكورة يف املادة ، بعد رأي جلنة اتلحرجال الفن يف منافسة الختياريضع إجراء 

تمل ىلع ، قصد إجناز عملية تشعده صاحب املرشوعيخمطط أو مرشوع مصمم استجابة لربنامج 
. ائزين باملسابقةفقة ألحد الف، قبل منح الصجوانب تقنية أو اقتصادية أو مجايلة أو فنية خاصة

 . ن عرض من انلاحية االقتصادية، للفائز اذلي قدم أحسفقة بعد املفاوضاتوتمنح الص
اهلندسة و اتلعمريال سيما يف جمال تهيئة اإلقليم و، حة املتعاقدة إىل إجراء املسابقةتلجأ املصل
 "، أو معاجلة املعلومات اهلندسةاملعمارية و

                                                           

، تتعرض املصالح ا هو مالحظ من انلاحية العمليةوفقا مل لكفاءات " يظل بعيدا عن اتلطبيق" مبدأ استشارة ا نظرا إىل أن -  1
 ات اختيار املتعامل املتعاقد، خاصة ما يتعلق باجلوانب اتلقني ة املعقدة.املتعاقدة لعدة مشالك وعوائق بعد ابلدء يف إجراء

ت بعض انلظم القانونية ، ىلع رضورة "إعداد دراسة جدوى " للك املشاريع اليت تربمها املصالح املتعاقدة العمومية ، بما  و قد نص 
بأي إجراء من إجراءات اإلبرام ، حيث تشمل ادلراسة  يف ذلك دراسة اجلوانب اتلقنية الفنية دراسة وافية ، و ذلك قبل القيام

"حتديد موضوع اتلعاقد بدقة ، اتلأكد من  إدراج املوضوع يف املزيانية ، و حدود احلاجة إىل تنفيذه ، و بيان مدى اتلاكمل بينه و 
يللو رايض ، العقود اإلدارية يف القانون بني املرشواعت األخرى ، و دراسة اكفة جوانبه اتلقنية و الفنية و القانونية إلخ ..." مازن 

 . 23-27، ص ص . 7117اللييب و املقارن ، دار املطبواعت اجلامعية ، ج.م.ع ، 
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سية اليت يتم فيها اللجوء إيلها احلاالت األسا، وبني  املقصود باملسابقةعرف هذا انلص             
كما نص ىلع أسلوب املفاوضات املعتمد بشأنها مع " الفائز " اذلي قدم أحسن عرض من انلاحية 

حيث ، ، حاالت عدم اللجوء للمسابقةااملشار إيله ي نت الفقرات املوايلة من املادةبو .االقتصادية
 :إذا ،أشغال وجوبا عن طريق املسابقة ىلع اجناز ال تربم صفقة اإلرشافو ىلع أنه: " نصت

 من هذا املرسوم  53لم يتجاوز مبلغها احلد املنصوص عليه يف الفقرة األوىل من املادة -أ  
أو اليت ال حتتوي ىلع مهام يتعلق موضوعها باتلدخل يف مبىن قائم أو منشأة بنية حتتية - ب

، تلبدي أدناه 41كما يه معرفة يف املادة ، يتم تعيني جلنة اتلحكيم ومهما يكن من أمر .تصميم
 ."رأيها يف اختيار املخطط أو املرشوع 

يتم تقييم ىلع أن: "  1و 1، يف الفقرتان املشار إيلها يف هذا انلص 41ادة نصت املو            
مستقلني املعين و عضاء مؤهلني يف امليدانخدمات املسابقة من طرف جلنة حتكيم تتكون من أ

 .(1)عن املرشحني 
حتدد تشكيلة جلنة اتلحكيم بموجب مقرر من مسؤول اهليئة العمومية أو الوزير أو الوايل أو 

 "س املجلس الشعيب ابلدلي املعين رئي
، تنشأ كيم ىلع مستوى اجلمااعت املحلي ة، أن جلنة اتلحمما يالحظ من انلص األخري            

، و " تتكون من أعضاء مؤهلني يف يل أو رئيس املجلس الشعيب ابلدليلوابموجب مقرر من ا
 .املعين ومستقلني عن املرشحني " امليدان

، رضورة اتلقي د باالختصاص موضوع رة " مؤهلني يف امليدان املعين "يفهم من عباو            
لصفقات أشغال ابلناء  بالنسبة كأن يكون األعضاء مهندسني أو تقنيني معماريني ،املسابقة

أن يكون األعضاء مهندسني أو تقنيني خمتصني يف اإلعالم اآليل بالنسبة ، ووالتشييد
. أما عبارة " مستقلني عن املرشحني " فتثري بعض ت املتعلقة بالشباكت املعلوماتيةللصفقا

لم يبني  نص كما  .وضمانات حتقيقها واتلأكد منها ،قصود باالستقاليلة املشار إيلهااللبس بامل
 إماكنية جلنة اتلحكيم، و نتماء أو عمل أعضاءأي  رشوط أخرى تفصيلية حتدد جهة ا 41املادة 

                                                           

 742-51من م.ر.ر  41لم تبني املادة  ،وتقييم العروض األظرفةىلع غرار رشط اتلأهيل املطلوب يف أعضاء جلنة فتح  -  1
، وهو ملعين " املرتبط بموضوع املسابقة" امليدان ا اتلأهيل يف إن نصت ىلعان اتلحكيم، ول املطلوب يف أعضاء جلاملقصود باتلأهي
 .حكيم يف املسائل املراد تقييمها، إذ يضمن ىلع األقل اختصاص أعضاء جلنة اتلقيد مستحسن
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 .كونوا من خارج املصلحة املتعاقدةأن ي

دمات املقدمة من قبل املتنافسني حتليل أظرفة اخلقوم جلنة حتكيم اخلدمات بتقييم وت            
 742-51من م.ر.ر  41تضمنت املادة  قدو، (1) سة علنية "ال يتم فتح أظرفة اخلدمات يف جل"و

 .(2)عد املتبعة يف عمل جلان اتلحكيم القواة إىل الرابعة عرش أهم األحاكم ويف فقراتها من العارش

حيث ال تستمر عملية  ،موجها ملراحل تقييم العروض ، يعد رأي جلنة اتلحكيموعليه            
 .(3)تقييم األظرفة إال بالنسبة للمتنافسني اذلين وقع عليهم االختيار فتح و

باتلفاوض " ابقة، تقوم املصلحة املتعاقدة "ترشيح الفائز باملسبعد إتمام تقييم العروض وو            
، للفائز اذلي قدم أحسن عرض من حيث " تمنح الصفقة بعد املفاوضات ،معه إلقرار اختيارها هل

يالحظ بهذا الصدد أن أسلوب اتلفاوض مع املتعاملني االقتصاديني و. (4)االقتصادية " انلاحية 
، (5)إال  يف احلاالت املحددة قانونا  اعتمادهيمكن ال ، و إجراء طلب العروض غري مسموح بهيف

 11نصت املادة  وهو ما .ائزين يف املسابقات املشار إيلهاومنها حالة اتلفاوض مع الفائز أو الف
، ع املتعهدين يف إجراء طلب العروضال يسمح بأي تفاوض م " بقوهلا 742-51من م.ر.ر 

  "يسمح باتلفاوض يف احلاالت املنصوص عليها يف أحاكم هذا املرسوم فقطو

                                                           

 .742-51من م.ر.ر  21عة من املادة ـ الفقرة الراب  1
يتعني ىلع املصلحة املتعاقدة ضمان إغفال أظرفة  "ىلع أنه:  14إىل  10يف الفقرات من  142-12من م.ر.ر  49ـ تنص املادة   2

جيب ضمان إغفال هذه األظرفة إىل اغية اتلوقيع ىلع حمرض جلنة ل إرساهلا إىل رئيس جلنة اتلحكيم. وخدمات املسابقة قب
ح بعض اجلوانب ، مرفقا برأي معلل يربز عند االحتمال رضورة توضيرض اجللسةل رئيس جلنة اتلحكيم حميرسو .يماتلحك

 .املرتبطة باخلدمات، إىل املصلحة املتعاقدة
املصلحة املتعاقدة أن ختطر الفائز  ، فإنه يتعني ىلعم رضورة توضيح بعض جوانب اخلدماتيف حالة ما إذا أبرزت جلنة اتلحكيو

جيب أال  ترد أي  .تكون األجوبة املكتوبة جزأ ال يتجزأ من عروضهمقديم اتلوضيحات املطلوبة. وا تلأو الفائزين املعنيني كتابي
  "، حتت طائلة رفض هذه العروض ...وال يف أظرفة العروض اتلقنية .معلومة تتعلق بمبلغ العرض املايل يف أظرفة اخلدمات

تقييم ويف حالة إجراء املسابقة، تقرتح جلنة فتح األظرفة و أنه: "ىلع يف فقرتها األخرية  742-51من م.ر.ر  27املادة  ـ تنص  3
ن عرض من ، النتقاء أحسعتمدين. وتدرس عروضهم املايلة، فيما بعدالعروض ىلع املصلحة املتعاقدة قائمة بأسماء الفائزين امل

 "حيث املزايا االقتصادية، استنادا إىل ترجيح عدة معايري 
 .742-51من م.ر.ر  42املادة ية من الفقرة اثلان -  4
 (742-51من م.ر.ر  17صفقة وفقا ألسلوب الرتايض البسيط )املادة منها اتلفاوض مع املتعامل االقتصادي عند إبرام  -  5
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، عويضات حمددة عند القيام بمهامهمكما يشار إىل أن أعضاء جلان اتلحكيم يتلقون ت            
يم املسابقات يتقاىض أعضاء جلان حتك ىلع أن: " 552-54من م.ت.ر  2املادة د نصت فق

اللجنة ( عن لك مسابقة من اختصاص دج 1111ثمانية أالف دينار ) :تعويضا جزافيا قدره
( عن لك مسابقة من دج 6111ستة أالف دينار )و .الوزارية واللجنة الوالئية للصفقات

 (1)للصفقات"  اختصاص جلنة ابلدلية

  مااعت مع املتعاملني االقتصادينيتنظيم اجت-ج

خروجا ىلع ما هو مقرر بشأن " انفراد " املصلحة املتعاقدة بتحديد رشوط اتلعاقد مسبقا،            
حيرضها للمصلحة املتعاقدة عقد اجتمااعت موسعة  742-51من م.ر.ر  (2) 46املادة  أجاز نص

، وذلك يف حالة اختيارها وخرباء معينون خصيصا ييم العروضتقأعضاء جلنة فتح األظرفة و
، حيث تم تمكينها عند قيامها بتقييم العرض اتلقين طلب العروض املحدود ىلع مرحلتني إجراء

، عقد املكتوبة من املتعهديناتلفصيالت طلب اتلوضيحات و باإلضافة إىل إماكنيةاألويل 
ىلع أن حتاط  .تويات عروضهم ومقرتحاتهمىلع حماجتمااعت معهم اغيتها اتلعرف ىلع وجه ادلقة 

مواضيع رة توقيع املحرض املثبت لوقائع وأوهلما رضو ،هذه العملية بالقيدين املذكورين يف انلص
ثانيهما عدم تعديل اتلوضيحات املقدمة للعروض عضاء احلارضين، واالجتماع من قبل مجيع األ

ة وتقييم العروض ألعماهلا، فإنها تقرتح ىلع هذا، وبعد اتمام جلنة فتح األظرف. (3) بصفة أساسية
 املصلحة املتعاقدة ما تراه مناسبا.

                                                           

، حيدد مبالغ اتلعويضات 1014مارس سنة  14املوافق  1412مجادى األوىل اعم  11املؤرخ يف  112-14املرسوم اتلنفيذي رقم  - 1
يات منحها ألعضاء جلان الصفقات و أعضاء جلان حتكيم املسابقات و املقررين و املسؤولني امللكفني بكتابات جلان و كيف

 . 1014أبريل  01، املؤرخة يف  18/1014الصفقات، ج ر ج ج ، عدد : 

لعروض املرشحني، عند ويمكن تنظيم اجتمااعت تلوضيح اجلوانب اتلقنية " :ىلع أنه 742-51من م.ر.ر  46املادة تنص ـ   2
الرضورة، من طرف املصلحة املتعاقدة، حبضور أعضاء جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض املوسعة، عند االقتضاء، إىل خرباء يتم 

يصا هلذا الغرض. وجيب أن حترر حمارض هلذه االجتمااعت يوقعها مجيع األعضاء احلارضين. جيب أال  تؤدي طلبات تقديم  تعيينهم خص 
تكون األجوبة املكتوبة للمرشحني ىلع طلبات اتلوضيحات أو  وضيحات واتلفصيالت إىل تعديل العروض بصفة أساسية.اتل

 "وال جيوز الكشف عن أي معلومة تتعلق بمحتوى عرض... اتلفصيالت وحمتوى حمارض االجتمااعت جزأ ال يتجرأ من عروضهم.
حيث يقرب بني اإلدارة والراغبني  ،عدة مزايا ظهرملني االقتصاديني، حيقق فيما يإن أسلوب عقد االجتمااعت املبارشة مع املتعا -  3

كما يمكن اعتباره وسيلة تواصل حتل ى، يف اتلعاقد معها من جهة، وبينها وبني اخلرباء واملختصني يف املجال املعين، من جهة أخر
  نية.حمل املراسالت واخلطابات وتبادل املعلومات بالطرق اإلدارية الروتي
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 املبحث اثلاين
 تقييم العروضنتائج أعمال جلنة فتح األرظرفة و

جلنة فتح األظرفة بمهام  ة، املتعلق742-51انلصوص اليت تضمنها م.ر.ر بتتبع خمتلف             
رفع للمصلحة اليت تح  (1)، يتضح أن أعماهلا تنتيه جبملة من االقرتاحات وتقييم العروض

هذه العملية كما أن ، د إلبرام الصفقةمه  ن اإلجراء المح ، تلتخذ بناء ىلع ذلك قرارها بشأاملتعاقدة
اذلي تقوم به.  فمايه صور تشوبها عدة نقائص وثغرات تؤثر بشلك مبارش يف قيمة ادلور الرقايب 

االقرتاحات اليت تصدرها جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض، وما يه أبرز نقاط الضعف اليت 
 تؤثر يف نتائج أعماهلا؟

توضيحا ذللك، يتم اتلطرق إىل صور اقرتاحات جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض             
 ا )املطلب اثلاين(.تقييم نتائج أعماهل )املطلب األول(، ثم

 األولاملطلب 
 تقييم العروضجلنة فتح األرظرفة و اقرتاحاتصور  

تقييم نتائج أعمال جلنة فتح األظرفة و ، تتسلسلملراحل فتح وتقييم العروض وفقا            
، ثم تصدر بشأن قبول الرتشيحات والعروض أو إقصائها (2) صدر بداية اقرتاحهاحيث ت العروض

ثم  ،مواضيع الصفقاتومدى مطابقتها دلفاتر الرشوط و اقرتاحها بشأن جدوى تلك العروض
تقرتح منح الصفقة للمرشح أخريا شأن قبول أو رفض العروض املؤهلة، وتصدر اقرتاحها ب

 فما يه دوايع وأسباب هذه االقرتاحات؟ .املالئم

ء قرتاح اقصاء الرتشيحات والعروض وعدم جدوى اإلجراالتوضيحا ذللك، يتم اتلطرق             
(، ثم القرتاح املنح املؤقت للصفقة الفرع اثلاينرفض العرض املقبول ) اقرتاح)الفرع األول(، ثم 

 )الفرع اثلالث(.
                                                           

تقوم جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض بعمل إداري وتقين تعرضه ىلع املصلحة ىلع أن: " من املرسوم املذكور: 565تنص املادة ـ   1
املتعاقدة اليت تقوم بمنح الصفقة أو اإلعالن عن عدم جدوى اإلجراء أو إلغائه أو إلغاء املنح املؤقت للصفقة. وتصدر يف هذا الشأن 

 "رأيا مربرا 

لقانوين املرصي " جلنة ابلت " ويه جلنة مؤهلة ألن تصدر قرارات إدارية ملزمة ـ تسىم اللجنة امللكفة بتقييم العروض يف انلظام ا  2
 .49اء، سمري صادق، املرجع السابق، ص. جلهة اإلدارة املتعاقدة، فيما ُيص قبول أو رفض أو إرساء العط
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 الفرع األول
 اقرتاح إقصاء الرتشيحات والعروض وعدم جدوى اإلجراء

أو ت اإلقصاء لعرض قد تالحظ جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض، توافر حالة من حاال            
، وقد تقرر بعد فحص األخرية من مجيع اجلوانب اقرتاح عدم جدوى طلب أكرث من العروض

 تتحقق هذه االقرتاحات؟مىت ، فالعروض
تلفصيل ذلك، يتم اتلطرق القرتاح اقصاء العروض والرتشيحات)أوال(، ثم اتلطرق            

  القرتاح عدم جدوى اإلجراء)ثانيا(.
 عروض املرشحني ترشيحات واقرتاح إقصاء  أوال:

ينبيغ اتلفريق بهذا الصدد بني اإلقصاء من املشاركة يف الصفقات العمومية املبين ىلع           
وبني االقصاء  اء املقرر تلحقيق املصلحة العامة،اخالل املتعامل املتعاقد بالزتاماته، وبني اإلقص

صورة األوىل " احلرمان اجلزايئ " تقرر حيث أنه يف ال بسبب عدم استيفاء الرشوط املعلن عنها.
اإلدارة حرمان شخص طبييع أو معنوي من دخول املناقصات العامة اليت تدعو إيلها بمثابة 
جزاء يوقع ىلع هذا الشخص نتيجة اخالهل بالزتاماته اتلعاقدية، أما يف الصورة اثلانية "احلرمان 

بعض األعوان  كحرمان (1) لعامةالوقايئ " فإن تقريره يكون مرتبط بتحقيق املصلحة ا
 من 27املادة أما الصورة اثلاثلة فقد تضمنها نص  .من دخول املناقصات العموميني املوظفنيو

، حيث تقييم العروضليت تقوم بها جلنة فتح األظرفة و، عند تعدادها للمهام ا742-51م.ر.ر 
الرشوط وملوضوع توى دفاتر ىلع إقصاء الرتشيحات والعروض غري املطابقة ملح نصت

اتلقنية ة تقييم العروض نفس املرسوم، عند ذكرها لكيفيمن  46املادة  نصت عليهاو .(2)الصفقة
           .(3)ط يف دفاتر الرشو املحددةإقصاء املرشحني اذلين ال يستوفون املتطلبات "بقوهلا:  األويلة

                                                           

 .144ـ جابر جاد نصار، املرجع السابق، ص.  1
إقصاء الرتشيحات والعروض غري املطابقة ملحتوى دفرت ىلع أن يتم: "  ثلانيةيف فقرتها ا 742-51من م.ر.ر  27تنص املادة ـ   2

الرشوط املعد طبقا ألحاكم هذا املرسوم، و / أو ملوضوع الصفقة. و يف حالة اإلجراءات اليت ال حتتوي ىلع مرحلة انتقاء أويل، ال تفتح 
 "املتعلقة بالرتشيحات املقصاة ،...أظرفة العروض اتلقنية و املايلة واخلدمات، عند االقتضاء، 

وتقرتح جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض، ىلع إثر هذه املرحلة، ىلع املصلحة ىلع أنه: " 742-51من م.ر.ر  46تنص املادة ـ   3
عليها يف دفرت املتعاقدة إقصاء عروض املرشحني اذلين ال يستوفون متطلبات الربنامج الوظييف و / أو املواصفات اتلقنية املنصوص 

 "الرشوط
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 إقصاء الرتشيحات-أ

أن تكون ، ويه إما تم بها عملية تقديم ملفات الرتشحاليت تسبقت اإلشارة إىل الكيفية             
وض املفتوح طلب العريف حاليت  طلب العروض املفتوح و املايلة وذلكمرفقة بالعروض اتلقنية و

، (1) دمات يف حالة املسابقات املفتوحةتكون مرفقة أيضا بملف اخلو، مع اشرتاط قدرات دنيا
العروض  أو حالة طلبكما يف حالة املسابقات املحدودة ، فقطملفات الرتشح يف ابلداية أو تقدم 
  .(2)املحدود 

تقييم العروض " إقصاء الرتشيحات غري ، تقرتح جلنة فتح األظرفة ووحبسب احلالة            
 .دفرت الرشوط أو ملوضوع الصفقة " ملحتوى املطابقة

جممل تلك املكونات من الوثائق  يتبني  أنبالرجوع إىل مكونات ملفات الرتشيحات و             
احرتامه للقيود مدى و، بارش بالوضعية القانونية للمرتشحبشلك متتعلق اتلصاريح الشهادات وو
فقد   .(3)اتلقنية مؤهالته الفنية وه وبقدرات، وواالقتصادية تعلقة بممارسة األنشطة اتلجاريةامل

، تدفع املصلحة املتعاقدة إىل تبين نظام وحساسةالصفقات العمومية بمسائل حيوية ترتبط بعض 
تعهم بالقدر الاكيف من الكفاءة واخلربة ضمان تمو ،قاء املتعاملني املتعاقدين معهامشدد يف انت

يار شلك طلب العروض بما يتناسب والغايات إىل اخت، ذللك تعمد منذ ابلداية واتلأهيل القانوين
يمكن القول أن إقصاء و .الرشوط ىلع النسق املذكور دفاتر عليه يتم إعداداملشار إيلها، و

 ،جهة مقديم العروضالرتشيحات من أخطر القرارات اليت تتخذها املصلحة املتعاقدة يف موا
 .وص عليها يف دفرت رشوط الصفقةمنصو (4)يَّد برشوط حمددة معروفة مسبقا ذللك جيب أن تحق

  (5) اءـــىلع حاالت اإلقص 742-51من م.ر.ر  24، نصت املادة ما سبقباإلضافة إىل و         

                                                           

 .742-51م.ر.ر  من 62و 41 تاناملاد -  1
 .742-51من م.ر.ر  66، والفقرة األخرية من املادة 41الفقرة اخلامسة من املادة  -  2
 .31رقم  ص، ىلع مكونات ملف الرتشح، وقد سبق ذكرها يف هامش 742-51من م.ر.ر  62من املادة 7تنص الفقرة  -  3
 .101ـ يف هذا املعىن: راجع سمري صادق، املرجع السابق، ص.   4

ـ وهذه احلاالت يف جمملها " ال تشلك مساسا بمبدأ املنافسة أو انتقاصا منه " حلسني بن شيخ أث ملويا، قضاء االستعجال يف املواد   5
 .124، ص. 1014اإلدارية، دار هومه، 
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يشار أيضا إىل حالة أخرى من كما  .(1) من املشاركة يف الصفقات العمومية انلهايئواملؤقت  
من نفس املرسوم  17العمومية أشارت إيلها املادة  حاالت اإلقصاء من املشاركة يف الصفقات

( سنوات، أن تمنح صفقة عمومية، بأي 4أربع )ملدة ، ون املصلحة املتعاقدال يمك بقوهلا: "
االت املنصوص ، إال يف احلقني اذلين توقفوا عن أداء مهامهم، ملوظفيها السابشلك من األشاكل

 "اتلنظيم املعمول بهما عليها يف الترشيع و

 إقصاء العروض-أ

تقييم تقوم جلنة فتح األظرفة و ،ح ىلع انلحو املشار إيلهالرتش يف حالة قبول ملفات            
، فقد حتمل تلك تقيييم وحتلييل ملا ورد بالعروض، وتصدر اقرتاحاتها بشأنهاالعروض بعمل 

  .ر الرشوط وملوضوع الصفقةدفات االقرتاحات إقصاء بعض العروض املخالفة بلنود

فإن  ،بمقديم العروضاملتعلقة املؤهالت قييم الرتشيحات يتعلق بالقدرات واكن ت إذاو            
حول ما ورد يف العروض ذاتها، من معطيات واقرتاحات وبدائل  تقييم العروض ينصب  

الرشوط  شلك طلب العروض املحددين تفصيال يف دفاتر، تبعا ملوضوع الصفقة ووتصورات
حتقيق  ، ذللك فإن قبول أو إقصاء العروض مرتبط بمدى قدرة مقدميها ىلعاملقدمة للعارضني

االت اليت يتم فيها من احلو .كرث حتقيقا للحاجات املعلن عنهااألو األوصاف املحددةالرشوط و
 يت ـــال الوثائق وابليانات الــادي استكمـــاملتعامل االقتص ، حالة رفضعروضــإقصاء ال

                                                           

يقىص بشلك مؤقت أو نهايئ من املشاركة يف الصفقات العمومية، املتعاملون  : "ىلع أن 742-51من م.ر.ر  27تنص املادة ـ   1
اذلين رفضوا استكمال عروضهم أو تنازلوا عن تنفيذ صفقة عمومية قبل نفاذ أجال صالحية العروض، حسب الرشوط  االقتصاديون:

اتلصفية أو اتلوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو اذلين هم يف حالة اإلفالس أو  أعاله، 24و  25املنصوص عليها يف املادتني 
اذلين ال يستوفون  -اذلين هم حمل عملية اإلفالس أو اتلصفية أو اتلوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح، الصلح،

قاموا بترصيح اكذب ،املسجلون يف  اذلين -اذلين ال يستوفون اإليداع القانوين حلسابات رشاكتهم، واجباتهم اجلبائية و شبه اجلبائية ،
 قائمة املؤسسات املخلة بالزتاماتها بعدما اكنوا حمل مقررات الفسخ حتت مسؤويلتهم، من أصحاب املشاريع،

من  11العمومية، املنصوص عليها يف املادة  املسجلون يف قائمة املتعاملون االقتصاديون املمنوعني من املشاركة يق الصفقات-
ل اجلباية اتلنظيم يف جماكيب املخالفات اخلطرية للترشيع ومرتابلطاقية الوطنية ملرتكيب الغش واملسجلون يف  هذا املرسوم،

ددة يف اذلين أخلوا بالزتاماتهم املح ،لترشيع العمل والضمان االجتمايعاذلين اكنوا حمل إدانة بسبب خمالفة خطرية  ،اجلمارك واتلجارةو
 "دد كيفيات تطبيق هذه املادة بموجب قرار من الوزير امللكف باملايلةحت .من هذا املرسوم 14املادة 
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  .(1)لبت منه طح 

، بإرجاع امللفات (2)تقوم املصلحة املتعاقدة عند إقصاء الرتشيحات أو العروض ، وهذا            
 .742-51من م.ر.ر  (3) 25ة من املادة الفقرة األخري صوفقا نل، صحابهااليت لم تفتح إىل أ

 اقرتاح عدم جدوى اإلجراءثانيا: 

، يتم جدوى اإلجراء، أن إعالن عدم 742-51من م.ر.ر  (4) 41من نص املادة  الواضح           
 :اللجوء إيله يف ثالث حاالت

 عدم جدوى اإلجراء لعدم استالم أي عرض إعالن-أ

 ، تعلنض خبصوص الطلبات اليت أعلنت عنهاإذا لم تتلىق املصلحة املتعاقدة أي عر            
 حلاالت عن أسباب عدم تليقيثور التساؤل يف مثل هذه او .طلب العروضإجراء عدم جدوى 

، أم يف اتلعاقد مع املصلحة املتعاقدة، هل يرجع إىل عدم رغبة املتعاملني االقتصاديني عرضأي 
 ؟، أم ألسباب أخرىتعقيد موضوع الصفقة املعلن عنهايرجع إىل طبيعة و

ال  أنه ىلع قدر ىلع الرغم من افرتاض عدم قيام أي اعرتاض ىلع هذا اإلجراء مبدئيا، إو            
صة ىلع املتعاملني االقتصاديني وىلع املصلحة ، فهذا اإلعالن يعين تفويت الفرةكبري من األهمي

كما أن أثاره املادية ال يستهان  .قق املصلحة العامة من جهة ثانيةختلف حتاملتعاقدة من جهة، و

                                                           

ـ " إذا تعلق األمر بعدم إدراج اتلرصيح بالزناهة يف العرض أو عدم إمضائه أو عدم ملئ لك أو بعض خاناته أو عدم كتابة عبارة "   1
قرئ وقبل " ىلع دفرت الرشوط فإن ذلك ال يعد سببا اكفيا لرفض العروض املعنية. وعليه جيب ىلع جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض 

"  142-12من املرسوم الرئايس رقم  12ح أو املتعهد، عن طريق املصلحة املتعاقدة، استكمال عرضه طبقا للمادة أن تطلب من املرتش
 . 161ص.  .10تابع امللحق رقم  .، قسم الصفقات العمومية بوزارة املايلة1016-01- 12املؤرخ يف  121اتلوضيح القانوين رقم 

ر اتلوضيح القانوين لقسم الصفقو -  2 ، برضورة اتلقيد 7154أكتوبر  17املؤرخ يف  134ات العمومية بوزارة املايلة، رقم قد ذك 
معتربا " أن لك إقصاء خارج هذا اإلطار يعد خمالفا لألحاكم باألحاكم القانونية عند اإلقصاء من املشاركة يف الصفقات العمومية 

 .561ص.  .51ق رقم اتلنظيمية، سارية املفعول، املتعلقة بالصفقات العمومية "، امللح
ترجع عن طريق املصلحة املتعاقدة األظرفة غري املفتوحة إىل "ىلع أن:  142-12من م.ر.ر  21ـ تنص الفقرة األخرية من املادة   3

 "أصحابها من املتعاملني االقتصاديني، عند االقتضاء، حسب الرشوط املنصوص عليها يف هذا املرسوم 
أو  ،ويعلن عدم جدوى إجراء طلب العروض عندما ال يتم استالم أي عرض ىلع أنه: " 142-12من م.ر.ر  40ـ تنص املادة   4

عندما ال يتم اإلعالن، بعد تقييم العروض، عن مطابقة أي عرض ملوضوع الصفقة وملحتوى دفرت الرشوط، أو عندما ال يتم ضمان 
 "تمويل احلاجات 
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وإعداد دفاتر الرشوط واملصادقة عليها وإنشاء جلان فتح  (1) فإشهار طلبات العروض ،بها
جهودا معتربة جتدر قدة نفقات كثرية و...لك ذلك يكلف املصالح املتعاتقييم العروض األظرفة و

خاصة  صيغ إبرام الصفقات العموميةل وأنسب أشاك، من خالل ابلحث عن راعيتها وحفظها
يود وااللزتامات غري جتنب اإلكثار من فرض القذلك من خالل ، وبالنسبة للجمااعت املحلية

 .من اتلعاقد مع املصالح املحليةاملتعاملني االقتصاديني اليت قد تؤدي إىل نفور ، واملطلوبة

 إعالن عدم جدوى اإلجراء لعدم مطابقة أي عرض-ب

قد تتلىق املصلحة املتعاقدة عروضا من املتعاملني االقتصاديني  ،الفا للفرض األولخ            
تم إجياد اتلطابق ال ي، ووموضوع الصفقةضوء دفاتر الرشوط حتليلها ىلع تقوم بتقييمها وو

 ىلع املصلحة املتعاقدة إعالن عدم جدوى اإلجراء. يحقرتحذلك  إثرىلع ، واملطلوب بينهما

 إعالن عدم جدوى اإلجراء لعدم ضمان تمويل احلاجات-ت

ما ، منه 72يف املادة  742-51 املرسوم الرئايس رقمملبادئ األساسية اليت ذكرها من ا            
  .(2) " مسبقا وفقا تلقدير إداري صادق وعقالين تحديد حاجات املصلحة املتعاقدةيتعلق " ب

دة تأكدها ي إجراء ُيص تلبية حاجات املصلحة املتعاقأيفرتض قبل االنطالق يف ف            
ذلك ىلع الرغم من و ،ا اإلداري " الصادق والعقالين "، استنادا تلقديرهمسبقا من ضمان تمويلها

ات املراد تلبيتها ىلع وجه قد يصعب ىلع املصالح املتعاقدة يف كثري من األحيان تقدير احلاج
عدم جدوى اإلجراء  إعالن إماكنية، ذللك ورد انلص ىلع ر اتلمويل الاكيف هلاادلقة، وضمان توف  

 شارةــاالستعدم جدوى  إعالنيرتتب ىلع و. للسبب املذكوراملمهد إلبرام الصفقة العمومية 

                                                           

نص اتلوضيح القانوين لقسم  إذ ،صفقات من أجل إشهار طلبات العروضاملصالح املتعاقدة املحلية إلبرام  تضطرفقد  -  1
" من رأي قسم الصفقات العمومية يمكن للمصلحة  7156فرباير  51املؤرخ يف  576، رقم الصفقات العمومية بوزارة املايلة

اتلجهزي، وتقيد يف مزيانية  تلك املتعلقة بمزيانية املتعاقدة إبرام صفقة طلبات تتضمن خدمات اإلشهار للك املشاريع حىت
 .567ص  .55امللحق رقم ، التسيري "

حتدد حاجات املصالح املتعاقدة الواجب تلبيتها، مسبقا، قبل الرشوع يف أي ىلع أن: "  742-51من م.ر.ر  72 تنص املادةـ   2
حسب الرشوط ، صادق وعقالين حيدد مبلغ حاجات املصالح املتعاقدة استنادا إىل تقدير إداري إجراء إلبرام صفقة عمومية.

 املحددة يف هذه املادة ...ويمكن املصلحة املتعاقدة كذلك إدراج أسعار اختيارية يف دفرت الرشوط، غري أنه جيب عليها تقديم
 "اختاذ قرار بشأنها قبل منح الصفقة هذه األسعار و
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 .(1) حاجات املصلحة املتعاقدةصيغة طلب العروض بما يتالءم و، تغيري حبسب احلال 

باإلضافة إىل ما تم ذكره، قد تقرتح جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض رفض العرض             
 .املقبول، وذلك يف حاالت حمددة

 ينالفرع اثلا
   قبولالعرض امل رفضاقرتاح  

مع  تطابقهايشرتط لقبول العروض ، فإنه 742-51من م.ر.ر  (2) 27وفقا نلص املادة             
فماذا يرتتب ىلع خمالفة  .طبيعة الصفقة املتالئمة معاألسس املذكورة يف دفرت الرشوط واملبادئ و

 ؟العروض ذللك

منعهم من و العارضنيلية اتلأكد من أه ال بد من اتلطرق ألهمية هذا األمر،ملعرفة             
 عرضال بعدم اخنفاضاملصلحة املتعاقدة  رضورة اقتناعو)أوال(، السوق  ىلع واهليمنة االحتاكر

 . )ثاثلا(وعدم املبالغة فيه  )ثانيا(املايل

 ة احتاكرية دو  وضعيحل منعارفض العرض املقبول أوال: 

رفض العرض املقبول ، املصلحة املتعاقدةىلع تقييم العروض و تقرتح جلنة فتح األظرفة            
إذا ثبت هلا " أن بعض ممارسات املتعهد املعين تشلك تعسفا يف وضعية هيمنة ىلع السوق أو قد 

جيب أن يبني هذا احلكم يف و .، بأي طريقة اكنتتتسبب يف اختالل املنافسة يف القطاع املعين
                                                           

عندما اآلتية: ...، يف احلاالت االستشارةبعد  ،إىل الرتايض تلجأ املصلحة املتعاقدة ىلع أن: " 742-51من م.ر.ر  15تنص املادة  -  1
 "يعلن عدم جدوى اإلجراء للمرة اثلانية ...

تقرتح ىلع املصلحة املتعاقدة، رفض العرض املقبول، إذا ىلع أن: " ، 1و  1و  2يف فقراتها  742-51من م.ر.ر  27تنص املادة ـ   2
، ختالل املنافسة يف القطاع املعينتعسفا يف وضعية هيمنة ىلع السوق أو قد تتسبب يف اثبت أن بعض ممارسات املتعهد املعين تشلك 

 بأي طريقة اكنت. وجيب أن يبني هذا احلكم يف دفرت الرشوط ...
 غري إذا اكن العرض املايل اإلمجايل للمتعامل االقتصادي املختار مؤقتا، أو اكن سعر واحد أو أكرث من عرضه املايل يبدو منخفضا بشلك

اعدي، بالنسبة ملرجع أسعار، تطلب منه عن طريق املصلحة املتعاقدة، كتابيا، اتلربيرات واتلوضيحات اليت تراها مالئمة. وبعد 
اتلحقق من اتلربيرات املقدمة، تقرتح ىلع املصلحة املتعاقدة أن ترفض هذا العرض إذا أقرت أن جواب املتعهد غري مربر من انلاحية 

إذا أقرت أن العرض املايل للمتعامل االقتصادي املختار مؤقتا، مبالغ  .رفض املصلحة املتعاقدة هذا العرض بمقرر معللاالقتصادية. وت
  "تقرتح ىلع املصلحة املتعاقدة أن ترفض هذا العرض. وترفض املصلحة املتعاقدة هذا العرض بمقرر معلل ، فيه بالنسبة ملرجع أسعار
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قدة بهذا اإلجراء يف دفرت يام املصلحة املتعاالرغم من انلص ىلع إماكنية قبو .(1) دفرت الرشوط "
إذ  ،تواجه املتعاملني االقتصاديني " أخطر " القرارات اليت يمكن أن من الرشوط، إال  أنه

هنا اتهم تشلك وضعية هيمنة ىلع السوق، ويمكن استبعاد عروضهم إذا ثبت أن بعض ممارس
 .أو الوثائق اليت تثبت صحة اقرتاحهاتقييم العروض ىلع املعلومات تستند جلنة فتح األظرفة و

وضعية اهليمنة وفقا لقانون املنافسة يه: " الوضعية اليت تمكن مؤسسة ما من احلصول و            
فيه وتعطيها اماكنية  ىلع قوة اقتصادية يف السوق املعين من شأنها عرقلة قيام منافسة فعلية

وهذا اتلعريف  .(2) " سيها، أو زبائنها أو ممونيهاالقيام بترصفات منفردة إىل حد معترب إزاء مناف
" القوة االقتصادية اليت  ها اهليمنة ىلع أنهااليت عرفت ،(3) يشابه تعريف حمكمة العدل األوروبية

حتوزها مؤسسة معينة تمنحها القدرة ىلع وضع العوائق أمام املنافسة الفعلية يف السوق املعين، 
 .وتمكنها من اختاذ القرارات من جانب واحد يف مواجهة منافسيها وعمالئها وكذا املستهلكني "

مهيمنة، بل ال بد من توفر  ؤسسةال يكيف وجود مام وضعية اهليمنة ىلع السوق ولقي            
يمكن كيف التساؤل املطروح لكن و .(4)رشيط املمارسة االحتاكرية واإلرضار بالسوق 

اتلحقق من توافر وضعية للجان فتح األظرفة وتقييم العروض اتلابعة للواليات وابلدليات 
املنافسة يف القطاع إذا بنت هذا االقرتاح ىلع " إماكنية " اختالل اهليمنة ىلع السوق، خاصة 

 ؟ الة فاز املتعامل املعين بالصفقةاملعين مستقبال يف ح

يظهر أنه ليس من اليسري ىلع اللجان املذكورة اتلحقق من توافر حاالت االحتاكر             
كما يظهر أن ضمانات عدم استخدام هذا الوصف إلقصاء العروض  ،املحلية واهليمنة ىلع السوق
 من مسؤويلة املصلحة املتعاقدة يف حال أخلت بها. دون وجه حق تزيد

                                                           

جال أمام عدة متنافسني اقتصاديني تلقديم نفس املنتوج أو نفس اخلدمة لإلدارة املتعاقدة ويه تعين املنافسة " فتح املـ   1
 .1. سهام عبايس، املرجع السابق، ص. عكس االحتاكر"

، يتعلق باملنافسة، ج ر ج 1001يويلو سنة  18املوافق  1414مجادى األوىل اعم  18مؤرخ يف  01-01أمر رقم  01املادة ـ   2
 12املوافق  1414شعبان  18املؤرخ يف  11-01. موافق عليه بالقانون رقم 1001يويلو  10، مؤرخة يف 41/1001ج، عدد 

 .1001أكتوبر  16، مؤرخة يف 64/1001، ج ر ج ج، عدد 1001أكتوبر 
قوق، جامعة مولود : جالل مسعد، مدى تأثر املنافسة احلرة باملمارسات اتلجارية، أطروحة دكتوراه، لكية احلمشار إيله يفـ  3

 . 114، ص. 1011-1011معمري تزيي وزو، 
 .141ـ نفس املرجع، ص.  4
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  العرض املايل للمتعهدرفض العرض املقبول بسبب اخنفاض ثانيا: 

تقييم العروض ىلع املصلحة املتعاقدة رفض العرض قد تقرتح جلنة فتح األظرفة و            
، أو اكن سعر واحد أو مؤقتا لمتعامل االقتصادي املختاراملقبول " إذا اكن العرض املايل اإلمجايل ل

 ،هذه احلالة يفو .أسعار "، بالنسبة ملرجع (1) أكرث من عرضه املايل يبدو منخفضا بشلك غري اعدي
، لعروض عن طريق املصلحة املتعاقدةتقييم اقيام جلنة فتح األظرفة و يسبق اقرتاح الرفض

 أو السعر للعرض املايل اتلربيرات الالزمة لسبب االخنفاض غري العادياتلوضيحات وبطلب 
بتلك اتلوضيحات  ذلك تقرر اللجنة وفقا ملدى اقتناعها إثرىلع ، والرد الكتايب عليهاو

 .اقرتاح قبول أو رفض العرض املعينواتلربيرات 

    املبالغة يف قيمة العرض املايل  رفض العرض املقبول بسببثالث: 

تقييم العروض يف حالة اكن العرض فتح األظرفة وفإن جلنة  ،احلالة السابقة عكسىلع             
 .رض املقبول، تقرتح ىلع املصلحة املتعاقدة رفض العبالغ فيه استنادا إىل مرجع أسعارم املايل

املعد من قبل املصلحة حتديد املبالغة من عدمها مقرتن بمرجع األسعار أن ىلع الرغم من و
لصور اليت سبق ذكرها، لك وخالفا ل .(2)تظل مسألة اتلأكد منها أمر يف اغية األهمية  ،املتعاقدة

 قد تقرتح جلان فتح األظرفة وتقييم العروض منح الصفقة للمتعهد املؤهل. 

  الفرع اثلالث
 اقرتاح املنح املؤقت للصفقة

العروض باقرتاح إسناد الصفقة من الطبييع أن تنتيه أعمال جلنة فتح األظرفة وتقييم             
 ىلع أن يتم اإلعالن ىلع هذا اإلسناد بقرار تتخذه املصلحة املتعاقدة  لصاحب العرض املناسب،

                                                           

فعىل الرغم من رضورة تفسريها ىلع ضوء مرجع األسعار  ،ويشار إىل أن عبارة " غري اعدي " املذكورة يف انلص تثري بعض الغموض -  1
من  يظهروال ، اذلي تعده املصلحة املتعاقدة، قد يتصور وجود فوارق معتربة بني املرجع املذكور والعرض املايل املعين بهذا اإلجراء

شلك غري اعدي، طاملا تمت لك املنطيق إقصاء املصلحة املتعاقدة للعرض اذلي حيقق حاجاتها املعلن عنها بسبب أنه منخفض ب
 اإلجراءات بصورة صحيحة ويف ظل احرتام املبادئ اليت حتكم الصفقات العمومية.

سمري  ." قيمة العطاء األقل تزيد عن القيمة السوقية فإنه جيوز للجهة االدارية الغاء املناقصة"اكنت يقرر القانون املرصي أنه إذا  -  2
 .512املرجع السابق، ص. صادق، 
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 . فما يه ضوابط املنح املؤقت وفيما تتمثل أثره؟وفقا للكيفيات املحددة قانونا

احلائز املوقت  الزتامات(، و)أواللإلحاطة بذلك، يتم اتلطرق لرشوط اعالن املنح املؤقت             
 )ثاثلا(. جتاهه املصلحة املتعاقدةالزتامات )ثانيا( و

 رشوط إعالن املنح املؤقت للصفقةأوال: 

" تهدف األشاكل أو الشلكيات اليت يفرضها القانون، واليت جيب أن تراعيها اإلدارة أثناء             
واحلريات أو ملكية املواطنني من اعتداء إصدارها للقرارات اإلدارية إىل محاية احلقوق 

، أهمها أن يتم ن املنح املؤقت للصفقة عدة رشوطيشرتط يف إعال. وىلع هذا األساس (1)اإلدارة"
 .ضمن املواعيد القانونية، ووفقا لشلك حمددسليما،  نرشه نرشا

 نرش إعالن املنح املؤقت للصفقة -أ

بنرش إعالن املنح املؤقت كيفية القيام  742-51من م.ر.ر  (2) 61حددت املادة             
 بقدر ما يهم ي اذلي وقع االختيار املؤقت عليهفهذا اإلعالن ال يهم املتعامل االقتصاد ،للصفقة

آجال اجنازها ولك املربرات يتضمن سعر الصفقة و ، ذللك جيب أنبقية املتعاملني املتنافسني معه
يف اجلرائد  املصلحة املتعاقدة تلفضيل واختيار العرض املعين، وأن ينرشدفعت األسباب اليت و

 .عليه بقية املتعهدين الطالع، ضمانا ها إعالن طلب العروض ما أمكن ذلكاليت نرش في

 صفقةأجال تبليغ املنح املؤقت لل-ب

املصلحة ترتبط القرارات اليت تتخذها ، 742-51من م.ر.ر  11طبقا نلص املادة             
 اــــإذ تقدم هذه العروض وفق ،العروضبصالحية  تمهيدا إلبرام الصفقات العمومية املتعاقدة

                                                           

 .122، ص.1009، دار هومه،1، ط 1ـ حلسني بن شيخ أث ملويا، املنتىق يف قضاء جملس ادلولة، ج   1

يدرج إعالن املنح املؤقت للصفقة يف اجلرائد اليت نرش فيها إعالن طلب العروض،  ىلع أن: " 742-51من م.ر.ر  61املادة  تنصـ   2
  "عندما يكون ذلك ممكنا، مع حتديد السعر وآجال االجناز ولك العنا ر اليت سمحت باختيار حائز الصفقة العمومية 

للمتعهدين بممارسة حقهم يف الطعن دلى جلنة جيب ىلع املصلحة املتعاقدة، للسماح  ىلع أنه: " 742-51من م.ر.ر  17نص املادة وت
املنح املؤقت للصفقة، عن نتائج تقييم العروض اتلقنية واملايلة للحائز الصفقة  إعالن، يف ، أن تبلغالصفقات العمومية املختصة

 ".  ...جلنة الصفقات املختصة بدراسة الطعنإىل  ومية مؤقتا ورقم تعريفه اجلبايئ، عند االقتضاء، وتشريالعم
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 حبسب ما هو  تمتد مدة صالحيتهاو للمعطيات املتوفرة للمتعاملني االقتصاديني حال حتضريها 
يعد اعمل الزمن من القيود اهلامة اليت ال يمكن اإلخالل بها  حيث .(1) حدد يف دفرت الرشوط

لو تطلب منها ذلك تمديد آجال ، ويف منح الصفقة للمتعامل املقبول عند رغبة املصلحة املتعاقدة
 ختار منهم، اذلين سيح ، أي املتعهدين املقبولني(2)صالحية العروض بموافقة املتعهدين املعنيني 

الة . كما أشار انلص السابق إىل أنه " يف حصفقةضهم احلائز املؤقت للوفقا نلتائج تقييم عرو
الغاية من ة العروض تلقائيا بشهر إضايف " وي، تمدد آجال صالحاملؤسسة احلائزة صفقة عمومية

 هذا اتلمديد اتللقايئ ترتبط بااللزتامات اليت تلىق ىلع اعتق احلائز املؤقت للصفقة.

 ؤقت للصفقة الزتامات احلائز املثانيا: 
أن اإلرادة املنفردة يه أساس الزتام مقدم العطاء بعطائه من " يرى جانب من الفقه             

مة من إىل الواجبات املرتبطة بالعروض املقد نظراو .(3) " وقت تصديره وحىت ابلت يف املناقصة
حيث يرتتب ىلع " اتلمديد اتللقايئ "  ،بعدة الزتاماتيلزتم األخري  ،قبل احلائز املؤقت للصفقة

إال  و، العروض بالنسبة إيله لشهر إضايف عدم جواز حتلله من عرضه املقدم آلجال صالحية
حتقق هذا ويف حالة . (4) تعرض مستقبال لعقوبة اإلقصاء من املشاركة يف الصفقات العمومية

          جديد تلقييم بقية العروض.، فإن جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض تعود من (5)اتلنازل

                                                           

جيب ىلع املصلحة املتعاقدة تبليغ الصفقة للمتعهد املقبول قبل انقضاء آجال  ىلع أنه: " 742-51من م.ر.ر  11املادة  تنصـ   1
يمكن املصلحة املتعاقدة، يف حالة ما لم يكن يف استطاعتها منح الصفقة وتبليغها قبل انقضاء آجال صالحية  صالحية العروض.

ويف حالة املؤسسة احلائزة صفقة عمومية، تمدد آجال صالحية العروض تلقائيا . افقة املتعهدين املعنينيالعروض، تمديدها بعد مو
ومهما يكن من أمر، فإن جتاوز مدة صالحية العروض يعطي للمتعهد املعين احلق يف حتيني األسعار حسب الرشوط  بشهر إضايف.

 "أدناه  511املنصوص عليها يف املادة 
 وضع أختامهم ىلع الرسالة املوجهة هلم أو برسالة تتضمن املوافقة.يتم إثبات موافقة املتعهدين املعنيني عن طريق  عمليا ـ  2

 .184ـ جابر جاد نصار، املرجع السابق، ص.  3

ا عن اذلين رفضوا استكمال عروضهم أو تنازلو عند بيانها حلاالت اإلقصاء بقوهلا: " 742-51من م.ر.ر  21املادة  تنصـ   4
 "أعاله  24و 25ملنصوص عليها يف املادتني ، حسب الرشوط امية قبل نفاذ آجال صالحية العروضتنفيذ صفقة عمو

إذا تنازل حائز صفقة عمومية قبل تبليغه الصفقة أو رفض استالم اإلشعار  ىلع أنه: " 742-51من م.ر.ر  24نص املادة تـ   5
مع مرااعة مبدأ  ،مواصلة تقييم العروض ابلاقية، بعد إلغاء املنح املؤقت للصفقةبتبليغ الصفقة فإنه يمكن املصلحة املتعاقدة 

يبىق عرض و .من هذا املرسوم 11 م املادةأحاكن عرض من حيث املزايا االقتصادية، ومتطلبات اختيار أحسحرية املنافسة و
  "  ، يف ترتيب العروضي يتنازل عن الصفقة اليت منحت هلاملتعهد اذل
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ال يمكن املتعامل  ىلع أنه: " املرسوم املذكورمن  13املادة  ، نصتمن جهة أخرى            
قة بالصفقة االقتصادي املتعهد يف صفقة عمومية أن يكون يف وضعية نزاع مصالح ذي عال

إن اكن و". صلحة املتعاقدة بذلك ه إعالم امل، فإنه جيب عليهور هذه الوضعيةيف حالة ظاملعنية. و
، فإنه ينطبق من باب قتصادي املتعهد يف صفقة عمومية "هذا احلكم ينطبق ىلع " املتعامل اال

 ، نظرا لكون تعاقده مع املصلحة املتعاقدة باتمل احلائز مؤقتا للصفقة العموميةأوىل ىلع املتعا
عالقة بالصفقة " . كما تثري عبارة " وضعية نزاع مصالح ذي احتماال من بقية املتعاملني أقرب

ع ، أو موجود نزاع مع املصلحة املتعاقدة فهل يعين ،، التساؤل حول املقصود بهاالواردة يف انلص
 ... ؟إلخعة تنفيذ الصفقة متاببعض موظفيها املعنيني بإبرام و

 لصفقةالزتامات املصلحة املتعاقدة جتاه احلائز املؤقت لثاثلا: 

العمومية تلحقيق املصلحة العامة  تسىع املصلحة املتعاقدة من خالل إبرام الصفقات            
كيفيات اختيار أفضل ويعد طلب العروض ىلع انلحو السابق، آيلة قانونية حتدد سبل و

 .يقا حلاجات املصالح املتعاقدةأكرثها حتقاديني اذلين قدموا أفضل العروض واملتعاملني االقتص
روض املنشأة تقييم العبنتائج أعمال جلان فتح األظرفة وذللك يفرتض أن تلزتم تلك املصالح 

من خالل اقرتاحها منح الصفقة هل ، املتعهد اذلي قدم العرض املناسب حنواليت توجهها دليها، و
  .وإتمام عملية اإلبرام بعد ذلك

العقد مع من ريس عليه  بإبرامإلزام اإلدارة  مع التسليم " بأن إرساء املناقصة ال يعينو            
عن املنح الرجوع ، للمصلحة املتعاقدة 742-51 املرسوم الرئايس رقمأجاز فقد ، (1)العطاء " 

 .(2)ذا تعلق األمر باملصلحة العامة إلغائه إاملؤقت للصفقة و

أصحاب لك تعويض، ورة ال يمكنهم املطابلة بأي إن اكن أصحاب العروض غري املختا            
   يمكن التسليم به بوجه اعمأمٌر ، إلغاء اإلجراء يف مواجهتهم مجيعاالعروض كذلك يف حالة 

                                                           

 .91ـ مازن يللو رايض، املرجع السابق، ص:   1
عندما يتعلق األمر بالصالح العام، يمكن املصلحة املتعاقدة، أثناء لك ىلع أنه: "  742-51من م.ر.ر  23نص املادة تـ   2

مراحل إبرام الصفقة العمومية، إعالن إلغاء اإلجراء و / أو املنح املؤقت للصفقة العمومية. وال يمكن املتعهدين أن يطلبوا أي 
 "قت للصفقة العمومية تعويض يف حال عدم اختيار عروضهم أو يف حال إلغاء اإلجراء و / أو املنح املؤ
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العمومية من إتمام عملية اتلعاقد، وحرمانه أيضا من أي فإن حرمان احلائز املؤقت للصفقة 
املتمزي يف مواجهة  بمركزهارغم من التسليم بسلطات اإلدارة و، ىلع البوالأمرا مق يعد، ال تعويض

  .ملتعاقد معها يف العقود اإلداريةا

، دها مقدم العرضامللكفة " اليت يتكب  الطويلة واملعقدة و اإلجراءات بعد لك "حيث أنه و            
، بعد لك مام عملية اتلعاقدإتيام األمل دليه بالفوز بالصفقة وق، والصفقة مؤقتا إعالن منحهو

ام بها كأن املطابلة بأي تعويض " عن القرارات اليت جتعل من لك اجلهود اليت قذلك " ال يمكنه 
ازل عنها طيلة مدة صالحية يف مقابل ذلك ال جيوز للحائز املؤقت للصفقة أن يتنو، لم تكن
من إال  تعرض لإلقصاء ، وسابق بيانه، ىلع انلحو اليت تمتد بالنسبة إيله لشهر إضايف، الالعروض

تلوازن بني املتعامل هنا يبدو أحد أهم مظاهر انعدام او، الصفقات العموميةاملشاركة يف 
 . (1) يف مرحلة إبرام الصفقات العموميةاملصلحة املتعاقدة االقتصادي و

بعد عرض صور اقرتاحات جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض، يتم اتلطرق تلقييم نتائج              
 أعمال هذه اللجنة واستخالص حدود ادلور اذلي تقوم به يف رقابة صفقات اجلمااعت املحلية.

 املطلب اثلاين
 تقييم العروضنتائج أعمال جلنة فتح األرظرفة و تقييم

ىلع جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض ضمن أيلات الرقابة القبلية ىلع تم انلص             
الصفقات العمومية، كما تم انلص ىلع أنها تقوم بعمل إداري وتقين تعرضه ىلع املصلحة 

ألعمال هذه اللجنة، وما لطبيعة القانونية افما يه  بشأنه ما تراه مناسبا.، تلقرر األخرية املتعاقدة
 ، وكيف يمكن جتاوزها ىلع مستوى اجلمااعت املحلية؟بتلك األعمال املتعلقةأهم انلقائص يه 

 اجابة ىلع ذلك، يتم اتلطرق للطبيعة القانونية نلتائج أعمال جلنة فتح األظرفة وتقييم             
 تفعيلوانلقائص املؤثرة يف تلك األعمال )الفرع اثلاين(، وتدابري ، (األول)الفرع  العروض

 .)الفرع اثلالث( خلية ىلع صفقات اجلمااعت املحليةالرقابة القبلية ادلا ةآيل وترقية

 
                                                           

 .61 – 11.ص املرجع السابق، ص، جابر جاد نصار راجع:يف هذا املعىن  - 1
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 الفرع األول
 القانونية نلتائج أعمال اللجنة  الطبيعة

بني أمرين  تقييم العروضجلنة فتح األظرفة وينبيغ اتلفريق يف إطار نتائج أعمال             
ثانيهما يتعلق اذلي تقوم به هذه اللجنة، والعمل اإلداري واتلقين أوهلما يتعلق ب ،أساسيني

. فما يه الطبيعة القانونية (1)بالقرارات اليت تصدرها املصلحة املتعاقدة بناء ىلع ذلك العمل 
 لالك العملني؟

)أوال(، ثم  هذه اللجنةلطبيعة القانونية ألعمال واقرتاحات تلحديد ذلك، يتم اتلطرق ل            
 )ثانيا(.لقرارات املصلحة املتعاقدة قبل إبرام الصفقة العمومية اتلطرق للطبيعة القانونية

 تقييم العروضجلنة فتح األرظرفة و اقرتاحاتالطبيعة القانونية ألعمال وأوال: 

، ىلع الطريقة اليت تتم بها عملية تقديم 742-51من م.ر.ر  567و 565املادتان نصت             
فيه تنعقد  .إىل املصلحة املتعاقدة تقييم العروضتتوصل إيلها جلنة فتح األظرفة و اليتانلتائج 

تقوم " بتسجيل و ،للقواعد املحددة يف مقرر إنشائهايف امللفات املعروضة أمامها وفقا تنظر و
ني يرقمهما اآلمر بالرصف ويوقع ض يف سجل نيتقييم العروأشغاهلا املتعلقة بفتح األظرفة و  خاص 

 ال اللجنة املتعلقة بفتح األظرفةيسجل يف السجل األول أشغ حيث .عليهما باحلروف األوىل "
حمارض فرغ تلك األشغال يف شلك تح ، ويف السجل اثلاين األشغال اخلاصة بتقييم العروضو

األعضاء احلارضين وفقا  توقع من قبل، وملالحظاتاتستوعب خمتلف االقرتاحات واتلوصيات و
  .لكيفية املحددين يف مقرر اإلنشاءاللنصاب و

شلك العمل اإلداري اذلي يصنف ضمن األشغال بالكيفية املشار إيلها  تأخذ تلك عليهو            
 ، فيهداريمه د إلصدار القرار اإل" جمموعة األعمال اليت تح يهو (2)" طائفة األعمال اتلحضريية "

                                                           

تقوم جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض بعمل إداري وتقين تعرضه ىلع املصلحة ىلع أن: "  742-51من م.ر.ر  565تنص املادة   - 1
جدوى اإلجراء أو إلغائه أو إلغاء املنح املؤقت للصفقة. وتصدر يف هذا الشأن املتعاقدة اليت تقوم بمنح الصفقة أو اإلعالن عن عدم 

  " رأيا مربرا
جملة ابلحوث ، حممد سمري حممد مجعة، مدى قبول الطعن باإللغاء يف القرارات القابلة لالنفصال يف انلظامني املرصي والفرنيس - 2

 .713 .ص، 41، العدد رقم 7155 ، أبريلج.م.عالقانونية واالقتصادية، جامعة املنصورة، 
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، حيث يقترص يل فال يقبل الطعن فيها باإللغاءباتلا، وقرارات إدارية تنتج أثار قانونيةليست  
الطعن باإللغاء ىلع القرارات اليت يكون هلا أثار قانونية يف مواجهة الطعن بإنشاء أو تعديل 

باقرتاحات هذه  (2)إال أنه من الواجب " أن تتقي د املصلحة املتعاقدة "  .(1)مركز قانوين معني  " 
يت انلتائج اليت تتوصل إيلها " اقرتاحات "، ووأال  حتيد عنها اللجنة م  قبول فليس من امل ،إن سح

 .(3)جيه دون سبب و استبدال العرض املقبول من قبلها ، أواعتماد عرض أوصت باستبعاده

 قبل إبرام الصفقة العمومية الطبيعة القانونية لقرارات املصلحة املتعاقدة ثانيا: 

 لقراراتاما يعرف بأو  (4) بنظرية القرار اإلداري املنفصلمرص يف أخذ القضاء اإلداري             
جواز الطعن باإللغاء يف القرارات اإلدارية السابقة  "قرروعليه فمن امل .(5) اإلدارية املنفصلة

ذلك ىلع أساس أن العقد اإلداري ، واتلعاقديةيمكن فصلها عن العملية العقد إذ اكن  إلبرام
 (6)"رية فيمكن الطعن فيها باإللغاءقد يسبق إبرامه صدور قرارات هلا خصائص القرارات اإلدا

ذ تمهيدا إلبرام الصفقة ، لك القرارات اليت تتخحتت مسىم " القرارات املنفصلة " تنضويو
 بالعمومية

ً
س ىلع مقرتحات اليت تؤسَّ ىلع القرارات  أيضاكما تنطبق  .(7)اإلعالن عنها ، بدأ

تلك أعمال حيث تلزتم املصلحة املتعاقدة بنتائج  .وتوصيات جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض
 دوىـــتقرتح إقصاء العروض أو الرتشيحات، أو إعالن عدم ج، عندما ، منذ بدايتهااللجنة

                                                           

 .  341 .، ص 7111،  ج.م.عأنور أمحد رسالن، وسيط القضاء اإلداري، دار انلهضة العربية، القاهرة،  -  1
 .42 .، ص، املرجع السابقاملتعاقدة بقرارات جلنة ابلت ". حممد أنس قاسم جعفر ـ يف رضورة " تقيد املصلحة  2

فال يصح وصفه ال تتخذ هذه اللجنة أي قرارات نهائية، فحىت استبعاد أحد العروض يتم بقرار من مسؤول املصلحة املتعاقدة،  -  3
زاعت املتعلقة بالصفقات دور القايض اإلداري يف حل املنا ،نة فتح األظرفة وتقييم العروض ". حورية بن أمحد" قرار نهايئ للجبأنه

 . 12، ص.1010/1011ري، لكية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان، العمومية، مذكرة ماجست
" إن القرارات السابقة ىلع اتلعاقد كوضع اإلدارة لرشوط املناقصة أو املزايدة وقرارات جلنة ابلت، والقرار بإرساء املناقصة أو  -  4

املزايدة، يه بغري منازع قرارات إدارية منفصلة عن العقد ومن ثم جيوز الطعن فيها باإللغاء" حكم حمكمة القضاء اإلداري، بتاريخ 
 .367 .أنور أمحد رسالن، املرجع السابق، ص. حكم مشار إيله يف: 531السنة العارشة، ص.  ، جمموعة1-5-5116
يف تطور موقف القضاء اإلداري املرصي و الفرنيس من جواز الطعن يف القرارات القابلة لالنفصال، و تطبيقات ذلك يف جمال العقود و

 .  713-511 . اإلدارية، أنظر: حممد سمري حممد مجعة، املرجع السابق، ص ص
 .525 .ص، 7113، د م ج، 1ئز أجنق وبيوض خادل، ط أمحد حميو، املنازاعت اإلدارية، ترمجة فا -  5
 .367 .أنور أمحد رسالن، املرجع السابق، ص -  6
ة ماجستري، لكية ي، مذكرالرقابة عليها يف ظل القانون اجلزائرع، طرق إبرام الصفقات العمومية ويف هذا املعىن، عبد احلفيظ مان -  7

 . 573  ص.، 7111-7112بكر بلقايد، تلمسان، جامعة أيب  العلوم السياسية،احلقوق و
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إن  العرض املقبول. و رفضأن تعهدياحها منح الصفقة ألحد امل، وصوال إىل اقرتاإلجراء 
فيه قرارات تنفيذية  ،داريةالقرارات اإلوممزيات حتوز اكفة خصائص  القرارات املشار إيلها

تمس  االعتبار بهذاو .(1) قانوينتهدف إىل إحداث أثر ، ودرة عن اهليئات اإلدارية املختصةصا
ذللك  .ىلع الصفقة (3)للمتنافسني و، (2)للك من هل مصلحة  تلك القرارات باملراكز القانونية

 .(4) جيوز هلم طلب إلغائها يف حال مست بتلك املراكز ىلع حنو غري مرشوع

عدم فاعلية الوسائل القضائية اتلقليدية اليت توجه يرى بعض ابلاحثني "  وبهذا الصدد،            
اليت ظهرت لفرتة طويلة كطعن عقيم من دون فعايلة حبكم أن ة، وضد القرارات املنفصل

بعد تنفيذها مما تنتيف معه أي يف بعض األحيان يبت فيها اغبلا بعد إبرام الصفقة، والقايض 
نص  وتفاديا هلذا الوضع،. (5)"  (ذا اإللغاء )وتبىق قيمة اإللغاء نظريةمصلحة عملية حيققها ه

ىلع أحاكم منه  142و (7) 146يف املادتان  ،(6) 11-11اإلدارية رقم ات املدنية وقانون اإلجراء
  الصفقات "العقود وإبرام " االستعجال يف مادة 

                                                           

 .341 .، صالسابق املرجع ،أنور أمحد رسالن -  1
 يعطيه ختصصه املهين احلق يف إبرام العقد"  لس ادلولة الفرنيس توافر املصلحة يف " لك شخص طبييع أو معنويـ و قد قرر جم  2
 . 128، املرجع السابق، ص . ( منقول: أمينة غين 1009-09-09 ـ 114189قرار رقم )

، وهيبة بواغزي ، تطور الطعن باإللغاء يف العقود اإلدارية ، مذكرة ماجستري ، لكية هذا الطعن ملصلحة غري املتعاقد "" فقد أسس  -  3
 . 31 .، ص 7151-7111احلقوق و العلوم اإلدارية ، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، 

معمري  ، جامعة مولود املايل يف جمال الصفقات العمومية، مذكرة ماجستري، لكية احلقوق، ظاهرة الفساد اإلداري و لة بن بشريوسي -  4
 .   713 .، ص 7154-7153تزيي وزو ، 

لة املرصية لدلراسات القانونية ، املجعاقدي يف جمال الصفقات العمومية، القضاء االستعجايل قبل اتلحممد مهدي لعالم - 5
 . 51.ص  ،، العدد اخلامس 7151، يونيو ـ جملة الكرتونية ـ االقتصادية و
ون اإلجراءات املدنية ، املتضمن قان7111فرباير سنة  71املوافق  5471صفر اعم  51املؤرخ يف  11-11القانون رقم  -  6

 . 7111أفريل  73، مؤرخة يف  75/7111، ج.ر.ج.ج ، عدد : واإلدارية

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ىلع أنه: " جيوز إخطار املحكمة اإلدارية بعريضة، وذلك يف حالة اإلخالل  146تنص املادة ـ   7
من هل بالزتامات اإلشهار أو املنافسة اليت ختضع هلا عملية إبرام العقود اإلدارية والصفقات العمومية. يتم هذا اإلخطار من قبل لك 

كذلك ملمثل ادلولة ىلع مستوى الوالية إذا أبرم العقد أو سيربم من طرف اذلي قد يترضر من هذا اإلخالل، ومصلحة يف إبرام العقد و
.  يمكن للمحكمة اإلدارية أن تأمر املتسبب ملحكمة اإلدارية قبل إبرام العقدمجاعة إقليمية أو مؤسسة عمومية حملية. جيوز إخطار ا

ن يمكن هلا أيضا أن حتكم بغرامة تهديدية ترسي مدد األجل اذلي جيب أن يمتثل فيه، وحتال اللزتاماته، ول، باالمتثيف اإلخال
ملدة ال لعقد إىل اغية نهاية اإلجراءات ويمكن هلا كذلك بمجرد إخطارها، أن تأمر بتأجيل إمضاء اتاريخ انتهاء األجل املحدد. و

 ( يوما ".71تتجاوز عرشين )
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، وسيلة ة املشار إيلهابالكيفي يةتعد ادلعوى االستعجايلة يف مادة الصفقات العموم            
إبرام الصفقات العمومية،  ليت حتكم، من شأن إعماهلا محاية املبادئ ا(1)وقائية "قضائية "

 تنفيذه،ومحاية مصلحته قبل إبرام العقد  من من هل مصلحة يف إبرام العقد "" لك تمكني و
 .(2) الواليةمثل ادلولة ىلع مستوى ملوكذلك 

دلعوى االستعجايلة قبل أهم إشاكيلة يطرحها هذا الوضع يه اإلطار الزمين لإال أن "              
 ، من حيث أنهاالوقايئ اذلي تتسم به هذه ادلعوى، حيث اتلناقض الرصيح بني الطابع اتلعاقدية

 .  (3)؟ " إماكنية رفعها بعد إبرام العقدإصالح املخالفات قبل إبرام العقد، وتهدف إىل 

بعد و (4)إذ كيف سيكون وضع املتعاقد مع اإلدارة اذلي بدأ فعال يف تنفيذ بنود الصفقة              
دة إلبرامهاقضايئ يقيض  قرار ذلك صدر  مه  ، خاصة إذا ما بإلغاء قرار  أو أكرث من القرارات المح

لم أنه االلزتامات اليت يفرضها حكم اإللغاء ىلع اعتق اإلدارة تدور حول إزالة " من املقرر أن عح
إذا اكن ، وبهإصدار قرار تنفيذي يتضمن سح، بار امللىغ، وإاعدة احلال إىل ما اكن عليهالقر

املادية للقرار  اآلثار، كما تقوم بإزالة ىلع اإلدارة إصداره وفقا للقانون، تعني سلبياالقرار 
 (5) أيضا تلزتم بهدم األعمال القانونية املستندة إيله "اإلداري امللىغ، و

 املتخذة تمهيدابصدد االعرتاض عن القرارات اإلدارية  وزيادة ىلع جواز اللجوء للقضاء            

                                                           

( يوما ترسي من 71اإلدارية ىلع أن: "تفصل املحكمة اإلدارية يف أجل عرشين )من قانون اإلجراءات املدنية و 142تنص املادة ـ   1
 أعاله". 146تاريخ إخطارها بالطلبات املقدمة هلا طبقا للمادة 

هو أمر نادر الوقوع " حليمة بروك، ، قضائياية الصفقات اليت تربمها اجلمااعت املحلطلب الوايل إبطال العقود وـ يرى ابلعض " أن   2
 .106املرجع السابق، ص. 

الترشيع املقارن ــ وسيلة وقائية ل إبرامها يف الترشيع اجلزائري و، رقابة القضاء اإلداري ىلع الصفقات العمومية قبحممد فقري -  3
مايو  71، يوم ت العمومية يف محاية املال العامنون الصفقاامللتىق الوطين السادس حول دور قا، 56املداخلة رقم  ،حلماية املال العام

 .57. ، ص، جامعة ادلكتور ييح فارس، املديةق، لكية احلقو7153
 :أنها تتضمن " امتيازات " متعددة يف يد املصالح املتعاقدة، جترب من خالهلا املتعاقد ىلع ابلدء يف تنفيذ الصفقةـ خاصة و  4

" Ces procédures sont plus ou moins contraignant selon qu'il s'agit de convention d'occupation du domaine 
public, pour lesquelles il n'est pas obligatoire d'organises une procédure formalisée de mise en concurrence, de 

marches publics ou contrat de délégation de service publics ". Martine LOMPARD & Gilles DUMONT, op.cit., p. 

232 

اإلدارية نفيذ أحاكم اإللغاء الصادرة ضدها، جملة العلوم القانونية و، مدى فعايلة اجلزاءات يف إلزام اإلدارة بتـ دايم بلقاسم  5
 .199، ص. 10العدد رقم ، 1010والسياسية، لكية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 
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من م.ر.ر  17تنص املادة  حيث ،يضا سلوك طريق الطعن " اإلداري "، جيوز أ(1)إلبرام الصفقة  
، يمكن صوص عليها يف الترشيع املعمول بهزيادة ىلع حقوق الطعن املن ىلع أنه: " 51-742

، إلغاء اإلجراءإعالن عدم جدوى أو أو إلغائه أو املتعهد اذلي حيتج ىلع املنح املؤقت للصفقة 
، أن يرفع طعنا أمام جلنة الصفقات أو إجراء الرتايض بعد االستشارة يف إطار طلب العروض

 .(2) "املختصة 

املتمم للقانون رقم املعدل و 11-51ر رقم من األم 7، إىل ما تضمنته املادة أخريا يشار            
جيب أن تؤسس تنص ىلع أنه: "، حيث (3) ماكفحتهاملتعلق بالوقاية من الفساد و 16-15

املنافسة ت العمومية ىلع قواعد الشفافية والزناهة واإلجراءات املعمول بها يف جمال الصفقا
: كرس هذه القواعد ىلع وجه اخلصوصجيب أن تموضوعية، و ىلع معايريو (4)الرشيفة 

 " (5) إبرام الصفقات العمومية قواعد حرتامايف حالة عدم  طرق الطعن لك ممارسة...

ه عدة وبانلظر ملا تقوم به جلان فتح األظرفة وتقييم العروض عمليا، يتضح أن دورها              حتد 
 عوائق ونقائص. 

 الفرع اثلاين
 نلقائص املؤثرة يف أعمال اللجنة ا 

وانلظر  تقييم العروضلكيفية تنظيم جلنة فتح األظرفة ومن خالل اتلطرق إن املالحظ             
 تتمثل هذه انلقائص وما هو أثرها؟ هناك عدة نقائص، ففيم ، أنقواعد عملهايف 

                                                           

ري وما يثريه احلكم من ىلع الغصفقة، و" احلكم بإلغاء القرارات اإلدارية املنفصلة ىلع أطراف ال ـ يف " فاعلية وأثر  1
 .41-19ما أقرتح من حلول بشأنها، ينظر: حورية بن حامد، املرجع السابق، ص ص. ، واشاكيلات

 .يف الفصل اثلاين من هذه املذكرة ، نسىع بليانهات العمومية، ومنها نظر الطعونيلية لعمل جلان الصفقااألحاكم اتلفص - 2
 15-16، املعدل و املتمم للقانون رقم 7151غشت سنة  76املوافق  5435رمضان اعم  56رخ يف املؤ 11-51األمر رقم  - 3

 .   7151-11-15، املؤرخة يف   11/7151، ج.ر.ج.ج ، عدد 7116فرباير  71وافق امل 5472حمرم اعم  75املؤرخ يف 
4- " Le principe de mise en concurrence est ancien dans le Domain des marches publics. Des texte adopté dés 
1836 prévoyant de soumettre le marches de l'Etat à la concurrence et la publicité …et pour longtemps c'est 
l'adjudication qui servira de cadre à la mise en œuvre de la concurrence pour le passation du marchés publics " 
Patrick SCHULTS, op.cit., p . 97. 

. وإلزام اإلدارات العمومية قدـ حيث أن " الغرض األساس من تسليط هذه الرقابة هو اتلأكد من تطبيق األهداف املرجوة من وراء اتلعا  5
ضني أو املساواة بني العاركمبدأ الشفافية وحرية املنافسة وبما يكرس خاصة املبادئ الكربى للتعاقد  باتلقيد بأحاكم قانون الصفقات

 .69. ، ص1002، 1يع، ط اتلوزاملتنافسني " عمار بوضياف، الصفقات العمومية يف اجلزائر، جسور للنرش و
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 ، يتم الطرق للنقائص املتعلقة بتشكيل هذه اللجنة وحتديد سري أعماهلاتلحديد ذلك             
  .)ثانيا(وانلقائص املتعلقة بمهامها ، )أوال(
 حتديد سري أعماهلا نلقائص املتعلقة بتشكيل اللجنة واأوال: 

يف املادتني  742-51 املرسوم الرئايس رقم باستثناء الرشوط " القليلة " اليت نص عليها            
إذ  ،ومؤهالتهمأعضاء هذه اللجنة عدد ال توجد أي قيود أو متطلبات مشرتطة يف  567و 565

ملوظيف املصلحة ادلنيا ينتمون إىل الرتب يمكن أن تتكون من عضوين أو ثالثة أعضاء 
نظر يح  أما يف جلسة تقييم العروض .ر أحدهم فقط يف جلسة فتح األظرفةيكيف حضو املتعاقدة

 ، هذا األخري اذلي ال يمكن للمتعهد معرفة حمتواه ما لم تقم انلصاب املحدد يف مقرر إنشائهاإىل
لرغم من أهمية  ا، ىلعيوجد نص يفرض عليها القيام بذلك الاملصلحة املتعاقدة باطالعه عليه، و

ال  ويف ظل ذلك .عملها للجنة ونصابها وقواعدفهو اذلي حيدد تشكيلة ا ،هذا املقرر القصوى
  .مدى قانونية وتطابق األعمال مع حمتواهيمكن ملقديم العروض متابعة 

، إىل أن جلنة فتح األظرفة و تقييم العروض ليس هلا رئيس أو مسؤول يدير يشار أيضاو            
، إنما ختضع مبارشة شأنها شأن (1) سالمة سريهاو يضبط اجتمااعتها ويضمن حسن و أعماهلا

ي حيدد فهو اذل ،جلس الشعيب ابلدليرئيس اململصلحة املتعاقدة لسلطة الوايل وبقية هيالك ا
فهذه اللجنة ال حتوز أدىن ، هل سلطة رئاسية عليهمويستديع أعضائها و ،تاريخ اجتماعها وماكنه

الشك أن هذا األسلوب يف تنظيم اهليئة األوىل و، ر االستقالل الوظييف يف أداء مهامهامظاه
تابعة هيئة و، جيعل منها " حلقة ضعيفة "امللكفة بتحقيق مرشوعية إبرام الصفقات العمومية 

لحقة بمسؤول املصلحةو  . (2) أثارهاة لسلطته الرئاسية بكل أبعادها واملتعاقدة  خاضع مح

 انلقائص املتعلقة بمهام اللجنة ثانيا: 

تسيري املراحل السابقة اإلدارية األوىل امللكفة بضبط واكنت هذه اللجنة يه اجلهة  إذا            
ليت تقوم بها حتقيقا هلذه ، فإن املهام اعلق باختيار املتعاقد مع اإلدارةيف شقها املتىلع اتلعاقد 

                                                           

 منه ىلع 36، يف املادة قانون الصفقات العمومية املغريب فقد نص، عمول به يف عدة نظم قانونية أخرىىلع خالف ما هو م -  1
 .ا رئيس اللجنة املعني هلذا الغرض، اليت يرشف عليهمهام جلنة فتح أظرفة املتنافسني

 .514 .بشري، املرجع السابق، ص: وسيلة بن راجع يف هذا املعىن -  2
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ا املصلحة املتعاقدة يف اخلطرية اليت حتوزهمتاكفئة مع الصالحيات الواسعة و ، تبدو غريالغاية
 .مواجهتها

، يتمثل يف منظمالقيام بعمل إداري دقيق و حيث أن فتح األظرفة يتطلب من اللجنة           
نبيه تاملصلحة املتعاقدة اليت تم فتحها، وذكر حمتوياتها وتسجيل لك ما يتعلق بامللفات الواردة إىل 

، ومتابعة ذلك (1)أصحابها ىلع رضورة إتمامها يف حالة نقص الوثائق املسموح باستكماهلا 
لك األمر كذو. الساعة املقررين يف إعالن العروضسبة للك العروض بداية من ايلوم وبالن

تستلزم املعرفة ادلقيقة متشابكة حيث تضطلع اللجنة بمهام معقدة و ،بالنسبة تلقييم العروض
اختيار املتعاقد املناسب عروض ومعايري تقييم الاملنضمة إلبرام الصفقات العمومية، وباألحاكم 

  . (2)كذا اإلملام الاكيف باألحاكم اتلفصيلية الواردة يف دفاتر الرشوط...و

 رضورة إحاطة القائمنيمن الواضح أن هذه املهام تقتيض زيادة ىلع " اتلفرغ اتلام " و            
هذا األمر يف يد هم الوقت والوسائل الاكفية ذللك. ومنحعليها بأساسيات العمل اإلداري و

ألعضاء ، اذلي قد يضمن سؤول املصلحة املتعاقدة الوايل ورئيس املجلس الشعيب ابلدليم
من خالل  ق " عليهم،ضي  قد " يح ، بل وعن ذلكقد يتخلف و للجنة أداء مهامهم يف ظروف حسنةا

من حرصها يف أخر مدة وبتقليص أجال االجتمااعت هدة، وجمح متعددة وأخرى تكليفهم بمهام 
، فلك هذه املسائل جنة الوقت الاكيف ملمارسة مهامهاعدم منح اللصالحية العروض، وأجل 

ة رقابة ادلاخلي، ىلع الرغم من اتصاهلا بالحتديدها للمصلحة املتعاقدة وحدهاادلقيقة تحرك أمر 
 .للصفقات العمومية

 هذه األيلة الرقابية.بد من انلظر يف تدابري اصالح وتفعيل الذللك                          

 

                                                           

يقصد ا. و، تطلب من املتعهدين الوثائق انلاقصة دون تلك املنتهية صالحيته" إن جلنة فتح األظرفة، عن طريق املصلحة املتعاقدة -  1
 ،7153مارس  71ؤرخة يف امل 515، رقم الصفقات العمومية بوزارة املايلةبالوثائق انلاقصة امللف اإلداري للمتعهد " مراسلة قسم 

 .513ص.  .57امللحق رقم
رشوط أعدته املصلحة املتعاقدة  " ليس من اختصاص قسم الصفقات العمومية بوزارة املايلة تقدير أو تفسري أحاكم دفرت  -  2
عمومية يدخل ذلك يف اختصاص جلنة تقييم العروض ..." مراسلة قسم الصفقات اله من قبل جلنة الصفقات املختصة ومؤرش عليو

 .564ص.  .53، امللحق رقم 7151جانيف 51رخة يف ، املؤ74م ، رقبوزارة املايلة
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  الفرع اثلالث
 تقييم العروض ىلع مستوى اجلمااعت املحليةترقية عمل جلنة فتح األرظرفة وو فعيلتدابري ت

ىلع جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض، وىلع أثر انلقائص املسجلة ىلع تنظيم  باالطالع            
يف  ىلع ما تضمنته بعض اتلنظيمات املتعلقة بالرقابة ادلاخلية للصفقاتو ،من جهة أداء مهامها

يثور التساؤل ما يه اتلدابري الكفيلة بتجاوز  .ضمانات من جهة ثانيةبعض ادلول من أحاكم و
  تعزيز ماكنة اللجنة خاصة ىلع مستوى الواليات ابلدليات؟تلك انلقائص و

تفعيل دورها شأنها تعزيز ماكنة هذه اللجنة و يمكن اإلشارة إىل بعض اتلدابري اليت من            
 إبرام جناعةو ملكفة بتحقيق مرشوعية، بية "وقائية "، كأداة رقاىلع مستوى اجلمااعت املحلية

، وذلك باتلطرق لألخذ ضمان اإلنفاق احلسن للمال العامو، ةاملحلي  الصفقات العمومية 
دد كيفية سري أعماهلا )ثانيا(، بالتشكيل املتاكمل ألعضاء اللجنة )أوال(، ووضع نظام نموذيج حي

عايري اعالنات طلبات العروض)ثاثلا(، وحتديد م دورها يف اعداد دفاتر الرشوط وانلص ىلعو
اللجان اتلابعة هلا )رابعا(،وازالة اتلعارض القائم بني تنظيم حمددة إلنشاء هذه اللجان و

 الصفقات العمومية وقوانني اجلمااعت املحلية بهذا الصدد )خامسا(.

 التشكيل املتاكمل ألعضاء اللجنة األخذ بأوال: 

ملتعاقدة فقط تقييم العروض ىلع موظيف املصلحة اإن حرص عضوية جلان فتح األظرفة و           
ؤهالت حمددة ينبيغ توافرها فيهم، يؤد ي إىل ضعف تكوينها ووهن عدم حتديد أي رشوط أو مو

ابة هيئات الرقاستغالل املوارد البرشية املتاحة يف تدعيم هيالك وكما يؤدي إىل عدم  .دورها
للنص ىلع اجتهت بعض انلظم القانونية  تلجنب هذا الوضعو .ادلاخلية للجمااعت املحلية

واتلقنية والقانونية  (1)خلية بما يعكس اجلوانب املايلة تشكيل جلان الرقابة ادلارضورة 
ة خمتصني تابعني للهيئات األخرى امللكف ، إذ ينبيغ أن تتكون من موظفنيالعمومية للصفقات

                                                           

يف هذا اإلجراء ضمانة هامة ة بالرقابة ىلع انلفقات العمومية، إىل مرحلة ما قبل االلزتام بها، وحيث يمتد دور اهليئات امللكف -  1
، لك ذلك يف سبيل جهة ثانية رشادي تللك اهليئات من، وممارسة ادلور اإلاية املال العام وحسن استعماهل، من جهةمن ضمانات مح

 :، يف هذا املعىنافق العموميةرالتسيري احلسن للم
- Damien CATTEAU, La lolf et la modernisation de la gestion publique (la performance, fondement d'un droit 
financier rénové), DALLOZ, Paris, 2007, pp. 400-404.    
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 اتـــحىت اهليئكهيئات الرقابة املايلة وهيئات املحاسبة، و ،بالرقابة ىلع انلفقات العمومية
  .(1)القضائية 

يات من عضوية ابلدل املحليني ىلع مستوى الواليات وكما أن مسألة " إقصاء " املنتخبني           
حيث استند  .(2)، أمٌر حمل نظر عليه العمل حايلا، كما جيري جلان فتح األظرفة وتقييم العروض

املشرتطة يف نص حيل بصفة املوظف األول مفاده عدم تمتع املنتحب امل ،هذا اإلقصاء ىلع سندين
اثلاين مفاده تنايف املهام االنتخابية املتمثلة يف املصادقة ىلع ، و742-51من م.ر.ر  561 املادة

نص املادة  ، استنادا ىلعع املهام املوكولة ألعضاء اللجنةاملداوالت املتعلقة بالصفقات العمومية م
  .من قانون ابلدلية 514

أنه ىلع الرغم من األخذ بتعريف املوظف  ،إيله بالنسبة للسند األولإلشارة إن ما جتدر ا            
األسايس العام للوظيفة املتضمن القانون  13-16العمويم الوارد يف املادة الرابعة من األمر رقم 

ن عني  يف وظيـفة عمومية دائمة هو " لك عوو، 57-16املصادق عليه بالقانون رقم العمومية 
. عريفات الواردة يف انلصوص األخرى، ينبيغ أيضا مرااعة اتللسـلم اإلداري "م يف رتبة يف اس  رح و

يف املادة اثلانية  ماكفحتهو (4)املتعلق بالوقاية من الفساد  (3) 15-16فقد عرف القانون رقم 
أحد    لك شخص يشغل منصبا ترشيعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو يف ":بأنهاملوظف العمويم 

مدفوع األجر أو غري  ،املجالس املحلية املنتخبة، سواء أكان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا
 (5)" ، برصف انلظر عن رتبته أو أقدميته مدفوع األجر

                                                           

 .  75مشار إيله يف هامش الصفحة رقم كما هو احلال يف القانون املرصي  - 1
 .546ص.  .17امللحق رقم  -  2
، يتعلق بالوقاية من الفساد وماكفحته، ج 5475حمرم  75املوافق  7116فرباير سنة  71مؤرخ يف  15-16القانون رقم  -  3

  .7116مارس  11، مؤرخة يف 54/7116 رج ج، عدد
الفساد سلوك غري سوي ينطوي ىلع قيام الشخص باستغالل مركزه وسلطاته، يف خمالفة القوانني واللوائح واتلعليمات، ـ "   4

تلحقيق منفعة نلفسه أو ذلويه من األقارب واألصدقاء واملعارف. وذلك ىلع حساب املصلحة العامة ". حسنني املحمدي بوادى، 
 .11، ص. 1009بواعت اجلامعية، اإلسكندرية، ج م ع، الفساد اإلداري ـ لغة املصالح ـ دار املط

لك شخص يشغل منصبا ترشيعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا ىلع أن املوظف: "  15-16من القانون رقم  17تنص املادة ـ   5
أو يف أحد املجالس املحلية املنتخبة، سواء أكان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع األجر أو غري مدفوع األجر، برصف 

  ..."انلظر عن رتبته أو أقدميته 
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عت " من صفة املوظف، و يالحظ أن هذه             ملحيل من بني اعتربت املنتخب ااملادة " وس 
 مهامه ىلع مستوى املجالسباعتبار شخصه ولكن باعتبار وظيفته واملوظفني العموميني، ليس 

عة من األمر بربط نص املادة الرابو .امللكفني بتقديم اخلدمة العمومية، بصفته من بني املنتخبة
ن اعتبار املنتخب املحيل فيف حني يمك. يتضح عدم اتلناسب بينهما ،بهذا انلص 13-16رقم 

ون املتعلق تقييم العروض يف نظر القانو األظرفةباتلايل جواز عضويته للجان فتح موظفا و
مومية املنتخب املحيل ، حيرم القانون األسايس العام للوظيفة العبالوقاية من الفساد وماكفحته

ال يمكن التسليم بانتفاء صفة املوظف للمنتخب املحيل طاملا  عليهو .ويعفيه من هذه املسؤويلة
 .نوين اعتربه كذلكص قايوجد ن

فإن القول " بتنايف " مهام املنتخب املحيل املتمثلة يف املصادقة  أما بالنسبة للسند اثلاين            
يدعونا  ،مع مهام جلنة فتح األظرفة و تقييم العروض املداولة ىلع الصفقات العمومية عن طريق

تقييم العروض عمل جلان فتح األظرفة وإذ أن  ،ن قيمة هذا اتلنايف و عن حقيقتهللتساؤل ع
املتعاقد   يتمحور حول إعمال املبادئ اليت حتكم إبرام الصفقات العمومية عند اختيار املتعامل

االختصاصات السلطات و، يتمحور حول املداولة ىلع الصفقات منهاأما نظام املداوالت و
يتم تماده والصفقات املراد إبرامها، ورنامج املشاريع املراد اعىلع باملمنوحة للمجلس املنتخب، و

 . (1) ، اليت ترسل إىل الوايل بعد ذلكضاء املجلس ىلع املداولة املعنيةمن خالل تصويت أع

 لسري أعمال اللجنة وضع نظام نموذيج ثانيا: 

للوايل  ديد نصابهاحتوتقييم العروض نة فتح األظرفة وإن ترك أمر حتديد قواعد عمل جل            
، يؤثر سلبا ىلع أعماهلا. ، دون فرض أي قيود أو ضوابط(2)ولرئيس املجلس الشعيب ابلدلي 

اإلطار  حيدد، و(3)ذللك يبدو من الرضوري وضع نظام نموذيج حيدد سري أعمال هذه اللجنة 
لعملية حبيث يكون مرجعا موحدا  ،زم به املصالح املتعاقدة املحليةتحلالعام ملهمتها الرقابي ة، و

  .إنشاء جلان فتح األظرفة وتقييم العروض
                                                           

ريق مداولة املجلس الصفقة العمومية عن طىلع حمرض املناقصة ويصادق  ىلع أن:"من قانون ابلدلية  514نص املادة ت - 1
 "مرفقان باملداولة املتعلقة بهما الصفقة العمومية إىل الوايل يرسل حمرض املناقصة و .الشعيب ابلدلي

 .162ص.  .14امللحق رقم  -  2

 .68املرجع السابق، ص. تعامل املتعاقد ". عمار بوظياف، حيافظ ىلع " مبدأ اجلماعية يف اختيار املـ و  3
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 طلبات العروض و عليمات ااخاصةانلص ىلع دور اللجنة يف إعداد دفاتر اتلثاثلا: 

عليمات دور اللجنة يف مرحلة إعداد دفاتر اتل 742-51 املرسوم الرئايس رقملم يبني              
فلم تنص  ،مساهمتها " املفرتضة " يف ذلكن ىلع الرغم م العروض اتطلبت و إعالنااخلاصة 

ن الإعاملتعلقتان ب 66و  61، و ال املادتان (1)املحددة لألحاكم العامة دلفاتر الرشوط  76املادة 
ال شك أن من أساسيات عمل اللجنة  املشاركة و، ىلع دور اللجنة يف إعدادهما طلب العروض

دراسة واليت حتدد رشوط إبرامها وتنفيذها، ودفاتر اتلعليمات اخلاصة بكل صفقة، يف حتضري 
املعلومات الواردة فيه طبقا ب العروض املناسب للصفقة املعنية، وتفصيل ابليانات وطل

، ىلع غرار املهام عليها  راحة يه املهام اليت يستحسن انلص. وملقتضيات الصفقة املعنية
 .742-51ى املنصوص عليها يف م.ر.ر األخر

 اللجان اتلقنية املتصلة بها ن ومعايري حمددة إلنشاء اللجاحتديد رابعا: 

املجال للوايل و لرئيس املجلس الشعيب  742-51من م.ر.ر  561أفسح نص املادة             
دد عدد اللجان اليت ، فلم حتقييم العروضتد اللجان امللكفة بفتح األظرفة وابلدلي يف تقدير عد
، فلم تنص مثال ىلع إنشاء العملية بمعايري موضوعية منضبطة لم تقي د هذهيمكن إنشاؤها، و

قنية أو اقتصادية أو مايلة ، أو وفقا ملستويات تا تلخصص حاجات املصلحة املتعاقدةاللجان وفق
تمل أن تنشأ دلى ابلدلية أو الواليةحمددة جلنة واحدة ختتص بفتح األظرفة وتقييم  ، إذ حيح

تملالعروض يف لك الصفقات، و أيضا أن تنشأ جلنة خاصة للك صفقة أو للك جمموعة من  حيح
، اكن من األجدر وضع بدال من هذا " اإلطالق "ا ال يوجد نص قانوين يمنع ذلك. واملالصفقات ط

كأن يرتبط عدد اللجان ويتناسب  .حتدد عددها، وددة تنشأ بناء عليها هذه اللجانمعايري حم
توزع اللجان ، أو للك نوع من أنواع الصفقات ص جلنة، أو ختصمع عدد الصفقات املربجمة

                                                           

م وتنفذ وفقها ، الرشوط اليت تربتوضح دفاتر الرشوط، املحي نة دوريا ىلع أن: " 742-51من م.ر.ر  76تنص املادة  -  1
ىلع الصفقات العمومية لألشغال  دفاتر ابلنود اإلدارية العامة املطبقة ، ما يأيت:يه تشمل ىلع اخلصوصالصفقات العمومية، و
دفاتر العليمات اتلقنية املشرتكة اليت حتدد الرتتيبات  ،ملوافق عليها بموجب مرسوم تنفيذياخلدمات اواللوازم وادلراسات و

عليها  فق، املوااللوازم أو ادلراسات أو اخلدمات أواملتعلقة بنوع واحد من األشغال  اتلقنية املطبقة ىلع لك الصفقات العمومية
 "الرشوط اخلاصة بكل صفقة عمومية  دفاتر اتلعليمات اخلاصة اليت حتدد ،بقرار من الوزير املعين
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نشأة  .ر هلاحجم الغالف املايل املقد  حبسب أهمية الصفقة و كما أن إنشاء اللجان اتلقنية المح
 .تنطبق عليها نفس املالحظات، وتقييم العروض األظرفةحلاجات جلنة فتح 

بصدد قوانني اجلمااعت املحلية ئم بني تنظيم الصفقات العمومية وإزالة اتلعارض القاخامسا: 
 الرقابة ادلاخلية  هيئات

املتعلق  ،منه الفرع اثلالث من الفصل اثلاين من ابلاب الرابعنص قانون الوالية يف             
. (1)الصفقات " زايدات واملناقصات و، ىلع " امل325إىل  531، يف املواد من بتنظيم إدارة الوالية

 املتعلق باملزيانية يف الفرع اثلاين من الفصل األول من ابلاب اثلايننص قانون ابلدلية  كما
 .(2)الصفقات العمومية " ىلع " املناقصات و 514إىل  511ن يف املواد م، واحلسابات

يه ملكفة و ،ة املناقصة ىلع مستوى الواليات وابلدلياتتضمنت هذه املواد تنظيم جلن            
قانون إىل أن قانون الوالية و جتدر اإلشارةو .املناقصات العمومية لفائدتهماراء كما هو ظاهر بإج

ن ، املتضماملعدل واملتمم 736-51يان املرسوم الرئايس رقم ابلدلية تم إصدارهما يف ظل رس
ث اكنت ، ذللك ورد يف هذه انلصوص مصطلح " املناقصة " حيتنظيم الصفقات العمومية امللىغ

 تربم الصفقات العمومية وفقا إلجراء املناقصة اذلي يشلك القاعدة: "  أنمنه تنص ىلع 71املادة 
 ." ، أو وفق إجراء الرتايضالعامة

                                                           

 أو اتلوريدات للوالية وملؤسساتهاتربم الصفقات اخلاصة باألشغال أو اخلدمات من قانون الوالية ىلع أن: "  531املادة  تنصـ   1
   "العمومية ذات الطابع اإلداري طبقا للقوانني واتلنظيمات املعمول بها واملطبقة ىلع الصفقات العمومية 

عندما جترى مناقصة عمومية حلساب الوالية، فإن املوظف اذلي جيريها يساعده ثالثة  من نفس القانون ىلع أنه: " 536املادة  تنصو 
وحيرض املناقصة املحاسب املعني أو ممثله بصفة  .الواليئعينهم املجلس الشعيب ( منتخبني من تشكيالت سياسية خمتلفة ي3)

عندما تربم سلطة ملكفة بتسيري مؤسسة  من ذات القانون ىلع أنه: " 532املادة  وتنص "ويتم إعداد حمرض هلذه املناقصة  استشارية.
( منتخبني من تشكيالت سياسية خمتلفة بأصوات 3ثة )عمومية والئية ذات طابع إداري مناقصة عمومية فإنه جيب أن حيرضها ثال

 "يتم إعداد حمرض هلذه املناقصة و .استشارية يلة وكذا املحاسب أو ممثله بصفةتداو
اخلدمات اليت تقوم بها ابلدلية األشغال أو تقديم يتم إبرام صفقات اللوازم و ":من قانون ابلدلية ىلع أن 511املادة  تنصـ   2
 "املؤسسات العمومية ابلدلية ذات الطابع اإلداري طبقا للتنظيم الساري املفعول املطبق ىلع الصفقات العمومية و
 ، رئيسا،رئيس املجلس الشعيب ابلدلي :ة بدلية للمناقصة تتشلك كما يأيتتنشأ جلن " :من نفس القانون ىلع أن 515املادة  تنصو

تتم املناقصة بناء ىلع . ممثل مصالح أمالك ادلولة ،م للبدلية، عضواألمني العا ، عضوين،دلي( يعينهما املجلس الشعيب ابل7منتخبان )
وحتدد مصالح أمالك ادلولة السعر  .للترشيع واتلنظيم املعمول بهما اللجنة ابلدلية للمناقصة وفقا ، تصادق عليه قانونادفرت رشوط

راء مناقصة عمومية حلساب عندما يقوم رئيس املجلس الشعيب ابلدلي بإج"  :همن ذات القانون ىلع أن 517املادة  تنصو. "االفتتايح 
يوقعه مجيع أعضاء شأنها حمرض يتضمن مجيع املالحظات، ولك مناقصة حيرر ب .ه أعضاء اللجنة ابلدلية للمناقصة، يساعدابلدلية

 "اللجنة ابلدلية للمناقصة 
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ما يقابلها ، واملتمم امللىغاملعدل و 736-51م بالرجوع إىل أحاكم املرسوم الرئايس رقو             
 ،املطبق حايلا 742-51م.ر.ر يف ظل من أحاكم بشأن الرقابة ادلاخلية ىلع الصفقات العمومية 

الوالية املشار ابلدلية وبني ما ورد من أحاكم يف قانوين  يالحظ عدم وجود أي انسجام بينها، و
تقييم العروض  يه جلنة فتح األظرفة ودلاخلية وهيئة الرقابة ا 742-51فقد حدد م.ر.ر  .إيلهما

يف جمملها ال تتناسب مع مهام اكم أحيه ، ووتشكيلتها، وحدد وقت وكيفية تدخلها بني  مهامهاو
معه القول بعدم إماكن  ، مما يمكنان املناقصة " ىلع انلحو املذكورجل"كيفية عمل  وتشكيلة و
 مستوى وجود جلان املناقصات ىلعوجود جلان فتح األظرفة وتقييم العروض و اجلمع بني

املناقصة ىلع الرغم  بإنشاء جلانابلدليات هذا ما يربر عدم قيام الواليات وو، ت املحليةاجلمااع
بإنشاء جلان الرقابة ادلاخلية وفقا  االستغناء عنها، و(1) ص عليها يف القوانني اليت تنظمهامن انل

 للتنظيم املطبق ىلع الصفقات العمومية.

إىل القول بأن املقصود " بلجنة املناقصة املنصوص عليها يف  (2) وقد ذهب بعض ابلاحثني           
حيث أن  جماف للصواب،ا القول هذلية يه اللجان املحلية للصفقات "، وقوانني اجلمااعت املح

فقات يف قوانني الصحاكم املنضمة للجنة املناقصات واملالحظ من السياق اذلي وردت فيه األ
هيئة رقابة قبلية  اعتبارهايبني  ،مهامها ىلع انلحو املذكورحتديد كذا ، واجلمااعت املحلية

ىلع خالف جلان  يصادق عليه املجلس الشعيب ابلدلي.تنتيه أعماهلا بتحرير حمرض  داخلية
اليت تنظر يف طعون املتعاملني و بمهمة منح أو رفض منح اتلأشرية،الصفقات اليت تضطلع 

ن مهام جلان املناقصات و الصفقات اليت ورد ذكرها يه مهام خمتلفة تماما ع....وإلخاملحتجني 
 .يف لك من قانوين ابلدلية و الوالية 

ق بني جلنة املناقصات وكما أن قانون ابل              فقد   راحة،اللجنة ابلدلية للصفقات دلية فر 
ىلع ظيم املطبق تتأسس اللجنة ابلدلية للصفقات طبقا للتن ىلع أن: "منه  511نص يف املادة 

ىلع منه  514إىل  515قصة يف املواد ، يف حني نص ىلع اللجنة ابلدلية للمناالصفقات العمومية "
  . ملها عمل اللجان ابلدلية للصفقاتيسبق ع "هيئة رقابة قبلية داخلية"اعتبارها 

                                                           

لعل ذلك راجع لعدم املبادرة الصفقات العمومية بوزارة املايلة، ومن قبل قسم  األمرمن الالفت لالنتباه عدم اتلطرق هلذا و -  1
 .ني اليت يتم تطبيقها ىلع مصاحلهمطلبهم توضيح األحاكم اليت تنص عليها القوانن قبل مسؤويل اجلمااعت املحلية وم
 .536ص. املرجع السابق،، لفساد يف جمال الصفقات العموميةآيلات مواجهة ا، نادية تياب -  2
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ابلدلية م الواردة يف قانوين  الوالية واألحاك جد انسجام بنيوح ، اكن من األنسب لو وعليه            
، بما يف تنظيم جلان الرقابة ادلاخلية ،ظيم املطبق ىلع الصفقات العموميةاألحاكم الواردة يف اتلنو

 .األحاكم القانونية املطبقة عليهايوحد ، وتقوية عمل هذه اللجانيف تعزيز ويض

 نفقات لية ىلعجتدر اإلشارة إىل أن " إصالح " آيلات الرقابة القبلية ادلاخ ،أخريا            
، خاصة يف ظل السياسة ا الصفقات العمومي ة، أضىح أمرا رضوريامنه، واجلمااعت املحلي ة

اليت تقتيض و (1) 7156 عنها قانون املايلة لسنة اليت عربالقتصادية اليت انتهجتها اجلزائر، وا
التسيري تقرير مرشويع  مزيانية فقد تضمن  عليها، الرقابةاتلحكم اتلام يف توجيه انلفقات و

ته جلنة الشؤو 7156 اتلجهزي لسنةو ، عدة ن املايلة باملجلس الشعيب الوطيناذلي أعد 
 :أهمها، (2)توصيات

 .ية لضمان ترشيد عمليات املزيانيةتفعيل الرقابة يف تسيري املوارد املايلة املحلىلع العمل  -
 .بتأهيل موظفيها وإطاراتهاحلية تأهيل املوارد البرشية للجمااعت املرقية ووضع برنامج ت -
 .وإعطاء صالحيات أوسع للمنتخبني رضورة إاعدة انلظر يف قانون ابلدلي ة -

كما هو ىلع صفقات اجلمااعت املحلية، ويه ما ُيص الرقابة القبلية ادلاخلية فيهذا             
حتتاج إىل اصالح قانوين يأخذ يف االعتبار خصوصيات إدارة وتسيري اجلمااعت املحلية. مالحظ 

 ت املحلية.لرقابة القبلية اخلارجية ىلع صفقات اجلمااعآليلات اونتطرق يف الفصل اثلاين 

                                                           

 ،7156، املتضمن قانون املايلة لسنة 7151ديسمرب  31املوافق  5432اعم ربيع األول  51املؤرخ يف  51-51القانون رقم ـ   1
 . 7151-57-35، مؤرخة يف 27/7151ج.ر.ج.ج ، عدد 

قات التسيري بمرشويع  نف، اخلاص ملجلس الشعيب الوطينالصادر عن جلنة الشؤون املايلة با 14/43/7151اتلقرير رقم   -  2
  .7151، ادلورة اخلريفية، نوفمرب 7156واتلجهزي لسنة 



 ة اخلنارجية ىلع صفقنات اجلمنااعت املحلي ةي  : الرقنابة القبلنايالفصل اثل

 

77 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 الفصل اثلناي
 ة اخلنارجية ىلع صفقنات اجلمنااعت املحليةالرقنابة القبلي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ة اخلنارجية ىلع صفقنات اجلمنااعت املحلي ةي  : الرقنابة القبلنايالفصل اثل

 

77 
 

، باعتبارها تقييم العروضجلنة فتح األظرفة وتم اتلطرق يف الفصل األول إىل             
ىلع الرغم و خلية ىلع صفقات اجلمااعت املحلية.اآليلة املعتمدة يف الرقابة القبلية ادلا

يتم إخضاع الصفقات املشار إيلها ، دلاخيل اذلي تقوم به تلك اللجنةمن ادلور الرقايب ا
ورقابة  ة للصفقاتتتمثالن يف رقابة اللجان املحلي   ،خارجيتني قبليتني آليلتني رقابيتني

إبرام  توق  و ،ية الوقائية للمال العام املحيل، لك ذلك رغبة يف تدعيم احلمااملراقب املايل
 جلان الصفقات واملراقب املايل. فما يه حدود مساهمة (1)ات بطرق غري مرشوعة الصفق

 يف حتقيق مرشوعية ابرام صفقات اجلمااعت املحلية؟

 اجابة ىلع ذلك، يتم اتلطرق إىل مبحثني:
 : رقابة جلان الصفقات العمومية املبحث األول
 : رقابة املراقب املايل املبحث اثلاين

  املبحث األول
 لصفقناتجلنان ارقنابة 

انلظم املطبقة ىلع الصفقات العمومية بشأن معايري إنشاء جلان اختلفت              
الصفقات، فيتم إنشاؤها ىلع مستوى لك هيئة، وىلع مستوى لك قطاع، وقد تنشأ جلان 

 .(2) ات واخلدمات املراد احلصول عليهاأخرى حبسب ختصص احلاج

املؤسسات ذات ن الصفقات اليت تربمها الوالية وابلدلية وىلع أ ينبيغ اتلأكيدو             
ا من قبل اللجان ، يتم إجراء الرقابة اخلارجية القبلية عليههلماالطابع اإلداري اتلابعة 

جلنة اللجنة الوالئية للصفقات وللصفقات و ، ويه اللجنة ابلدلية(3) املحلية للصفقات
                                                           

ىلع أن: " تتمثل اغية الرقابة اخلارجية، يف  742-31 من م.ر.ر 361ويف هذا اإلطار نصت الفقرة األوىل من املادة ـ   1
مفهوم هذا املرسوم ويف إطار العمل احلكويم، يف اتلحقق من مطابقة الصفقات العمومية املعروضة ىلع اهليئات اخلارجية 

إىل اتلحقق من  املذكورة يف القسم اثلاين من هذا الفصل، للترشيع وللتنظيم املعمول بهما. وتريم الرقابة اخلارجية أيضا
 مطابقة الزتام املصلحة املتعاقدة للعمل املربمج بكيفية نظامية "  

2 ـ   François LLORENS & Pierre SOLER-COUTEAUX, Code des marchés publics, LITEC, 1999, p.420. 

من هذا  6ىلع أن: " حتدث دلى لك مصلحة متعاقدة مذكورة يف املادة  742-31 من م.ر.ر 361املادة  نصتـ  3
املرسوم، جلنة للصفقات تكلف بالرقابة القبلية اخلارجية للصفقات العمومية يف حدود مستويات االختصاص 

  " من هذا املرسوم 384و321املحددة يف املادتني 
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قد تتم الرقابة املشار إيلها من و .(2) ، كأصل اعم(1) ؤسسة العمومية املحليةلصفقات للما
فكيف  .معينةمايل ة ، إذا بلغ اتلقدير اإلداري هلا قيمة القطاعية للصفقاتقبل اللجنة 

 تتم هذه الرقابة وما يه انلتائج املرتتبة عنها؟

بليان ذلك، يتم اتلطرق إىل تشكيل جلان الصفقات وقواعد سريها )املطلب             
 األول(، ثم نتائج أعماهلا )املطلب اثلاين( 

 املطلب األول
 قواعد سريهناو لصفقناتا جلنانتشكيل  

كما حدد املرسوم ، تشكيلة جلان الصفقات 742-31 املرسوم الرئايس رقمبني              
موذ ي للجان انلظام ادلاخيل انل ىلع املتضمن املصادقة 738-33رقم اتلنفيذي 

جلان  فمن هم أعضاء .(3)اإلجراءات املتبعة أمامها و قواعد سريها ،الصفقات العمومية
 ، وكيف تمارس مهامها؟الصفقات، ومن اذلي يتوىل رأستها

بليان ذلك، يتم اتلطرق لتشكيل جلان الصفقات )الفرع األول(، وصالحيات             
 )الفرع اثلاين(، ثم قواعد سريها )الفرع اثلالث(. ائمةرئيس اللجنة وكتابتها ادل

 

                                                           

، واللجنة ابلدلية من قانون ابلدلية 391يف املادة  املذكورةإىل رضورة اتلفريق بني اللجنة ابلدلية للصفقات  يُشار - 1
من ذات القانون، ىلع اعتبارهما جلنتان مستقلتان، وليستا "جلنة  391إىل  393للمناقصة اليت ورد ذكرها يف املواد من 

 .316املرجع السابق، ص. مواجهة الفساد يف جمال الصفقات العمومية، آيلات واحدة" كما اعتربها ابلعض: نادية تياب، 

منه ىلع أن: " تتأسس اللجنة ابلدلية للصفقات طبقا للتنظيم الساري املفعول  391قانون ابلدلية يف املادة  نصـ   2
خلاصة باألشغال أو منه ىلع أن:" تربم الصفقات ا 311كما نص قانون الوالية يف املادة  ىلع الصفقات العمومية ".

اخلدمات أو اتلوريدات للوالية وملؤسساتها العمومية ذات الطابع اإلداري طبقا للقوانني واتلنظيمات املطبقة ىلع 
   الصفقات العمومية"

يتضمن املوافقة  7133مارس سنة  36املوافق  3417م ربيع اثلاين اع 33املؤرخ يف  738-33املرسوم اتلنفيذي رقم  - 3
 .7133مارس  31مؤرخة يف  ،36/7133، عدد عمومية، ج.ر.ج.جىلع انلظام ادلاخيل انلموذ ي للجنة الصفقات ال

، يف املوقع الرسيم قبل صدور القرار الوزاري املشرتك، ويه واردة بهذه الكيفيةاملالحظ أن اجلريدة الرسمية املذكورة مؤرخة 
 .جلزائرية ادليمقراطية الشعبيةة اللجريدة الرسمية للجمهوري
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    الفرع األول
  لصفقناتتشكيل جلنان ا

تشكيلة جلان الصفقات ىلع املستوى املحيل يف قوانني الصفقات  تنوعت            
العمومية اليت عرفتها اجلزائر، حبيث اكن أعضاء " هذه اللجان دائما يمثلون أهم 
القطااعت احليوية والفاعلة ىلع الساحة االقتصادية، واليت اكنت تعتمد عليها احلكومة 

 .(1) يف تنفيذ خمططاتها وبراجمها اتلنموية"

، ىلع تشكيلة جلان 742-31ر  من م.ر. 321و 324و 321 وادنصت املوقد             
 اللجان ومن هم أعضاؤها؟ تتشّك  هذهكيف صفقات العمومية املحلية. فلا

لتشكيل اللجان املحلية للصفقات )أوال(، ثم  يتم اتلطرقتوضيحا ذللك،             
لتشكيل اللجان القطاعية للصفقات )ثانيا(، ثم اتلطرق لكيفية تعيني أعضاء جلان 

 الصفقات )ثاثلا(.

 لصفقناتاملحلية ل لجنانالتشكيل أوال: 

تشكيل اللجان املحلية للصفقات، تنو ع وتعدد  ىلع للوهلة األوىل يالحظ            
( 9ىلع مستوى الواليات تسعة ) تضمحيث  ،املصالح اإلدارية املمثلة فيهااجلهات و

ت العمومية ىلع مستوى املؤسساو ،( أعضاء2 مستوى ابلدليات سبعة )ىلعو (2) أعضاء
ت الرقابة ىلع انلفقات ، يمثلون املجلس املحيل املنتخب وهيئا( أعضاء6املحلية ست )

 .املتدخلة يف حتقيق موضوع الصفقة املستفيدة أو املصالحو املصالح املتعاقدةالعمومية و

مانات التسيري احلسن للمال العام، ويوحد ضمانة هامة من ض هذا اتلنو ع ويشّك          
 ااعتـــتسيري اجلمو ، اليت ترشف ىلع إدارةجهود الكفاءات واإلطارات املعي نة واملنتخبة

                                                           

عة ، جامـ بشرية جباوي، ادلور الرقايب للجان الصفقات العمومية ىلع املستوى املحيل، مذكرة ماجستري، لكية احلقوق  1
 .22، ص. 2802-2802احممد بوقرة بومرداس، 

تنص ىلع أن يكون مدير ( )امللىغ 716-31من م.ر.ر  311نت املادة ، اكإىل األعضاء املبينني باإلضافة -  2
 . ضوان يف اللجان الوالئية للصفقاتتهيئة اإلقليم ومدير األشغال العمومية بالوالية عاتلخطيط و
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 .(1) املؤسسات اتلابعة هلاو املحلي ة 

الوايل أو  تشّك اللجنة الوالئية للصفقات من، تاملذكورة أنفا 321طبقا للمادة             
 ممثلنْي ثلني عن املجلس الشعيب الواليئ، مم ثالثة ،ممثل املصلحة املتعاقدة ،ممثله، رئيسا

اتلقنية مدير املصلحة ، املحاسبة( مصلحةمصلحة املزيانية وعن الوزير امللكف باملايلة )
 ، عند)بناء، أشغال عمومية، ري( وضوع الصفقةباخلدمة بالوالية، حسب ماملعنية 

 . مدير اتلجارة بالواليةو ،االقتضاء

الشعيب  رئيس املجلستشّك اللجنة ابلدلية للصفقات من ت 324وطبقا للمادة             
منتخبني اثنني يمثالن املجلس  ،ممثل عن املصلحة املتعاقدة ،ابلدلي أو ممثله، رئيسا

( عن الوزير امللكف باملايلة )مصلحة املزيانية ومصلحة 7)ممثلني اثنني  ،الشعيب ابلدلي
 لصفقة، حسب موضوع ااتلقنية املعنية باخلدمة للواليةعن املصلحة ممثل  ،املحاسبة(

 (، عند االقتضاء.)بناء، أشغال عمومية، ري

اهليّك املحلية و ، تتشّك جلنة الصفقات للمؤسسة العمومية321طبقا للمادة و             
ومية الوطنية ذات الطابع اإلداري، من ممثل السلطة الوصية غري املمركز للمؤسسة العم

جملس املجموعة ممثل منتخب عن  ،العام أو مدير املؤسسة أو ممثله املديررئيسا 
مصلحة مصلحة املزيانية وف باملايلة )عن الوزير امللك ممثلني اثنني ،اإلقليمية املعنية

 ، حسب موضوع الصفقةاتلقنية املعنية باخلدمة للواليةممثل عن املصلحة املحاسبة( 
 ، عند االقتضاء.ل عمومية، ري()بناء، أشغا

   (2) تشكيل اللجنة القطناعية للصفقناتثنانينا: 

اء من أعض اللجان القطاعة للصفقات تتكونىلع خالف اللجان املحلية،             
هذه  تضم 742-31من م.ر.ر  382طبقا للمادة ف. يغلب عليهم الطابع " اتلقين "

                                                           

 .057املرجع السابق، ص. ، : راجع وسيلة بن بشريـ يف هذا املعىن 1

اإلداري هلا القيم  ، إذا بلغ اتلقديرقد ختتص اللجان القطاعية للصفقات برقابة صفقات اجلمااعت املحلي ةـ  2
 .227-05ن م.ر.ر م 072املنصوص عليها يف املادة 



 ة اخلنارجية ىلع صفقنات اجلمنااعت املحلي ةي  : الرقنابة القبلنايالفصل اثل

 

72 
 

ممثل املصلحة  ،ممثل الوزير املعين، نائبا للرئيس ،، رئيساممثلهالوزير املعين أو اللجان 
العامة للمزيانية  املديرية) عن وزير املايلة ممثالن ،املتعاقدة ممثالن عن القطاع املعين

   .ممثل عن الوزير امللكف باتلجارةو ،(املديرية العامة للمحاسبةو

 لصفقنات تعيني أعضناء جلنان اثناثلنا: 

يعني   ىلع أن: "يف الفقرة األوىل منها  742-31من م.ر.ر  326تنص املادة             
 بلمن ق  كم وظيفته، ـــومستخلفوهم، باستثناء من عني حب الصفقات أعضاء جلان

 ( سنوات قابلة للتجديد "1ة ثالث )إدارتهم بأسمائهم بهذه الصفة ملد

ايل من قبل الو تم تعيني أعضاء اللجان ابلدلية والوالئيةي وىلع هذا األساس            
و يعني الُمنتخبون ، بالنسبة ملمثل املصلحة املتعاقدة املجلس الشعيب ابلدلي رئيسو

"  يني بقية األعضاء " حبكم وظائفهم، يف حني يتم تع(1)املجلس املحيل  بموجب مداولة
يتم تعيينهم من  ومستخلفيهمااملايل واملحاسب العمويم ير املايلة هما املراقب وز فممثيل  

بل وزير اتلجارة، مدير اتلجارة بالوالية ومستخلفه يتم تعيينهما من ققبل وزير املايلة، و
نهما من قبل الوزارة اليت يمستخلفه ، يتم تعيباخلدمة للوالية و صلحة املعنيةممثل املو

وال قوانني  742-31ولم حيدد م.ر.ر  ينتميان إيلها حبسب احلال ) الري ، ابلناء ،إلخ...(.
 املحليةطريقة اختيار املنتخبني املحليني اذلين يتم تعيينهم يف اللجان اجلمااعت املحلية 

املعتمدة  املعايريء احلرية للمجالس املنتخبة يف اختيار يبدو من ذلك إعطاللصفقات، و
 .(2)يف ذلك 

 هذا، ويمارس رئيس جلنة الصفقات وكتابتها ادلائمة عدة مهام واختصاصات.            
                                                           

ة ". بشرية جباوي، املرجع هذا األمر " من شأنه حتقيق الرقابة الشعبية السابقة ىلع إبرام الصفقات العموميـ و  1
 .25السابق، ص. 

املجالس الشخصية الضيقة الختيار املنتخبني اذلين يمثلون ـ وقد يعتمد ىلع الوالءات واحلسابات السياسية و  2
مما ينعكس سلبا ىلع  ،مثلني خالل فرتات زمنية متقاربةيالحظ تغيري هؤالء املقد ، كما املحلية يف جلان الصفقات

ن   تطبيق " مبدأ الرقابة الشعبية ". للمجالس كما يرى ابلعض أيضا، أن " ضعف مستوى وكفاءة املورد البرشي املكوِّ
املنتخبة " يؤثر بشّك كبري ىلع أداء املهام املنوطة بها. ثابيت بوحانة، استقاليلة اجلمااعت اإلقليمية يف اجلزائر بني 
احلقيقة القانونية واملمارسة العملية، جملة العلوم القانونية واإلدارية والسياسية، لكية احلقوق والعلوم السياسية، 

 .27، ص. 07، العدد رقم 2802ان، جامعة أيب بكر بلقايد تلمس
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 الفرع اثلناي
 صالحينات رئيس جلنة الصفقنات وكتنابتهنا ادلائمة 

 بممارسة مهام تنظيمية وإداريةكتابتها ادلائمة يضطلع رئيس جلنة الصفقات و            
وبني ، وضبط سبل اتلواصل بينها إىل تنظيم العمل الرقايب للجنة، تهدف متعددة

فكيف . املصلحة املتعاقدة، وبينها وبني أعضائها، وبينها وبني املتعاملني االقتصاديني
 يتم تنظيم هذه العالقات؟

م ـيتم اتلطرق إىل صالحيات رئيس جلنة الصفقات )أوال(، ث اجابة ىلع ذلك،             
 اتلطرق لصالحيات الكتابة العامة)ثانيا(.

 أوال: صالحينات رئيس جلنة الصفقنات

إن الرئيس " هو الشخص األهم يف أي جلنة، وهو الشخص املنوط به اتمام              
 جلنة الصفقات مهام متعددةس رئيس يمار. هلذا (1)العمل وإجنازه عن طريق اجلماعة " 

، فهو اذلي يدير االجتمااعت ويسهر (3) 738-33.ر م.تمن  (2) 12املادة عليها نصت 
األحاكم اتلنظيمية ادلاخلية وىلع مشاركة األعضاء بانتظام، وهو اذلي حيدد ىلع تطبيق 

 جدول أعمال اجللسات وتاريخ انعقادها، ويعني املقرر اخلاص بكل ملف.

                                                           
 .222، ص. 0770اتلنظيم واإلدارة احلديثة، دار انلهضة العربية، مرص،  ،ـ محدي فؤاد عيل  1

-الرئيس اجتمااعت اللجنة، ويكلف ىلع اخلصوص بما يأيت:  " يديرىلع أن:  207-00من م.ت.ر  7ـ تنص املادة   2
السهر ىلع مشاركة  السهر ىلع تطبيق األحاكم اتلنظيمية اليت ختضع هلا مداوالت اللجنة وىلع تطبيق هذا انلظام ادلاخيل،
نا، ضمان حسن سري أعضاء اجلنة شخصيا يف االجتمااعت وأال يمثلهم، عند االقتضاء، إال املستخلفون املعينون ذللك قانو

السهر ىلع تمكني مجيع أعضاء اللجنة من اتلعبري وىلع توزيع الوقت بصفة اعدلة يف  املناقشات وانضباط االجتمااعت،
( أيام بناء ىلع 8استداعء اللجنة لالنعقاد يف غضون ثمانية ) تعيني املقرر امللكف بتقديم امللف للجنة، تناول اللكمة،

اقدة، يف حالة عدم صدور مقرر اتلأشرية يف اآلجال القانونية، حتديد جدول أعمال اللجنة، إمضاء إخطار من املصلحة املتع
 إمضاء لك املقررات الصادرة عن اللجنة واآلراء واتلقارير اليت صادقت عليها "   استداعءات أعضاء اللجان،

ىلع أن " تصادق جلنة  2802-82-85املؤرخ يف  282ـ وقد نص اتلوضيح القانوين لرئيس قسم الصفقات، رقم   3
...ىلع انلظام ادلاخيل املعد طبقا ألحاكم املرسوم اتلنفيذي  227-05الصفقات املشلكة طبقا ألحاكم املرسوم الرئايس رقم 

رسوم اتلنفيذي اذلي يوافق ىلع انلظام ادلاخيل انلموذ ي اجلديد " ...واذلي يبىق ساري املفعول حىت نرش امل 007-00رقم 
 .022ص.  .05امللحق رقم 
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هو يف الغالب األمني هو الوايل أو ممثله، وفرئيس اللجنة ىلع مستوى الوالية             
 .س املجلس الشعيب ابلدلي أو ممثلهرئيرئيسها ىلع مستوى ابلدلية ية، والعام للوال

اسة جلان املالحظ أن السماح بتمثيل الوايل ورئيس املجلس الشعيب ابلدلي لرئو
باحلضور فال خيىف أن املهام املتعددة للكيهما قد ال تسمح  الصفقات هل عدة مربرات،

د تتوفر ىلع كما أن اجلمااعت املحلية قاملشار إيلها، القيام باألعباء اإلدارية املستمر و
شار إيله امل يف احلكمالزمتني حلسن القيام بتلك املهام، والكفاءة الكفاءات هلا اخلربة و

 .استغالهلافرصة لالستفادة منها و

 الكتنابة ادلائمة للجنة الصفقنات  صالحيناتثنانينا: 

ىلع صالحيات الكتابة  738-33من م.ت.ر  (1) 37و 33نصت املادتان               
ها تشّك حلقة الوصل بني أن ة املهام املسندة هلايبدو من طبيعو ادلائمة للجان الصفقات.
فيه اليت تستقبل اهليئة اإلدارية املنظمة لعملها،  ، كما تشّكاللجنة واملتعاملني معها

تلف اتلقارير، وتمسك سجل امللفات وتتأكد من اتمامها، وتراسل األعضاء وتعد خم
وما يمكن مالحظته بهذا الشأن، غياب اتلعامل  اجللسات وتسجل حمارض املداوالت.

عن طريق املراسالت بالوسائل اتلكنولوجية احلديثة، واستمرار تواصل اللجنة مع غريها 
 .(2)الورقية، ويه مالحظة " اعمة " ختص " لك أجهزة الرقابة املايلة يف اجلزائر "

 هذا، وبعد اتلطرق ملا سبق، البد من اإلشارة إىل قواعد سري جلان الصفقات.            

                                                           

 : " توضع كتابة اللجنة حتت سلطة رئيس اللجنة ..."ىلع أن 738-33من م.ت رقم  33ادة تنص امل ـ  1
قتضيها مهمتها ...، السيما تلك ىلع أن: " تتوىل كتابة اللجنة القيام بمجموع األعمال املادية اليت ت 37وتنص املادة 

تسجيل ملفات مشاريع دفاتر رشوط املناقصات والرتايض بعد االستشارة ومشاريع الصفقات -املذكورة أدناه: 
واملالحق والطعون ولك وثيقة تكميلية أودعت مقابل وصل استالم، اتلأكد من أن امللف املقدم اكمل، إعداد جدول 

 أعضاء اللجنة وممثيل املصلحة املتعاقدة واخلرباء املحتملني،إعداد استداعءات - األعمال،
 إرسال املذكرة اتلحليلية واتلقرير اتلقدييم إىل أعضاء اللجنة، إرسال امللفات إىل املقررين، -
 مراقبة رفع اتلحفظات باالتصال مع املقرر،ريات واملذكرات وحمارض اجللسات، حترير مقررات اتلأش -
 تنظيم اطالع أعضاء اللجنة ىلع املعلومات والوثائق املوجودة دليها،ة عن النشاط، اد اتلقارير الفصليإعد -
 مسك أرشيف اللجنة وتنظيمه " -

ـ وهو " وضع ال يدعو إىل اتلفاؤل ". عبد القادر موفق، الرقابة املايلة ىلع ابلدلية يف اجلزائر: دراسة حتليلية ونقدية،   2
، ص. 2802/2805دكتوراه، لكية العلوم االقتصادية واتلجارية وعلوم التسيري، جامعة احلاج خلرض، باتنة،  رسالة
282. 
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 الفرع اثلنالث
 قواعد سري جلنان الصفقنات 

، من خالل عقد بمهامها وفق نظام حمددلصفقات العمومية تقوم جلان ا            
أعماهلا فرغ تُ ، ووفقا نلصاب قانوين، واالجتمااعت املحددة يف جدول أعمال معد سلفا

 ؟مارس هذه املهامتُ فكيف  .ا لقواعد االنضباط واتلحفظ، لك ذلك وفقيف شّك حمارض

ت جلدول األعمال وتعيني املقرر وتنظيم االجتمااع جوابا ىلع ذلك، يتم اتلطرق            
 .(وحقوق أعضاء اللجنة )ثانيا الزتامات، ثم أهم )أوال(

 عمنال وتعيني املقرر وتنيي  االجتمنااعت األأوال: جدول 

يكلف رئيس جلنة الصفقات بتحديد جدول األعمال وتعيني مقرر خاص لّك             
 االجتمااعت واملناقشات وتطبيق انلظام ادلاخيل.ملف، كما يتوىل تنظيم 

 جدول األعمنال -أ

ر جيدا يف جدول األعمال ويرتبه ترتيبا مناسبا يعكس              ىلع الرئيس أن " يفك 
املشالك املطروحة وأبعادها واملدى اذلي يتوقع اللجنة أن تذهب إيله يف املناقشات، 

وربما يطبعه  وم بإعداد اجلدول بالاكمل مقدماوالرئيس الفردي أو املتسلط هو اذلي يق
يسلمه لألعضاء ويطلب منهم االلزتام به ىلع أساس أن هذا هو األمر املفروض، أما و

الرئيس املرن فهو اذلي يطلب من اجلماعة أن تقرر جدول األعمال ىلع ضوء مناقشة 
اجتماع جدول من أجل تنظيم أعمال جلان الصفقات، يعد لّك . و(1)"  مسبقةمبدئية 

وذلك وفقا ، (2) م اتلعرض هلا يف االجتماع املعين، حيدد بدقة املسائل اليت يتأعمال
تلاريخ ورود امللفات واألولويات املعتربة يف ذلك. مع العلم أن أحاكم املرسوم اتلنفيذي 

                                                           

 .228ـ محدي فؤاد عيل، املرجع السابق، ص.  1

ىلع أن: " تسجل يف جدول األعمال مشاريع دفاتر رشوط املناقصات والرتايض  738-33 من م.ت.ر 31تنص املادة ـ   2
ىلع أن: " تسجل يف جدول  32بعد االستشارة ومشاريع الصفقات واملالحق والطعون ". وتنص املادة من ذات املرسوم 

إنه يمكن لك عضو يف اللجنة طلب األعمال، أيضا لك املسائل اليت هلا عالقة بصالحيات اللجنة. وزيادة ىلع الرئيس، ف
 تسجيل مسألة ما يف جدول األعمال "
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أنه جيوز لرئيس اللجنة بصفة استثنائية، تغيري ترتيب الربجمة  أقرت " 738-33رقم 
وهذا اتلقرير حمل نظر، اذ أن  .(1) باتلكفل بملفات ذات طابع استعجايل " للسماح

حاالت االستعجال تم تنظيمها بنصوص خاصة، وال يظهر أي دايع للنص مرة أخرى 
عليها بهذا الصدد، حيث خُيىش االستناد غري املربر ىلع حاالت استعجال ملفاجئة 

حيث يفرض عليهم  دلراستها ومراقبتها.أعضاء اللجنة بملفات لم تتح هلم الفرصة 
إذ أن املفرتض أن  املصادقة عليها ىلع وجه الرسعة مع غياب رقابتهم الفعلية عليها.

أيام ىلع األقل  8، قبل لألعضاء جتتمع جلنة الصفقات بناء ىلع استداعء يوجهه الرئيس
لكما  (2) املتعاقدةيف مقر املصلحة  من موعد االجتماع، هذا األخري اذلي ينبيغ أن ينعقد

 .(4)، ويف الوقت املحدد هل (3)اكن ذلك ممكنا 

اللجنة إال حبضور االغلبية املطلقة ألعضائها، إال أنه  (5)صح مداوالت وال ت             
إذا لم يكتمل انلصاب بالنسبة جلدول و"  738-33 من م.ت.ر 38ووفقا نلص املادة 

                                                           

ىلع أن: " تربمج امللفات يف جدول األعمال حبسب ترتيب وصوهلا، غري أنه يمكن  738-33من م.ت.ر  36تنص املادة  ـ 1
، تدرس امللفات اليت اعجلتها رئيس اللجنة بصفة استثنائية، تغيري ترتيب الربجمة للسماح باتلكفل بملفات ذات طابع استعجايل

 ( أيام ابتداء من تاريخ إيداع امللف اكمال "8اللجنة واكنت موضوع تأجيل الستكمال املعلومات، يف أجل ثمانية )
ىلع أن: " جتتمع اللجنة بمبادرة من رئيسها. جلسات اللجنة ليست علنية  738-33من م.ت رقم  31تنص املادة ـ   2

عني بأي كفاءة مفيدة و / أو رضورية إلبداء رأي مؤسس. ويف هذا الصدد تستطيع أن تقرر االستماع ...يمكن اللجنة أن تست
من نفس املرسوم ىلع أن: " يرسل استداعء إىل لك عضو يف اللجنة  11لّك شخص بإماكنه توضيح أشغاهلا بآرائه ". وتنص املادة 

وتاريخ وتوقيت وجدول أعمال اللجنة وذلك بكل الوسائل بما فيها  ( أيام من انعقاد اجللسة، يعلم فيها بماكن8قبل ثمانية )
 "…الربيد العادي و / أو الربيد االلكرتوين

" إن مبلغ اتلعويضات  2805-82-82املؤرخ يف  025ـ نص اتلوضيح القانوين لرئيس قسم الصفقات بوزارة املايلة، رقم   3
اجلزافية للحضور واملشاركة يف أشغال جلان الصفقات العمومية يمنح حسب لك حصة، وال يمكن تنظيم عدة حصص أو 

ىلع أن " "  2805-82-07املؤرخ يف  208ص اتلوضيح القانوين رقم كما ن.027.ص. 02 ايلوم الواحد " امللحق رقم جلسات يف
يكون ماكن انعقاد جلسة جلنة الصفقات ىلع مستوى املصلحة املتعاقدة اليت أنشأت دليها اللجنة. غري أنه إذا تعذر ذلك، 

 .027ص. . 07فيمكن للرئيس حتديد ماكنا مناسبا النعقاد اجللسة " امللحق رقم 

ىلع أن: " جتتمع اللجنة بناء ىلع استداعء من رئيسها لكما اكن ذلك رضوريا ويعلن  738-33من م.ت.ر  34 تنص املادةـ   4
 "الرئيس عدم عقد جلسة إذا لم يكتمل انلصاب القانوين بعد نصف ساعة من اتلوقيت املحدد يف االستداعء

 جنة اجتمااعتها بصوت تداويل"ىلع أن: " حيرض الرئيس وأعضاء الل 738-33من م.ت.ر  39تنص املادة  - 5
ىلع أن: " حيرض األعضاء اذلين يمثلون املصلحة املتعاقدة واملصلحة املستفيدة من  742-31 من م.ر.ر 326وتنص املادة 

اخلدمات االجتمااعت بانتظام وتبعا جلدول األعمال، بصوت استشاري، ويكلف ممثل املصلحة املتعاقدة بزتويد جلنة الصفقات 
 يمها " جبميع املعلومات الرضورية الستيعاب حمتوى الصفقة اليت يتوىل تقد

 



 ة اخلنارجية ىلع صفقنات اجلمنااعت املحلي ةي  : الرقنابة القبلنايالفصل اثل

 

77 
 

( أيام املوايلة، حول 8غضون اثلمانية )، جيمع الرئيس اللجنة من جديد يف معنيأعمال 
عد استداعء جديد بدون رشط انلصاب، تصح املداوالت بنفس جدول األعمال، و

ن غياب أعضاء جلان واملالحظ بهذا الصدد، أ ".مهما يكن عدد األعضاء احلارضينو
ههم وختلفهم مرة أخرى عن ، ولو بعد تنبيختلفهم عن احلضور للجلساتفقات والص

ة اخلارجية ىلع ، ال ينبيغ أن يكون سببا إلضعاف عملية الرقابة القبلياحلضور
ق هؤالء املتخلفني ، حيث أن األوىل هو إدراج جزاءات رادعة يف حالصفقات العمومية

إهدار " ضمانة هامة من ضمانات عوضا عن "األمر املستعجل باستبداهلم بدون عذر، و
 .لوقائية للمال العام املحيلاية ااحلم

 قرراملتعيني -ب

جتري اجتمااعت جلان الصفقات العمومية من خالل تعيني مقرر لّك ملف             
يتوىل رئيس لك ىلع أنه: " و742-31من م.ر.ر  391، فقد نصت املادة عليها معروض

املقرر قبل لف اكمال إىل جيب أن يرسل امل. و(1) مقرر خصيصا لّك ملف جلنة تعيني
 . الجتماع املخصص دلراسة هذا امللفا ، من انعقاد، ىلع األقلمأيا (8ثمانية)

 ئب رئيس جلنة الصفقات بصفة مقرر "ناتعيني رئيس و كنال يم

اتلحلييل اذلي يقدمه بلقية ويعترب دور املقرر يف اغية األهمية، حيث أن اتلقرير             
األعضاء حيتوي ىلع حوصلة رقابته للملف املعين، ويتضمن لك املالحظات وانلقائص 

  .(2)واثلغرات اليت قد يالحظها 

                                                           

نائبه من ذلك، فقد نص اتلوضيح ن تعيني املقرر، باستثناء منعه وـ ىلع الرغم من عدم تقييد سلطة الرئيس بشأ  1
يمكن لرئيس اللجنة الوالئية للصفقات " و 2805-02-20خ يف املؤر 752القانوين لقسم الصفقات العمومية رقم 

ندما يكون معنيا باجللسة، كمقرر بصفته عضو يف اللجنة، غري أنه أن يعني مدير املصلحة اتلقنية املعنية باخلدمة ع
 .027ص.  .07عضوا آخر كمقرر " امللحق رقم  عندما خيص امللف املصلحة اتلقنية املعنية باخلدمة، فيجب أن يعني

لملف، من ىلع أن: " تقدم اتلقارير اتلحليلية للملفات عند دراسة اللجنة ل 738-33من م.ت.ر  8تنص املادة ـ   2
قبل مقرر، يعني خصيصا لّك ملف ...يدرج اتلقرير اتلحلييل املميض وجوبا من طرف املقرر ضمن امللف. وجيب أن 
 حيتوي اتلقرير اتلحلييل ىلع حوصلة املقرر حول امللف، وكذا لك املالحظات و / أو اتلحفظات حول امللف املدروس "
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، فقد نصت املادة وارتباط أعمال جلان الصفقات به نرضا ألهمية دور املقررو            
نع هل ملدة تفوق يف حالة غياب املقرر أو حصول ما ىلع أنه: " 738-33من م.ت.ر  31

عمال ىلع تفادي إرجاء دراسة و .بالنسبة للملفات املعنيةخالفه ( أيام، يتم اس8ثمانية )
، فإنه جيب ىلع الة غياب املقرر أو حصول مانع هلملف مسجل يف جدول األعمال يف ح

، تلمكينه من استخالفه يف (1) ئيس اللجنة بذلك، ضمن آجال اكفيةأن يعلم ر املقرر
 "الوقت املناسب 

 تنيي  االجتمنااعت-ج

، حيث يتوىل رئيس اللجنة الصفقات بأعماهلا يف شّك مداوالتتقوم جلان             
ينبيغ أن يتيح هذا اتلداول و .اول عليها من عضو ألخر بشّك منظماتلدإحالة اللكمة و

 .(2) األعضاء مجيع تساو بنيفرصة اتلدخل بشّك م

 (3)ويتم تصويت أعضاء اللجنة بعد اتلداول يف لك ملف وفقا ملا هو حمدد                 
انلقاط املدرجة يف جدول  استيفاء دراسةد إتمام جلنة الصفقات ملناقشاتها، وبعو

ئج اتلصويت ااذلي يبني نت ،لعامة بتحرير حمرض انعقاد اللجنة، تقوم الكتابة ااألعمال

                                                           

ر كفاية"، وملقصود بعبارة " آجال اكفية ال يعلم اـ و  1 ، فقد يرى رئيس جلنة اآلجال من عدمها من اذلي يقد 
 املقرر املتغيب بعضو آخر. تعد أجاال اكفية الستبدالقبل انعقاد االجتماع،  الصفقات أن مهلة يوم أو يومني

ىلع أن: " تكون اتلدخالت يف مناقشات اللجنة بمجرد طلب يوجه إىل 738-33من م.ت.ر  71تنص املادة ـ  2
ئيس أثناء اجللسة. ويعطي الرئيس اللكمة لّك متدخل ويمكنه أيضا حتديد وقت تدخل لك عضو. تكون الر

 للتدخالت املتعلقة باتلذكري بانلظام ادلاخيل األسبقية ىلع املسألة الرئيسية خالل مناقشات اللجنة "

حلال، بعد انتهاء املناقشات، بصياغة من نفس املرسوم ىلع أن: " يقوم رئيس اللجنة، إذا اقتيض ا 73تنص املادة ـ   3
االقرتاحات اليت يتم اتلداول بشأنها. وال يتم اتلداول يف أي قضية قبل أن يعطي الرئيس اللكمة لألعضاء اذلين يرغبون يف 
اإلدالء بآرائهم. تتم املصادقة ىلع الرأي املتعلق بكل ملف بعد عملية اتلصويت. وجيري اتلصويت عن طريق رفع ايلد. 

عند عدم وجود أي معارضة أو اعرتاض حول امللف املعين، فإنه يذكر يف حمرض اجللسة أن املداولة تمت املوافقة عليها و
باإلمجاع. تعتمد نتيجة عملية اتلصويت باألغلبية البسيطة لألعضاء احلارضين. ويف حالة تعادل األصوات يكون صوت 

الزمين يف سجل مرقم ومؤرش عليه من رئيس اللجنة. وجيب أن  الرئيس مرجحا. جيب ترتيب املداوالت حسب الرتتيب
توضع فيه تفاصيل عمليات اتلصويت وجيب أن تكون لك مداولة موقعة من مجيع األعضاء احلارضين يف اجللسة ويف 

رضين يف غياب ذلك، يذكر السبب اذلي منعهم من اإلمضاء.  تعترب اآلراء مصادقا عليها فور انتهاء اجللسة. يميض لك احلا
 جلسات اللجنة ورقة حضور يذكر فيها األسماء والصفات "
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 وكذا ذكر أسماء األعضاء .ها، أو اتلحفظات اليت تم ابداؤهاتم اختاذوالقرارات اليت 
-33من م.ت.ر  77ص املادة تنوفقا ملا الغائبني، األعضاء حلارضين وتوقيعهم، وذكر ا

738 (1)  

 الزتامنات أعضناء اللجنان واتلعويضنات اليت تمنح هل حقوق و :ثنانينا

للمسؤويلات امللقاة ىلع اعتقهم، تم يف مقابل حتمل أعضاء جلان الصفقات           
 تمكينهم من احلصول ىلع تعويضات مايلة نظر ذلك.

 الزتامنات أعضناء جلنان الصفقنات-أ

أهمها احلضور ، ن الصفقات العمومية عدة الزتاماتيقع ىلع اعتق أعضاء جلا           
  .(3) املهينااللزتام بالرس و، ، واتلقيد بانلظام ادلاخيل(2) املنتظم لالجتمااعت

ملسألة حضور  738-33ويالحظ األهمية اليت أوالها املرسوم اتلنفيذي رقم            
ضاء برسالة جيب أن تربر غيابات األع ىلع أنه: "منه  11األعضاء، فقد نصت املادة 
إىل علم السلطة اليت عينت يبلغ بكل غياب غري مربر توجه إىل رئيس اللجنة، و

يمكن الرئيس أن يطلب استبدال العضو ىلع أنه: " 13ملادة كما نصت ا، العضو "
 . ( غيابات متتايلة وغري مربرة "1)الغائب بعد ثالثة 

                                                           

للمداوالت  " تتوج لك جلسة بمحرض يعترب هو األصل، ويسجل يف سجلىلع أن:  207-00من م.ت.ر  22ـ تنص املادة   1
اذلي حيتوي من ضمن ما حيتويه، القرارات املعللة ونتائج اتلصويت واتلحفظات املعرب عنها ولك رأي طلب عضو يف 
اللجنة تسجيله. وجيب أن يذكر يف املحرض ما إذا اكنت اتلحفظات املعلنة موقفة أو غري موقفة ويذكر من بني اتلحفظات 

اللجنة. كما جيب أن يذكر يف املحرض أسماء احلارضين والغائبني بعذر والغائبني  املوقفة تلك اليت خيضع رفعها ملوافقة
بدون عذر. ويف حالة عدم توفر انلصاب يتم إعداد حمرض عدم اكتمال انلصاب فورا. ترسل نسخة من املحارض إىل لك 

نة، إن وجدت، وتقوم الكتابة األعضاء وإىل املقرر. يميض رئيس اللجنة مستخرج حمرض االجتماع يذكر فيه حتفظات اللج
 ( ساعة من تاريخ انعقاد االجتماع "48بتبليغه إىل املصلحة املتعاقدة يف أجل أقصاه ثمانية وأربعون )

ىلع أنه: "يتعني ىلع أعضاء اللجنة أن يشاركوا شخصيا يف اجتمااعتها، ويف  742-31من م.ر.ر  393تنص املادة  ـ 2
ىلع  738-33من م.ت.ر  78 يمكن أن يمثلهم إال مستخلفوهم ". تنص املادة حال غيابهم أو حدوث مانع هلم، ال

 أنه: " يتعني ىلع أعضاء اللجنة حضور لك جلسات اللجنة "
: " يلزم لك شخص يشارك يف اجتمااعت اللجنة، بأي صفة اكنت، ىلع أن 742-31من م.ر.ر  394ـ تنص املادة  3

 بالرس املهين "  
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كما يقع ىلع اعتق أعضاء جلنة الصفقات اتلقيد باملدة الزمنية دلراسة امللفات،             
 خمتلف إجناز يف الرسعة اعمل يعترب" . حيث (1) ومرااعة املصلحة العامة يف ذلك

العمومية، ومنه  الصفقات نظام فعايلة مدى حتدد اليت املعايري صميم من املشاريع
 إتمام تأخر يف سببا انلظام هذا يكون أن يعقل فال نظام الرقابة القبلية عليها،

 احلكومية، اتلنموية الربامج إاعقة وباتلايل هلا، املخطط حدود اآلجال يف املنشآت

 العراقيل أهم بني حيث أن " من" املتعاقبة وتداخل املخططات اتلأخرات وتراكم

 والصفقات دفاتر الرشوط ىلع اتلأشري فرتة طول املتعاقدة املصالح منها تشكوا اليت

  (2)" الصفقات جلان ىلع عرضها عند

 ت اليت تمنح ألعضناء جلنان الصفقناتاتلعويضنا-ب

مسؤويل كتابة وأعضاء يتلىق رؤساء وباإلضافة إىل حتملهم لاللزتامات السابقة،             
تبعا  ملهام الرقابية اليت يقومون بهاتعويضات عن ا، املحلية جلان الصفقات العمومية

. وهو أمر (3) 332-34م.ت.ر  من 11املادة عليه نصت ، وفقا ملا لك جلنة لطبيعة
 ىلع احلضور واملشاركة ادلائمة يف أشغال اللجنة.مستحسن من شأنه أن يشجع األعضاء 

 ر اإلشارة إىل نتائج أعماهلا.دبعد اتلطرق تلنظيم جلان الصفقات، جتو            

                                                           

ىلع أن: " تتوج الرقابة اليت تمارسها جلنة صفقات املصلحة املتعاقدة بمقرر  742-31من م.ر.ر  328املادة  تنصـ   1
( يوما، ابتداء من تاريخ إيداع امللف اكمال دلى كتابة هذه 71منح اتلأشرية أو رفضها خالل آجل أقصاه عرشون )

ىلع أن: "تتوج  389وتنص املادة هذا املرسوم ".  من 87حاكم املادة اللجنة. ويسري آجل دراسة الطعون بموجب أ
( 41الرقابة اليت تمارسها اللجنة القطاعية للصفقات بمقرر رفض أو منح اتلأشرية يف أجل أقصاه مخسة وأربعون )

  "كتابة هذه اللجنة  يوما، ابتداء من تاريخ إيداع امللف اكمال دلى
 .02 لسابق، ص.حطاطاش عبد الكريم وزيتوين هند، املرجع ا -  2

أن: " حيدد مبلغ اتلعويضات اجلزافية للحضور واملشاركة يف أشغال ىلع  007-02من م.ت.ر  82ـ تنص املادة   3
دج( للرئيس، ألف وثمانمائة  7711جلان الصفقات الوزارية والوالئية ...، عن لك حصة، كما يأيت: ألفا ومائتا دينار )

من نفس املرسوم  14( للمسؤول امللكف بالكتابة ". ونصت املادة دج3111)دج( للعضو، ألف دينار  3811دينار )
ىلع أنه: "حيدد مبلغ اتلعويضات اجلزافية للحضور واملشاركة يف أشغال جلان الصفقات ابلدلية....، عن لك حصة، كما 

 811مانمائة دينار )دج ( للعضو، ث 3411دج ( للرئيس، ألف وأربعمائة دينار ) 3811يأيت: ألف وثمانمائة دينار )
 .28مشار إيله يف هامش ص رقم . دج ( للمسؤول امللكف بالكتابة "
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 ملطلب اثلنايا
 نتنائج أعمنال جلنان الصفقنات

إذ تفصل يف مشاريع دفاتر  أعمال جلان الصفقات حبسب مهامها،تتنوع نتائج               
، كما تنظر مشاريع الرشوط املودعة دليها قبل إعالن املصلحة املتعاقدة نيتها يف اتلعاقد

تنظر يف الطعون اليت قد يرفعها ومت اإلجراءات اتلمهيدية إلبرامها. اليت تالصفقات 
باختيار  املتعاملون االقتصاديون املعرتضون ىلع قرارات املصلحة املتعاقدة املرتبطة

 . فكيفمشاريع املالحق بعض يف أيضا وتفصل جلان الصفقات، املتعامل املتعاقد معها
 هذه املهام؟ 742-31نظمت أحاكم م.ر.ر 

اجابة ىلع ذلك، يتم اتلطرق للفصل يف طعون املتعاملني االقتصاديني )الفرع          
 .واملالحق )الفرع اثلاين(لفصل يف مشاريع دفاتر الرشوط والصفقات ا(، ثم األول

 الفرع األول
  الفصل يف طعون املتعناملني االقتصناديني 

ىلع وفقا لقواعد وآجال حمددة، يتم الفصل يف الطعون املوجهة للجنة الصفقات             
 فما يه رشوط قبول الطعن وما يه نتاجئه؟ الطاعن اتباعها.

يتم اتلطرق لكيفية وآجال الطعن )أوال(، ثم إىل طبيعة القرارات  ،توضيحا ذللك            
 ا(ئج الفصل يف الطعون املؤسسة )ثاثلاليت جيوز فيها الطعن )ثانيا(، ثم نتا

 الطعن دلى جلنان الصفقنات املختصة كيفية وآجنالأوال: 

 738-33 من م.ت.ر (2) 36واملادة  742-31من م.ر.ر  (1) 87وفقا نلص املادة             
  .وجودها، يف حالة ة دليهاتنظر جلان الصفقات عند بداية اجتماعها يف الطعون املودع

                                                           

 . 62مشار إيلها يف الصفحة رقم ـ   1

( 31ىلع أن:" تعطى األولوية دلراسة الطعون ويف أجل أقصاه مخسة عرش ) 738-33من م.ت.ر  36تنص املادة ـ   2
فسار رئيس اللجنة. ويتعني ىلع املصلحة املتعاقدة الرد ىلع رئيس اللجنة يوما من تاريخ رد املصلحة املتعاقدة ىلع است

 ( أيام من تاريخ تبليغه "31يف أجل أقصاه عرشة )
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عند استقبال هذه األخرية من قبل الكتابة عطى " أولوية " الفصل يف الطعون. وحيث ت
يسجل ، يثبت تاريخ استالم طعنه، و(1)ادلائمة للجنة حترر للطاعن وصل استالم 

توجيه استفسار إىل املصلحة  هاىلع رئيسو، أعمال اللجنة ضوع الطعن ضمن جدولمو
 إثرم من تاريخ تلقيها طلب االستفسار، وىلع أيا 31اليت عليها الرد خالل  املتعاقدة

   .صل جلنة الصفقات يف الطعن املعينيوما، تف 31يف أجل أقصاه ردها و

ات اليت جيوز الطعن فيها دلى ، طبيعة القراراملذكورة أنفا 87 املادة قد بي نتو            
دة مه  ، فعىل الرغم من اعتبار قرارات املصلحة املتعاقدة المُ (2)جلان الصفقات املختصة 

فقد  ،يه أمام اجلهات القضائية املختصةجيوز الطعن ف إلبرام الصفقة قرارات إدارية
املختصة صفقات أجاز تنظيم الصفقات العمومية الطعن يف هذا القرارات أمام جلنة ال

  .قبل اللجوء للقضاء

 يعد"  اتلظلم إىل " جلنة إدارية خاصة " أنوبهذا الصدد يرى بعض الفقهاء             
، الصورة اثلاثلة من صور الرقابة اإلدارية، بعد صوريت اتلظلم الرئايس واتلظلم الواليئ

وحتقق لألفراد بعض هذه " اللجنة اليت تتشّك اعدة من موظفني إداريني من طبقة معينة 
الضمانات اليت ال تتوافر يف الطريقتني السابقتني. واكنت هذه الطريقة اثلاثلة حلقة 

 . االتصال بني نظام اإلدارة القاضية ونظام املحاكم اإلدارية بمعناها الفين "

ع يف القرارات اليت جيوز الطعن فيها دلى  742-31أن م.ر.ر  املالحظومن              وس 
 خالفا ملا اكن معموال به يف اتلنظيم امللىغ. ن الصفقات املختصةجلا

 فيهنا دلى جلنان الصفقنات املختصة  القرارات اليت جيوز الطعنثنانينا: 

الطعن أمام جلان الصفقات املختصة يقترص ىلع إعالن املنح املؤقت  اكن            
دة ياز ىلع أنه: "تنص  امللىغ() 716-31من م.ر.ر  334املادة اكنت للصفقة فقط، فقد 

                                                           

، تسلم الكتابة إشعارا وبعد فحص املكونات املادية للملف... ىلع أنه: " 738-33من م.ت.ر  11املادة  تنص -  1
 "، يشهد ىلع أن امللف اكمل ...صاحب الطعن، حسب احلالةلحة املتعاقدة أو إىل باالستالم إىل املص

، 3963دار الفكر العريب، ج.م.ع، ، 1داري ورقابته ىلع أعمال اإلدارة، ط ، القضاء اإلسليمان حممد الطماوي -  2
 .34 .ص
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يحتج املتعهد اذلي يمكن ، به املعموللتشريع اعليها في الطعن املنصوص  حقوقعلى 
إطار مناقصة أو إجراء بالرتايض في االختيار اذلي قامت به املصلحة املتعاقدة، على 

-31.ر.ر من م 87املادة . أما "( أيام ....31بعد االستشارة أن يرفع طعنا يف أجل عرشة )
:" يمكن املتعهد اذلي حيتج ىلع املنح املؤقت للصفقة أو إلغائه فيه تنص ىلع أنه 742

أو إعالن عدم جدوى أو إلغاء اإلجراء، يف إطار طلب العروض أو إجراء الرتايض بعد 
وعليه تتعدد القرارات اليت  .املختصة "االستشارة، أن يرفع طعنا دلى جلنة الصفقات 

   دلى جلان الصفقات. جيوز الطعن فيها
 إعالن املنح املؤقت للصفقة  الطعن يف-أ

من قبل  قايض بمنح الصفقة مؤقتايُتصور أن يُطعن يف قرار املصلحة املتعاقدة ال           
املتعامل املتعاقد مع  (1) كون " يف مرشوعية اختيار، اذلين " قد يشك  املتنافسني عليها

صول ىلع الصفقة من فقد يرى أحد املتنافسني أنه األوىل باحل ،اإلدارة أو يف كفاءته
العروض  قد يرى أن العرض املقدم من األخري ال يرتيق ملستوىاحلائز املؤقت، و

 ، أو أن ملف ترشح احلائز املؤقت معيبا إلخ... املستبعدة

 غناء اإلجراء أو إعالن عدم جدواه قرار إلغناء املنح املؤقت للصفقة أو إلالطعن يف -ب

، دة إلبرام الصفقةمه    ىلع إلغاء أحد اإلجراءات المُ قد يعرتض أحد املتنافسني            
من باب أوىل قد يعرتض ، وهاأمال بإماكنية الفوز ب خاصة إذا ودل  اإلجراء امللىغ دليه

حبرمانه من الفوز بالصفقة احلائز املؤقت للصفقة ىلع قرار إلغاء املنح املؤقت، القايض 
حدهم ىلع إعالن كما قد يعرتض املتنافسون أو أ .بعد قيام األمل دليه بذلك العمومية

م املطبقة ىلع الصفقات ، إذا ما قدروا أنه تم اختاذه باملخالفة لألحاكعدم جدوى اإلجراء
 العمومية.

                                                           

ىلع قد يوصف الفعل املرتتب ىلع مثل هذه األعمال " جريمة استغالل نفوذ األعوان العموميني للحصول ـ   1
" إذا ما ثبت اداعء الطاعن بوجود تواطؤ من قبل أحد األعوان العموميني. ولقيام هذه اجلريمة يشرتط أن  امتيازات

يكون عون ادلولة صاحب سلطة يف اهليئات املعنية أو هل تأثري عليها. وهكذا فإن اكنت الصفقة أبرمت مع ابلدلية 
دلي ونوابه واألمني العام للبدلية ورؤساء املصالح اتلابعة للبدلية ىلع سبيل املثال، يكون رئيس املجلس الشعيب ابل

 .228هم املعنيون بهذه اجلريمة". احلاج عيل بدر ادلين، املرجع السابق، ص. 
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ى جلنان الصفقنات لعروض دلمدى إماكنية الطعن يف قرار اإلقصناء أو استبعناد أحد ا-ج
 املختصة 

بأن قرار املصلحة املتعاقدة باستبعاد عرض أو أكرث من  87لم تذكر املادة             
ن فيها دلى جلان الصفقات العروض املقبولة ينضوي ضمن القرارات اليت جيوز الطع

، ومن املعلوم أن استبعاد العرض املقبول يشرتط استناده إىل إحدى احلاالت املختصة
سبب اخنفاض العرض املايل ، أو بونا " منعا حلدوث وضعية احتاكريةاملنصوص عليها قان

استبعاد  أنه ال يمكن الطعن يف قرارظهر ، فعىل ما يأو بسبب املبالغة فيه " ،للمتعهد
دا ىلع عدم استنا الل الطعن يف إعالن املنح املؤقت، إال من خالعرض املقبول استقالال

اليت تملك سلطة  ملسألة دلى جلنة الصفقات املختصة، و إثارة اادتأسيس قرار االستبع
اتلأكد من يت قامت بها املصلحة املتعاقدة واخلطوات الو مراجعة لك اإلجراءات

، قرار اإلقصاء من املشاركة سالفة اذلكر 87ا لم تذكر املادة سالمتها ومرشوعيتها . كم
ن فيها ، ضمن القرارات اليت جيوز الطعلعمومية أو قرار إقصاء الرتشيحاتيف الصفقات ا

 دلى جلان الصفقات املختصة.
السحب من قائمة ايلة الُمحدد لكيفيات التسجيل وبالرجوع إىل قرار وزير املو            

، نالحظ الوضع (1)املتعاملني االقتصاديني املمنوعني من املشاركة يف الصفقات العمومية 
من املشاركة يف الصفقات العمومية  ةانلهائيو ةاملؤقت اخلاص للطعن يف قرارات اإلقصاء

بإماكن املتعامل االقتصادي املعين الطعن أمام ىلع أنه: " منه  11حيث نصت املادة 
ىلع أنه:  14نصت املادة ". و (2)أعاله  7املحكمة املختصة ضد القرار املذكور يف املادة 

، يقىص املتعامل االقتصادي املعين قديم طعن ضد املقرر املذكور آنفايف حالة عدم ت"
، بمقرر من مسؤول اهليئة العمومية من املشاركة يف الصفقات العموميةبصفة نهائية 

                                                           

 .11ُمشار إيله يف هامش الصفحة رقم:  - 1
، قبل أو أثناء أو بعد إجراء إبرام عند اكتشاف أدلة خطرية ومطابقة الحنياز أو فساد املذكورة ىلع أنه: " 2نصت املادة  - 2

صفقة أو عقد أو ملحق تقوم املصلحة املتعاقدة بإرسال تقرير مفصل ملسؤول اهليئة الوطنية املستقلة أو للوزير املعين. 
يقوم مسؤول اهليئة الوطنية املستقلة أو الوزير املعين قبل الفصل يف الوقائع املعروضة عليه بدعوة املتعامل االقتصادي 

( أيام حول 31املعين عن طريق إرسال رسالة موىص عليها مع طلب إشعار باالستالم تلقديم مالحظاته يف أجل عرشة )
األفعال املنسوبة إيله. يمنع املتعاملون االقتصاديون املعنيون بصفة مؤقتة من املشاركة يف الصفقات العمومية بمقرر معلل 

 زير املعين "من مسؤول اهليئة الوطنية املستقلة أو الو
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يف حالة جلوء املتعامل االقتصادي  هو نفس احلكمو. "املستقلة أو الوزير املعين
هذه ملالحظ من او .(1) للمحكمة املختصة عندما تقرر تأكيد ما ورد يف مقرر اإلقصاء

من املشاركة يف الصفقات ، أن قرار املصلحة املتعاقدة بإقصاء أحد املرتشحني انلصوص
بأن  عن فيه دلى جلان الصفقات املختصة، كما يالحظ أيضا، ال يمكن أن يُطالعمومية

ول املؤسسة الوطنية املستقلة فقط، هذا القرار يتم اختاذه من قبل الوزير املعين أو مسؤ
 . بصفقات تربمها اجلمااعت املحلي ةإن تعلق األمر و

 جلنان الصفقنات املختصة يف الطعون نتنائج فصل ثناثلنا: 

عندما ترفض ىلع أنه: " يف فقرتها الرابعة  742-31من م.ر.ر  391تنص املادة             
أو تقر أن طعنا ما مؤسس، تأخذ املصلحة املتعاقدة يف  املختصة اتلأشرية جلنة الصفقات

  "، يف ظل احرتام أحاكم هذا املرسوم رار اللجنة وتواصل تقييم العروضاحلسبان ق
 سةنتنائج الفصل يف الطعون املؤس  -أ

ينبيغ أن يرد الطعن إذ  ،الشلكية ةتنظر جلان الصفقات يف الطعون من انلاحي            
املني املعنيني بالصفقة أن يكون من أحد املتعو القانونية املحددة اآلجالضمن 

 ، فيجب أن يؤسسعيةأما من انلاحية املوضو أن يُرفع أمام اللجنة املختصة.العمومية و
 ، خاصة خمالفةائع ثابتة تشّك خمالفة للترشيع واتلنظيم املعمول بهماالطعن ىلع وق

 . (2) املعايري املعتمدة يف ذلكاملتعامل املتعاقد و األحاكم املتعلقة بكيفية اختيار

، تصدر 742-31من م.ر.ر  87ضمنته املادة بالرجوع إىل ما توبناء ىلع ذلك و           
حبسب  يتضمن هذا القرارملختصة قرارها بشأن الطعن املؤسس، وجلنة الصفقات ا

                                                           

أعاله، من قبل املحكمة  4من نفس القرار ىلع أنه: " إذا تم تأكيد املقرر املذكور يف املادة  11حيث نصت املادة ـ   1
 املختصة بعد رفع الطعن دليها، يمنع املتعامل االقتصادي بصفة نهائية من املشاركة يف الصفقات العمومية .."

أعاله، يقوم مسؤول اهليئة الوطنية  4ىلع أنه: " إذا أبطلت املحكمة املختصة املقرر املذكور يف املادة  16ونصت املادة 
املستقلة أو الوزير املعين بإرسال نسخة من قرار املحكمة إىل وزير املايلة لسحب املتعامل االقتصادي املعين من قائمة 

 من املشاركة يف الصفقات العمومية " املتعاملني االقتصاديني املمنوعني 
كريمة خلف اهلل، منازاعت الصفقات العمومية يف الترشيع اجلزائري، مذكرة ماجستري، لكية احلقوق جامعة  -  2

 .11 .، ص7131-7137، 13قسنطينة 
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قرار إلغاء املنح املؤقت، أو إلغاء ، أو إلغاء إما إلغاء املنح املؤقت اإلجراء املطعون فيه
ىلع . وو إلغاء قرار إلغاء اإلجراء املتخذ من املصلحة املتعاقدة، أإعالن عدم اجلدوى

املقصود هنا و ،(1)تواصل تقييم العروض "احلسبان قرار اللجنة و يف" األخرية أن تأخذ
من  املرضورةالسماح لّك العروض املقدمة اعدة عملية تقييم العروض من جديد، وإ

 بهذا الصددو .اتلنافس ىلع الصفقة املعنيةد يف املشاركة من جديب ء املطعون فيهجرااإل
ع من القرارات اليت  اجلديد للصفقات العمومية صنعا فقد أحسن اتلنظيم عندما وس 

 .املختصةوز الطعن فيها دلى جلان الصفقات جي

  843-51من م.ر.ر  37و 28انلصني  إشاكيلة تطبيق-ب

أن املصلحة املتعاقدة  742-31م.ر.ر من  87و (2) 21ما يُفهم من نص املادتني            
د مكنها إلغاء املنح املؤقت ، يذا استندت دلوايع املصلحة العامةإ أو إلغاء اإلجراء الُممهِّ

واملالحظ  ، إلخ...(و إلغاء االنتقاء األويلأ، الصفقة )كإلغاء إعالن طلب العروضإلبرام 
 املجال أمام العارضني 87املادة  فقد أفسحت أن تطبيق انلصني يثري عدة إشاكيلات،

روا أن ترصف ء املنح املؤقت أو إلغاء اإلجراءإلماكنية الطعن يف قرار إلغا ، إذا ما قد 
للمصلحة  21يف نفس الوقت أتاحت املادة لحة املتعاقدة " لم يكن مرشواع "، واملص

عون فما مصري الط .دوايع املصلحة العامة، إذا ما استندت ىلع إماكنية ذلك املتعاقدة
إذا ما  ضد إلغاءها إلجراء من اإلجراءاتاملوجهة ضد اختيار املصلحة املتعاقدة أو 

 فقاتــــهل يمكن للجان الصىلع دوايع " املصلحة العامة "؟ و األخرية استندت
 (3) ؟من عدمها اخلوض يف مسألة " تقدير " مدى توافر املصلحة العامة املستند عليها

                                                           

زيادة ىلع حقوق الطعن املنصوص عليها يف الترشيع ىلع أنه:" يف فقرتها األوىل  742-31من م.ر.ر  87تنص املادة  -  1
املعمول به، يمكن املتعهد اذلي حيتج ىلع املنح املؤقت للصفقة أو إلغائه أو إعالن عدم جدوى أو إلغاء اإلجراء، يف إطار 

 "طلب العروض أو إجراء الرتايض بعد االستشارة، أن يرفع طعنا دلى جلنة الصفقات املختصة 
عندما يتعلق األمر بالصالح العام، يمكن املصلحة املتعاقدة، أثناء لك  ىلع أنه: " 742-31من م.ر.ر  21ة املاد تنصـ   2

مراحل إبرام الصفقة العمومية، إعالن إلغاء اإلجراء و/ أو املنح املؤقت للصفقة العمومية. وال يمكن املتعهدين أن يطلبوا 
 "إلغاء اإلجراء و / أو املنح املؤقت للصفقةأي تعويض يف حال عدم اختيار عروضهم أو يف حال 

ـ ويف نهاية املطاف، يبىق للقضاء اإلداري دوره املأمول يف حتقيق العدالة بني املصلحة املتعاقدة بكل ما هلا من سلطات،  3
نما اكن دائما وبني املتعامل املتعاقد " فالقايض اإلداري لم يوجد ملجاملة اإلدارة ىلع حساب حقوق وحريات املتقاضني، وإ

هلا باملرصاد يف لك احنراف أو تعسف أو خروج ىلع مبدأ الرشعية، مما جعل رقابته من انلاحية العملية أكرث فاعلية من 
دكتوراه، لكية ملنازعة اإلدارية دراسة مقارنة، رسالة صور الرقابة األخرى " حسن السيد بسيوين، دور القضاء اجلزائري يف ا

 .222، ص. 0777رة، احلقوق، جامعة القاه
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وبعد فصل جلان الصفقات يف الطعون املودعة دليها يف حال ووجدت،  هذا،           
 تتطرق دلراسة وفحص مشاريع دفاتر الرشوط والصفقات واملالحق.

 الفرع اثلناي
 املالحقالفصل يف مشناريع دفناتر الرشوط والصفقنات و 

املودعة لصفقات يف مشاريع دفاتر الرشوط والصفقات واملالحق تنظر جلان ا            
 د االختصاص بنظرها للجنة ابلدلية، حيث ينعقوفقا ملستويات " مايلة " حمددة دليها

ت ابلدلية صفقاوالئية بالنسبة لصفقات الوالية و، أو للجنة البالنسبة لصفقات ابلدلية
صفقات الواليات أو ابلدليات ، أو للجنة القطاعية إذا بلغت عندما تبلغ مستوى حمدد

فما يه هذه املستويات املايلة، وما يه نتائج رقابة جلان الصفقات  .دمستوى مايل حمد
 ىلع مشاريع الصفقات واملالحق ودفاتر الرشوط؟

صفقات )الفرع األول(، حتديد مستويات اختصاص جلان الاجابة ىلع ذلك، يتم             
 اين(.املالحق ودفاتر الرشوط )الفرع اثلئج رقابتها ىلع مشاريع الصفقات ونتاثم 

 اختصناص جلنان الصفقنات حتديد مستوينات أوال: 

اللجنة الوالئية  ختتص 742-31من م.ر.ر  321املادة عليه نصت طبقا ملا            
دفاتر الرشوط والصفقات واملالحق اليت تربمها الوالية واملصالح غري للصفقات بدراسة 

 ضمن حدود املستويات املحددة ،صالح اخلارجية لإلدارات املركزيةاملاملمركزة لدلولة و
  .(1) 319يف املادة و 384من املادة  4إىل  3املطات  يف

واملالحق برقابة دفاتر الرشوط والصفقات  الوالئية للصفقات اللجنةختتص كما             
ضمن ذا بلغت اتلقدير املشار إيله إاملؤسسات العمومية املحلية، اليت تربمها ابلدلية و

 دليةــــــأما اللجنة ابل .742-31من م.ر.ر 316املستويات املحددة يف املادة حدود 

                                                           

أعاله، إىل فحص هيئات  316ال خيضع امللحق يف مفهوم املادة  ىلع أنه: " 742-31من م.ر.ر  319تنص املادة  -  1
الرقابة اخلارجية القبلية، إذا اكن موضوعه ال يعدل تسمية األطراف املتعاقدة والضمانات اتلقنية واملايلة وأجل 

( من %31 املائة )اتلعاقد، واكن مبلغه أو املبلغ اإلمجايل ملختلف املالحق، ال يتجاوز، زيادة أو نقصانا، نسبة عرشة يف
 "املبلغ األصيل
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بدراسة مشاريع  " 742-31من م.ر.ر  324املادة  ، فيه ختتص وفقا نلص(1) للصفقات 
من حدود املستويات املنصوص ، ضصفقات واملالحق اخلاصة بابلدليةالدفاتر الرشوط و

 " 321و (2) 319، يف املادتني عليها

، قد ختتص اللجان القطاعية 742-31من م.ر.ر  84 هذا ووفقا للمادة            
للصفقات برقابة الصفقات واملالحق ودفاتر الرشوط اخلاصة بابلدليات والواليات 

يعد و. (3)واملؤسسات العمومية املحلية إذا بلغ اتلقديري اإلداري هلا قيمة مايلة معتربة 
ة ـيف اغي مسألة اللوازم أو اخلدمات أو ادلراساتاتلقدير اإلداري " للحاجات أو "

 بانــيأخذ يف احلسفيف حاالت كثرية يكون ذلك اتلقدير غري مناسب " فال  األهمي ة،

                                                           

املذكورة يف هذا انلص ىلع أن: " يشّك  امللحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة، ويربم يف مجيع احلاالت  316تنص املادة  -  1
إذا اكن هدفه زيادة اخلدمات أو تقليلها و / أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية يف الصفقة ...ومهما يكن من أمر، فإنه 

وغرضه ىلع دراسة جلنة الصفقات املختصة، إذا بلغ املبلغ اإلمجايل للخدمات  جيب ىلع املصلحة املتعاقدة إعداد ملحق
أدناه ...ومهما يكن من أمر، فإنه ال يمكن أن يؤثر  319اإلضافية واتلكميلية واملخفضة النسب املذكورة يف املادة 

تكن متوقعة وخارجة عن إرادة  امللحق بصورة أساسية ىلع توازن الصفقة، ما عدا يف حالة ما إذا طرأت تبعات تقنية لم
األطراف. وزيادة ىلع ذلك، ال يمكن أن يغري امللحق موضوع الصفقة أو مداها. عندما يتجاوز مبلغ ملحق يتعلق بزيادة 
يف اخلدمات أو يف القيمة اإلمجايلة للعديد من املالحق ، باستثناء اتلبعات اتلقنية غري املتوقعة اليت سبق ذكرها ، نسبة 

( من املبلغ األصيل للصفقة يف حالة صفقات اللوازم و ادلراسات و اخلدمات ، و عرشين يف %31ة يف املائة )مخسة عرش
( يف حالة صفقات األشغال ، فإنه جيب ىلع املصلحة املتعاقدة أن تربر دلى جلنة الصفقات املختصة أنه لم يتم %71املائة )

م الرتاجع فيها و أن إعالن إجراء جديد ، بعنوان اخلدمات بالزيادة ، ال املساس بالرشوط األصلية للمنافسة ، و أنه لم يت
 يسمح بإجناز املرشوع حسب الرشوط املثىل لآلجال و السعر " 

من نفس املرسوم ىلع أن: " ختتص جلنة الصفقات للمؤسسة العمومية املحلية واهليّك غري املمركز 321تنص املادة ـ   2
أعاله، بدراسة  327ذات الطابع اإلداري غري املذكور يف القائمة املنصوص عليها يف املادة للمؤسسة العمومية الوطنية 

 ت املنصوص عليها..."مشاريع دفاتر الرشوط والصفقات واملالحق اخلاصة باملؤسسة، ضمن حدود املستويا

 -ىلع أن: " تفصل اللجنة القطاعية للصفقات، يف جمال الرقابة، يف لك مرشوع: 742-31 من م.ر.ر 384تنص املادة ـ  3
دج( ،  3011101110111ار دينار )دفرت رشوط أو صفقة أشغال يفوق مبلغ اتلقدير اإلداري للحاجات أو الصفقة، ملي

دفرت رشوط أو صفقة - ا املرسوم ،من هذ 319كذا لك مرشوع ملحق بهذه الصفقة ، يف حدود املستوى املبني يف املادة و
دج( ، و كذا لك مرشوع 11101110111لوازم يفوق مبلغ اتلقدير اإلداري للحاجات أو الصفقة، ثالثمائة مليون دينار )

دفرت رشوط أو صفقة خدمات يفوق مبلغ  -من هذا املرسوم ، 319ملحق بهذه الصفقة ، يف حدود املستوى املبني يف املادة 
، دج( ، وكذا لك مرشوع ملحق بهذه الصفقة 71101110111ليون دينار )اري للحاجات أو الصفقة، مائيت ماتلقدير اإلد

دفرت رشوط أو صفقة دراسات يفوق مبلغ اتلقدير اإلداري  -من هذا املرسوم ، 319يف حدود املستوى املبني يف املادة 
ذا لك مرشوع ملحق بهذه الصفقة ، يف حدود دج( ، و ك 31101110111للحاجات أو الصفقة، مائة مليون دينار )

من هذا املرسوم  319من هذا املرسوم ،...صفقة حتتوي ىلع ابلند املنصوص عليه يف املادة  319املستوى املبني يف املادة 
صيل ملحق برفع املبلغ األ-يمكن أن يرفع تطبيقه املبلغ األصيل إىل مقدار املبالغ املحددة أعاله ، أو أكرث من ذلك ،  

 من هذا املرسوم" 319ة يف املادة للصفقة إىل املستويات املحددة أعاله، أو أكرث من ذلك يف حدود املستويات املبين
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اكتمال اجناز تغري األسعار بشّك مستمر األمر اذلي يؤدي إىل عدم حالة اتلضخم و 
رة والكثري من املشاريع، والربامج  الزتامها يؤدي إىل تراكم ديون ابلدليات و قداملسط 

 (1)بمشاريع تتضخم لكفتها املايلة بعد ابلدء يف تنفيذها " 

 ناتر الرشوط والصفقنات واملالحق نتنائج رقنابة مشناريع دفثنانينا: 

تنتيه الرقابة اليت تمارسها جلان ، 742-31من م.ر.ر  (2) 391طبقا نلص املادة            
ريع دفاتر الرشوط والصفقات واملالحق إما بمنح اتلأشرية أو الصفقات بالنسبة ملشا

ه جعل من لك املخالفات ، أنوما يالحظ ىلع هذا انلص .رفضها، أو منحها مع اتلحفظ
باملتعلقة  لك املخالفات، ثم قيد تاملعمول بهما سببا لرفض اتلأشريةاتلنظيم للترشيع و
 املشار إيلها  1املنصوص عليها يف املادة  الصفقات العمومية ليت حتكم إبرامباملبادئ ا

يبدو أن سلطات جلان الصفقات تظل قائمة بشأن رفض  اتلقييد وىلع الرغم من هذا
ىلع ، ألن جممل األحاكم املطبقة خمالفة للترشيع واتلنظيم املعمول بهما تلأشرية عند لكا

حرية الوصول  افظة ىلع مبادئللمح الصفقات العمومية إنما تهدف بصفة أساسية
                                                           

 .078ـ عبد القادر موفق، املرجع السابق، ص.  1
عني اتلني ، قضية رئيس املندوبية اتلنفيذية  28/02/0777وقد جاء يف قرار جملس ادلولة ) الغرفة اثلاثلة ( املؤرخ يف 

والية ميلة ضد ب م ط : " أن املديع أبرم مع املستأنف صفقة عمومية من أجل إجناز طريق تسلك منطقة عني اتلني ، 
كما هو ثابت من الوثيقة املرفقة بامللف ، و بعد إبرام الصفقة اتفق الطرفان ىلع إضافة بعض الرشوط ، و من بينها مراجعة 

يف املائة من  75ن تبني أن أسعار ابلناء يف ارتفاع مستمر ...و أن املستأنف  عليه أجنز  األسعار املحددة ، و هذا بعد أ
 األشغال، يف حني تبني أن املستأنف يعاين من عجز مايل ، و ال يمكنه مواصلة األشغال "
 .225-220:، ص ص 2882نص القرار: حلسني بن شيخ أث ملويا، مبادئ اإلثبات يف املنازاعت اإلدارية، دار هومه، 

ىلع أن: " اللجنة مركز اختاذ القرار فيما خيص رقابة الصفقات ادلاخلة ضمن  742-31 من م.ر.ر 391تنص املادة ـ   2
اختصاصها. وبهذه الصفة، يمكن اللجنة أن تمنح اتلأشرية أو ترفضها. ويف حالة الرفض، جيب أن يكون هذا الرفض 

اينها اللجنة، تكون سببا لرفض معلال. ومهما يكن من أمر، فإن لك خمالفة للترشيع و / أو للتنظيم املعمول بهما تع
من هذا املرسوم  1اتلأشرية، إذا اكن ذلك مربرا بمخالفة املبادئ اليت حتكم الصفقات العمومية املنصوص عليها يف املادة 

...يمكن أن تكون اتلأشرية مرفقة بتحفظات موقفة أو غري موقفة. وتكون اتلحفظات موقفة عندما تتصل بموضوع 
أو الصفقة أو امللحق. وتكون اتلحفظات غري موقفة عندما تتعلق بالشّك وتعرض املصلحة  مرشوع دفرت الرشوط

املتعاقدة مرشوع الصفقة أو امللحق بعد أن تكون قد رفعت اتلحفظات املحتملة املرافقة للتأشرية اليت تسلمها هيئة 
نلفقات قبل موافقة السلطة املختصة عليها وابلدء يف ، ىلع اهليئات املايلة ليك تلزتم با(2)الرقابة اخلارجية القبلية املختصة 

تنفيذها. ويف حالة ابلدليات، خيضع مرشوع الصفقة وامللحق ملراقبة املجلس الشعيب ابلدلي ومراقبة الرشعية لدلولة، طبقا 
 قات املختصة "واملذكور أعاله، قبل إرساهلما إىل جلنة الصف 7133يونيو سنة  77املؤرخ يف  31-33ألحاكم القانون رقم 
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ليها يف ، املنصوص عللطلبات العمومية وشفافية اإلجراءات واملساواة بني املتنافسني
يالحظ أن عبارة " وتكون اتلحفظات غري موقفة عندما و .املادة اخلامسة املذكورة

حيث أن الشّك حبد ذاته منه ما هو  تتعلق بالشّك " املذكورة يف انلص تثري الغموض،
إىل أن مناط اإلجراءات  ابلعضما هو غري جوهري، " وللتمزي بينهما ذهب وجوهري 

الشلكية اجلوهرية هو محاية حقوق وحريات األفراد، بينما تتقرر اإلجراءات الشلكية غري 
 .(1)اجلوهرية، واليت لم ينص القانون ىلع االلزتام بها، فقط لصالح اإلدارة العامة "

 دراسة مشناريع دفناتر الرشوط -أ

يه عاقدة عن رغبتها يف اتلعاقد، مرحلة هامة ويسبق مرحلة إعالن املصلحة املت            
تشمل مرحلة رحلة اتلحضري إلصدار هذا اإلعالن، ودراسة الشّك املناسب هل. وم

 حددها تنظيم الصفقات اتلحضري إعداد مشاريع دفاتر الرشوط وفقا للصيغ اليت
تمثل اجلانب اعترب ابلعض بأنها "  ونظرا لألهمية القصوى دلفاتر الرشوط عمومية.ال

" كما "تعترب واحدة من انلقائص اليت تمزي قانون الصفقات الشيلك األهم يف الصفقة
، وذلك (2)العمومية يف اجلزائر "، بل اعترُبت " نقطة ضعف قانون الصفقات العمومية " 

املتعاقدة من سلطات واسعة بشأن تضمني تلك ادلفاتر لك ما تراه ملا تملكه املصلحة 
 مناسبا ولو اكن فيه اقصاء واجحاف يف حق الراغبني يف اتلعاقد.

، (3) هذا، وتعترب دفاتر الرشوط " كراسات الرشوط" جزءا ال يتجزأ من العقد            
ن يوجه االجياب يف العقد وقد قضت املحكمة اإلدارية العليا يف مرص بأن: " األصل أن م

اإلداري انما يوجهه ىلع أساس الرشوط العامة املعلن عنها واليت تستقل اإلدارة بوضعها 
، وليس ملن يريد اتلعاقد إال أن دون أن يكون للطرف اآلخر حق االشرتاك يف ذلك

 فإذا أراد اخلروج ىلع هذه الرشوط فإن األصل أن يستبعد، يقبل هذه الرشوط أو يرفضها
 .(4) هذا العطاء"

                                                           

 .75، ص. 2882عمار عوابدي، نظرية القرارات اإلدارية بني علم اإلدارة والقانون اإلداري، دار هومه،  - 1

                               concurrence.dz-www.conceil       ـ مرييام أكرور، الزتام املصلحة املتعاقدة بإعمال املنافسة يف الصفقات العمومية: 2

 .052جاد نصار، املرجع السابق، ص.  ـ جابر 3
 .052مشار إيله يف: جابر جاد نصار، املرجع السابق، ص.  0727-02-82 يفـ حكم املحكمة اإلدارية العليا يف مرص  4

http://www.conceil-concurrence.dz/
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، تدرس جلان الصفقات املختصة مشاريع (1) بي نت انلصوص املذكورة آنفا وكما           
مدى احرتامها ملبادئ إبرام الصفقات و تقرر مدىفاتر الرشوط وتدقق يف حمتوياتها، ود

. بناء ىلع هذه ادلراسة " تؤرش " عليهاو . حتقيق حاجات املصلحة املتعاقدةقدرتها ىلع
ارضني دفاتر تسليم العبتها يف اتلعاقد ومن ثم يمكن للمصلحة املتعاقدة إعالن رغو

يشار إىل أنه و فيها.تمهيدا الستقبال عروضهم وفقا ملا هو موضح ، الرشوط املؤرش عليها
بمرشوع اإلعالن عن الصفقة،  (2)، ترفق مشاريع دفاتر الرشوط انلاحية العمليةمن 

وط بوضع ختم يتم الـتأشري ىلع دفاتر الرشته واملوافقة عليه. ووتتوىل تلك اللجان دراس
ه، وهذا يف حالة منح اتلأشرية. أما لك صفحة من صفحاتتارخيها ىلع يبني رقم اتلأشرية و

ض اتلأشرية اذلي تبني اللجنة يف مقرر رفيف حالة رفضها فتعاد للمصلحة املتعاقدة، و
هنا ملشاريع دفاتر الرشوط مع اتلحفظ، و كما قد تمنح اتلأشرية تتخذه سبب الرفض.

 .سالفت اذلكر 391عليها يف املادة تطبق القواعد املنصوص 
 يع الصفقناتدراسة مشنار-ب

بطاقة حتليلية  ،عروضة ىلع جلان الصفقات دلراستهاتشمل مشاريع الصفقات امل            
 (3) 742-31م.ر.ر من  392املادة  نلص فوفقا وتقرير تقدييم عن لك مرشوع صفقة،

لتشمل املذكرة اتلحليلية  ت اتلعريف باملصلحة بيانا ،املقدمة لألعضاء، ىلع حنو ُمفص 
ملفا حيتوي ىلع مرشوع الصفقة ، وقيدها يف املزياني ةلغ الصفقة ومباملتعاقدة، و

                                                           

وط قبل اإلعالن عن الصفقة، اكن أشد وضوحا يف ظل م.ر.ر إن انلص ىلع دراسة جلنة الصفقات ملشاريع دفاتر الرش - 1
منه ىلع أن: " ختضع مشاريع دفاتر الرشوط دلراسة جلان الصفقات املختصة قبل  17دة لماا )امللىغ(، فقد نصت 31-716

  الرشوع يف إجراء املناقصة أو، عند االقتضاء، الرتايض بعد االستشارة ..."
توضح دفاتر الرشوط املحي نة دوريا الرشوط اليت تربم وتنفذ وفقها  ىلع أن: " 742-31م.ر.ر من  76املادة  تنص -  2

دفاتر ابلنود اإلدارية العامة املطبقة ىلع الصفقات العمومية لألشغال  الصفقات العمومية، ويه تشمل ىلع اخلصوص ما يأيت:
كة اليت حتدد الرتتيبات اتلقنية املطبقة ىلع لك الصفقات دفاتر اتلعليمات اتلقنية املشرت. واللوازم وادلراسات واخلدمات

دفاتر  العمومية املتعلقة بنوع واحد من األشغال أو اللوازم أو ادلراسات أو اخلدمات، املوافق عليها بقرار من الوزير املعين،
  "اتلعليمات اخلاصة اليت حتدد الرشوط اخلاصة بكل صفقة 

ىلع أن: " يبلغ أعضاء اللجنة بطاقة حتليلية وتقريرا تقديميا عن لك مرشوع  742-31 من م.ر.ر 392املادة ـ تنص   3
صفقة يشمالن العنارص األساسية ملمارسة مهامهم وتتوىل املصلحة املتعاقدة إعداد هذه املذكرة اتلحليلية املرفقة باتلقرير 

 ( أيام قبل انعقاد اجتماع اللجنة "8عن ثمانية ) اتلقدييم، طبقا نلموذج حيدده انلظام ادلاخيل وترسلها يف آجل ال يقل
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ودفاتر الرشوط املؤرش عليها وإعالنات  اتلقنيةوالعروض املايلة و، واإلعالن عنها
م تقييتعيني أعضاء جلنة فتح األظرفة و ذا مقررات، وكو الطعون إن وجدتاإلشهار 

 إناملمنوح للموظف املعين  سند اتلفويض باإلمضاءالعروض وحمارض اجتمااعتها، و
اكفة اتلوضيحات ة من إبرام الصفقة، وكما يتضمن اتلقرير اتلقدييم انلتائج املتوخا .وجد

 .الشأنعضاء جلان الصفقات يف هذا املقدمة أل
ض، ومداولة أعضاء جلنة بعد دراسة امللف من قبل املقرر املعني هلذا الغرو            

، أو تم منح اتلأشرية للصفقة املعنية أو رفضهاي الصفقات وفقا لقواعد سريها املبينة أنفا،
تكون سببا لرفض اتلأشرية املخالفات اليت قد وعليه  .منحها مع وجود حتفظات

برام الصفقة، املصلحة املتعاقدة حيال إجراء أو أكرث من اإلجراءات املمهدة إلترتكبها 
ر املنصوص عليها يف دفاتر الرشوط، أو منح الصفقة مؤقتا باملخالفة ملعايري االختياكأن تُ 

 إلخ ...  املحدد يف اإلعالن عن املنافسة تقييم العروض قبل أو بعد املوعديرُشع يف فتح و
ختصة ىلع منح اتلأشرية مع ، قد توافق جلان الصفقات املفا هلذه احلاالتوخال            
، أو املقرر امللكف بامللف بعض بدى عضو أو أكرث من أعضاء اللجنةفقد ي .اتلحفظ

 .ظات حيال ما يتضمنه مرشوع الصفقةاتلحف
  دراسة مشناريع املالحق -ت

يشّك  امللحق " وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة، ويربم إذا اكن هدفه زيادة اخلدمات            
ق يؤثر امللح ويُشرتط" أال (1)أو تقليلها أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية يف الصفقة " 

رأت تبعات تقنية لم تكن يف حالة ما إذا ط إال  ، بصورة أساسية ىلع توازن الصفقة
، ال يمكن أن يغري امللحق موضوع زيادة ىلع ذلكإرادة األطراف. وخارجة عن متوقعة و

رقابة جلنة الصفقات غرضه ىلع " إبرام امللحق و كما ال يمكن .الصفقة أو مداها "
ينبيغ اتلفريق بني و .عاقدية تلنفيذ الصفقة " كأصل اعماملختصة إال يف حدود اآلجال اتل

 .جلان الصفقات املختصة ضع لرقابةمن املالحق اليت خت ثالثة أصناف

 
                                                           

 .92 رقم ، مشار إيلها يف هامش الصفحة742-31من م.ر.ر  316ة املاد ـ  1
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           من مبلغ الصفقة % 51نقصنان يفوق  الحق اليت تتضمن زيناد  أوامل-5

ال تعرض دلراسة جلان الصفقات  ،742-31من م.ر.ر  (1) 319وفقا نلص املادة              
من  %31نسبته ، تفوق ما نقصانا يف اخلدمات إال مشاريع املالحق اليت تتضمن زيادة أو

ل تسمية األطراف املتعاقدة والضمانات يعدت اليت " تتضمن أو .إمجايل مبلغ الصفقة
من  يف حال تعلق امللحق بسببو ." مهما اكن مبلغها أجل اتلعاقداتلقنية واملايلة و

-31من م.ر.ر  391ملادة األحاكم الواردة يف ا ، تطبقأسباب عرضه ىلع جلنة الصفقات
وفيما عدى هذه احلاالت ال يعرض امللحق ىلع  رفضها.، أو بشأن منح اتلأشرية، 742

 .(2)جلان الصفقات، ويبىق خارج نطاق رقابتها 

 من إمجنايل مبلغ الصفقة %81أو  %51املالحق اليت تتضمن زيناد  بنسبة تفوق -8

، أن 742-31 من م.ر.ر (3) 316نص الفقرة األخرية من املادة من املالحظ             
من قيمة  %31للمالحق اليت تتجاوز نسبتها جلان الصفقات املختصة، بصدد رقابتها 

 ىلع يقع، بالنسبة لألشغال %71الصفقة بالنسبة للخدمات واللوازم وادلراسات و
يف املالحق اليت  اعدةتتعدى اتلأكد من الرشوط املطلوبة  اعتقها واجبات رقابية أخرى

، إىل رضورة اتلأكد ىلع انلحو املشار إيلهبالزيادة أو انلقصان  % 31تتجاوز نسبتها 
                                                           

أعاله، إىل فحص هيئات  316ال خيضع امللحق يف مفهوم املادة  ىلع أنه: " 742-31من م.ر.ر  319تنص املادة ـ   1
اتلعاقد،  الرقابة اخلارجية القبلية، إذا اكن موضوعه ال يعدل تسمية األطراف املتعاقدة والضمانات اتلقنية واملايلة وأجل

( من املبلغ األصيل %31 املائة )واكن مبلغه أو املبلغ اإلمجايل ملختلف املالحق، ال يتجاوز، زيادة أو نقصانا، نسبة عرشة يف
أعاله  316وخيضع امللحق هليئة الرقابة اخلارجية يف حالة ما إذا تضمن خدمات تكميلية يف مفهوم املادة  للصفقة.

   "تتجاوز مبالغها النسبة املحددة أعاله 

خصبا للرشوة والرثاء غري املرشوع،  ويشّك جمال الصفقات العمومية نظرا للمبالغ املايلة الضخمة املعتمدة هل ميداناـ "  2
وخاصة من خالل إبرام اإلدارة مالحق للصفقة اليت تتمزي بعدم خضوعها للرقابة املقررة للصفقة األصلية" واملقصود هنا 

ل الرقابة القبلية، حيث أن الرقابة ابلعدية تشمل لك انلفقات مهما اكنت قيمتها ". سهام شقمطي، الرقابة ىلع امللحق يف جما
، امللتىق الوطين السادس حول دور قانون الصفقات العمومية يف محاية 11الصفقات العمومية يف اجلزائر، املداخلة رقم 

 . 77ادلكتور ييح فارس املدية، ص.  (، لكية احلقوق، جامعة7131-11-71املال العام )املنعقد يوم 
 أنه: "عندما يتجاوز مبلغ ملحق يتعلق بزيادة يف يف فقرتها األخرية ىلع 742-31من م.ر.ر  316تنص املادة ـ   3

اخلدمات أو يف القيمة اإلمجايلة للعديد من املالحق، باستثناء اتلبعات اتلقنية غري املتوقعة اليت سبق ذكرها ، نسبة مخسة 
ين يف املائة ( من املبلغ األصيل للصفقة يف حالة صفقات اللوازم و ادلراسات و اخلدمات ، و عرش%31عرشة يف املائة )

( يف حالة صفقات األشغال ، فإنه جيب ىلع املصلحة املتعاقدة أن تربر دلى جلنة الصفقات املختصة أنه لم يتم 71%)
املساس بالرشوط األصلية للمنافسة ، و أنه لم يتم الرتاجع فيها و أن إعالن إجراء جديد، بعنوان اخلدمات بالزيادة ، ال 

 لرشوط املثىل لآلجال و السعر "يسمح بإجناز املرشوع حسب ا
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من أنه " لم يتم املساس بالرشوط األصلية للمنافسة "  و" لم يتم الرتاجع فيها "  أيضا
رشوع حسب ، ال يسمح بإجناز املاء جديد بعنوان اخلدمات بالزيادةأن إعالن إجر"و

  ."الرشوط املثىل لآلجال والسعر

 تجاوز، " قد " ت تتجاوز املستويات املشار إيلهاأن املالحق اليت فمن الواضح             
ن ىلع هذا األساس تلزتم جلاة الواجب معها إبرام صفقة عمومية، واملستويات املايل

، د " ىلع املصلحة املتعاقدةشد  ، بممارسة دور رقايب " مُ الصفقات باعتبارها جهات رقابية
املؤسس اإلطار العام احلاكم للملحق إىل طلب اتلربير الوايف وصحة يتعدى اتلأكد من 

لتشمل العملية  ا النسب املحددة يف انلص املذكور.إلبرام املالحق اليت تتجاوز قيمته
 حتقيقه لغايات املصلحة املتعاقدةاتلأكد أيضا من قابية اتلأكد من" جدوى " امللحق والر

   .(1) ديدة تتناول موضوع امللحق املعينإبرام عقد أو صفقة ج عوض، ىلع حنو أفضل

 اآلجنال اتلعناقدية تلنفيذ الصفقة املالحق اليت تربم خنارج-7

أن يتم  742-31من م.ر.ر  (2) 318تقتيض القاعدة العامة اليت تضمنتها املادة             
 ال يف حاالت حرصية، إ" امللحق " ضمن اآلجال اتلعاقدية تلنفيذ موضوع الصفقة إبرام

 اكن إذا ال اتلعاقدية تلنفيذ الصفقةإبرام ملحق خارج اآلج استثناءجيوز حيث  حمددة،و
 ة عن إرادةـــــعديم األثر املايل، أو اكن نتيجة لظروف وأسباب استثنائية خارج

                                                           
ت اليت تربمها املصالح أن جلان الصفقات لم تُمنح سلطة اتلأكد من " جدوى " الصفقا ـ ومن الالفت لالنتباه،  1

االجتمايع إلخ... مها ومن حيث مردودها االقتصادي واتلنموي و، من حيث مدى حاجة تلك املصالح إلبرااملتعاقدة
 .بصدد رقابة املالحق املشار إيلها رصاحة اإلماكنيةيف حني منحت هلا تلك 

ىلع أنه: " ال يمكن إبرام امللحق وعرضه ىلع هيئة الرقابة اخلارجية  742-31من م.ر.ر  318املادة  تنصـ   2
 ، غري أن هذا احلكم ال يطبق يف احلاالت اآلتية:تلنفيذ اتلعاقديةللصفقات املختصة، إال يف حدود آجال ا

أعاله، عديم األثر املايل ويتعلق بإدخال و/ أو تعديل بند تعاقدي أو  316ن امللحق يف مفهوم املادة عندما يكو-
إذا ترتب ىلع أسباب استثنائية وغري متوقعة وخارجة عن إرادة الطرفني، - أكرث، غري ابلنود املتعلقة بآجال اتلنفيذ،

                                                                                        أدى إىل تأخري األجل اتلعاقدي األصيل،اختالل اتلوازن االقتصادي للقد اختالال معتربا و / أو 
إذا لم يكن من املمكن، وبصفة استثنائية، إبرام امللحق حمل ضبط الكميات انلهائية للصفقة، يف اآلجال -

 بعد االستالم املؤقت للصفقة، لكن ومهما اكن األمر، قبل إمضاء اتلعاقدية. ويمكن إبرام هذا امللحق حىت
أعاله، مهما تكن مبالغها، ىلع هيئة  1و 7احلساب العام وانلهايئ. تعرض املالحق املنصوص عليها يف الفقرتني 

 الرقابة اخلارجية القبلية للجنة الصفقات املختصة "
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 األظراف، أو إذا حتتم ابرامه خارج اآلجال بسبب طبيعة الصفقة. 
القبلية للجنة الصفقات  ىلع الرقابة امللحق بعرض املصلحة املتعاقدةوال تُلزم             

تضمن ال ختضع املالحق اليت ال تاملذكورتني يف انلص، و 1و 7صورتني إال يف ال املختصة،
تطبيقها ضمن  ، ينبيغستثناءات اليت جاء بها هذا انلصإن االأي أثر مايل هلذه الرقابة. 

 .ان الصفقات املختصة تكلف بها جلاملهمة اليت يهو الرشوط الواردة فيه
 مالحق ابلدليناتأحاكم خناصة بمشناريع صفقنات و-ث

يف فقرتها األخرية ىلع أنه " ويف حالة  742-31م.ر.ر  من 391نصت املادة             
قبة املجلس الشعيب ابلدلي ومراقبة امللحق ملراابلدليات، خيضع مرشوع الصفقة و

 7133يونيو سنة  77املؤرخ يف  31-33، طبقا ألحاكم القانون رقم الرشعية لدلولة
      " ، قبل إرساهلما إىل جلنة الصفقات املختصةاملذكور أعالهو

واملالحق املتعلقة  أن مشاريع الصفقاتهو  (1)املقصود بهذا احلكم إن             
، قبل عرضها ىلع جلان الصفقات املختصة جيب أن تعرض ىلع املجلس بابلدليات

املادة . وهو ما نصت عليه عليها بموجب مداولة ترسل إىل الوايل و تيلصالشعيب ابلدلي 
ريق الصفقة العمومية عن طيصادق ىلع حمرض املناقصة و بقوهلا "من قانون ابلدلية  394

الصفقة العمومية إىل الوايل يرسل حمرض املناقصة و .مداولة املجلس الشعيب ابلدلي
 "مرفقان باملداولة املتعلقة بهما 

 391فاملفهوم من نص املادة  بصدد املحرض املشار إيله يف انلص،يثور التساؤل و           
بما يتضمنه من وثائق ومكونات، قبل عرضه  ،أن مرشوع الصفقة 742-31ر من م.ر.

فيفرتض أن  عليه. و ت، خيضع لرقابة املجلس الشعيب ابلدلي يلصىلع جلان الصفقات
حمرض املناقصة " ليس ىلعىلع مرشوع الصفقة كّك، و ل املداولةمن خال و تاألخري يص

  .داولة إىل الوايل بعد ذلكترسل امل"، و و الصفقة العموميةأ

                                                           

 072وهو بذلك ساير ما تنص عليه املادة  .227-05 آ ى بها م.ر.ر ـ يعد هذا اإلجراء من اإلجراءات اجلديدة اليت  1
 من قانون ابلدلية.
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 يوما 73أن املداولة املشار إيلها ختضع " تلصديق الوايل " يف مهلة  مع العلم            
اولة مصادقا املدبفوات هذه املدة تعترب دلى مصالح الوالية، و إيداعهاابتداء من تاريخ 

" إجراًء إلزاميا يسمح للسلطة الوصية  بوجه اعم ُيعد اتلصديقو ، (1) القانونعليها بقوة 
، ألن مراقبة نشاط اجلماعة املحلية كّكمن ثم ة رقابتها ىلع مضمون املزيانية وبممارس

املداولة  ىلعبعد املصادقة و .(2) املزيانية يه األداة اليت يتجسد من خالهلا هذا النشاط "
يثور و .امللحق إىل جلنة الصفقات املختصة، يرسل مرشوع الصفقة أو بالكيفية املذكورة

مالحق بصدد هذا اإلجراء الرقايب " القبيل " اذلي يمارسه الوايل ىلع صفقات و التساؤل
  ؟. فما يه مربرات القيام بهابلدليات

فيف الرقابة ىلع املجالس املنتخبة يف ظل اجتاه انلظم القانونية احلديثة تلخ            
اخضاع ىلع يف اجلزائر قانون ابلدلية  ، أبىق(3) وحرصها يف جهات قضائية متخصصة

تم إن للمصادقة القبلية للوايل، و بعضا من أهم مداوالت املجلس الشعيب ابلدلي
ال تنفذ إال بعد املصادقة  اليت تنص ىلع أنه: " من قانون ابلدلية، 12املادة حرصها يف 

اهلبات  قبول-7 املزيانيات و احلسابات ، -3:  ، املداوالت املتضمنة ما يأيتعليها من الوايل
 "اتلنازل عن األمالك العقارية ابلدلية  -4 اتفاقيات اتلوأمة ،-1والوصايا األجنبية، 

ون ابلدلية ول أن قان، يمكن الق394ذا احلكم اذلي تضمنته املادة وبإضافة ه            
املالحق ة املصادقة ىلع مشاريع الصفقات واملداوالت املتضمن أضاف بصفة غري مبارشة

، خاصة عندما يؤخذ يف (4) إىل الرقابة القبلية للوايلن الصفقات قبل إرساهلا للجا
ون " باملصادقةن رؤساء املجالس الشعبية ابلدليةاحلسبان أ  ، يف أغلب احلاالت " ال يعتد 

 ، تلخوفهم املسبق من إماكنية االعرتاض عليها من قبلىلع مثل هذه املداوالت الضمنية
                                                           

أدناه، تصبح مداوالت املجلس  61و 19و 12من قانون ابلدلية ىلع أنه: " مع مرااعة أحاكم املواد  16تنص املادة ـ  1
 بالوالية " ( يوما من تاريخ إيداعها73الشعيب ابلدلي قابلة للتنفيذ بعد واحد وعرشين )

 . 027، ص. 2802بشري يلس شاوش، املايلة العامة املبادئ العامة وتطبيقاتها يف القانون اجلزائري، د م ج، ـ   2
 ـ أسند القانون الفرنيس مهمة مراقبة مزيانيات اجلمااعت املحلية ومدى قانونيتها للغرف اجلهوية للمحاسبة: 3

- François DERUEL & Jacques BUISSON, Finances publiques Budget et pouvoir financier, 

13emÉDITION, DALLOZ, Paris, 2001, pp. 165-166. 

4-" Le contrôle externe a priori est indispensable mais il ne doit pas conduire à substituer la 

commission des marchés au service contractent ". Brahim BOULIFA, op.cit. , p. 121. 
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 . (1)تنفيذ الصفقة أو امللحق املعين  يف نظرهمقد " تهدد  ما يثريه ذلك من نتائج "و الوايل، 

 صالحية تأشري  جلنان الصفقنات مد  -1

، جلان الصفقات املختصة بآجل حمدد حتدد " صالحية " اتلأشرية اليت تمنحها            
، يتم إعداده يف ظل معطيات بطة بمرشوع دفرت رشوط أو صفقة أو ملحقفيه مرت

لم يرد يف تنظيم الصفقات  ىلع الرغم من ذلكو .ا لظروف اقتصادية معينةوفقو حمددة
 ما اكنتىلع خالف  .أي إشارة إىل مدة صالحية تأشرية جلان الصفقات اجلديدالعمومية 

جيب ( بقوهلا ")امللىغ 716-31من من م.ر.ر  361الفقرة األخرية من املادة تنص عليه 
أشهر  (1، خالل اثلالثة )املؤرشين من قبل اللجنة املختصة تنفيذ الصفقة أو ملحقها

، تقدم الصفقة أو وإذا انقضت هذه املهلة .تلاريخ تسليم اتلأشريةاملوايلة  ىلع األكرث
أنه لم يصبح من  ظهري . وعليه"للجنة املختصة قصد ادلراسة امللحق من جديد إىل ا

االستغناء " يثور التساؤل حول الغاية من " د صالحية اتلأشرية بمدة معينة. والالزم تقيي
 ؟(2)خاصة صفقات اجلمااعت املحلية لقيد بالنسبة للصفقات بوجه اعم وعن هذا ا

 وبعد اتلطرق الختصاصات جلان الصفقات، ينبيغ الوقوف ىلع تقييم دورها.            
 الفرع اثلنالث

 تقيي  ادلور الرقنايب للجنان الصفقنات 

حقيق اغيات ، تلزتم جلان الصفقات بتا هيئة للرقابة القبلية اخلارجيةباعتباره            
ىلع  742-31من م.ر.ر  361نصت الفقرة األوىل من املادة فقد  هذا انلوع من الرقابة،

يف  يف إطار العمل احلكويم،يف مفهوم هذا املرسوم و تتمثل اغية الرقابة اخلارجية،: " أن
اتلحقق من مطابقة الصفقات العمومية املعروضة ىلع اهليئات اخلارجية املذكورة يف 

                                                           
ل م استعماهل من انلاحية اتلطبيقيةـ " إن اتلصديق الضمين املنصوص عليه قانونا قلما يت  1 ، حيث اعدة ما يفض 

اليت من شأنها أن تكون الرصحية من طرف السلطة الوصية و ار قصد احلصول ىلع املوافقةاالنتظاملنتخب املحيل 
فرتض معها عدم مرشوعية أعماهلم لغاية يُ  أنه، أو كنتخبة ابلدلية والوالئيةأعمال املجالس الشعبية امل ضمانا لصحة

بوت العكس بمصادقة السلطة الوصية، وهذا من شأنه أن يكرس تبعية تلك اجلمااعت للسلطة املركزية حىت وإن ث
 .58اعرتفت هلا انلصوص القانونية بنطاق واسع من احلرية " ثابيت بوحانة، املرجع السابق، ص.

ثة أشهر املوايلة ملنح ـ فقد اكن اتلربير املقدم لرضورة تطبيق الصفقة أو امللحق املؤرش عليه يف غضون اثلال  2
  إلرضار بمصلحة املتعامل املتعاقد.عدم املتعاقدة " للترسيع " يف تنفيذها، و، هو دفع املصالح ااتلأشرية
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يم الرقابة اخلارجية وتر .ملعمول بهماللتنظيم ااثلاين من هذا الفصل، للترشيع و القسم
دة للعمل املربمج بكيفية نظامية"، أيضا إىل اتلحقق من مطابقة الزتام املصلحة املتعاق

 ذه األهداف؟هل ابة اليت تقوم بها جلان الصفقاتق الرقيحتق ما يه حدودف

 إبرامبصدد  ،ة املشار إيلهامن أجل معرفة دور جلان الصفقات يف حتقيق الرقاب             
اليت تقوم  القبلي ة اتلطرق ملدى شمويلة الرقابة يتم، صفقات اجلمااعت املحلي ة

 ثم، )ثانيا( الطبيعة القانونية للتأشرية اليت تمنحهااستخالص القيمة وو)أوال(، بها
 . )ثاثلا(الوقوف ىلع أهم املعوقات اليت تكتنف عمل هذه اللجان 

 لجنان الصفقنات القبلي ة لرقنابة المدى شمويلة  أوال:

الصفقات و، يتبني أن هناك طائفة من مشاريع دفاتر الرشوط ن خالل ما سبقم            
، هذا باإلضافة إىل لك العقود اليت ال لجان الصفقاتل القبلية رقابةلاملالحق ال ختضع لو

 .عموميةتتجاوز مستوياتها املايلة احلد الالزم إلبرام صفقة 

 فةاخلناضعة لإلجراءات املكي  املعنامالت -أ

 ال ختضع لرقابة جلان الصفقات ،742-31من م.ر.ر  (1) 31طبقا نلص املادة             
ااعت اليت تقوم بها اجلمانلفقات لك العقود و املطبقة ىلع الصفقات، اإلشهار لقواعدال و

أن هذا انلص قد ابتدأ  إىلاإلشارة مع  .(2) تتجاوز املبالغ املايلة املحددة املحلي ة اليت ال
 ، وهو مصطلح غري دقيق واألنسب لو ابتدأ بعبارة " لك طلب ".بعبارة " لك صفقة "

                                                           

يساوي فيها املبلغ اتلقديري حلاجات املصلحة لك صفقة عمومية ىلع أنه: "  742-31من م.ر.ر 31تنص املادة ـ   1
ستة ماليني دينار دج( أو يقل عنه لألشغال أو اللوازم، و 3701110111ملتعاقدة اثين عرش مليون دينار )ا
لكية ، ال تقتيض وجوبا إبرام صفقة عمومية وفق اإلجراءات الشدج( لدلراسات أو اخلدمات 601110111)

 ا يف هذا ابلاب "املنصوص عليه
 ىلع وكذا املتعاملني بني الزنيهة اتلنافسية العملية ىلع كبريا خطرا اإلشهار عملية من االستثناء هذا يعترب " ـ  2

 يمكن حيث املتعاقد، املتعامل الختيار املتعاقدة للمصلحة كبري حرية هامش ترك املرشع أن ذلك العام، املال

 وبسعر سلفا حمدد ملقاول العقد ويسند وهميني، ة متنافسنيثالث بني شلكية باستشارة والقيام املقاول مع اتلواطؤ

حطاطاش عبد الكريم  .وفعلية " نزيهة املنافسة اكنت لو عليه احلصول يمكن اكن اذلي السعر من بكثري أىلع
 .02وزيتوين هند، املرجع السابق، ص. 
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      واالستعجنال امللح الصفقنات املربمة يف حناالت " الرضور  "-ب

قات اليت تربم يف حالة الصفإن ف 742-31من م.ر.ر  37وفقا نلص املادة             
ختضع للرقابة القبلي ة للجان الصفقات العمومية املختصة ، امللحالرضورة واالستعجال 

شمل اكفة العنارص هذه الرقابة تأن  جيدر اتلنبيهو 0(1) بعد ابلدء يف تنفيذها
و ، بما يف ذلك اتلأكد من توافر حالة الرضورة أالصفقة اإلجراءات املتعلقة بإبرامو

  .االستعجال امللح املستند عليها

ىلع الرغم من إماكنية رفض جلان الصفقات منح اتلأشرية ملثل هذه و            
إال أن احتمال رصف  ط أو أكرث من رشوط صحة إبرامها،املشاريع يف حال ختلف رش
ولو تم بعد ذلك توقيف  منها للمتعامل املتعاقد أمر واردانلفقة العمومية أو جزء 

 " الوقايئ " يف احلفاظ ات عديمة األثرقبلية للجان الصفقهو ما جيعل الرقابة الو العملية.
مصري الصفقات  ما هوكما يثور التساؤل  .يف هذه احلاالتىلع األموال العمومية املحلية 

وق ق، خاصة فيما يتعلق باحلربمة ىلع انلحو املذكور يف حالة رفض منح اتلأشرية هلاامل
 املايل ة للمتعامل االقتصادي؟ 

حترص املصلحة املتعاقدة ىلع عدم خمالفة  ينبيغ أن الوضعتفاديا ملثل هذا             
 االستشارة " الفردي ة "بعدة سبل، من بينها  اتلنظيم املطبق ىلع الصفقات العمومية املعني ة

سيع هذه االستشارة تواملسبقة ألعضاء جلان الصفقات وطلب أرائهم ومالحظاتهم، و
تتطلبها حالة الرضورة امللحة  ، لك ذلك ىلع وجه الرسعة اليتجلهات الوصايا

الصفقات  إلبرامروج ىلع القواعد العامة اخل ا تلربيراملستند عليه االستعجالو
 . العمومية

                                                           

عندما ال يسمح االستعجال امللح بإعداد ىلع أنه: "  742-31 من م.ر.ر 37من املادة  4و 1تنص الفقرتان ـ   1
ومهما يكن من أمر، فال بد من  الصفقة قبل ابلدء يف تنفيذ اخلدمات يثبت اتفاق الطرفني عن طريق تبادل الرسائل.

ريخ ( أشهر، ابتداء من تا6أعاله خالل ستة ) 11إبرام صفقة عمومية ىلع سبيل التسوية، خالفا ألحاكم املادة 
أدناه، وعرضها  31اتلوقيع ىلع املقرر املذكور أعاله، إذا اكنت العملية تفوق املبالغ املذكورة يف الفقرة األوىل من املادة 

 "ىلع اهليئة املختصة بالرقابة اخلارجية للصفقات العمومية 
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 ت  تسويتهنا بعد تنفيذهنايالصفقنات اليت -ج

تربم  ىلع أن: " 742-31من م.ر.ر  71، تنص املادة 37خالفا ملا ورد يف املادة             
من  14ألحاكم املادة االنرتنت طبقا تاكيلف املاء والغاز واهلاتف والصفقات املتعلقة ب

كورة أعاله، يمكن أن تكون الطلبات املتعلقة بالصفقات العمومية املذو .هذا املرسوم
، فور تبليغ االعتمادات بغض انلظر عن األحاكم املخالفة للمادة حمل تسوية، استثنائيا

 "أدناه  72

تكون هذه الصفقات ىلع شّك  املذكورة يف انلص ىلع أن 14 بي نت املادة            
، حبيث تربم مع اجلهات املعني ة عقود تفيد تمتد من سنة إىل مخس سنوات، قد طلبات

 .تعاقدة بشّك متكرر ىلع نفس انلحوتقديم اخلدمات للمصلحة امل

، جند أن اثلانية ، املذكورة يف الفقرة72ويف نفس الوقت، وبالرجوع إىل املادة             
تم إبرام الصفقات كأصل اعم، وحاجاتها قبل ابلدء يف  املصلحة املتعاقدة عليها حتديد

ادلقة مسبقا، كتاكيلف اهلاتف  استثناء احلاجات اليت ال يمكن تقديرها ىلع وجه
، حبيث يمكن إبرام صفقة تسوية بشأنها فور تبليغ االعتمادات املايلة والغاز والكهرباء

 .(1)ة املتعاقدة للمصلح

  تلأشري  جلنان الصفقنات نونيةناالق الطبيعةثنانينا: 

تأشرية جلان الصفقات " تُفرض إن ف، 742-31من م.ر.ر  396طبقا نلص املادة          
 ما يهم بهذا الصدد قيمةو  املحاسب العمويم ".املراقب املايل وحة املتعاقدة وىلع املصل

 (2) هذا الفرض ىلع املصلحة املتعاقدة

                                                           

 227-05من م.ر.ر  25 املادة ا يفـ باإلضافة إىل االستثناء املتعلق " بوقت " إبرام صفقات التسوية املنصوص عليه 1
ل املصلحة املتعاقدة ىلع اخلدمات، ولو لم نح هذا انلوع من الصفقات " استثناء أخر "؛ حيث يتم ابلدء يف حصومُ 

عند ذلك اتلاريخ، ىلع أن تسوى هذه الصفقات بعد احلصول ىلع االعتماد خمصصة هلا  تكن هلا اعتمادات مايلة
  املذكور.

فة موضوع الصفقة ألحاكم مناقشة دوره يف حالة خمال، وتناول أثار فرض اتلأشرية ىلع املراقب املايلسوف يتم و -  2
 .007 ص .ترشيعية، يف املبحث اثلاين من هذا الفصل
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تمثل الرقابة اليت تمارسها جلان الصفقات املختصة ىلع صفقات اجلمااعت إذ             
مارسة ىلع هذا انلوع من املحطة األوىل يف مسار الرقابة القبلي ة اخلارجية امل املحلي ة

دفاتر الرشوط، وفقا للتفصيل املشار لصفقات واملالحق وتعرض مشاريع االصفقات، و
أنه  ،ما يفهم من فرض األخرية ىلع املصلحة املتعاقدة هذه اتلأشرية. وللحصول ىلع إيله

بمجرد صدورها من اللجنة املختصة تتهيأ املصلحة املتعاقدة إلتمام بقية مراحل اإلبرام 
 .ال يبىق أمامها سوى عرض املرشوع املؤرش عليه ىلع املراقب املايل املختصو

انية من املتعاقدة غري معنية بما ورد يف الفقرة اثلمن املالحظ أن املصلحة و             
، فيه غري معنية بمسألة إماكنية مالحظة عدم مطابقة املرشوع املشار إيلها 396املادة 

املعين لألحاكم الترشيعية أو اتلنظيمية املعمول بها بعد اتلأشري عليه من قبل جلنة 
إعداد تلك األحاكم وابلداية ىلع احرتام  حيث يفرتض حرصها منذ ،الصفقات

، تلأشرية " ىلع املصلحة املتعاقدةأن حدود " فرض اوعليه ف .مشاريعها بما يطابقها
فال شك أن هذه املصلحة من خالل إعداد  يكون قليل األثر من انلاحية العملية.

املراحل األويلة إلبرام الصفقة واختيار املتعامل املتعاقد وعرض ذلك ىلع جلنة الصفقات 
احلصول ىلع ن الصفقات إلتمام بقية املراحل وسىع للحصول ىلع تأشرية جلاإنما ت

جة اليت تسىع أساسا للحصول ، فال يستساغ بعد ذلك " فرض " انلتياخلدمة املعنية
  .عليها

ن املراحل املمهدة يها عكما أن بقاء ابلاب مفتوحا أمام املصلحة املتعاقدة تلخل             
ه  اتـــحصوهلا ىلع تأشرية جلان الصفقلو بعد ا كأن لم تكن وإلبرام الصفقة، وعد 

 (.1) ضعف من قيمة " الفرض " املشار إيلهي

 

 
                                                           

، ، يمكن املصلحة املتعاقدةعندما يتعلق األمر بالصالح العام ىلع أنه: " 742-31من م.ر.ر  21املادة  طبقا نلص -  1
ال يمكن املتعهدين ملنح املؤقت للصفقة العمومية. و، إعالن إلغاء اإلجراء و / أو امراحل إبرام الصفقة العموميةلك  أثناء

 "أن يطلبوا أي تعويض يف حال عدم اختيار عروضهم أو يف حال إلغاء اإلجراء و / أو املنح املؤقت للصفقة العمومية 



 ة اخلنارجية ىلع صفقنات اجلمنااعت املحلي ةي  : الرقنابة القبلنايالفصل اثل

 

002 
 

 جلنة الصفقناتيف مقرر تأشري  أو رفض تأشري  بناإللغناء مدى جواز الطعن  -

طبيعة  يطرح التساؤل بشأن ،ىلع الرغم من اعتبار ه من بني األعمال اإلدارية            
 باإللغاء ، وهل يمكن الطعن فيهأو رفضها من قبل جلان الصفقاتاتلأشرية  مقرر منح

 ؟اهليئات القضائية املختصة أم ال أمام

 811، خاصة املادتان نصوص قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية بالرجوع إىل            
فإن  ،املحاكم اإلداريةاملحددة الختصاصات جملس ادلولة وكذا انلصوص ، و813و

خصائص القرار فة أراكن والقرارات الصادرة عن اجلهات اإلدارية اليت تستجمع اك
فدعوى اإللغاء فيها أمام هيئات القضاء اإلداري، يه وحدها اليت جيوز الطعن  اإلداري

املصلحة أمام جهات لقضاء حيركها أصحاب الصفة القانونية و يه ادلعوى اليت"
 (1)حلكم بإلغاء قرار إداري نهايئ غري مرشوع "اإلداري املختصة طابلني فيها ا

تسمية العمل اذلي تصدر بموجبه جلنة الصفقات قرارها بشأن ىلع الرغم من و            
قرارا إداريا أنه ال يشّك يظهر ، إال أن األخري أشرية أو رفض منحها " باملقرر "منح اتل

فيه ليست ترصفات  لصفة " انلهائية "، قراراتهذه املحيث تفتقد  .باملعىن سالف اذلكر
هذا باستثناء ا هو مرشوط يف القرارات اإلدارية، وقانونية نهائية حتدث أثرها بذاتها كم

بلعض ، إذ يرى اأشرية لوجود خمالفات " للترشيع "قرار جلنة الصفقات القايض برفض اتل
 .(2)ئية املختصة يمكن الطعن فيها أمام اجلهات القضابأنها " حتوز ذلك الوصف " و

 نات ىلع مستوى اجلمنااعت املحلي ة أه  املعوقنات أمنام عمل جلنان الصفقثناثلنا: 

وم به جلان الصفقات العمومية، ىلع الرغم من أهمية ادلور الرقايب القبيل اذلي تق            
مرشوعية العمل ىلع أموال اجلمااعت املحلي ة، و ىلعامللحوظ يف املحافظة الوقائية  اأثرهو

ففيما تتمثل تلك  ا لكما ظلت معوقات اكتماهل قائمة.يبىق دورها الرقايب منقوص إنفاقها،
  املعوقات وكيف يمكن جتاوزها؟

                                                           

 .27، ص. 0772دارة العامة يف انلظام اجلزائري، د م ج، أعمال اإل، عملية الرقابة القضائية ىلع ـ عمار عوابدي  1

 .72املرجع السابق، ص. ، ـ بشرية جباوي  2
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 بنينام عمل جلنان الصفقنات العموميةاملعوقنات املتعلقة -أ

سؤول املصلحة املتعاقدة أو ممثله هو من يتوىل رئاسة سبقت اإلشارة إىل أن م            
واسعة " يف مواجهة بقية  ، حيث تؤهله هذه الصفة ملمارسة صالحيات "جلان الصفقات

" وهو ممثل املصلحة املتعاقدة " أن من بينهم أعضاء تابعون مبارشة هل األعضاء، خاصة و
، خيتلف عن رئاسة ني العام للجنة الوالئية للصفقاتال شك أن رئاسة الوايل أو األمو

، من حيث إماكنية أحد نوابه للجنة ابلدلية للصفقاتدلي أو رئيس املجلس الشعيب ابل
يس بتحديد جدول إذ أن انفراد الرئ .ة األعضاء وتوجيه عملهم الرقايباتلأثري ىلع بقي

األعمال وتعيني املقرر و حتديد تاريخ وساعة االنعقاد، واتلحكم يف املناقشات وامللفات 
إلخ ....يؤثر بشّك ملموس يف  (1)ن غريها انلظر يف بعض الوثائق دو املعروضة واقتصار

 دقيق .و الصفقة بشّك واف  عنارص أداء أعضاء اللجنة ، و بسط رقابتهم يف خمتلف 

لع بقي ة أعضاء جلان الصقد ، حيث وباستثناء املقرر              فقات إال ىلع اتلقرير ال يط 
ان من قبل املصلحة اتلقدييم و لع  إذ حُيتمل أال   ،املتعاقدةاملذكرة اتلحليلية املعد  يط 

ئها، وال إنشا راملرفقة بمقر نة فتح األظرفة وتقييم العروضهؤالء األعضاء ىلع حمارض جل
هذا . وتفق عليها مع املتعامل االقتصاديابلنود املوجداول األسعار ىلع دفاتر الرشوط و

" من فاعلية العمل الرقايب ا ، حيث يكتيف بقية يام بهجلمايع املنوط باللجنة القما "حُيد 
ال ا يقدمه العضو املقرر من مالحظات، قد تكون منقوصة أو شلكية واألعضاء بم

، خاصة عندما تعلق بمبادئ إبرام الصفقات وواقعية األسعار واآلثار املايلة املرتبطة بهات
يتم اختيار وقت انعقادها بما ال يُناسب حجم امللفات املعروضة ىلع اللجنة، ويزداد 

سلطة تقديرية من قبل رئيس بويتم تعيني املقرر بشّك فردي و ،ظروف بقية األعضاء
 .سلفا د  معليس وفقا نلظام تناويب ا تلقديره اخلاص واحلر، ووفق اللجنة

 و يتم ترتيب جدول أعمال اللجنة وتعيني املقرريف هذا اإلطار " يُستحسن " لو           
  االجتماع وتسليم الوثائق املتعلقة باملرشوع املراد مناقشتـــه وحتديد تاريخ وساعة

                                                           

ـ حيث حتتفظ املصالح املتعاقدة بالعروض املايلة واتلقنية املقدمة من العارضني، وال يتم عرضها ىلع أعضاء جلان   1
الصفقات فلو أن خطأ ما شاب عملية ترتيب العروض املايلة أو اتلقنية وتم نقل األرقام بطريقة خاطئة يف حمارض تقييم 

 كرث من هؤالء العارضني.العروض، اكن من املحتمل ضياع حقوق اعرض أو أ
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أعضاء اللجنة مسبقا ، حيث يُعلم ك ممكنا، لك ما اكن ذلالسابقة لالنعقاديف اجللسة 
 املحاور اليت ستتم مناقشتها يف اجتماعهم املوايلوبشّك منتظم، بكل املسائل و

 .اقرتاحاتهم بشّك مجايع ومبارشالوقت الاكيف ملناقشة طلباتهم و يكون أمامهمو

 ين املتفناوت ألعضناء جلنان الصفقناتاملعوقنات املتعلقة بناتلكو-ب
ن منهم جلان الصفقات املحلي ة،بانلظر لألعضاء اذلين تتك             يمكن القول أن   و 

، أمٌر معل ق ىلع مدى ضمان تأهيلهم ملراقبة صحة ومرشوعية إبرام الصفقات العمومية
نهم  ة املطبقة ىلع الصفقات العمومي ة، من اإلحاطة الاكفية باألحاكم القانوني  تمك 

 ، أو من صندوقي ة أو املخططات ابلدلية للتنميةكيفيات تمويلها من املزيانيات املحلو
إذ  ،(1) يه مسائل ال يمكن اتلحقق من وجودهاضمان اجلمااعت املحلية إلخ ...و

، ال يوجد أي نص اقب املايل واملحاسب العمويمل " املفرتض "  للمرباستثناء اتلأهي
قبل فقات تلكوين مناسب يف هذا الشأن قانوين يفيد رضورة تليق بقية أعضاء جلان الص

جلان الصفقات ال يعدو أن يكون  فإن عمل إذا اكن األمر ىلع هذا انلحوو تعيينهم.
ضمان فاعليتها يف حتقيق مبادئ جناح هذه اللجان وحتصيل حاصل "، حيث ال يتصور "

 العنرص البرشي املؤهل.، يف ظل غياب ىلع املال العام ملحافظةالصفقات وا إبرام
 ـ املعوقنات انلناجتة عن استخدام " مقرر جتناوز تأشري  جلنان الصفقنات "  ت

أن تنظيم الصفقات أن  742-31من م.ر.ر ( 2) 711يظهر من نص املادة                
      حيث ،"خطرية " ملسؤول املصلحة املتعاقدةقد أعطى صالحية استثنائية و وميةالعم

يف و .(4)معناه جتاوز الرقابة اليت تقوم بها  جلان الصفقات (3) أن تمكينه من جتاوز تأشرية

                                                           

 .072ـ يف سلبيات ضعف اتلكوين وأثره ىلع العمل الرقايب: راجع عبد القادر موفق، املرجع السابق، ص.   1

ىلع أنه: " يرتتب يف حالة رفض جلنة صفقات املصلحة املتعاقدة منح اتلأشرية،  742-31 من م.ر.ر 288ـ تنص املادة   2
يمكن الوزير أو مسؤول اهليئة العمومية املعين، بناء ىلع تقرير من املصلحة املتعاقدة، أن يتجاوز ذلك بمقرر -ما يأيت: 
املتعاقدة، أن يتجاوز ذلك بمقرر معلل ويعلم يمكن الوايل، يف حدود صالحياته وبناء ىلع تقرير من املصلحة -معلل، 

يمكن رئيس املجلس الشعيب ابلدلي، يف حدود صالحياته وبناء ىلع تقرير -وزير ادلاخلية واجلمااعت املحلية بذلك، 
 من املصلحة املتعاقدة، أن يتجاوز ذلك بمقرر معلل ويعلم الوايل املختص بذلك..."

 املتضمن تنظيم الصفقات العمومية املعدل واملتمم )امللىغ( 222-08من م.ر.ر  078تقابل هذا انلص املادة رقم  -  3
 .22هام شقمطي، املرجع السابق، ص .ـ يف هذا املعىن: راجع س  4
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ال  ىلع أنه: "من نفس املرسوم  717نصت املادة ، بيان رشوط اختاذ مقرر اتلجاوز
ل لعدم مطابقة األحاكم يف حالة رفض اتلأشرية املعل، مقرر اتلجاوز اختاذيمكن 

فإن مقرر  لعدم مطابقة األحاكم اتلنظيمية، يف حالة رفض اتلأشرية املعللالترشيعية. و
، ومهما يكن من أمر .(1) العمويم امللكف املحاسباملايل واتلجاوز يفرض ىلع املراقب 
، ابتداء من تاريخ تبليغ ( يوما91)اتلجاوز بعد أجل تسعني فإنه ال يمكن اختاذ مقرر 

 " رفض اتلأشرية
، فيجب من توافر الرشوط املحددة يف انلص الختاذ مقرر اتلجاوزفال بد  وعليه،            

د موانع وـــ، بعد رفض منح اتلأشرية لوجمن قبل مسؤول املصلحة املتعاقد يتم اختاذه أن
 .وأن يتم تبليغه للجهات املبينة ،ذللك، ضمن اآلجال املحددة تتعلق بمخالفة اتلنظيمات

ق ىلع طبيعة معل   السماح باختاذ مقرر اتلجاوزأنه جعل وما يالحظ ىلع هذا انلص 
اتلفريق بني األحاكم ، و(2)املخالفة اليت رفضت جلنة الصفقات منح اتلأشرية بسببها 

وهنا يثور التساؤل  .ات العموميةية املطبقة ىلع الصفقاألحاكم اتلنظيمالترشيعية و
خاصة إذا ما  املحلي ة، جدوى هذا اتلفريق بالنسبة للصفقات العموميةبصدد قيمة و

يتم عن طريق " اتلنظيم " يف اجلزائر املطبق ىلع الصفقات العمومية نظيم اتلعلمنا أن 
ليس الترشيع بمعناه الفين الضيق رس ضمن صالحيات السلطة اتلنفيذية، واملما

 ؟املمارس من قبل السلطة الترشيعية
خالفا ملا يتبادر لألذهان للوهلة جوابا ىلع هذا التساؤل، يمكن القول أنه و            

األوىل من أنه ال جدوى و ال فائدة من اشرتاط عدم خمالفة األحاكم الترشيعية كرشط 
طاملا ختضع األخرية يف إبرامها وتنفيذها ، مقرر جتاوز تأشرية جلان الصفقات لصحة اختاذ

                                                           

ملتعاقدة ، عند خمالفة املصلحة از تأشرية جلان الصفقاتبصدد رشوط إماكنية جتاو ـ ىلع الرغم مما ورد يف ها انلص  1
-31من م.ر.ر  361بني ما ورد بنص املادة ناقض " يبدو ظاهرا بني هذا األمر، و، إال أن " اتلاتلنظيميةبلعض األحاكم 

، م ويف إطار العمل احلكويم، يف مفهوم هذا املرسواغية الرقابة اخلارجيةتتمثل  اليت تنص ىلع أنه: "، يف فقرتها األوىل 742
ىلع اهليئات اخلارجية املذكورة يف القسم اثلاين من هذا الفصل،  يف اتلحقق من مطابقة الصفقات العمومية املعروضة

 " املعمول بهما للتنظيمللترشيع و
2-"La décision de passer outre ne peut intervenir en cas de revus de visa motive par la non conformité 
à des dispositions législatives. Elle put, cependant intervenir en cas de revis de visa motivé par la non 

conformité à des dispositions réglementaires ". Brahim BOULIFA, op.cit. , p. 124. 
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لتفريق بني األحاكم اتلنظيمية أثر لإال أن هناك  للتنظيم أساسا و ليس للترشيع. ارقابتهو
ية و حتديد جمال تدخل لك منهما حيث أن تنظيم ابلدلية و الوال ،و األحاكم الترشيعية 

ني ببيانها ) قانون الوالية وانالصالحيات املمارسة من قبلهما لكها مسائل تتكفل القو
اءات ، فقد يتم إبرام صفقة عمومية وفق إجروقانون ابلدلية ( ويه أحاكم ترشيعية

من األحاكم  لكن موضوعها خيالف حكم أو أكرثصحيحة من انلاحية اتلنظيمية، و
ة أو ثقافية من مزيانيتها بات أو  مباين رياضيكأن تتحمل ابلدلية إنشاء مرك  الترشيعية، 

أي جبزء من القيمة  ،  ، يف حني تنص قوانينها ىلع أن " تساهم " يف ذلك فقطاصةاخل
تتم  إلخ ...فيف مثل هذه احلاالت (1) وعأو بقطعة األرض اليت يقام عليها املرش املايلة

املنح املؤقت مرااعة لألحاكم إجراءات اإلعالن عن الصفقة وفتح العروض وتقييمها و
لكن موضوع الصفقة حيمل يف تنظيم الصفقات العمومية، و عليهااتلنظيمية املنصوص 

يف مثل هذه املسائل ية أو الوالية أو يف قانون آخر، وخمالفة ملا ورد يف نصوص قانون ابلدل
 األحاكم الترشيعية.اتلفريق بني األحاكم اتلنظيمية وتتجىل أهمية 

رئيس املجلس الشعيب وايل ووىلع الرغم مما سبق ذكره، فإن إماكنية اختاذ ال             
يفتح يضعف بال شك من دور هذه األخرية و، ملقرر جتاوز تأشرية جلان الصفقات ابلدلي

ة لألحاكم اتلنظيمية من إفالت الصفقات واملالحق اليت تربم باملخالفاحتمال ابلاب أمام 
حيث ملقرر اتلجاوز، ملمارسة العملية بتقلص ا تقلإال أن هذه االحتماالت . رقابتها

يلزتمون بموجبه قد يعرضهم للمساءلة، أو يسىع اآلمرون بالرصف تلجنب أي إجراء 
 .(2) .ايلة وجملس املحاسبةهيئات الرقابة املايلة ابلعدية اكملفتشية العامة للم بإبالغ

                                                           

ت من قانون ابلدلية ىلع أن: " تتخذ ابلدلية طبقا للترشيع واتلنظيم املعمول بهما، اكفة اإلجراءا 022ـ تنص املادة   1
قصد: إجناز مؤسسات اتلعليم االبتدايئ طبقا للخريطة املدرسية الوطنية وضمان صيانتها، اجناز وتسيري املطاعم 

يف اجناز اهليالك  املساهمةاملدرسية...، واتلأكد من ذلك. غري أنه يمكن ابلدليات يف حدود إماكنياتها القيم بما يأيت: 
ات الرياضية والشباب واثلقافة والتسلية إلخ ...". إن اتلحديد القانوين القاعدية ابلدلية اجلوارية املوجهة للنشاط

 ملجاالت نفقات ابلدلية والوالية عن طريق القوانني( معمول به يف اجلزائر ويف فرنسا:                                

François DERUEL & Jacques BUISSON, op.cit. , pp. 134-138.                                                                  - 
االحنراف بشلكيات إبرام الصفقة وإعالنها يه من أخطر صور الفساد اإلداري املتفشية يف الصفقات العمومية  " إنـ   2

ملاكفحة الفساد عبد العايل حاحة، اآليلات القانونية . ومثاهلا عدم استيفاء اإلجراءات الشلكية السابقة ىلع اتلعاقد "
 . 527، ص. 2802/2802 ،اإلداري يف اجلزائر، أطروحة دكتوراه، لكية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حممد خيرض
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الرقابة إضافة ملا سبق ذكره، يتم الطرق اآلن إىل اآليلة اثلانية امللكفة بتحقيق             
  القبلية ىلع صفقات اجلمااعت املحلية، ويه الرقابة اليت يمارسها املراقب املايل.

 املبحث اثلناي
 اقب املنايل ىلع صفقنات اجلمنااعت املحلي ةررقنابة امل 

الرقابة املايلة بشّك اعم يه " منهج شامل يتطلب اتلاكمل واالندماج بني             
املفاهيم القانونية واالقتصادية واملحاسبية واإلدارية، ويهدف للمحافظة ىلع األموال 

اجلزائر نلظام  اإلدارة املركزية يف ىلع الرغم من معرفة. و(1)العامة وترشيد انفاقها " 
ابلدليات ، لم ختضع الواليات و(2) الرقابة املايلة للنفقات امللزتم بها حىت قبل استقالهلا

املؤرخ  19-29حيث أن القانون رقم  .االستقاللإال بعد سنوات طويلة من  ذا انلظامهل
منه،  76، فرض يف املادة 3981قانون املايلة لسنة  املتضمن (3) 3929-37-13يف 

، فيما فرض املرسوم (4) ىلع انلفقات امللزتم بها ىلع مزيانيات الواليات    الرقابة املايلة
ك الرقابة تلل (5) املتمماملعدل و 3997نوفمرب  34 املؤرخ يف 434-97اتلنفيذي رقم 

، باعتباره املسؤول دور املراقب املايل ما يه أهميةر التساؤل يثوو .ىلع مزيانيات ابلدليات
ىلع صفقات اجلمااعت  ، بصدد رقابتهللنفقات امللزتم بها مصلحة الرقابة القبليةعن 

 ؟أثرهاخصوصيتها والرقابة وحدود تلك  عناملحلية، و
                                                           

. 020، ص. 0777ـ حممود ويلد العبادي، اإلدارة املحلية وعالقتها بالسلطة املركزية، مكتبة دار اثلقافة، األردن، 1
مشار إيله يف: عيل حممد مدى فاعلية دور اجلمااعت املحلية يف اتلنمية، مذكرة ماجستري، لكية احلقوق والعلوم 

 .228ص.  .2802-2800السياسية، جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان، 

ـ يف نشأة وتطور نظام الرقابة السابقة ىلع انلفقات امللزتم بها يف اجلزائر، يُنظر وزارة املايلة مخسون سنة من اإلجناز،   2
 .28-07، ص ص.2802مديرية االتصال، وزارة املايلة، 

، 0778نون املايلة لسنة ، املتضمن قا0777ديسمرب  20املوافق  0288صفر اعم  02مؤرخ يف  87-77ـ القانون رقم   3
 .0777-02-20، مؤرخة يف 57/0777ج ر ج ج، عدد 

ىلع أن: " ختضع انلفقات اليت ترصف من مزيانيات  0778املايلة لسنة  87-77من القانون رقم  22ـ تنص املادة   4
 الواليات ملراقبة مسبقة بنفس الكيفيات اليت ختضع هلا مزيانية ادلولة هلذه املراقبة "

، املتعلق 0772نوفمرب سنة  02املوافق  0202مجادى األوىل اعم  07املؤرخ يف  202-72ـ املرسوم اتلنفيذي رقم   5
متمم ، معدل و 0772نوفمرب  05ؤرخة يف ، م 72/0772بالرقابة السابقة للنفقات اليت يلزتم بها، ج ر ج ج ، عدد 

، ج ر ج ج ، عدد  2887فمرب سنة نو 02املوافق  0228م ذي احلجة اع 27املؤرخ يف  272-87باملرسوم اتلنفيذي رقم 
 . 2887نوفمرب  07، مؤرخة يف  27/2887
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لك، يتم اتلطرق إىل تنظيم مصلحة الرقابة املايلة ومهام املراقب املايل ذل توضيحا             
دور املراقب املايل يف ىلع مستوى اجلمااعت املحلية )املطلب األول(، ثم اتلطرق إىل 

 الرقابة ىلع صفقات اجلمااعت املحلية )املطلب اثلاين(.
  املطلب األول

 املراقب املنايل ىلع مستوى اجلمنااعت املحلية مهنامو تنيي  مصلحة الرقنابة املنايلة
 دور املراقب املايل، وبي نت فية تنظيم مصالح الرقابة املايلةحددت القوانني كي             

مع العلم أن اجلمااعت املحلية لم ختضع  منع االلزتام بانلفقات ىلع وجه غري مرشوع.يف 
هلذه الرقابة ىلع نفس انلحو، بل تدرج ذلك ىلع عدة مراحل. فكيف تم انشاء مصالح 

 الرقابة املايلة ىلع املستوى املحيل، وما يه مهام املراقب املايل اذلي يرشف عليها؟
يلة ىلع مستوى الواليات بة املامصالح الرقا تلنظيماجابة ىلع ذلك، يتم اتلطرق             

ثم اتلطرق ملهام املراقب املايل الرقابية ىلع مستوى اجلمااعت  ،)الفرع األول( تياابلدلو
 .)الفرع اثلالث( ثم دلوره االرشادي ىلع مستوى تلك اجلمااعت )الفرع اثلاين( املحلية

  الفرع األول
 ىلع املستوى املحيل تنيي  مصلحة الرقنابة املنايلة

نظام الرقابة املسبقة ىلع اجلمااعت املحلية، قامت وزارة املايلة بإنشاء املصالح بتعميم  
 ما يه مهامها؟، فمايه هذه املصالح واليت تكلف بها ىلع املستوى املحيل

لإلحاطة بذلك، يتم اتلطرق إلنشاء مصالح الرقابة املايلة)أوال(، ثم حتديد             
 مهامها وتقسيم العمل بينها)ثانيا(. 

 قنابة املنايلة ىلع املستوى املحيلإنشناء مصنالح الرأوال: 

املتعلقة األحاكم  (1) 7133نوفمرب  73املؤرخ يف  183-33 .رم.ت حدد            
يدير مراقب مايل مصلحة  منه ىلع أن: " 17حيث نصت املادة  ،الرقابة املايلةبمصالح 

                                                           
، املنظم ملصالح 2800نوفمرب سنة  20املوافق  0222ذي احلجة اعم  25املؤرخ يف  270-00ـ املرسوم اتلنفيذي رقم   1

 . 2800-00-27، مؤرخة يف  22/2800الرقابة املايلة، ج ر ج ج ، عدد 
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قد تم تقسيم مصالح الرقابة املايلة . و(1) ت سلطة املدير العام للمزيانية "الرقابة املايلة حت
يرشف ىلع تلك املصالح يف املجموعة األوىل مراقب  ،(2)إىل ثالث جممواعت للواليات 

وعة اثلانية يف املجممايلني مساعدين، و مراقبنيإىل مخس  مايل يساعده من واحد
يف املجموعة اثلاثلة مراقبني مايلني مساعدين، و من واحد إىل أربع مراقب مايل يساعده

فيكون عدد  ن.ىل ثالث مراقبني مايلني مساعديمراقب مايل يساعده من واحد إ
 48ايلني املساعدين من عدد املراقبني امل، و48املايلني ىلع مستوى الواليات  املراقبني

د عدد املراقبني د  فقد حُ  مصالح الرقابة املايلة للبدليات،أما ىلع مستوى  .327إىل 
  .3197 املساعدين عدد املراقبني املايلنيو 198املايلني 
تتباين مع عدد  قدلتقسيم انلظري، واألعداد قد ُضبطت وفقا ليالحظ أن هذه و            

 ()العليا (3)اصب انلوعي ة املتاحة لشغل هذه املنللكفاءات  ذلك بانلظرو املمارسني فعليا
  .(4) االحتياجات املتعلقة بالتسيري من جهة ثانيةمن جهة، ووفقا لإلماكنيات و

  تقسي  عمل مصنالح الرقنابة املنايلة ىلع املستوى املحيل ثنانينا: 

انلفقات اليت تلك " يه  بوجه اعم ، ومنها الصفقاتانلفقات العامة املحليةتعد             
 امة ـــباع احلاجات العـــتهدف من خالهلا إىل إشاملحلية بها، ومااعت ـــتتكفل اجل

                                                           

املعدل واملتمم ىلع أن: " يمارس املراقب املايل مهامه الرقابية دلى اإلدارة  434-97من م.ت.ر  1ونصت املادة ـ   1
من ذات املرسوم ىلع أن: " تتكون مصلحة الرقابة املايلة من مكتبني إىل أربعة  1املركزية، الوالية، ابلدلية ". ونصت املادة 

 ايل اذلي يساعده من ثالثة إىل مخسة مراقبني مايلني مساعدين "ماكتب، توضع حتت سلطة املراقب امل
، حيدد عدد املراقبني املايلني 2802يويلو سنة  7املوافق  0222شعبان اعم  07ـ قرار وزاري مشرتك مؤرخ يف   2

، مؤرخة يف 07/2802واملراقبني املايلني املساعدين وكذا تنظيم مصالح املراقبة املايلة يف ماكتب وفروع، ج ر ج ج، عدد: 
 .2802مايو  22

رؤساء  ىلع أن: " يعني املراقب املايل بقرار من الوزير امللكف باملايلة من بني: 183-33من م.ت ر  33تنص املادة ـ   3
-( سنوات من اخلدمة الفعلية بإدارة املزيانية،1املترصفني املستشارين اذلين يثبتون مخس )-املفتشني املحللني للمزيانية،

( سنوات من اخلدمة الفعلية بإدارة املزيانية،...خيصص 1املفتشني املحللني املركزيني للمزيانية اذلين يثبتون مخس )
 "عايل أو شهادة جامعية معادلة هلااتلعيني يف منصب مراقب مايل للموظفني احلائزين ىلع األقل شهادة ليسانس يف اتلعليم ال

املراقب املايل ىلع شهادة الليسانس ىلع األقل، أثار " احتجاج " عدد كبري من  ـ إن اشرتاط حصول املرشحني ملنصب  4
موظيف مصالح الرقابة املايلة غري املستوفني هلذا الرشط، حيث اعتربوه " عدم تقدير " خلرباتهم وجهودهم اليت بذلوها يف 

 اخلدمة طيلة سنوات طويلة من العمل يف مصالح الرقابة املايلة.
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 للنفقات اليت يلزتم بها ىلع مزيانيات الواليات منذ فرض الرقابة السابقةو. (1)"  املحلية
ة " واحدة " ىلع مستوى لك والية، ، أسست اجلهات املركزية رقابة مايل3981سنة 

هذه الرقابة ىلع تتوىل تطبيق يرشف عليها مراقب مايل ومراقبون مايلون مساعدون، و
أن االتلحاق هذه الفرتة يمكن القول خالل . واهليئات اخلاضعة هلااكفة املؤسسات و

ل انلاجحني يف مسابقات وامتحانات ببالرقابة املايلة ىلع املستوى املحيل اكن يتم من ق
، طااعت املايلة األخرى اكلرضائب واألمالك الوطنيةمن بني العاملني يف القاتلوظيف، و

وظفني بمصالح قد أدى اتلحاق هؤالء املت القوانني املطبقة تسمح بذلك. وفقد اكن
استمر هذا و اتلحكم اتلام يف تعيني املرشفني عليها،، وتدعيمهاقابة املايلة إلثرائها والر

 .وع من الرقابة ىلع ابلدليات أيضاالوضع إىل اغية تأكيد االجتاه حنو تقرير هذا انل

ها حىت يف اجلزائر نظام الرقابة السابقة للنفقات امللزتم ب فلم تعرف ابلدليات            
، (2) بشّك تدرييجحيث تم ذلك  ،7119سنة  434-79وم اتلنفيذي رقم تعديل املرس

 بابلدليات اليت تقع يف مقار الواليات
ً
سنة  ، ثم اليت تقع يف مقار ادلوائر7131سنة  بدأ

عض ابلدليات املتقاربة جغرافيا مع ضم ب .7137، ثم بقية ابلدليات سنة 7133
تم نقل عدد هام من املوظفني  تطبيقا ذللك،و . مايلة واحدةلحة رقابة إخضاعها ملصو

يت ، للقيام باملهام اجلديدة القابة املايلة ىلع مستوى الوالياتالعاملني يف مصالح الر
نتيجة ، جبانب توظيف أعداد أخرى لسد انلقص احلاصل توتلها املصالح املنشأة حديثا

 .للنفقات امللزتم بها زيادة املصالح امللكفة بالرقابة السابقة

                                                           

عباس عبد احلفيظ، تقييم فعايلة انلفقات العامة يف مزيانية اجلمااعت املحلية دراسة حالة: نفقات والية تلمسان ـ   1
وبدلية منصورة، مذكرة ماجستري، لكية العلوم االقتصادية واتلجارية وعلوم التسيري، جامعة ايب بكر بلقايد تلمسان، 

 وما بعدها. 22، ص. 2800/2802

: " تطبق الرقابة السابقة للنفقات اليت يلزتم بها، ىلع املعدل واملتمم ىلع أن 434-97ر  من م.ت 17تنص املادة ـ   2
مزيانيات املؤسسات واإلدارات اتلابعة لدلولة، واملزيانيات امللحقة، وىلع احلسابات اخلاصة للخزينة، ومزيانيات 

السابقة ىلع ابلدليات، تدرجييا، وفقا لرزنامة حتدد من  الواليات، ومزيانيات ابلدليات. يتم تنفيذ إجراء توسيع الرقابة
مجادى  22قرار وزاري مشرتك مؤرخ يف . وعليه صدر طرف الوزيرين امللكفني ىلع اتلوايل باملزيانية واجلمااعت املحلية "

ىلع املطبقة بها و لسابقة للنفقات اليت يلزتم، حيدد رزنامة تنفيذ الرقابة ا2808مايو سنة  7املوافق  0220األوىل اعم 
 .2808يونيو  7، مؤرخة يف 22/2808مزيانيات ابلدليات، ج ر ج ج، عدد: 
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قابة املايلة ىلع املستوى ، تقسيم العمل بني مصالح الركما صاحب هذه العملية            
بة السابقة حيث تتكفل مصالح الرقابة املايلة ىلع مستوى الواليات بتنفيذ الرقااملحيل، 

معاهد و صصةاملستشفيات املتخىلع نفقات الواليات واجلامعات واملديريات الوالئية و
، بتنفيذ قابة املايلة ىلع مستوى ابلدلياتاتلكوين املهين إلخ ...فيما تتكفل مصالح الر

بة السابقة ىلع نفقات ابلدليات ومراكز اتلكوين املهين واملراكز املتخصصة الرقا
 .عمومية للصحة اجلوارية إلخ..املؤسسات الو

ملحيل دورا هاما يف الرقابة ىلع انلفقات هذا، ويمارس املراقب املايل ىلع املستوى ا          
 العامة.

 الفرع اثلناي 
 الرقنابي ة ىلع مستوى اجلمنااعت املحلية مهنام املراقب املنايل 

ملراقب املايل يمارس مهام ، أن ا183-33من م.ت.ر  (1) 31املادة نص يظهر من             
 يتعلق بعضها، وعليهااإلداري للمصلحة اليت يرشف ، يتعلق بعضها باجلانب متنوعة

 ويظهر أن استشارية.علق بعضها اآلخر بمهام إرشادية ويت، وباملهام الرقابية املوكولة إيله
 الوظيفة"  اتلنظيمية فيما يتعلق بمراقبة انلفقات امللزتم بهاذ األحاكم القانونية وتنفي"

                                                           

ىلع أنه: " تتمثل مهمة املراقب املايل يف احلرص ىلع تطبيق الترشيع واتلنظيم  183-33ر  من م.ت31تنص املادة ـ   1
املتعلقني بانلفقات العمومية، ويكلف بهذه الصفة، ىلع اخلصوص بما يأيت: تنظيم مصلحة املراقبة املايلة وإدارتها 

القيام بأي مهمة أخرى  -فقات امللزتم بها، تنفيذ األحاكم القانونية واتلنظيمية فيما يتعلق بمراقبة انل-وتنشيطها، 
تمثيل الوزير امللكف باملايلة دلى جلان الصفقات العمومية ودلى املجالس اإلدارية،  -مرتتبة عن عمليات املزيانية، 

إعداد تقارير سنوية عن النشاط -وجمالس توجيه املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري واملؤسسات األخرى،
ممارسة السلطة السلمية ىلع املوظفني  -حوال ادلورية الوافية اليت توجه إىل الوزير امللكف باملايلة، وعروض األ

املشاركة يف  -املشاركة يف تعميم الترشيع واتلنظيم املرتبط بانلفقات العمومية،  -املوضوعني حتت ترصفه وتأطريهم، 
من املديرية العامة للمزيانية واليت هلا أثر ىلع مزيانية ادلولة  دراسة وحتليل انلصوص الترشيعية واتلنظيمية املبادر بها

املساعدة يف املهام  -إعداد تقييم سنوي ودوري حول نشاط املراقبة املايلة، -واجلمااعت املحلية واهليئات العمومية،
قديم نصائح إىل اآلمرين ت -الرقابية أو تقييمية ملصاحله يف إطار الربنامج املسطر من املديرية العامة للمزيانية، 

املساهمة يف األعمال اتلحضريية -بالرصف ىلع املستوى املايل قصد ضمان جناعة انلفقات العمومية وفعايلتها،
للمزيانية املعهودة إيله وضمان متابعتها وتقييمها، وكذا اقرتاح لك تدبري رضوري يسمح بتسيري ناجح وفعال للنفقات 

يل مهام املراقب املايل املساعد املوضوع حتت سلطته باستثناء بعض املهام وفق كيفيات العمومية. حيدد املراقب املا
 حتدد بقرار من الوزير امللكف باملايلة "
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 ؟وظيفةاألساسية للمراقب املايل. فما يه طبيعة هذه ال 

املسؤول عن الرقابة القبلية اليت ختضع هلا نفقات  يعد املراقب املايلو              
 ،املعدل واملتمم 434-97ر من م.ت. (2) 31وقد بينت املادة  .(1)املحلية اجلمااعت 

الرشوط العامة ملنح اتلأشرية اليت تتضمن املوافقة ىلع مرشوع االلزتام بانلفقة املقدم 
اللتان بينتا طبيعة احلاالت اليت ال تمنح فيها  37و 33. وأحالت إىل املادتني (3) إيله

عن اتلأشريات اليت ويعد املراقب املايل مسؤوال  .(4)اتلأشرية بشّك مؤقت أو نهايئ 
                                                           

 :لفرنيس، تقارب املهام املوكولة للمراقب املايل يف انلظام اـ وهذه املهام من انلاحية انلظرية  1
" Le contrôleur financier n'a pas qu'un rôle de vérification stricte des actes de dépenses. Sa mission 
est plus large s'apparente à celle d'un conseiller financier. Connaissant parfaitement les financiers de 
ministre auprès duquel il exerce et formule des avis sur les demandes de crédits. On pourrait penser 
que cette démarche est un moyen pour limiter les demandes de crédit ; en fait, le contrôleur financier 
soutient généralement celles-ci devant le ministre des Finances, lorsqu'elles correspondent à des 
besoins réels. Par ailleurs, la loi du 10 août 1922 a chargé le contrôleur financier d'une mission 
d'information. Il doit adresser périodiquement au ministre contrôle. au ministre des Finances, à la 
Cour des comptes et au Parlement des situations comptables à ces mêmes autorités un rapport 
annuel sur les opérations de dépenses et de recettes du budget du ministère …". Éric DEVAUX, 
Finances publiques, Bréal, 2002, p : 268.  

املتمم ىلع أن: " ختتم رقابة انلفقات امللزتم بها بتأشرية توضع ىلع املعدل و 434-97ر من م.ت. 31تنص املادة  ـ  2
االقتضاء، ىلع الوثائق اثلبوتية، عندما يستويف االلزتام الرشوط اتلنظيمية املذكورة يف املادة بطاقة االلزتام، وعند 

، موضوع رفض مؤقت املعمول به، حسب لك حالة أو غري املطابقة للتنظيم .تكون االلزتامات غري القانونيةأعاله9
لسابقة ملشاريع ة املختصة يف إطار الرقابة اتعترب اتلأشرية املمنوحة من طرف جلنة الصفقات العمومي .أو رفض نهايئ

، طار، وبغض انلظرختتم الرقابة السابقة للنفقات امللزتم بها يف هذا اإل الصفقات العمومية، إلزامية ىلع املراقب املايل.
أو توفر ترخيص الربنامج -3:يه من مسؤويلة املصلحة املتعاقدة، بتأشرية تضمنعن تقييم مالءمة انلفقة اليت 

صفة اآلمر -4 مطابقة مبلغ االلزتام للعنارص املبينة يف مرشوع الصفقة،-1 ختصيص انلفقة،-7 ،العتمادات املايلةا
غري أنه ويف حالة ما إذا الحظ املراقب املايل نقائص بعد اتلأشرية ىلع مرشوع الصفقة، يقوم بتبليغ لك من بالرصف. 

 عمومية املختصة واآلمر بالرصف املعين عن طريق إشعار "الوزير امللكف باملزيانية ورئيس جلنة الصفقات ال

جيب أن حتصل االلزتامات والقرارات املنصوص ىلع أنه: " املتمم املعدل و 202-72من م.ت. ر 7ادة ـ تنص امل  3
من  57املادة ذلك طبقا ألحاكم ب املايل بعد فحص العنارص اآلتية، و، ىلع تأشرية املراقأعاله 7و  2و  5عليها يف املواد 

حمدد يف القانون  ، مثلما هوصفة اآلمر بالرصف - :و املذكور أعاله 0778غشت 05خ يف املؤر 20-78القانون رقم 
ر االعتمادات أو توف - ،قوانني واتلنظيمات املعمول بهمامطابقتها اتلامة لل - ،منه 22ور أعاله، ال سيما املادة املذك

وجود  - ،نارص املبينة يف الوثيقة املرفقةمطابقة مبلغ االلزتام للع - ،نوين للنفقةااتلخصيص الق - ،املناصب املايلة
، عندما تكون مثل هذه اتلأشرية قد لطة اإلدارية املؤهلة هلذا الغرضاآلراء أو الترشيعات املسبقة اليت سلمتها الس

 عليها اتلنظيم اجلاري به العمل " نص
ملعدل واملتمم ىلع أن: " يعلل الرفض انلهايئ بما ييل: عدم مطابقة اقرتاح االلزتام ا 202-72منم.ت.ر  02ـ تنص املادة   4

القوانني واتلنظيمات املعمول بها، عدم توفر االعتمادات أو املناصب الاكفية، عدم احرتام اآلمر بالرصف للمالحظات 
 املدونة يف مذكرة الرفض املؤقت "
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برقابة مرشوعية انلفقة فقط، وال كما حتدد الرقابة اليت يمارسها . (1) هايمنحها أو يرفض
فال يمكنه " تقييم مدى مساهمة الصفقة يف اتلنمية  (2)يتعداها بلحث مدى مالءمتها 

املحلية املستدامة، أو تقرير مدى توافر عنرصي الفعايلة وانلجاعة فيها إلخ ... وتظل 
املراقب  ومن أهم العنارص اليت يعمل. هذه األهداف مرتبطة باملصالح املتعاقدة فقط

املايل ىلع اتلأكد من استيفائها عند رقابته ملشاريع االلزتام بانلفقات " توافر صفة اآلمر 
 .(4)وتوفر رخصة الربنامج أو االعتماد املايل بالرصف " (3)

 434-7 من م.ت.ر 34نصت املادة  يام املراقب املايل بتلك املهام،عن آجال قو            
لزتام اليت يقدمها اآلمر تفحص ملفات االجيب أن تدرس واملعدل واملتمم ىلع أنه: " 

 ( أيام "31اخلاضعة للرقابة السابقة، يف أجل أقصاه عرشة )، وبالرصف

                                                           

املعدل واملتمم ىلع أن: " تعترب خمالفات يف قواعد االنضباط يف جمال تسيري  28-75من األمر رقم  77ـ تنص املادة   1
املزيانية واملايلة، األخطاء أو املخالفات اآليت ذكرها عندما تكون خرقا رصحيا لألحاكم الترشيعية واتلنظيمية اليت ترسي 

عمومية أو بهيئة عمومية. يمكن املجلس يف هذا ىلع استعمال األموال العمومية أو الوسائل املادي ة وتلحق رضرا باخلزينة ال
الرفض غري املؤسس للتأشريات أو العراقيل الرصحية من طرف هيئات الرقابة القبلية أو اتلأشريات  اإلطار أن يعاقب ىلع:

، 0775يويلو سنة  07 املوافق 0202صفر اعم  07املؤرخ يف  28-75،". األمر رقم املمنوحة خارج الرشوط القانونية
، املتعلق بمجلس 2808غشت سنة  22املوافق  0220ان اعم رمض 02مؤرخ يف 82-08متمم باألمر رقم معدل و
 .2808، مؤرخة يف أول سبتمرب 58/2808ج ر ج ج، عدد:  .املحاسبة

لك ىلع خالف مهام "الرقابة ـ حيمل هذا احلكم أثارا هامة يف حتديد العمل الرقايب اذلي يقوم به املراقب املايل، وذ  2
 الرقابة انلظامية املسبقة " وفق ادليلل اإلرشادي الصادر عن املنضمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املايلة واملحاسبة" تمثل

 اخلاص القرار إصدار قبل وذلك املايلة، املعامالت ىلع املرشوعية واملالءمة رقابة أشاكل شالك من  املسبقة انلظامية
 املخالفات، واألخطاء، يف دون الوقوع للحيلولة وذلك تنفيذه، قبل أو العقد إبرام وقبل قبل تنفيذه، أو العمليات املايلة،ب

                                           /http://www.arabosai.org/Arا "                  املايلة إلخ... للعمليات اجلهة املصدرة ىلع ترتب االلزتام قبل واإلرساف،
املتعلق باملحاسبة العمومية ىلع أنه: " يعد آمرا بالرصف يف مفهوم هذا  20-78من القانون رقم  22ـ تنص املادة  3

ل اتلعيني أو االيات املشار إيلها يف املواد..القانون لك شخص يؤهل تلنفيذ العمل نتخاب لوظيفة هلا من بني الصالحيات .خيو 
 حتقيق العمليات املشار إيلها يف الفقرة أعاله، صفة اآلمر بالرصف قانونا، وتزول هذه الصفة مع انتهاء هذه الوظيفة "

ىلع أن: " ختص الربامج القطاعية غري املمركزة، برامج اتلجهزي املسجلة باسم  227-77من م.ت.ر  02ـ تنص املادة  4
، واليت تبلغ رخصة برناجمها حسب لك قطاع فريع من القائمة بموجب مقرر برنامج من الوزير امللكف باملايلة، طبقا الوايل

لربنامج اتلجهزي السنوي اذلي اعتمدته احلكومة. ويربز هذا املقرر يف امللحق، املحتوى املادي للربنامج املعتمد و / أو 
الربنامج اجلديد للسنة وضبط تكايلف الربامج اجلاري إجنازها". م.ت.ر املقاييس واملؤرشات األخرى. وتغطي رخصة 

املتعلق بنفقات ادلولة للتجهزي، ج ر ج ج، عدد:  0777يويلو  02املوافق  0207ربيع األول اعم  07املؤرخ يف  77-227
 .0777يويلو  05، مؤرخة يف: 50/0777

http://www.arabosai.org/Ar/
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 من خالل ، لكف املراقب املايل بعدة مهام إداريةرقايبمن أجل تنظيم عمله الو            
ممارسة السلطة السلمية ىلع  "و "إدارتها وتنشيطها املايلة وتنظيم مصلحة املراقبة "

مهاما إدارية جتاه إدارته كما يمارس . "تأطريهماملوظفني املوضوعني حتت ترصفه و
عروض األحوال ادلورية الوافية إعداد تقارير سنوية عن النشاط و"  الوصية من خالل

 دوري حول نشاط املراقبةتقييم سنوي و"إعداد  " و يلةاليت توجه إىل الوزير امللكف باملا
 ".قييمية ملصالحاتل" املساعدة يف املهام الرقابية أو كذا ، واملايلة "

ال  أنه ال ، إعن إدارة مصلحة الرقابة املايلة إن اكن املراقب املايل مسؤولوعليه، و            
ترقيته أو تأديبه أو ، فليس هل تعيني موظف أو ترسيمه أو يمتع بسلطة اتلعيني والتسيري

ملفوض من املدير إنما ترجع هذه الصالحيات للمدير اجلهوي للمزيانية الخ ...ونقله إ
 ، ملمارسة هذه السلطة ىلع موظيف مصالح الرقابة املايلة اتلابعني هل.العام للمزيانية

 زيادة ىلع مهام الرقابة، يتوىل املراقب املايل مهام ارشادية أخرى.و            
 الفرع اثلنالث

 ىلع مستوى اجلمنااعت املحلية" اإلرشنادية "  املراقب املنايل هنامم 

اتلنظيم راقب املايل يف تعميم الترشيع و، يساهم املةباإلضافة إىل مهامه السابق            
 تقديم انلصائح إىل حتضري املزيانية املعهودة إيله، ويف يفو، بانلفقات العمومية املتعلق

 ، فما يه طبيعة هذه املهام وما هو أثرها؟(1)اآلمرين بالرصف 

اتلنظيم املتعلق بانلفقات اقب املايل يف " تعميم الترشيع وبالنسبة دلور املر            
والقوانني  رش الترشيعات، أن دوره ال يمتد  لنحظ من انلاحية العمليةيال العمومية "

                                                           

 :القيام بمهام استشارية متعددة، ىلع املستويني املركزي واملحيليل ـ لقد أولك القانون الفرنيس للمراقب املا  1
"Le contrôle financier local parait, au travers de son domaine d'intervention, très proche du contrôle 
financier central .Pourtant, il s'en distingue nettement en raison se ses modalités très allégées : 
- Le contrôle s'exerce une seule fois au stade de l'engagement de dépenses. Le contrôleur dispose 
d'un délai de quinze jours pour à apposer son visa. A défaut de visa à l'expiration de ce délai, 
l'ordonnateur peut engager la dépens. En cas de refus de visa, l'autorité administrative compétant 
peut, sauf si ce refus est motivé par la non-disponibilité des crédits au des emplois, passer outre par 
décision motivée prise sur autorisation du ministre de Budget saisi par le ministre concerné ; 
- Le contrôle s'exerce de manière plus au moins contraignante selon la nature et le montant de la 
dépense. En effet, depuis la réforme de 1996, on distingue deux types de procédure. Soit la procédure 
d'engagement global, qui permet de traiter en une seule fois un ensemble de dépenses regroupées 
dans un article budgétaire .Soit la procédure d'engagement spécifique ou individuel de chaque 
dépense publique (par exemple, pour les subventions aux associations) " 
-Éric DEVAUX, op.cit. , p. 270. 
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، أما املراسالت و  عن طريق اجلريدة الرسمية ، ألنها تنرشهام من اتلنظيماتجانب و
، أن مصالح الرقابة إلخ ...فقد يثبت يف بعض األحيان اتلوضيحات القانونيةاتلعليمات و

االلزتام بانلفقة " إال عند عرض " لواليات وابلدليات بمحتواهااملايلة ال تسىع إلعالم ا
لالطالع ىلع مثل منتظم ق وىلع مصاحلها، خاصة وأن تلك اهليئات ال تعمل بشّك منس

ي ـاتلكنولوجية احلديثة ف ضعف استخدام آيلات اتلواصلتلك اتلنظيمات، من جهة ، و
 .، من جهة ثانية(1)اتلنظيم املطبق ىلع الصفقات العمومية نرش تعميم و

 فيهتقديم انلصائح لألمرين بالرصف " أما بالنسبة دلور املراقب املايل يف "            
قانونية " حرص " القائمني ىلع اجلمااعت املحلية ىلع سالمة و تعتمد ىلع مدىمسألة 

حيث تتاح هلم الفرصة مسبقا ملعرفة  مية قبل االلزتام بها بصفة خاصة.انلفقات العمو
رات " شائع " من هذا انلوع من االستشاراقب املايل لكما تطلب األمر ذلك، ورأي امل

ستشاري " ملصلحة الرقابة املايلة، ه إضفاء " الطابع االمن شأن توكيدانلاحية العملية، و
مانع من مراسلة املراقب املايل وطلب حضوره إىل مصالح ابلدليات أنه ال خاصة و

، بيةالس الشعمداوالت املجمااعت املتعلقة باجلوانب املايلة، والواليات حلضور االجتو
لة الرقابة املايلة وطلب رأيه يف لك مسأال مانع أيضا من االتصال مبارشة به يف مصلحة و

 هلا عالقة بانلفقات العمومية.

ودة إيله"، أما فيما خيص دور املراقب املايل يف " املساهمة يف حتضري املزيانية املعه            
 (2) ابلدلية، وقانون 324إىل  361خاصة املواد من  بالرجوع إىل قانون الوالية،إنه وف

بصدد  ملراقب املايل ليس هل دوٌر مبارشيالحظ أن ا. 388إىل  381خاصة املواد من 
لعل املقصود من وضع مهمة املساهمة يف حتضري و ري مزيانييت  الوالية أو ابلدلية.حتض

ما املساهمة يف إناملهام املوكولة للمراقب املايل، ليس املساهمة الفعلية، و املزيانية ضمن
فيما خيص عمليات إدراج انلفقات وتوزيعها ضمن األبواب  ابلدلياتإرشاد الواليات و

                                                           

 اإلدارة يف استعمال اإلنرتنت جمال يف اجلزائر تعرفه اذلي واتلخلف اتلأخر مدى ىلع يدل احلال واقعـ حيث أن "   1

 هذا يف عمالقة خطوات خطت اليت ببقية ادلول مقارنة وذلك خاصة، بصفة العمومية الصفقات وإدارة اعمة بصفة

 .02". عبد الكريم حطاطاش وزيتوين هند، املرجع السابق، ص. املضمار
 .16و 14سبقت اإلشارة إيلهما يف هامش الصفحتني رقم  87-02، والقانون رقم 08-00ـ القانون رقم   2
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كذا تسوية العمليات املايلة اليت تتم يف د اليت تتكون منها املزيانية، واملواوالفصول و
دقة ىلع املزيانية اإلضافية، واتلنسيق املصا قبل تيل تنفيذ املزيانية األويلة والفرتة اليت

 .(1)قابية ضمن مهامه الر معهما يف ذلك

هذا ما يتعلق بدور املراقب املايل يف حتقيق الرقابة السابقة ىلع انلفقات العامة             
 امللزتم بها، ويتم اتلطرق اآلن دلوره يف رقابة صفقات اجلمااعت املحلية. 

 املطلب اثلناي
 دور املراقب املنايل يف الرقنابة ىلع صفقنات اجلمنااعت املحلية   

قد يكون قات، وسبقت اإلشارة إىل أن املراقب املايل يعد عضوا يف جلان الصف         
 عند رقابتهيمارس مهام رقابية ختتلف عن املهام املوكولة إيله  وعندئذمقررا فيها، 

االلزتام  عنداألخرى تعرض مبارشة  فإذا اكنت انلفقات ا.السابقة للنفقات اليت يلزتم به
، (2) الصفقات العمومية أوال ختضع لرقابة جلان الصفقات ، فإن مشاريعبها ىلع رقابته

وفقا للكيفية املشار إيلها  وبعد منحها اتلأشرية من قبلها تعرض ىلع املراقب املايل
 صفقات اجلمااعت املحلية؟لرقابة املراقب املايل  هو أثر هذا التسلسل ىلعفما  .(3)سلفا

تأشرية جلان الصفقات املحلية ىلع رقابة توضيحا ذللك، يتم اتلطرق ألثر             
 مقرر اتلغايضجلان الصفقات و)الفرع األول(، ثم أثر مقرر جتاوز تأشرية  املراقب املايل

 ىلع رقابة املراقب املايل لصفقات اجلمااعت املحلية )الفرع اثلاين(.

                                                           

، كما يوفر بعدا بدلية دورا هاما لإلدارة املايلة، وإدارة املزيانية فيهاـ " يؤدي اتلبويب املناسب للعمليات املايلة لل  1
 .077انلفقات " عبد القادر موفق، املرجع السابق، ص. إضافيا للرقابة ىلع 

مدى فعايلة ، همة جلان الصفقات " سهام بن داعسـ حيث يبدأ " دور املراقب املايل بهذا الصدد من حيث انتهت م  2
قات امللتىق الوطين السادس حول دور قانون الصف، 22قانون الصفقات العمومية يف محاية املال العام، املداخلة رقم 

  .9، ص. املدية احلقوق، جامعة ادلكتور ييح فارس (، لكية7131-11-71العمومية يف محاية املال العام )املنعقد يوم 
، أنه من الرضوري " ختفيف الرقابة القبلية مقابل دعم الرقابة ابلعدية اليت يمارسها جملس ـ يرى بعض ابلاحثني  3

 ، أهميةتفعيل اكفة أنواع الرقابة املمارسة ىلع املال العام: سامية شوييخنلا أنه من الرضوري  ويظهراملحاسبة " 
اليم يف الرقابة ىلع املال العام، مذكرة ماجستري، لكية احلقوق والعلوم املنظور اإلساالستفادة من اآليلات احلديثة و

 .222، ص. 2808/2800السياسية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 



 ة اخلنارجية ىلع صفقنات اجلمنااعت املحلي ةي  : الرقنابة القبلنايالفصل اثل

 

027 
 

 الفرع األول
 أثر تأشري  جلنان الصفقنات املحلية ىلع رقنابة املراقب املنايل 

من  31واملادة  742-31من م.ر.ر  396نص املادة إن املالحظ جبالء من              
أثر مبارش أن اتلأشرية اليت تمنحها جلان الصفقات هلا  املعدل واملتمم، 434-97م.ت.ر 

إال يف حالة  وال جمال لرفض تأشريته عليها، املراقب املايل للصفقات العموميةىلع رقابة 
ال يتعدى إماكنية " إشعار " اجلهات  فيما عدى ذلكدوره  أنو ،وجود خمالفات ترشيعية

، أن تنظيم الصفقات كما يبدو أيضا .حظات أو انلقائص اليت قد يالحظهااملعنية باملال
ة عند العمومية قد قي د اإلرسال الكتايب فيوجه فقط إىل رئيس جلنة الصفقات املختص

ابة السابقة للنفقات ىلع خالف اتلنظيم املطبق ىلع الرق". " ترشيعية الفاتمعاينة خم
يل بعد اتلأشري انلقائص " اليت قد يالحظها املراقب املاعبارة "، اذلي ذكر (1) امللزتم بها

ود تلك انلقائص. حيث اجلهات اليت يرسل إيلها إشعار بوجىلع مرشوع الصفقة، و
  .باملزيانية واآلمر بالرصف املعين بالصفقةأضاف إيلها الوزير امللكف 

سالفت اذلكر  227-05من م.ر.ر  (2) 072يمكن مالحظته ىلع نص املادة  وما           
أنه" أجاز" للجنة الصفقات املعنية سحب تأشريتها بعد إشعارها من املراقب املايل، 

ود خمالفات ترشيعية، ولم " يلزمها " بذلك كما تقتيض قواعد املرشوعية. كما أنه ـــبوج
"أجاز سحب اتلأشرية " مهما يكن من أمر قبل تبليغ الصفقة للمتعهد املختار ". ومن 

                                                           

املعدل و املتمم ىلع أنه: " تعترب اتلأشرية املمنوحة من طرف جلنة الصفقات  434-97من م .ت ر  31تنص املادة  ـ  1
ملشاريع الصفقات العمومية، إلزامية ىلع املراقب املايل ... غري أنه ويف حالة  العمومية املختصة يف إطار الرقابة السابقة 

مرشوع الصفقة، يقوم بتبليغ لك من الوزير امللكف باملزيانية ما إذا الحظ املراقب املايل نقائص بعد اتلأشرية ىلع 
  ورئيس جلنة الصفقات العمومية املختصة واآلمر بالرصف املعين عن طريق إشعار " 

ىلع أنه: " جيب ىلع املصلحة املتعاقدة أن تطلب اتلأشرية إجباريا. وتفرض  742-31 من م.ر.ر 396تنص املادة  ـ  2
املحاسب امللكف، إال يف لعمومية ىلع املصلحة املتعاقدة واملراقب املايل واتلأشرية الشاملة اليت تسلمها جلنة الصفقات ا

 حالة معاينة عدم مطابقة ذلك ألحاكم ترشيعية.
املحاسب فإنه جيب ىلع املراقب املايل و، ألحاكم ترشيعية تتعلق بالصفقات العمومية طابقةامل ويف حالة عدم معاينة

املراقب  هذه األخرية بعد اخطارها منويمكن  .الصفقات العمومية املختصة كتابيا، جلنةيعلما  امللك ف فقط، أن
 د املختار "، قبل تبليغ الصفقة للمتعهاملايل واملحاسب، سحب تأشريتها، مهما يكن من أمر
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املعلوم أن مرشوع الصفقة ال يعرض ىلع جلنة الصفقات إال بعد اختاذ قرار املنح املؤقت 
ص عليها يف تنظيم الصفقات العمومية، وعندها يكون احلائز وإشهاره بالكيفية املنصو

املؤقت للصفقة قد علم بهذا القرار، خاصة إذا ما سبق إصداره االتصال به وطلب 
وهذا الوضع يثري التساؤل حول املقصود  (.72بعض ابليانات أو املعلومات منه )املادة 

غ الصفقة للمتعهد املختار " بالضبط من القيد الوارد يف هذا انلص فهل يعين " تبلي
إعالن املنح املؤقت، أو هل يقصد به إرسال معني تقوم به املصلحة املتعاقدة تلعلمه 

 بذلك، أو يقصد به دعوة احلائز املؤقت لإلمضاء ىلع الصفقة؟
املحاسب امللكف فقط، " فإنه جيب ىلع املراقب املايل وكما أنه ورد يف هذا انلص             
كتابيا جلنة الصفقات إلخ..". وهنا جيب اتلفريق بني وقت تدخل لك منهما، فإذا  أن يعلما

اكن مرشوع الصفقة ال يتم إبرامه وإمضاؤه إال بعد منح تأشرية املراقب املايل، فإن دور 
املحاسب امللكف يأيت بعد دخول الصفقة حزي انلفاذ، وحتديدا عند ابلدء يف حصول 

 املقابل املايل املتفق عليها مع املصلحة املتعاقدة.املتعامل املتعاقد ىلع حصص 

 اقب املايل تلأشرية جلنة الصفقات،يثور التساؤل بصدد افرتاض عدم قبول املرو            
خمالفات  ودبوج واداعؤهمرشوع الصفقة أو امللحق املعين بها  اتلأشري ىلعنهائيا رفضه و

لعل الغاية األساسية من فرض تأشرية جلان الصفقات ىلع  ؟شابت مرحلة أو إجراء معني
اذلي يؤدي إىل قيام اتلعارض ، استبعاد الوقوع يف مثل هذا الوضعاملراقب املايل تستهدف 

حىت مع التسليم و .ة اخلارجية ىلع الصفقات العموميةيف نتائج هيئات الرقابة القبلي
" حال استثنائيا" ، فقد أعطى القانونمليةهو أمر نادر يف املمارسة الع، والفرضبقيام هذا 

امليض قدما يف تغناء" عن تأشرية املراقب املايل، و، يمكن من خالهل " االسلآلمر بالرصف
 (1) ذلك من خالل اختاذه مقرر اتلغايضإبرام الصفقة أو امللحق املعين وإتمام 

 
                                                           

املايل " كرثة اثلغرات القانونية " يف الترشيعات أهم أسباب تفيش الفساد اإلداري وأن من ، يرى ابلعض يف ذلكـ و  1
: مدخل الفساد اإلداري واملايل ،حممد مخييس بن رجم وحكيمة حلييم االقتصادية واملايلة يف ادلولة.املنظمة لألنشطة 

 ، لكيةللحد من الفساد اإلداري واملايل، امللتىق الوطين حول حوكمة الرشاكت كآيلة وانتشارهارة غسيل األموال لظاه
 .58، ص. 2802ماي  7-2العلوم االقتصادية واتلجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيرض بسكرة، املنعقد يويم  
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 الفرع اثلناي
لصفقنات ىلع رقنابة املراقب املنايل مقرر اتلغنايض جلنان الصفقنات وأثر مقرر جتناوز تأشري   

 اجلمنااعت املحلية

يؤثر بشّك إن مقرر تأشرية جلان الصفقات املختصة ىلع انلحو السابق بيانه،             
مبارش يف رقابة املراقب املايل ىلع مشاريع الصفقات، حبيث يتقيد بها كأصل اعم من 

إماكنية اختاذ مقرر اتلجاوز، وكذا اماكنية جتاوز رقابة إال أن  خالل منح تأشريته عليها.
ضح يف حتديد رقابة األخري. ففيم املراقب املايل أيضا من خالل مقرر اتلغايض، هلا أثر وا

 يتجىل هذا األثر؟

اجابة ىلع ذلك، يتم اتلطرق إىل أثر مقرر جتاوز تأشرية جلان الصفقات ىلع رقابة             
 )أوال(، ثم أثر مقرر اتلغايض ىلع رقابة األخري لصفقات اجلمااعت املحليةاملراقب املايل 

 .)ثانيا(
املنايل لصفقنات اجلمنااعت  أثر مقرر جتناوز تأشري  جلنان الصفقنات ىلع رقنابة املراقبأوال: 

 املحلية
أجاز القانون لألمر بالرصف أن يتخذ مقرر جتاوز تأشرية جلان الصفقات يف             

وذلك يف حدود الرشوط الشلكية واملوضوعية املحددة يف  ،(1)األخرية منحها  حالة رفض
، حيث تنص ىلع أنه: " ال يمكن يف فقرتها األوىل 742-31من م.ر.ر  717املادة  نص

يف ل لعدم مطابقة األحاكم الترشيعية. و، يف حالة رفض اتلأشرية املعلاختاذ مقرر اتلجاوز
، فإن مقرر اتلجاوز يفرض لعدم مطابقة األحاكم اتلنظيميةل حالة رفض اتلأشرية املعل

 ملايل واملحاسب العمويم امللكف "ىلع املراقب ا

ملا هو مقرر بشأن  عو لقياس " الفرض " املشار إيلهيد إن انلظر يف هذا انلص،            
حظة امللكف، مع مال املحاسب العمويمان الصفقات ىلع املراقب املايل وتأشرية جل فرض

أن تفرض ىلع حيث يقتيض األمر بالنسبة تلأشرية جلان الصفقات  فرق بينهما.أنه ال 
                                                           

تيازا " كما " امنلفقة العمومية، وال يبدولاكملة " عن رصف اـ يرتب اختاذ هذا املقرر مسؤويلة اآلمر بالرصف " ا  1
اه بعض ابلاحثني. بشرية جباوي، املرجع السابق، ص.   .082سم 
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يفرض مقرر  كما، الوقوع يف خمالفة األحاكم الترشيعيةاالت إال يف حاملراقب املايل 
فوفقا هلذا انلص " ال يمكن  الفة " األحاكم اتلنظيمية ".اتلجاوز عليه يف حالة عدم خم

. "قات لعدم مطابقة أحاكم ترشيعيةأن يتخذ مقرر اتلجاوز عند رفض تأشرية جلان الصف
، مقرر جتاوز تأشرية جلنة الصفقات عندما يتخذ اآلمر بالرصفويف مثل هذه احلاالت، و

بهذه و شرية،إىل املراقب املايل بغرض منح اتلأ هيرسليرفق هذا األخري بمرشوع الصفقة و
، حيث ينظر املراقب املايل يف اتلجاوز حمل تأشرية جلنة الصفقاتحيل مقرر املثابة 

ته عليها يف حالة مرشوع الصفقة أو امللحق املعروض عليه وفقا للكيفيات املقررة لرقاب
 .منحها اتلأشرية

 أثر مقرر اتلغنايض ىلع رقنابة املراقب املنايل لصفقنات اجلمنااعت املحليةثنانينا: 

 تأشرية جلنة لآلمر بالرصف بصدد إماكنية جتاوزىلع غرار " االستثناء " املمنوح             
نالصفقات املايل هو إماكنية جتاوز تأشرية املراقب ه القانون أيضا من استثناء أخر، و، مك 

 .عن طريق " مقرر اتلغايض "

 رشوط اختناذ مقرر اتلغنايض-أ

املعدل واملتمم ىلع أنه: " يمكن اآلمر  434-97ر م.ت. من 38تنص املادة             
 2و 6املنصوص عليها يف املادتني  بانلفقات لاللزتام، يف حالة الرفض انلهايئ بالرصف

علم به الوزير ي ،معلل حتت مسؤويلته، بمقررأن يتغاىض عن ذلك و، (1)من هذا املرسوم 
  .امللكف باملزيانية

 ، إىل الوزير أو الوايلحسب لك حالة ،اتلغايض مبارشةيرسل امللف اذلي يكون موضوع 
                                                           

فقات ، االلزتام بنضع تلأشرية املراقب املايل أيضاخت املعدل واملتمم ىلع أنه: " 202-72من م.ت.ر  2ـ تنص املادة   1
 :ضع أيضا تلأشرية املراقب املايلخيس املرسوم ىلع أن: " من نف 7". وتنص املادة االستثمار التسيري واتلجهزي و

، عندما ال يتعدى شلكية والكشوف أو مشاريع العقودالفاتورات اللك الزتام مدعم بسندات الطلبات و -
 ،نظيم املتعلق بالصفقات العموميةاملبلغ املستوى املحدد من قبل اتل

 ،وتعديل االعتمادات املايلة فويضكذا تات مزيانياتية ولك مرشوع مقرر يتضمن خمصص -

الت كذا انلفقات اليت ترصف عن طريق الواكالزتام يتعلق بتسديد املصاريف واتلاكيلف امللحقة و لك -
 واملثبتة بفاتورات نهائية "
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من نفس املرسوم ىلع  39. ونصت املادة "أو رئيس املجلس الشعيب ابلدلي املعين  
 .(1)حاالت الرفض انلهايئ اليت ال جيوز فيها اختاذ مقرر اتلغايض 

إال أن حدود  يضإن ُسمح باختاذ مقرر اتلغافالواضح من هتني املادتني، أنه و            
" من " املرشوعية األدىنالقدر  لضمان سعيا، ارسته عمليا قي دت برشوط أساسيةمم

 .الالزمة لرصف انلفقات العمومية

 إجراءات اختناذ مقرر اتلغنايض-ب

، فإن اتلنظيم املطبق ىلع الرقابة طورة " مقرر اتلغايض "و " خنظرا خلصوصي ة             
عدة  باختاذاملراقب املايل امللزتم بها، ألزم اآلمر بالرصف و للنفقات العمومية السابقة

املعدل  434-97م.ت.ر  من (2) 77و 73و 71اد ، نصت عليها املوإجراءات وتدابري
  .املتممو

فلما اكن من اثلابت أن مقرر اتلغايض ال يتخذ إال يف حالة الرفض انلهايئ             
يتخذ بالرصف عندما يتلىق هذا الرفض و فإن اآلمر، رشوع االلزتام بانلفقة العموميةمل

ذلك قصد " أخذه بامللف املعين، و مرفقا، يرسله إىل املراقب املايل مقرر اتلغايض
اتلمكن من متابعة حجم  الغاية من ذلكومنحه تأشرية بهذا الصدد. وباحلسبان " 

 .ابلطاقات املحاسبية اخلاصة بذلك األرصدة املتبقية يفانلفقات و
                                                           

ىلع أنه: " ال يمكن حصول اتلغايض املنصوص عليه يف املادة  املعدل واملتمم 434-97من م.ت.ر  39تنص املادة  ـ 1
 ه، يف حالة رفض نهايئ يعلن عنه بانلظر ملا يأيت:أعال 38

انعدام اتلأشريات أو اآلراء املسبقة املنصوص عليها يف  عدم توفر االعتمادات أو انعدامها، صفة اآلمر بالرصف،
إما  اتلخصيص غري القانوين اللزتام، بهدف إخفاء انعدام الوثائق اثلبوتية اليت تتعلق بااللزتام، اتلنظيم املعمول به،

 جتاوزا لالعتمادات وإما تعديال هلا أو جتاوزا ملساعدات مايلة يف املزيانية "
ىلع أن: " يرسل االلزتام مرفقا بمقرر اتلغايض إىل املراقب املعدل واملتمم  434-97من م.ت.ر  71تنص املادة ـ   2

 "املايل قصد وضع تأشرية األخذ باحلسبان مع اإلشارة إىل رقم اتلغايض وتارخيه

، إرسال نسخة من ملايل، بعد تأشرية األخذ باحلسبانجيب ىلع املراقب ا من نفس املرسوم ىلع أنه: " 73تنص املادة 
 االلزتام اذلي اكن موضوع اتلغايض، مرفقا بتقرير مفصل، إىل الوزير امللكف باملزيانية "ملف 

من امللف اذلي اكن موضوع ، نسخة زيانيةىلع أن: " يرسل الوزير امللكف بامل من ذات املرسوم 77تنص املادة و
 بة انلفقات العمومية "، إىل املؤسسات املتخصصة يف رقااتلغايض
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 يل التسلسل اإلداري اذلي خيضع هلحيرتم املراقب املا ،ووفقا للنصوص املذكورة            
، يلقوم امللفات موضوع اتلغايض خاصة ات الوصية بكل ما يعرض عليه،اجله يطلعو

 .(1)الوزير امللكف باملزيانية بمراسلة اجلهات األخرى املعنية برقابة انلفقات العمومية 

 نالنسبة لصفقنات اجلمنااعت املحلي ةاتلغنايض ب جمنال اختناذ مقرر-ج

ل اآلمر بالرصفمما سبق يظهر             الاكملة " سؤويلة امل " ، أن مقرر اتلغايض حُيم 
 .بة القبلي ة للنفقات امللزتم بهااملرتتبة ىلع نتائج اخلروج عن القواعد املقررة للرقا

 (2)خضوعها آليلتني رقابيتني قبليتنيفإن نسبة لصفقات اجلمااعت املحلي ة، البو            
ة ط تصدر انلتائج الرقابية متجانسة، فتمنح جلنة الصفقات ، فققد يطرح احتماالت عد 

كما قد  .أيضا ىلع مرشوع االلزتام املعين تُتبع بمنح املراقب املايل تأشريتهتأشريتها و
رر جتاوز تأشرية ، فيتخذ اآلمر بالرصف مقنع جلنة الصفقات عن منح تأشريتهاتمت

قد و. االلزتام للمراقب املايل دلراسته، ويتم منحه اتلأشريةيقدم مرشوع بالنسبة هلا، و
راقب املايل عن منح ، يلتبع ذلك بامتناع املنع جلان الصفقات عن منح تأشريتهاتمت

يف ف .تأشرية جلنة الصفقات قرر جتاوزاآلمر بالرصف مل، ىلع الرغم من اختاذ تأشريته أيضا
 .د يلجأ أيضا الختاذ مقرر اتلغايضقهذه احلالة 

 إال أن القيود املفروضة ىلع اختاذ  الرغم من وجود هذه االحتماالت نظريا،ىلعو            
د من انلاحية العملي ة  مقرر جتاوز تأشرية جلنة الصفقات، وكذا اختاذ مقرر اتلغايض، تؤك 

مستوى اجلمااعت املحلي ة. خاصة ىلع  ،(3) قلة اللجوء إيلهما من قبل اآلمر بالرصف
، من خالل ات العمومية " بصفة املرشوعي ة "سعيه ادلؤوب لطبع عملية إبرام الصفقو

م اخلاصة وحيازة موافقتها ىلع مشاريع االلزتااعها للهيئات الرقابي ة القبلي ة إخض

                                                           

خمططاتها بنوع مشاريع ادلولة و ـ الغاية من لك هذه اتلدابري " إحاطة هذه اآليلة األساسية ـ الصفقات ـ يف تنفيذ  1
 .00املرجع السابق، ص. هام بن داعس، س .من احلماية من العبث باملال العام "

ال باملفاهيم اجلديدة يف التسيري و ال تأخذيرى ابلعض أنها " قليلة األثر، و ىلع الرغم من تعدد تلك اآليلاتـ   2
 .222. ، ص، املرجع السابقسامية شوييخ .تطبقها يف عملها الرقايب "

 .070ص. .07أنظر امللحق رقم  ـ كنموذج ملقرر جتاوز تأشرية جلان الصفقات  3
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اإلشارة إىل أن السماح باختاذ مقرر اتلغايض جيعل من مهام  ، مع(1)بالصفقات و املالحق 
، " ىلع املحك "، ىلع املراقب املايل اخلاصة " بمنع " االلزتام بانلفقات املخالفة للتنظيمات 

حيث أن الغاية األساسية من تلك  ،(2)الرغم من تقرير املسؤويلة الاكملة لآلمر بالرصف 
أن إماكنية ال العام املحيل وقائيا، قبل تنفيذ انلفقات، وماية املالرقابة يه أنها تهدف حل

مسائلة اآلمر بالرصف ىلع تلك انلفقات قد تأيت بعد رصفها و خروجها من يد املصالح 
 .(3)املتعاقدة 

  الفرع اثلنالث
 تفعيل دور املراقب املنايل يف رقنابة صفقنات اجلمنااعت املحلية

كذا إماكنية جلان الصفقات ىلع املراقب املايل، وفرض تأشرية ، أن يتضح مما سبق            
، تعد عوامل مبارشة غايض بعد رفض األخري منح تأشريتهاختاذ اآلمر بالرصف ملقرر اتل

به تابعة جعله هيئة شأنها إضعاف دور املراقب املايل و" حتجيم " مهامه الرقابية، ومن ش
 هذه املعوقات؟ فكيف يمكن جتاوز .للجان الصفقات العمومية

ابية ىلع الرغم من التسليم بأهمية جتانس نتائج اهليئات الرقبهذا الصدد، و             
كذا عدم تعطيل املصلحة العامة من خالل القبلية وعدم وجود اتلعارض فيما بينها، و

إال أن ذلك ال ينبيغ أن يكون سببا يف خمالفة  حللول االستثنائية لآلمر بالرصف،منح ا
ج القواعد القانونية الترشيعية واتلنظيمية القواعد القانونية أيا اكنت ماكنتها ضمن تدر

ضمان  أهدافهنظام الرقابة القبلية اخلارجية ىلع الصفقات العمومية  إحداثخاصة وأن 
رة اتلحقق من تطبيق الربامج املسط  و قيق احلماية القبلية للمال العام،حتتطبيق القانون و

ورة احرتام األحاكم الترشيعية أن حتقيق هذه األهداف مقرتن برضبكيفية نظامية، و
 تتمثل: "ىلع أن742-31من م.ر.ر  361 تنصحيث  ىلع الصفقات. اتلنظيمية املطب قةو

                                                           

 .077راجع عبد القادر موفق، املرجع السابق، ص. ، ـ يف هذا املعىن  1
 : املجال املايلاالنضباط يفخاصة لرقابة التسيري وتعتمد انلظم القانونية احلديثة أيلات  ـ تفاديا هلذه انلتائج،  2

Charles DEBBACH & Jean-Claude RECCI, Contentieux administratif, DALLOZ, 2001, p : 108. - 

الوقاية املطلوبة للمال العام ". حممد مخييس بن رجم وحكيمة  ـ كما أن " العقوبات املقررة يف هذا املجال ال حتقق  3
 .82حلييم، املرجع السابق، ص.
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تلحقق من يف ا يف إطار العمل احلكويم،يف مفهوم هذا املرسوم و اغية الرقابة اخلارجية، 
اثلاين من  مطابقة الصفقات العمومية املعروضة ىلع اهليئات اخلارجية املذكورة يف القسم

تريم الرقابة اخلارجية أيضا إىل اتلحقق ما. وللتنظيم املعمول بههذا الفصل، للترشيع و
 "من مطابقة الزتام املصلحة املتعاقدة للعمل املربمج بكيفية نظامية 

أن ما يتعلق يلزم جتسيد هذه الغايات يف لك الظروف واألحوال، خاصة وذللك             
خاصة ، قد تم تنظيمها بنصوص لرضورة القصوى واالستعجال امللحبمواجهة حاالت ا

ماهلا اخلروج ىلع مبدأ ، من شأن استعحداث " وسائل أخرىإال يستديع األمر " و
يستديع رضورة القيام " بتطوير " عمل هذا ما . خاصة فيما يتعلق باملال العام ،املرشوعية

 ، مع اإلبقاء ىلعالرقابية عن مهام اهليئات األخرىمهامه  فصلتأكيد ، و(1)املراقب املايل 
من ، " ملنح قدر ملحة تبدو كما أن احلاجة .(2)اتلواصل فيما بينها أطر اتلاكمل و

االعرتاف بأن الرقابة ال تمارس ىلع وجهها السليم إال إذا االستقاليلة" للمراقب املايل، و
 للسلطة الرئاسية اليت ، ختفف من خضوعه املبارش(3)توف ر للقائم بها ضمانات حقيقية 

 ، بكل ما هلا من صالحيات يف مواجهته.خيضع هلا

                                                           

املحلية وتعزيز دورها، وينبيغ بهذا ت اجلمااعت هذا من شأنه " توحيد عمل " آيلة الرقابة القبلية ىلع نفقاو ـ 1
خطت خطوات ملموسة يف  ، اإلشارة إىل رضورة مواصلة " إصالح " هذه اآليلة ىلع غرار انلظم املقارنة اليتالصدد

 :هذا املجال
" L'allègement et la rationalisation de contrôle financier : L'évolution d'un contrôle constamment 
critiqué .Du contrôle des dépenses engagées au contrôle financier central, le rôle de contrôleur 
financier est apparu de manière progressive, par le biais d'étapes successives. Pour autant, les 
missions du contrôleur financier étaient, jusqu'en 2005, définies par la loi du 10 aout 1922 et cette 
fonction n'avait quasiment pas évolué depuis 1956. Le décret du 21 janvier 2005 est venu réformer 
cette institution quasi << immuable >>. Comme le notre S.Kott, cette << profonde réforme (…) traduit 
une modification de son environnement et non un échec contrôle financier central …" 

- Damien CATTEAU, op.cit., p. 431  
ن  )األرابوساي(، املحاسبةقابة وـ " بل إن ادليلل اذلي تم إعداده من قبل املنضمة العربية لألجهزة العليا للر  2 مك 

يث خيتص ـ بتقدير ـ مدى احلاجة ، حاملرشوعية ورقابة املالءمة معابقة من ممارسة رقابة القائم بالرقابة انلظامية املس
 / http://www.arabosai.org/Ar                                                                               املنفعة من وراء ابرام العقد "و

3  - François LLORENS & Pierre SOLER-COUTEAUX، op.cit. , p. 110 . 

http://www.arabosai.org/Ar
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 اخلاتمة

 والوقوف ىلع املحلية،بعد اتلطرق بلحث الرقابة القبلية ىلع صفقات اجلمااعت             
من جديد أهمية اتلنقيب  تتأكد تعرتيها،اليت وانلقائص واثلغرات  ،هاأيلات القيام ب

تفعيل اآليلات سبل واثلغرات، اجلّدي والفوري حول كيفيات تدارك تلك انلقائص و
ماية املال العام املح،ي، ااصة  ي لل الرروف اقاقتاادية احلايلة وضوعة حلامل اإلدارية

 اليت تمر بها اجلزائر.

 اطأرر أبىق ىلع لافقات العموميةاجلديد لنري  اتلن ، أحيث يمكن القول            
تقيي  اطألرفة و ، املتمثلة  ي الرقابة ادلاالية من االل جلان فتحالسابقة للرقابة القبلية

، دون إضافة أي اخلارجية من االل جلان الافقات واملراقب املايلالرقابة العروض، و
ىلع مستوى  أو مرااعة ااوصية تطبيقها عيل هذه اآليلاتضمانات جديدة من شأنها تف

 .اجلمااعت املحلية

نت اغمضة وغري واضحة اك ناوص اتلنري  املشار إيلهبعض كما أن " صياغة "             
 حساا املتعامل املتعاقد معها ة املالحة املتعاقدة ىلعمحلت " تغليب " كفّ قد ة، وادلقال

قرارات هيئات الرقابة القبلّية من جهة  تغليب قراراتها ىلعمن جهة، و  ي مواضع كثرية
مومية وحتقيق مما أثر سلبا ىلع اتلطبيق احلسن ملبادئ ابرام الافقات الع، أارى

 .املرشوعية املطلوبة  ي ذلك

  :وانب املوضوع إىل انلتائج اآلتيةقد توصلنا بعد ابلحث  ي جهذا، و            

ف كلّ ، اليت ت  ية ىلع صفقات اجلمااعت املحليةبالنسبة للرقابة القبلية ادلاال            
دة نقائص تكتنف تكوين يالحظ أن هناك عبها جلان فتح اطألرفة وتقيي  العروض، 
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أنها تتكون من بعض املولفني اذلين يت  إذ  ىلع أداء مهامها، هذه اللجنة وتؤثر سلبا
من قبل الوايل ىلع توقيت عمله  " حبرية اكملة " ااتياره  وحتديد رريقة وكيفية و

بلدلية. فال جتتمع هذه رئيس املجلس الشعيب ابلدلي ىلع مستوى امستوى الوقاية، و
أن تنري  الافقات بذلك، ااصة وإجراء إقا بعد تلقيها اطأمر قا تتخذ أي اللجنة و

تابعني للمالحة املتعاقدة، أي ااضعني " مولفني " اشرتط أن يكون لك أعضائها 
 .لسلطاتها

 أدى إىل انعدام  املحليني من عضوية هذه اللجنةإقااء املنتخبني كما أن            
ب هام من انجلاملشاركة  ي الرقابة ل  يمنح فرصة اتلوازن املطلوا  ي تكوينها، و

يف نفس الوقت أدى إىل قيام اتلعارض القائمني ىلع إدارة وتسيري اجلمااعت املحلية. و
االية ، بشأن تنري  الرقابة ادلومية وقوانني اجلمااعت املحليةبني تنري  الافقات العم

ابلدلية هيئات تسىم " جلان ىلع الافقات اليت تربمها. حيث استحدث قانونا الوقاية و
،  ي حني ينص تنري  الافقات ىلع أن بالرقابة ادلاالية املشار إيلها " تكلفاملناقاة 

إىل عدم انشاء  أّدىهو ما طألرفة وتقيي  العروض، وتت  تلك الرقابة بواسطة جلان فتح ا
ما يقرره تنري  الافقات العمومية، اقاكتفاء باليت تنص القوانني ىلع إنشائها واهليئات 

ناها ىلع تمثيل " و تربة املسجدة  ي " جلان املناقاةاملع ىلع الرغ  من الضمانات
 .ني ضمن مكّوناتهااملنتخبني املحلي

فة وتقيي  يضاف إىل ما سبق، أن اإلبقاء ىلع وصف أعمال جلان فتح اطألر            
، مرااعة املالحة املتعاقدة هلا رةو، ىلع الرغ  من تقرير رضالعروض "باقاقرتاحات "

ىلع االف ما قررته بعض انلر  ذلك و يرها ىلع أنها " هيئة استشارية ".اويؤّدي إىل ت
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سلطة اختاذ القرارات رصاحًة املقارنة من منح جلان الرقابة ادلاالية " جلان ابلت " 
 .واجهة املالحة املتعاقدة والغريامللزمة  ي م

، اليت اجلمااعت املحليةرجية ىلع صفقات بالنسبة للرقابة القبلّية اخلا وأما            
ّوع أعضاء نىلع الرغ  من ت، وف بها املراقب املايليكل  ف بها جلان الافقات وكل  ت  

دورها ىلع عنارص مؤهلة  ي عّدة ميادين، و اشتماهلاان الافقات ىلع املستوى املح،ّي، وجل
الافقة  اتلحضري إلبرامالضاهر  ي " احلد " من جتاوزات املالحة املتعاقدة  ي مرحلة 

ت املتخذة تمهيدا إلبرام دورها اهلام  ي نرر الطعون ضد بعض اقاجراءاالعمومية، و
تقلل من جهودها  ي حتقيق ة نقائص تعرتي مهامها الرقابية وفإن هناك عدّ  الافقات.
 .ابرام الافقات اليت ختتص بنررها مرشوعية

واإلرشاف ىلع جلان  تسيري إن إعطاء مسؤول املالحة املتعاقدة صالحيات ال             
انفراده  حيث أن ل الرقابية اليت تقوم بها،، يؤثّر بشلك مبارش ىلع ربيعة اطأعماالافقات

 ،إدراج ملفات ل  تكن مربجمة مسبقاإماكنية تعديله بو ،بتحديد جدول اطأعمال
قرر املفلف بدراسة مرشوع الافقة، وإدارة املناقشات وحريته الاكملة  ي تعيني امل
مبدأ  اهدار موعد اجللسات إلخ...لك ذلك يؤدي إىل ااتياروالسماح بتدال اطأعضاء، و
ليت ينبيغ الرتكزي عليها نلجاحها، اهمال اجلوانب اهلامة او ،مجاعية رقابة جلان الافقات

قيت غري املناسب لعقد اقاجتمااعت، يودّل الضغط ىلع أعضائها من االل ااتيار اتلوو
 فردي وفقا إلرادة ااتيار املقرر بشلكاملربجمة للك جلسة، وة حج  امللفات زيادو

 .الرئيس وحده وليس وفقا نلرام تناويب حمدد سلفا

سمح بوجود ، قد يىلع بعض الوثائق دون غريها اقتاار ارالع اطأعضاءكما أن             
ئق اليت الوثايّطلع اطأعضاء إقا ىلع املحارض واتلقارير وفال  أاطاء قا يمكن تداركها.
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العروض املقدمة  ليس هل  الرجوع إىل أصولادها من قبل املالحة املتعاقدة، ويت  اعد
ت فتح اطألرفة ليس هل  حق اقارالع ىلع سجالمن املتنافسني واتلأكد من حمتوياتها، و

 .أكد من قانونية اجتمااعت الفتح واتلقيي اتلوتقيي  العروض و

ما قرره تنري  الافقات  قات ىلع املحّك،الاف ما جيعل من رقابة جلانو            
 .رر اتلجاوز " من قبل اطأمر بالرصفالعمومية من اماكنّية " جتاوز " رقابتها باختاذ " مق

، فإنه تقريره حيمل خمالفة فروضة ىلع اختاذ مثل ذلك املقررىلع الرغ  من الرشوط املو
 
 
  رجية من أجلها.اخلاية لبنرام الرقابة الق سس  واضحة للغاية اليت أ

 
س اطأاري س  حيث أ

" املطبقة ىلع الافقات العمومية.  اتلنريميةجل " احرتام اطأحاكم الترشيعية ومن أ
فكيف ي سمح لألمر بالرصف باختاذ مقرر جتاوز تأشرية جلان الافقات إذا رفضت 

 ترشيعية؟ليس تها لوجود خمالفات " تنريمية " واطأارية منح تأشري

، ل  ايل ىلع صفقات اجلمااعت املحلية، فإن رقابة املراقب املمن جهة أارى             
 .و يه اطأارى من وجود عدة نقائص وثغراتختل

اتلنري  املطبق ىلع الرقابة السابقة ىلع حيث أن تنري  الافقات العمومية و            
 . اخلطورة  ي هذه املسألةطأهمية وقد قررا حكمني  ي اغية ا امللزتم بها،انلفقات العمومية 

املراقب  فتنري  الافقات العمومية قرر " فرض " تأشرية جلان الافقات ىلع            
الفات قاحظ اطأاري وجود أي خم أما إذا، وجود خمالفات ترشيعية اقاتإقا  ي حاملايل 

ض " منح ليس هل " رفعليه سوى مراسلة إدارته الوصية و، فما املعمول به تتعلق باتلنري 
 .لو قاحظ تلك املخالفاتاتلأشرية و
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السابقة للنفقات اليت يلزتم بها، فقد قرر اماكنية أما اتلنري  املطبق ىلع الرقابة             
ذلك ، ونهائيا جتاوز تأشرية " املراقب املايل  ي حالة رفضه اتلأشري ىلع مرشوع الافقة"

 حمددبالسماح لألمر بالرصف باختاذ " مقرر اتلغايض " وفقا لرشوط متقاربة مع ما هو 
. مما جيعل أيضا رقابة املراقب املايل ز تأشرية جلان الافقات العموميةمقرر جتاوبشأن 

             ." تلجاوزها وعّدها كأن ل  تكن قانونيةىلع املحّك راملا توجد وسيلة " 

الرقابة ابلعدية ملاذا تكتشف هيئات  :السؤال اذلي يرل مطروحا هولك فإن ذل            
هل  .ار، عيوا وثغرات تعرتي ابرام وتنفيذ الافقات العموميةباستمرىلع املال العام 

 عدمو ضعفو، أم ملحدودية  يمكن أن ترهر قبل ابرام الافقةطأن تلك العيوا قا
ات بطرق غري افالحها  ي تويق ابرام الافقعدم و، الرقابة القبليةأيلات فاعلية 
 ؟مرشوعة

قا  اثلغرات اليت تعرتي ابرام الافقات العموميةيرهر نلا جليا، أن العيوا و            
، برشط أن تمارس يمكن أن تكون افية أو اغمضة، ويمكن منعها وحمارصتها

اصالح اطأيلات  ذلك من االل، واخلارجية ىلع أكمل وجهدلاالية والرقابة القبلية ا
عقبات الكثرية اليت حتول بينها وبني حتقيق جتاوز السؤولة عن حتقيق تلك الرقابة، وامل

 .اطأهداف املرجوة منها

منها ااصة اعتماد مبدأ العلنية ، ذللك من املستحسن اختاذ بعض اتلدابري            
 ي ذلك اماكنية ارالع ، بما والشفافية  ي لك مراحل واجراءات ابرام الافقات العمومية

تتخذها املالحة القرارات اليت واجلهات الرقابية ىلع الوثائق والسجالت و " املهتمني "
  العروض، وسجالت الفتح تشكيل أعضاء جلان فتح اطألرفة وتقيي ، مثل قراراملتعاقدة

 .علنية لك جلسات الفتح واتلقيي ، وعلنية جلسات جلان الافقاتتقرير واتلقيي ، و
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ليني ىلع للمنتخبني املحالفرصة للفئات الشابة املؤهلة و اتاحةكما ينبيغ             
الرقابة ادلاالية ىلع الافقات  حتميله  جانبا من مسؤويلةمستوى اجلمااعت املحلية، و

وكما يتطلب اطأمر وضع نرام داا،ي  .لعقود اليت تربم باس  ابلدليات والوقاياتاو
 .العروض تقيي جلان فتح اطألرفة و سري وفقهتؤسس و، تنموذيج

إرشاك لك دأ اجلماعية  ي عمل جلان الافقات، وجتسيد مبهذا، ومن الرضوري            
اعداده سلفا قبل اجللسة بوقت قرارات املتعلقة جبدول اطأعمال واطأعضاء  ي اختاذ ال

ماح بمنح عدم السلك اطأعضاء، و ااتيار املقرر بشلك تناويب علين  ي حضورو ،اك ي
 .هلؤقاء اطأعضاء مهما اكنت الرروفاتلأشرية إقا  ي حالة حضور اطأغلبية املطلقة 

جلان الافقات ىلع املراقب ااعدة انلرر  ي " فرض " تأشرية وما جيب اختاذه هو           
املالحق ة الاكملة ىلع مشاريع الافقات وممارسة الاالحيات الرقابيّ تمكينه من املايل، و
ااعدة انلرر  ي تقرير منح اطأمر بالرصف و .ار بايق انلفقات العمومية اطأارىىلع غر

ائج انلتهيئات الرقابة القبلية اخلارجية، وفرض رقابتها الشاملة و سلطة جتاوز تأشرية
رضورة اطأاذ بعني اقاعتبار للمقابل املادي وذلك مع  .اليت تتوصل إيلها  ي مواجهته

فليس من املناسب منح  القبلية، ومساواته   ي ذلك. الرقابة منوح للقائمني ىلع تنفيذامل
تعويضات، وحرمان أعضاء جلان فتح للأعضاء جلان اتلحكي  ضاء جلان الافقات وأع

 .اطألرفة وتقيي  العروض منها

 ناوص تنري  الافقات إزالة اتلعارض القائ  بني ويف اطأاري يتطلب الوضع            
الفال  ي ربيعة اللجنة املفلفة بتحقيق الرقابة قاية وابلدلية، والعمومية وقانويّن الو

تشجيع ثقافة اقاعرتاض ىلع و .ورضورة ضمها للمنتخبني املحلينيالقبلية ادلاالية، 
رض تمكني املعرتضني من عاملشتبه  ي خمالفتها للقانون، و قرارات املاالح املتعاقدة
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ىلع مستوى جلان الافقات ات ذلك تبسيط اجراءاداعءاته  واقاصغاء ملطابله ، و
اتلأهيل املناسب وذلك مع اقاهتمام باتلكوين و .املحلية وىلع مستوى املحاك  اإلدارية
اشرتاط أثناء تكليفه  بمهامه ، ومية قبل وللقائمني ىلع رقابة الافقات العمو

 .هاماملسبق كرشط للتفليف بتلك املاتلكوين املتخاص 
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 قائمة املالحق

 .142-22رسيان املرسوم الرئايس رقم  يرشح كيفية بدءيتعلق  30/1322منشور وزير املايلة رقم -2
 توضيح قانوين صادر عن قسم الصفقات العمومية يتعلق بأعضاء جلان فتح األظرفة وتقييم العروض-1
 يم العروضاألظرفة وتقي توضيح قانوين صادر عن قسم الصفقات العمومية يتعلق بأعضاء جلان فتح-0
 توضيح قانوين صادر عن قسم الصفقات العمومية يتعلق بإبرام الصفقات وفق الرتايض البسيط.-4
 يتعلق بإشهارات واعالنات اهليئات العمومية. 32/1334منشور رئيس احلكومة رقم -2
 لية.تتعلق بإشهارات واعالنات اجلمااعت املح 1026/1336مراسلة رئيس احلكومة رقم -6
 توضيح قانوين صادر عن قسم الصفقات العمومية يتعلق باتلوقيع باحلروف األوىل.-2
 توضيح قانوين صادر عن قسم الصفقات العمومية يتعلق بشهادات حسن اتلنفيذ.-8
 املتعلق برتقية االنتاج ذي املنشأ اجلزائري. 046/1322مراسلة الوزير األول رقم -9

 املتعلق برتقية االنتاج ذي املنشأ اجلزائري. 2221/1322ومراسلة وزير املايلة رقم 
 توضيح قانوين صادر عن قسم الصفقات العمومية يتلق باإلقصاء من املشاركة يف الصفقات.-23
 توضيح قانوين صادر عن قسم الصفقات العمومية يتعلق بصفقات الطلبات.-22
 .رتشحنيكمال ملفات املتوضيح قانوين صادر عن قسم الصفقات العمومية يتعلق باست-21
 توضيح قانوين صادر عن قسم الصفقات العمومية يتعلق باالستعالم عن قدرة املرتشحني.-20
 مقرر يتضمن تشكيل جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض.-24
 توضيح قانوين صادر عن قسم الصفقات العمومية يتعلق بانلظام ادلاخيل للجان الصفقات.-22
 ر عن قسم الصفقات العمومية يتعلق بتعويضات أعضاء جلان الصفقات.توضيح قانوين صاد-26
 توضيح قانوين صادر عن قسم الصفقات العمومية يتعلق بماكن انعقاد جلان الصفقات.-22
 توضيح قانوين صادر عن قسم الصفقات العمومية يتعلق بتعيني مقرر بلجان الصفقات.-28
 يتضمن جتاوز رفض منح اتلأشري.مقرر -29
 نموذج مذكرة الرفض انلهايئ ونموذج مقرر اتلغايض.-13
 أهم الوثائق واملحارض والشهادات املتعلقة بإبرام صفقات اجلمااعت املحلية.-12
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 .1891، مرص، العريب
سمري صادق، العقد اإلداري يف مبادئ اإلدارية العليا، اهليئة املرصية العامة للكتاب، -11

 .0990القاهرة، 
،  0القضاء اإلداري، طتصاصات تنظيم واخ" انون املنازاعت اإلدارية ، قرشيد خلويف-ـ 11

 .0222اجلزائر، ، د م ج
داري يف الفرتة ما بني اإلصدار القرار اإلعبد العزيز السيد اجلوهري، القانون و- 12

 .0222اجلزائر، ، ، د.م.ج0والشهر، دراسة مقارنة، ط 
عمار عوابدي، عملية الرقابة القضائية ىلع أعمال اإلدارة العامة يف انلظام اجلزائري، -13

 .0991اجلزائر، م ج،  د



 قائمة املراجع

 

196 

 

عمار عوابدي، نظرية القرارات اإلدارية بني علم اإلدارة والقانون اإلداري، دار هومه، -14
 .0222اجلزائر، 

 .0222 اجلزائر، عيل فياليل، االلزتامات )انلظرية العامة للعقد(، موفم للنرش،-15
 اجلزائر، اإلدارية، دار هومه،حلسني بن شيخ أث ملويا، مبادئ اإلثبات يف املنازاعت -11

0220. 
 اجلزائر،  ـ حلسني بن شيخ أث ملويا، قضاء االستعجال يف املواد اإلدارية، دار هومه،17

0201. 
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 ثانيا: املراجع املتخصصة
 باللغة العربية-أ
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 ادلكتوراهرسائل -1        
احلاج بدر ادلين عيل، جرائم الفساد وآيلات ماكفحتها يف الترشيع اجلزائري، رسالة -1
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Le risque pénal -, LE MONITEUR, 2001.  
3- LLORENS François & SOLER- COUTEAUX Pierre, Code des 
marchés publics, LITEC, 1999. 
4-SCHULTS Patrick, Éléments du droit des marches publics, 2èm 
édition, L.G.D.J, Paris, 2002. 
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 ثاثلا: املقاالت 
اجلزائر بني احلقيقة القانونية واملمارسة ، استقاليلة اجلمااعت اإلقليمية يف ثابيت بوحانة-1

ة العلوم القانونية واإلدارية والسياسية، لكية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة ، جملالعملية
 .22، العدد 0201، أيب بكر بلقايد، تلمسان

قد يف ماكفحة الفساد يف العقود ، دور الطعن أالستعجايل السابق للتعاـ حليمة بروك2
جامعة حممد خيرض، والصفقات العمومية، جملة املفكر، لكية احلقوق والعلوم السياسية، 

 .00العدد  ،0200 ،بسكرة
اكفحته يف إطار الصفقات العمومية، جملة دفاتر مي، الوقاية من الفساد وـ محزة خرض3

لكية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة   جوان  ،السياسة والقانون
 .22، العدد 0200

نفيذ أحاكم اإللغاء الصادرة إلزام اإلدارة بت، مدى فعايلة اجلزاءات يف دايم بلقاسم-4
السياسية، جامعة العلوم ضدها، جملة العلوم القانونية واإلدارية والسياسية، لكية احلقوق و

 .02، العدد 0202، أيب بكر بلقايد، تلمسان
ة لالنفصال يف ، مدى قبول الطعن باإللغاء يف القرارات القابلحممد سمري حممد مجعة-5

، مرص، جملة ابلحوث القانونية واالقتصادية، جامعة املنصورة ،الفرنيساملرصي وانلظامني 
 .98العدد ، 0211أبريل 

ة واملوارد يف ادلولة اإلسالمية، جملة قضايا ، الرقابة املايلعبد الرمحان حممد بدويـ 1
 .132 العدد .0229، يناير مرصوزارة األوقاف، ، إسالمية

ة من منظور االقتصاد اإلساليم واالقتصاديات املعاةرة، الرقابة املايل، ـ عبد القادر موفق7
جوان ، صادية واتلجارية وعلوم التسيري، لكية العلوم االقتجملة أحباث اقتصادية وإدارية

 .22، العدد 0229
اإلدارية، جملة املفكر، لكية احلقوق ، سلطة اإلدارة يف توقيع اجلزاءات ـ عبد القادر درايج8

  .02، العدد 0200وم السياسية، جامعة حممد خيرض، بسكرة، والعل
لصفقات العمومية وآيلات محايتها، جملة االجتهاد ، انلظام القانوين لـ فيصل نسيغة9

 .22، العدد 0229، والعلوم السياسية، جامعة حممد خيرض، بسكرة، لكية احلقوق القضايئ
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، عاقدي يف جمال الصفقات العمومية، القضاء االستعجايل قبل اتلحممد مهدي لعالم-11
  .25العدد ، 0215يونيو ، جملة الكرتونية، االقتصاديةلة املرصية لدلراسات القانونية واملج

 رابعا: انلصوص القانونية 
 واألوامرالقوانني -أ
، 0211فرباير  01املوافق  1933ربيع األول اعم  09املؤرخ يف  20-10القانون رقم -1

 .08/20/0210، املؤرخة يف 10/0210عدد  ج ر ج ج،، بالواليةاملتعلق 
، 0211يونيو سنة  00املوافق  1930 رجب اعم 02مؤرخ يف  12-11القانون رقم ـ 2

 .0211يويلو  23املؤرخة يف  30/0211عدد  ،ج ر ج جاملتعلق بابلدلية، 
اعم،  1901حمرم  01املوافق  0229ة فرباير سن 02مؤرخ يف  21-29القانون رقم  3

مارس  29، مؤرخة يف 19/0229 ، عدديتعلق بالوقاية من الفساد وماكفحته، ج رج ج
0229. 

، 0229نوفمرب سنة  19املوافق  1900شوال اعم  00مؤرخ يف  10-29قانون رقم ال-4
املوافق  1900اعم  مجادى اثلانية 18املؤرخ يف  23-29يتضمن املوافقة ىلع األمر رقم 

عدد  ج، ، ج ر جاألسايس العام للوظيفة العمومية املتضمن القانون، و0229ييويلو 15
 .15/11/0229، املؤرخة يف 00/0229
يويلو سنة  09املوافق  0101 مجادى األوىل اعم 09مؤرخ يف  22-22األمر رقم -5

، معدل 0222يويلو  02، مؤرخة يف 12/0222ج ر ج ج، عدد املتعلق باملنافسة، ، 0222
يونيو  02املوافق  0109اعم  مجادى اثلانية 00املؤرخ يف  00-22متمم بالقانون رقم و

متمم بالقانون رقم ، معدل و0222يويلو  0، مؤرخة يف 22/0222، ج ر ج ج، عدد 0222
، ج ر ج ج، عدد 0202غشت  02املوافق  0120ان اعم رمض 2مؤرخ يف  02-22
 .0202غشت  02، مؤرخة يف 12/0202
املتعلق ، 0992يويلو سنة  02املوافق  0102صفر اعم  09املؤرخ يف  02-92األمر رقم -1

 0120رمضان اعم  02مؤرخ يف 20-02معدل ومتمم باألمر رقم بمجلس املحاسبة، 
، 22/0202املحاسبة، ج ر ج ج، عدد: املتعلق بمجلس ، 0202غشت سنة  02املوافق 

 .0202مؤرخة يف أول سبتمرب 
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 0992غشت سنة  02املوافق  0100حمرم اعم  01مؤرخ يف  00-92القانون رقم -7
 .0992أوت  02، مؤرخة يف 22/0992مومية، ج ر ج ج، عدد يتعلق باملحاسبة الع

ج ج، ج ر  ،0921يويلو  22، املؤرخ يف بقوانني املايلةاملتعلق  02-21القانون رقم -8
ج ، ج ر 0922يناير  00املؤرخ يف  22-22املتمم بالقانون رقم ، املعدل و02/0921 عدد
 20املؤرخ يف  01-29القانون رقم و. 0992-20-02مؤرخة يف  ،20/0922عدد ج، 

 .0992-20-22، مؤرخة يف 20/0992عدد  ،ج ج ج ر ،0929ديسمرب
، 0929ديسمرب  20املوافق  0122اعم صفر  00 مؤرخ يف 29-29رقم  القانون-9

-00-20، مؤرخة يف 22/0929، ج ر ج ج، عدد 0922املتضمن قانون املايلة لسنة 
0929. 

 املراسيم الرئاسية-ب
سبتمرب  19املوافق  1939اعم ذي احلجة  0املؤرخ يف  090-15ملرسوم الرئايس رقم ا-1

عدد  ج ر ج ج، ،وتفويضات املرفق العام، املتضمن تنظيم الصفقات العمومية 0215
  .0215-28-02مؤرخة يف ، 52/0215
، 0215مايو سنة  09املوافق  1939شعبان  8مؤرخ يف  192-15رقم  رسوم رئايسامل ـ2

ديد القواعد اخلاصة املرتبطة حتطعات إدارية داخل بعض الواليات ويتضمن إحداث مقا
 .31/25/0215، املؤرخة يف 08/0215عدد  ،بها، ج ر ج ج

املتضمن تنظيم الصفقات  ،0202أكتوبر  22املؤرخ يف  022-02املرسوم الرئايس رقم -3
يف املؤرخ  92-00املرسوم الرئايس رقم املتمم ب، املعدل و22 ، عددج ج ، ج رالعمومية

يف املؤرخ  02-00املرسوم الرئايس رقم ، و01/0200، عدد ج ج، ج ر 20/22/0200
يف املؤرخ  22-02املرسوم الرئايس رقم ، و20/0200 عدد ،ج ج ، ج ر02/20/0200
 .20/0202، عدد ج ج ، ج ر02/20/0202
 املراسيم اتلنفيذية-ت
 01املوافق  0122م مجادى األوىل اع 00املؤرخ يف  002-01املرسوم اتلنفيذي رقم -1

يات منحها ألعضاء جلان الصفقات كيف، حيدد مبالغ اتلعويضات و0201مارس سنة 
 املفلفني بكتابات جلان الصفقات، املسؤولنيوأعضاء جلان حتكيم املسابقات واملقررين و

 . 0201أبريل  20، املؤرخة يف 09/0201ج ر ج ج، عدد 
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نوفمرب  00املوافق  0120ذي احلجة اعم  02املؤرخ يف  220-00املرسوم اتلنفيذي رقم  ـ2
-00-02، مؤرخة يف 21/0200، املنظم ملصالح الرقابة املايلة، ج ر ج ج، عدد 0200سنة 

0200 . 
سبتمرب سنة  02املوافق  1930شوال  00مؤرخ يف  339-11رسوم تنفيذي رقم م-3

، ج ر ج ج ،موظيف إدارة اجلمااعت اإلقليمية، يتضمن القانون األسايس اخلاص ب0211
 .09/28/0211، املؤرخة يف 50/0211عدد 
 19املوافق  1930 ربيع اثلاين اعم 11املؤرخ يف  019-11املرسوم اتلنفيذي رقم -4

يتضمن املوافقة ىلع انلظام ادلاخيل انلموذيج للجنة الصفقات  0211مارس سنة 
 0211مارس  13مؤرخة يف  ،19/0211، عدد ج ر ج جية، العموم

يويلو  02املوافق  0109ربيع األول اعم  09املؤرخ يف  002-92املرسوم اتلنفيذي رقم -5
يويلو  02، مؤرخة يف 20/0992ج ر ج ج، عدد ،املتعلق بنفقات ادلولة للتجهزي 0992
0992. 

 01املوافق  0102ادى األوىل اعم مج 09يف  املؤرخ 101-90ـ املرسوم اتلنفيذي رقم 1
، ج ر ج ج ، عدد السابقة للنفقات اليت يلزتم بها ، املتعلق بالرقابة0990نوفمرب سنة 

-29رسوم اتلنفيذي رقم ، معدل و متمم بامل 0990نوفمرب  02، مؤرخة يف  20/0990
، ج ر ج ج ، عدد  0229نوفمرب سنة  01املوافق  0122ذي احلجة اعم  02املؤرخ يف  221

 . 0229نوفمرب  02، مؤرخة يف  22/0229: 
املحاسبني  ، املتعلق بتعيني0990سبتمرب 22املؤرخ يف  200-90املرسوم اتلنفيذي رقم  ـ7

-22، املعدل و املتمم باملرسوم اتلنفيذي رقم 12عدد ج ج ، العموميني و اعتمادهم، ج ر 
 . 21، ج ر ، عدد :  0222يناير  09املؤرخ يف  10
مارس  00املوافق  1912مؤرخ يف أول رمضان اعم  88-82املرسوم اتلنفيذي رقم -8
املتعلق بسلطة اتلعيني والتسيري اإلداري، بالنسبة للموظفني وأعوان اإلدارة  1882نة س

طابع اإلداري، ج ر ج ج، عدد املؤسسات العمومية ذات اليات وابلدليات واملركزية والوال
 .09/23/1882، املؤرخة يف 13
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 القرارات الوزارية-ث
 19املوافق  1939 رمضان اعم 00، مؤرخ يف املحليةقرار وزير ادلاخلية و اجلمااعت -1

الرتب املنتمية ، حيدد كيفيات تنظيم اتلكوين اتلحضريي لشغل بعض 0215يويلو سنة 
، ج ر ج ج ، عدد خلاصة بإدارة اجلمااعت اإلقليمية، ومدته وحمتوى براجمهلألسالك ا

 . 0215سبتمرب  00، املؤرخة يف  51/0215
، 0219أبريل  08املوافق  1935مجادى اثلانية اعم  08ؤرخ يف مشرتك مقرار وزاري -2

، للمؤسسات الصغرية واملتوسطةويم املحدد كيفية احتساب املنح اتلفضييل للطلب العم
 .0219-25-01املؤرخة يف  32/0219، عدد ج.ر.ج.ج

، حيدد 0200يويلو سنة  9املوافق  0122م شعبان اع 09قرار وزاري مشرتك مؤرخ يف -3
ملراقبة املايلة يف كذا تنظيم مصالح اعدد املراقبني املايلني واملراقبني املايلني املساعدين و

  .0202مايو  02، مؤرخة يف 09/0202ج، عدد  ماكتب وفروع، ج ر ج
، 0202مايو سنة  9املوافق  0120م مجادى األوىل اع 01قرار وزاري مشرتك مؤرخ يف -4

، واملطبقة ىلع مزيانيات ابلدلياتحيدد رزنامة تنفيذ الرقابة السابقة للنفقات اليت يلزتم بها 
 . 0202يونيو  9، مؤرخة يف  21/0202ج ر ج ج ، عدد : 

 انلصوص القانونية األجنبية-ج
( يتعلق 0213-3-02) 1939مجادى األوىل  9الصادر يف  02102398املرسوم رقم -1

  .0219-9-9، مؤرخة يف 9192املغربية، عدد  جلريدة الرسمية، ابالصفقات العمومية
دة الرسمية اجلري ،املزايداتاملتعلق باملناقصات و 1889لسنة  98القانون رقم -2

 .1889 مايو 29املؤرخة يف ، 1889/مكرر  18، رقم جلمهورية مرص العربية
 يف امللتقيات خامسا: املداخالت

، 25ر، املداخلة رقم ئازجلا يف لعموميةا لصفقةا يف لحقملا على لرقابةسهام شقمطي، ا-1
امللتىق الوطين السادس حول دور قانون الصفقات العمومية يف محاية املال العام )املنعقد 

، منشور ىلع موقع (، لكية احلقوق، جامعة ادلكتور ييح فارس املدية0213-25-02يوم 
 الفلية.
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سهام بن داعس، مدى فعايلة قانون الصفقات العمومية يف محاية املال العام، املداخلة -2
امللتىق الوطين السادس حول دور قانون الصفقات العمومية يف محاية املال العام ، 21رقم 

 .(، لكية احلقوق، جامعة ادلكتور ييح فارس املدية0213-25-02يوم )املنعقد 
عبد الرمحان طويرات، الرقابة اإلدارية ادلاخلية كوسيلة تلكريس الشفافية يف الترشيع -3

اجلزائري، امللتىق الوطين السادس حول دور قانون الصفقات العمومية يف محاية املال العام 
 .ة احلقوق، جامعة ادلكتور ييح فارس املدية(، لكي0213-25-02)املنعقد يوم 

ـ عبد احلكيم حططاش وزيتوين هند، مدى مالئمة نظام الصفقات العمومية يف اجلزائر 4
، املؤتمر ادلويل حول تقييم أثار 0201ـ  0220تلجسيد برامج االستثمارات العامة للفرتة 

مار وانلمو االقتصادي خالل برامج االستثمارات العامة وانعاكساتها ىلع التشغيل واالستث
 .0201مارس  00/00، 20صادية، جامعة سطيف، لكية العلوم االقت0201ـ  0220الفرتة 

حممد مخييس بن رجم وحكيمة حلييم، الفساد اإلداري واملايل: مدخل لظاهرة غسيل -5
الرشاكت كآيلة للحد من الفساد اإلداري  األموال وانتشارها، امللتىق الوطين حول حوكمة

واملايل، لكية العلوم االقتصادية واتلجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيرض بسكرة، 
 .0200ماي  2-2املنعقد يويّم 

حممد فقري، رقابة القضاء اإلداري ىلع الصفقات العمومية قبل إبرامها يف الترشيع -1
امللتىق ، 19املداخلة رقم  ،لة وقائية حلماية املال العاماجلزائري والترشيع املقارن ــ وسي

مايو  02الوطين السادس حول دور قانون الصفقات العمومية يف محاية املال العام، يوم 
 .، لكية احلقوق، جامعة ادلكتور ييح فارس، املدية0213

العام، نادية تياب، تكريس مبدأ املنافسة يف جمال الصفقات العمومية محاية للمال -7
امللتىق الوطين السادس حول دور قانون الصفقات العمومية يف محاية  ،02املداخلة رقم 

 .(، لكية احلقوق، جامعة ادلكتور ييح فارس املدية0213-25-02املال العام )املنعقد يوم 
 سادسا: اتلقارير وادلراسات

الشعيب الوطين الصادر عن جلنة الشؤون املايلة باملجلس  29/93/0215اتلقرير رقم -
 .0215، ادلورة اخلريفية، نوفمرب 0219اخلاص بمرشويّع نفقات التسيري واتلجهزي لسنة 

 .0200وزارة املايلة مخسون سنة من اإلجناز، مديرية االتصال، وزارة املايلة، -
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 الصفحة الفهرس
 أ شكر وتقدير

 ب قائمة بأهم املخترصات
 10 املقدمة 

 00 الرقابة القبلية ادلاخلية ىلع صفقات اجلمااعت املحلية: الفصل األول
 01 العروضتقييم تنظيم جلنة فتح األظرفة و :املبحث األول

 01 تقييم العروضاملطلب األول: تشكيل جلنة فتح األظرفة و
 01 تقييم العروضهة الُمنشأة للجنة فتح األظرفة و: اجلالفرع األول

الواليات وييم العروض ىلع مستوى الواليات تقتشكيل جلنة فتح األظرفة وأوال: 
 املنتدبة

01 

 06 العروض ىلع مستوى ابلدلياتتقييم تشكيل جلنة فتح األظرفة وثانيا: 
 07 تقييم العروضالفرع اثلاين: أعضاء جلنة فتح األظرفة و

 08 أن يكون أعضاء اللجنة موظفني  أوال: 
 10 أن يكون أعضاء اللجنة مؤهلني  ثانيا: 
 11 أن يكون أعضاء اللجنة تابعني للمصلحة املتعاقدة  ثاثلا: 
 11  أن يتم اختيار أعضاء اللجنة لكفاءتهم  رابعا: 

 11 تقييم العروضالت عدم تدخل جلنة فتح األظرفة و: حالفرع اثلالثا
 12 املربمة يف حاالت االستعجال امللح    الصفقاتأوال: 
 12 ن  االنرتلصفقات املتعلقة بتاكيلف املاء والغاز والكهرباء واهلاتف واثانيا: 
 12 الصفقات املربمة وفقا إلجراء الرتايض البسيط  ثاثلا: 

 16 تقيم العروضقواعد سري جلنة فتح األظرفة و :املطلب اثلاين
 17 رشوط طلب العروضالفرع األول: أشاكل و

 17 طلب العروض  أشاكلأوال: 
 18 رشوط طلب العروضثانيا: 
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 18 إشهار طلب العروض -أ
 11 بيانات طلب العروضب ـ 
 10 كيفية حتضري العروض أجل و-ج 

 11 : قواعد فتح األظرفة  الفرع اثلاين
 11 القواعد العامة يف فتح األظرفةأوال: 
قواعد فتح األظرفة يف حاليّت طلب العروض املفتوح وطلب العروض املفتوح ثانيا: 

 مع اشرتاط قدرات دنيا 
11 

 17 قواعد فتح األظرفة يف حالة طلب العروض املحدود ثاثلا: 
 18 قواعد فتح األظرفة يف حالة املسابقة رابعا: 
 13 قواعد فتح األظرفة يف حالة الرتايض بعد االستشارةخامسا: 

 11 : قواعد تقييم العروض الفرع اثلالث
 10  قد تأهيل املتعامل املتعالقواعد العامة يف تقييم العروض ومعايري اختيار واأوال: 
 10  القواعد العامة يف تقييم العروض -أ
 10  القواعد املشرتكة يف تقييم العروض ـ 0
 11 قواعد تقييم الرتشيحاتـ 1
 11 قواعد تقييم العروض اتلقنيةـ 1
 11  تأهيل املتعامل املتعاقد معايري اختيار و-ب
 11 معايري اختيار املتعامل املتعاقدـ 0
 11 تأهيل املتعامل املتعاقدـ 1

تقييم العروض باالستعانة بلجنة تقنية أو جلنة حتكيم أو تنظيم اجتمااعت مع ثانيا:
 املتعاملني االقتصاديني

12 

 12 االستعانة بلجنة تقنية -أ
 16 االستعانة بلجنة حتكيم -ب
 13 تنظيم اجتمااعت مع املتعاملني االقتصاديني -ج

 21 تقييم العروضنتائج أعمال جلنة فتح األظرفة و :اثلايناملبحث 
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 21 تقييم العروضصور اقرتاحات جلنة فتح األظرفة و: املطلب األول
 21 : اقرتاح إقصاء الرتشيحات والعروض وعدم جدوى اإلجراءالفرع األول

 20 اقرتاح إقصاء ترشيحات وعروض املرشحنيأوال: 
 20  إقصاء الرتشيحات أ ـ 
 21  إقصاء العروض ب ـ 
 21  اقرتاح عدم جدوى اإلجراءثانيا: 
 21 إعالن عدم جدوى اإلجراء لعدم استالم أي عرض-أ
 21  إعالن عدم جدوى اإلجراء لعدم مطابقة أي عرض-ب
 22  إعالن عدم جدوى اإلجراء لعدم ضمان تمويل احلاجات-ج

 22 : اقرتاح رفض العرض املقبول  الفرع اثلاين
 26  رفض العرض املقبول منعا حلدوث وضعية احتاكرية أوال: 
 27 رفض العرض املقبول بسبب اخنفاض العرض املايل للمتعهدثانيا: 
 28   رفض العرض املقبول بسبب املبالغة يف العرض املايل للمتعهدثاثلا: 

 28 : اقرتاح املنح املؤق  للصفقةالفرع اثلالث
 23 املؤق  للصفقةرشوط إعالن املنح أوال: 
 23  نرش إعالن املنح املؤق  للصفقة أ ـ 
 23  أجال تبليغ املنح املؤق  للصفقة ب ـ 
 61 الزتامات احلائز املؤق  للصفقةثانيا: 
 60 الزتامات املصلحة املتعاقدة جتاه احلائز املؤق  للصفقةثاثلا: 

 61 تقييم العروضنتائج أعمال جلنة فتح األظرفة و : تقييماملطلب اثلاين
 61   العروض تقييمفتح األظرفة و : الطبيعة القانونية نلتائج أعمال جلنةالفرع األول

 61 تقييم العروضالطبيعة القانونية ألعمال واقرتاحات جلنة فتح األظرفة وأوال: 
 61 الطبيعة القانونية لقرارات املصلحة املتعاقدة قبل إبرام الصفقة العمومية ثانيا: 

 67 ضتقييم العروفتح األظرفة و: انلقائص املؤثرة يف أعمال جلنة الفرع اثلاين
 68   حتديد سري أعماهلانلقائص املتعلقة بتشكيل اللجنة واأوال: 
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 68  انلقائص املتعلقة بمهام اللجنة ثانيا: 
عروض ىلع تقييم الالفرع اثلالث: تدابري تفعيل وترقية عمل جلنة فتح األظرفة و

 مستوى اجلمااعت املحلية
71 

 71 األخذ بالتشكيل املتاكمل ألعضاء اللجنةأوال: 
 71  وضع نظام نموذيج لسري أعمال اللجنة ثانيا: 
 71  روض طلبات العإعداد دفاتر اتلعليمات اخلاصة و انلص ىلع دور اللجنة يفثاثلا: 
 71  اللجان اتلقنية املتصلة بها يد معايري حمددة إلنشاء اللجان وحتدرابعا: 
ت قوانني اجلمااعالصفقات العمومية وإزالة اتلعارض القائم بني تنظيم خامسا: 
    بصدد هيئات الرقابة القبلية ادلاخلية  املحلية

71 

 77 الرقابة القبلية اخلارجية ىلع صفقات اجلمااعت املحلية :الفصل اثلاين
 78 لصفقاتجلان ا: رقابة املبحث األول
 73 قواعد سريهاو لصفقاتا جلان: تشكيل املطلب األول

 81 تشكيل جلان الصفقات  األول:الفرع 
 81 تشكيل اللجان املحلية للصفقاتأوال: 
  تشكيل اللجان القطاعية للصفقاتثانيا: 
 81 تعيني أعضاء جلان الصفقاتثاثلا: 

 81 وكتابتها ادلائمة: صالحيات رئيس جلنة الصفقات الفرع اثلاين
 81 صالحيات رئيس جلنة الصفقات أوال: 
 81 صالحيات الكتابة ادلائمة للجنة الصفقاتثانيا: 

 82 : قواعد سري جلان الصفقاتالفرع اثلالث
 82 أوال: جدول األعمال وتعيني املقرر وتنظيم االجتمااعت

 82 جدول األعمالأ ـ 
 87 تعيني املقررب ـ 
 88 االجتمااعتتنظيم ج ـ 
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 83 مثانيا: الزتامات أعضاء اللجان واتلعويضات اليت تمنح هل

 83 الزتامات أعضاء جلان الصفقاتأ ـ 
 31 ةكتابتها ادلائمجلنة الصفقات و أعضاءاتلعويضات اليت تمنح لرئيس وب ـ 

 30 : نتائج أعمال جلان الصفقات املطلب اثلاين
 30 : الفصل يف طعون املتعاملني االقتصاديني الفرع األول

 30 كيفية وآجال الطعن دلى جلان الصفقات املختصة أوال: 
 31 القرارات اليت جيوز الطعن فيها دلى جلان الصفقات املختصةثانيا: 
 31 الطعن يف إعالن املنح املؤق  للصفقة -أ 
 31 إلغاء اإلجراء أو إعالن عدم جدواهالطعن يف قرار إلغاء املنح املؤق  للصفقة أو -ب 
مدى إماكنية الطعن يف قرار اإلقصاء أو استبعاد أحد العروض دلى جلان -ج 

 الصفقات املختصة
31 

 32 نتائج فصل جلان الصفقات املختصة يف الطعون ثاثلا: 
سة ن-أ  32 تائج الفصل يف الطعون املؤسَّ

 36 117-02 من م.ر.ر 71و 81انلصني  ب ـإشاكيلة تطبيق
 37 املالحقالفصل يف مشاريع دفاتر الرشوط والصفقات و :الفرع اثلاين

 37 مستويات حتديد اختصاص جلان الصفقات أوال: 
 33 املالحق ائج رقابة مشاريع دفاتر الرشوط والصفقات ونتثانيا: 
 011 دراسة مشاريع دفاتر الرشوط أ ـ 
 010 دراسة مشاريع الصفقاتب ـ 
 011 دراسة مشاريع املالحق ـ ت 
 011 من مبلغ الصفقة % 01املالحق اليت تتضمن زيادة أو نقصان يفوق -0
 011 من إمجايل مبلغ الصفقة %11أو  %02املالحق اليت تتضمن زيادة بنسبة تفوق -1
 011 املالحق اليت تربم خارج اآلجال اتلعاقدية تلنفيذ الصفقة -1
 012 مالحق ابلدليات صفقات وأحاكم خاصة بمشاريع -د
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 017 ثاثلا: صالحية تأشرية جلان الصفقات 
 017 : تقييم ادلور الرقايب للجان الصفقاتالفرع اثلالث

 018 مدى شمويلة الرقابة القبلّية للجان الصفقاتأوال: 
 018 املعامالت اخلاضعة لإلجراءات املكّيفة-أ
 013 االستعجال امللحاملربمة يف حاالت " الرضورة " و الصفقات-ب
 001 الصفقات اليت يتم تسويتها بعد تنفيذها-ج

 001 الطبيعة القانونية تلأشرية جلان الصفقاتثانيا: 
 001 مدى جواز الطعن يف مقرر تأشرية أو رفض تأشرية جلنة الصفقات -
 000 مستوى اجلمااعت املحلّيةأهم املعوقات أمام عمل جلان الصفقات ىلع ثاثلا: 
 001 املعوقات املتعلقة بنظام عمل جلان الصفقات العمومية-أ
 001 املعوقات املتعلقة باتلكوين املتفاوت ألعضاء جلان الصفقات-ب
 001 ـ املعوقات انلاجتة عن استخدام " مقرر جتاوز تأشرية جلان الصفقات ت

 007 رقابة املراقب املايل ىلع صفقات اجلمااعت املحلّية :املبحث اثلاين
مهام املراقب املايل ىلع مستوى املطلب األول: تنظيم مصلحة الرقابة املايلة و

 اجلمااعت املحلية
008 

 008 : تنظيم مصلحة الرقابة املايلةالفرع األول
 008 إنشاء مصالح الرقابة املايلة ىلع املستوى املحيلأوال: 
 003 تقسيم عمل مصالح الرقابة املايلة ىلع املستوى املحيل  ثانيا: 

 010 : مهام املراقب املايل الرقابّية ىلع مستوى اجلمااعت املحليةالفرع اثلاين
 011 : مهام املراقب املايل اإلرشاديّة ىلع مستوى اجلمااعت املحلّيةالفرع اثلالث
 016 الرقابة ىلع صفقات اجلمااعت املحليةدور املراقب املايل يف  :املطلب اثلاين

 017 للجان الصفقات املحلية ىلع رقابة املراقب املايل الفرع األول: أثر الرقابة القبلّية
بة مقرر اتلغايض ىلع رقاقرر جتاوز تأشرية جلان الصفقات و: أثر مالفرع اثلاين

 املراقب املايل لصفقات اجلمااعت املحلية
013 

 011 تفعيل دور املراقب املايل يف رقابة صفقات اجلمااعت املحلية الفرع اثلالث:
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 012 اخلاتمة
 011 املالحققائمة 
 030 املراجع
 111 الفهرس

 



 :امللخص

طابقة مشاريع الصفقات العمومية ، تتمثل يف اتلأكد املسبق من مااعت املحلية تلحقيق اغيات حمددةتهدف الرقابة القبلية ىلع صفقات اجلم            
الوصول للطلبات قرّية و الشفافيةللترشيع واتلنظي  املعمول بهما، وضمان حتقيق مبادئ املساواة و ابلدلياتحالقق ال ي تمر  بام  الويايات واملو

 عند اختيار املتعامل املتعاقد مع املصلحة املتعاقدة. العمومية،

واقع جتسيدها يف اجلانب العميل من جهة أخرى، يمكن لانلوع من أنواع الرقابة من جهة، وبانلظر ملجمل األقاك  القانونية املتصلة بهذا و           
ارمها مسؤول ، قيث أن الصحالقيات الوامعة ال ي يمهداف املشار لهيها ىلع أكمل وج دون حتقيق األ حتول القول أن هناك عدة نقائص وثغرات

جتاوز رقابة تلك اهليئات  كذا اماكنيةو اخلارجية،ات الرقابة ادلاخلية ومستوى هيئ وايل و رئيس املجلس الشعيب ابلدلي( ىلعالاملصلحة املتعاقدة )
 . بلية ىلع صفقات اجلمااعت املحليةالرقابة القنظا  ، تشلك أه  نقاط الضعف ال ي ينبيغ اصحالقها للقول بفعاهية أماما

 اللكمات املفتاقّية: الرقابة القبلّية ادلاخلّية، الرقابة القبلّية اخلارجيّة، صفقات اجلمااعت املحلّية، الوياية، ابلدليّة.
  

Le résumé : 

 

            Le contrôle préalable sur les marchés des collectivités locales vise l'atteinte d'objectifs spécifiques: 
s'assurer à l'avance de la compatibilité des projets de marchés publics et des suppléments qui sont conclus 
au nom des wilayas et des communes avec la législation et l'organisation en vigueur ainsi que garantir les 
principes d'égalité, de transparence et d'accès aux offres publiques au cours des opérations de sélection de 
l'entrepreneur par le service contractant. 

            Compte tenu des dispositions légales générales relatives à ce type de contrôle, d'une part, et la 
réalité reflétée dans le côté pratique, d'autre part, nous pouvons constater la présence de plusieurs 
défaillances et lacunes ce qui empêche la réalisation des objectifs visés au maximum vu que les pouvoirs 
étendus accordés au responsable de la partie contractante (le wali et le président de l'assemblée populaire 
communal) au niveau des organismes de contrôle internes et externes ainsi que la possibilité de dépasser 
ce type de contrôle. Cela constitue les vulnérabilités les plus importantes qui doivent être revues afin de 
rendre le système de contrôle préalable sur les marchés des collectivités locales plus efficace. 
Mots-clés: Contrôle internes préalable, contrôle externes préalable, marchés des collectivité locale, la 
wilaya, la commune. 
 
 
Abstract :   

 
            Prior censorship aimed to control the local community deals to achieve certain goals, is to 
make sure the pre-matching projects of public contracts and supplements that are concluded on 
behalf of equality, transparency and public access applications, when choosing the contractor, a 
trader with interest required. 
            In view of the overall legal provisions relating to this type of control on the one hand, and 
the reality reflected in the practical side of the hand, again, we can say that there are several 
shortcomings and gaps do not achieve the targets referred to Accurately, as the broad powers 
exercised by the official interest such as the governor or the mayor on the level of internal and 
external oversight bodies, is also the possibility to overcome, the most important weaknesses that 
should fix it to say, effectively prior censorship on local comm 
unities transactions system. 

Kay words: Prior censorship,internal contrôl, external contrôl, the local community. 


