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دور الخزینة في الرقابة على الصفقات العمومیة
-حالة خزینة والیة األغواط-

للخزینةمركزيمفتشمخلوفيعزوز.أ
،للخزینةرئیسيمفتشبوفاتحبلقاسم.أ

األغواطوالیةخزینة
تمھید

تعتبر خزینة الدولة أحد أبرز  الھیئات العمومیة ذات الطابع المالي 
كما لھذه ، التي تعمل على دفع النفقات وتحصیل اإلیرادات العمومیة

تعلقت بنفقات التسییر أو األخیرة سلطة رقابیة على كل النفقات سواء 
التجھیز أو اإلستثمار قبل تنفیذ أیة عملیة دفع لھا، وھذا من خالل الفحص 

.الدقیق والشامل لكل الوثائق التبریریة أو الثبوتیة
وتأخذ الصفقات العمومیة الحیز الكبیر من عملیة الرقابة على 

یث تسخر مستوى الخزینة العمومیة لما لھا من أثر على خزینة الدولة ح
ھذه األخیرة مصلحة للقیام بھذه المھمة لفحص لكل اإلتفاقیات قبل أي عملیة 
دفع والتأكد من أیة تعدیالت قد تطرأ على ھذه األخیرة ومقارنتھا مع ما 
تضمنھ قانون الصفقات العمومیة للتأكد من المطابقة التامة مع كل بنود ھذا 

ه الورقة البحثیة الوقوف على لھذا أردنا من خالل ھذ، األخیر دون إستثناء
دور ھذه الھیئة في عملیة الرقابة وعلى وجھ الخصوص ما تعلق بالصفقات 
العمومیة والمادة القانونیة الملزمة للقیام بھا وذكر أبرز مراحلھا وأھم 
المعلومات التي من الواجب التأكد منھا وھذا من خالل دراسة حالة على 

.مومیة بخزینة والیة األغواطمستوى مصلحة رقابة الصفقات الع
ما ھو دور الخزینة : من خالل ما سبق یمكن طرح السؤال التالي

.العمومیة في الرقابة على تنفیذ الصفقات العمومیة؟
ولإلجابة على التساؤل السابق قمنا بتقسیم الورقة البحثیة إلى 

:محورین كاآلتي
مدخل للصفقات العمومیة: المحور األول

العمومیةمفھوم الصفقة.1
تصنیف الصفقات العمومیة.2
أھم المراحل العملیة إلبرام الصفقات العمومیة.3
أشكال الرقابة على الصفقات العمومیة.4

)الرقابة الداخلیة(رقابة المصلحة المتعاقدة 1.4
الرقابة " (الوالئیة"رقابة لجنة الصفقات العمومیة 2.4

)الخارجیة
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رقابة الوصایة3.4
لخزینة العمومیة والرقابة على الصفقات العمومیة ا: المحور الثاني

)حالة خزینة والیة األغواط(
الرقابة الشكلیة للصفقات العمومیة.1
الرقابة من الناحیة الموضوعیة للصفقة العمومیة.2

األحكام العامة1.2
بنود أو مواد الصفقة العمومیة 2.2

رقابة المحاسب العمومي أثناء تنفیذ الصفقة العمومیة. 3
أھم المشاكل ذات الصلة بتنفیذ الصفقات العمومیة. 4

مدخل للصفقات العمومیة: المحور األول
سنحاول اإلشارة في ھذا المحور إلى مفھوم الصفقات العمومیة 

.وصوال إلى أھم المراحل العملیة إلبرامھا وأھم أشكال الرقابة علیھا
طرفین أو أكثر الصفقة ھي عقد مكتوب بین:مفھوم الصفقة العمومیة. 1

اإلتفاق علیھ والعقد شریعة المتعاقدین فھو یلتزم فیھ األطراف بتنفیذ ما تمّ 
)1(القانون الذي یحكم العالقة بین األطراف المتعاقدة

الصفقات العمومیة عقود مكتوبة في مفھوم التشریع المعمول بھ، 
غال تبرم وفق الشروط المنصوص علیھا في ھذا المرسوم قصد إنجاز األش

)2(وإقتناء اللوازم والخدمات والدراسات، لحساب المصلحة المتعاقدة

وتصنف العقود التي تبرمھا المصالح العمومیة المتعاقدة بین الصفقة 
:)3(واإلتفاقیة كما ھو مبین في الجدول التالي

عة العقد المبرم ةصفقةطب إتفاق
یین دینار جزائرمال8أقل من مالیین دینار جزائر8أكثر من إنجاز
مالیین دینار جزائر4أقل من مالیین دینار جزائر4أكثر من دراسات
مالیین دینار جزائر4أقل من مالیین دینار جزائر4أكثر من خدمات

:تصنیف الصفقات العمومیة.2
:)4(تصنف الصفقات العمومیة حسب موضوعھا إلى

.واد المنقولة مثل المعداتوتھدف للحصول على الم: صفقة التوریدات-
وھي الصفقات التي تھدف مثال إلنجاز أشغال البناء أو : صفقة اإلنجاز-

.الصیانة
وھي الصفقات التي یكون موضوعھا تقدیم خدمات معینة : صفقة خدمات-

.مثل خدمات النقل
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وھي الصفقات التي یكون موضعھا تقدیم دراسات مثل : صفقات الدراسة-
. راتالمخططات والتقدی

:المراحل العملیة للصفقات العمومیةأھمّ .3
یمكن تلخیص أھم خطوات إبرام الصفقات العمومیة من خالل الشكل 

:الموالي

ن اعتمادا على مقابلة مع إطارات الرقابة المالیة والخزینة یمن إعداد الباحث: المصدر
.العمومیة لوالیة األغواط

ل الشكل السابق یتبین أن إجمالي حصة الوالیة من برامج من خال
اإلستثمار یتم توزیعھا حسب القطاع تحت إشراف الوالي وبعد ذلك یتم 
إرسال نسخة إلى مدیریة التخطیط ومتابعة المیزانیة والتي بدورھا تقوم 

) إلخ..القطاع؛ القطاع الفرعي؛ الباب(بتفصیل العملیات لكل قطاع مثال 
جیل العملیة إعداد بطاقة تحتوي كل المعلومات الخاصة بھا مثل ویقصد بتس

). إلخ...؛مبلغ العملیة؛ العملیةالذي تنتمي إلیھ؛ عنوان البرنامج ؛ العملیةرقم (
:وبعد ذلك یتم إلرسال نسخة إلى كل من

الوالي؛-
المراقب المالي؛-
أمین الخزینة الوالئیة؛-
.المدراء المعنیین-

المصلحة
المتعاقدة

الوالي

المراقب
المالي

ة لجنة الصفقات العموم
ة" "اللجنة الوالئ

ة  مدیر
التخط

عة  ومتا
ة المیزان

نة  الخز
العموم

ة
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یتم إبرام الصفقة العمومیة، سنحاول إبراز أھم وبعد ھذه المرحلة
:مراحلھا واألطراف ذات العالقة بھا

 تقدیم نسخة من دفتر الشروط من طرف المصلحة المتعاقدة موجھة
للجنة الوالئیة للصفقات العمومیة، بعد دراستھ ومطابقتھ مع  دفتر 

أي الشروط اإلداریة والقوانین ساریة المفعول وفي حالة عدم وجود 
.قبول ھذا األخیر والتأشیر علیھتعارض یتمّ 

 على المستوى الصفقات بعد قبول دفتر الشروط المعد من طرف لجنة
للصفقات الوالئیة المصلحة المتعاقدة والمؤشر علیھ من طرف اللجنة 

العمومیة یتم اإلعالن عن المناقصة حسب الشروط والكیفیات المحددة 
.ضمن موضوع دفتر الشروط

مشروع الصفقة التي تم إختیارھا طبقا لدفتر الشروط من طرف إرسال
لجنة الصفقات العمومیة على مستوى المصلحة المتعاقدة للجنة الوالئیة 

. للصفقات العمومیة
بحیث تقوم ھذه األخیرة بمراقبة مدى إحترام لجنة الصفقات العمومیة 

إختیار المتعامل على المستوى المصلحة المتعاقدة  لإلجراءات القانونیة في
المتعاقد المستفید من الصفقة ومطابقتھ مع دفتر الشروط المصادق علیھ 

.سابقا
 یتأكد المراقب المالي من وجود تأشیرة لجنة الصفقات العمومیة

وتاریخھا على واجھة الصفقة باإلضافة إلى ضرورة اإلطالع على 
ادق محتوى مقرر ھذه األخیرة ومطابقتھ مع مضمون الصفقة المص

علیھا فیما یتعلق برقم الحصة، طبیعة العملیة، إسم المتعامل المتعاقد، 
التأشیر إلخ، بعد ذلك یتم ...مبلغ الصفقة، تاریخ منح الصفقة والتأشیرة

بعد التأكد من وجود وكفایة اإلعتماد الممنوح على بطاقة اإللتزام 
المصادق بعد ذلك إرجاع النسخةویتمّ ، والمخصصة قانونا لھذه العملیة

.علیھا إلى المصلحة المتعاقدة
 یأتي دور الخزینة العمومیة في المرحلة األخیرة من تنفیذ الصفقة

العمومیة وھي مرحلة تسدید النفقة العمومیة وھنا یتوجب على 
المحاسب العمومي التأكد من مدى إحترام القوانین واألنظمة ساریة 

ر مرحلة وھي خروج النفقة المفعول إنطالقا من المرحلة األولى إلى آخ
.العمومیة وھذا ما سیتم التطرق لھ الحقا

:أشكال الرقابة على الصفقات العمومیة.4
تتمثل أھم أشكال الرقابة على الصفقات العمومیة والمتمثلة في رقابة 

)5(داخلیة وخارجیة و وصائیة
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الداخلیة وفق تمارس الرقابة : )الرقابة الداخلیة: (رقابة المصلحة المتعاقدة1.4
النصوص التي تتضمن تنظیم مختلف المصالح المتعاقدة وقوانینھا األساسیة 

ویجب أن . دون المساس باألحكام القانونیة المطبقة على الرقابة الداخلیة
تبین الكیفیات العملیة  لھذه الممارسة وعلى وجھ الخصوص محتوى مھمة 

)6(یات الرقابة وفعالیتھاكل ھیئة رقابیة واإلجراءات الالزمة لتناسق عمل

تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة، لجنة للصفقات تكلف بالرقابة القبلیة 
)7(للصفقات العمومیة في حدود مستویات اإلختصاص

:)8(یجب على المصلحة المتعاقدة أن تعد في بدایة كل سنة مالیة
 قائمة بكل الصفقات المبرمة خالل السنة المالیة السابقة وكذا أسماء

لمؤسسات أو تجمعات المؤسسات المستفیدة؛ا
 البرنامج التقدیري للمشاریع التي یتعین اإلنطالق فیھا خالل السنة

المالیة المعنیة، الذي یمكن أن یعدل إذا إقتضى األمر ذلك أثناء نفس 
السنة المالیة؛

ویجب أن تنشر المعلومات السالفة الذكر إجباریا في النشرة الرسمیة 
.أو في الموقع اإللكتروني للمصلحة المتعاقدة/امل العمومي ولصفقات المتع

:تتلخص أھم مراحل الرقابة الداخلیة من خالل النقاط التالیة
لجنة فتح األظرفة:
9(تتكفل لجنة فتح األظرفة بمراقبة التالي( :
 صحة تسجیل العروض على السجل الخاص بھا ومدى إحترام الوثائق

اري بھ العمل؛المطلوبة حسب التشریع الج
 تعد قائمة المتعھدین حسب ترتیب تاریخ وصول أظرفة عروضھم مع

توضیح محتوى ومبالغ المقترحات والتخفیضات المحتملة؛
تعد وصفا مفصال لكل الوثائق التي یتكون منھا كل عرض؛
 تحریر المحضر أثناء إنعقاد الجلسة الذي یوقع علیھ جمیع أعضاء

أن یتضمن التحفظات المحتملة؛اللجنة الحاضرین والذي یجب
 دعوة المتعھدین عند اإلقتضاء، كتابیا، إلى إستكمال عروضھم التقنیة

.أیام10بالوثائق الناقصة المطلوبة في أجل أقصاه 
تحرر لجنة فتح األظرفة عند اإلقتضاء محضرا بعدم جدوى العملیة 

حالة یوقعھ األعضاء الحاضرون، عندما یتم إستالم عرض واحد أو في 
.عدم إستالم أي عرض
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خالفا إلختصاص لجة فتح األظرفة تتمتع لجنة :لجنة تقییم العروض
تقییم العروض بصالحیات واسعة فنیة وتقنیة تتمثل في مرحلتین 

:)10(ھما
تتمثل في التقییم التقني للعروض: المرحلة األولى

 تقوم ھذه اللجنة بإقصاء العروض غیر المطابقة لموضوع
حتوى دفتر الشروط؛الصفقة ولم

 تعمل على تحلیل العروض على أساس المعاییر والمنھجیة
المنصوص علیھا في دفتر الشروط؛

 تقوم في مرحلة أولى بالترتیب التقني للعروض مع إقصاء
العروض التي لم تتحصل على العالمة الدنیا الالزمة 

المنصوص علیھا في دفتر الشروط؛
قییم المالي للعروض بالنسبة للمتعھدین الذین تتمثل في الت: المرحلة الثانیة

تم إنتقاؤھم في المرحلة األولى
ختیار العرض األقل ثمنا إذا تعلق األمر بالخدمات العادیة، وإما ایتمّ 

أحسن عرض من حیث المزایا اإلقتصادیة إذا كان اإلختیار قائما أساسا 
تعامل اإلقتصادي وإذا كان العرض المالي للم، على الجانب التقني للخدمات

ھ یمكن للمصلحة المختار مؤقتا، یبدو منخفضا بشكل غیر عادي، فإنّ 
المتعاقد رفض العرض بقرار معلل بعد تقدیم طلب كتابیا للمتعامل المتعاقد 

.یتضمن التوضیحات التي تراھا مالئمة
حسب ما جاء : )الرقابة الخارجیة": (الوالئیة"رقابة لجنة الصفقات العمومیة 2.4

الصفقات التي تبرمھا "136المادة 236- 10:بھ المرسوم الرئاسي رقم
البلدیة والمؤسسات العمومیة المحلیة، والتي یساوي مبلغھا أو یفوق خمسین 

بالنسبة لصفقات إنجاز األشغال أو إقتناء ) دج50.000.000(ملیون دینار 
) دج600.000.000(اللوازم ویقل عن ستة مائة ملیون دینار 

ملیون دینار وعشرون ، على التوالي) دج150.000.000(و
مائة لصفقات الدراسة أو الخدمات وأقل من بالنسبة ) دج20.000.000(

)دج100.000.000(ملیون دینار
عقد أو طلب یفوق المبالغ المبینة آنفا یتطلب إبرام صفقة فكلّ ؛وعلیھ

. تمارس علیھا رقابة من طرف لجنة الصفقات العمومیة
قابة الرقابة الخارجیة في إطار العمل الحكومي في التحقق وتتمثل ر

من مطابقة الصفقات المعروضة على الھیئات الخارجیة للتشریع والتنظیم 
المعمول بھما وترمي الرقابة الخارجیة إلى التحقق من مطابقة إلتزام 

. )11(المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكیفیة نظامیة
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:اآلتیةقات العمومیة في النقاط وتتلخص رقابة لجنة الصف
 تخضع مشاریع دفاتر شروط المناقصات لدراسة لجان الصفقات

المختصة قبل إعالن المناقصة حسب التقدریر اإلداري للمشروع؛
 45(تؤدي دراسة لجنة الصفقات المختصة في أجل خمسة وأربعین (

أشھر ) 03(تكون صالحة لثالثة ) تأشیرة(یوما، إلى صدور مقرر 
بتداء من تاریخ توقیعھا، وإذا إنقضى ھذا األجل تعرض دراسة دفاتر إ

.الشروط المعنیة من جدید على لجنة الصفقات المختصة
 تعفى المصلحة المتعاقدة من تأشیرة لجنة الصفقات المختصة بالنسبة

أو من نفس الطبیعة التي یشرع فیھا /للعملیات ذات الطابع المتكرر و
.   وذجي مصادق علیھعلى أساس دفتر شروط ن

:وتتشكل لجنة الصفقات الوالئیة من
الوالي أو ممثلھ رئیسا؛
 ممثلین عن المجلس الشعبي الوالئي؛) 03(ثالثة
 مصلحة المیزانیة"عن الوزیر المكلف بالمالیة ) 02(ثنین اممثلین

؛)"أمین الخزینة العمومیة(ومصلحة المحاسبة ) المراقب المالي(
یئة اإلقلیم بالوالیة؛مدیر التخطیط وتھ
مدیر الري للوالیة؛
مدیر األشغال العمومیة للوالیة؛
مدیر التجارة للوالیة؛
مدیر السكن والتجھیزات العمومیة للوالیة؛
مدیر المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة للوالیة.
تمثل غایة رقابة الوصایة التي تمارسھا السلطة الوصیة :رقابة الوصایة3.4

حقق من مطابقة الصفقات التي تبرمھا المصلحة المتعاقدة ألھداف في الت
الفعالیة واإلقتصاد، والتأكد من كون العملیة التي ھي موضوع الصفقة 

)12(تدخل فعال في إطار البرامج واالسبقیات المرسومة للقطاع

وعند التسلیم النھائي للمشروع، تعد المصلحة المتعاقدة تقریرا تقییمیا 
ویرسل . نجازه وكلفتھ اإلجمالیة مقارنة بالھدف المسطر مسبقاعن ظروفة إ

.ھذا التقریر إلى الوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني
حالة خزینة والیة (الخزینة العمومیة والرقابة على الصفقات العمومیة : المحور الثاني

)األغواط
نقاط أو المراحل التي یتمّ السنحاول في ھذا المحور اإلشارة إلى أھمّ 

الوقوف عندھا عند رقابة تنفیذ أي صفقة عمومیة قبل القیام بتسدید أي مبلغ 
. لھا



بوفاتحبلقاسم.و أمخلوفيعزوز.أدور الخزینة في الرقابة على الصفقات العمومیة

2015سبتمبر ) 09(ع/سداسیة محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجتھ )104( للدراسات القانونیة واالقتصادیة

وتجدر اإلشارة إلى أنھ في الواقع العملي یتم إیداع ملف الصفقة لدى 
. الخزینة العمومیة یكون عند تقدیم وضعیة األشغال األولى

:الرقابة الشكلیة للصفقات العمومیة.1
بحث تتم ھذه الرقابة في المرحلة األولى قبل البدء في تنفیذ موضوع 

:الصفقة وتركز ھذه األخیر على النقاط التالیة
 التأكد من وجود كل المصادقات والتأشیرات التي تسبق إیداع الصفقة

على مستوى الخزینة العمومیة وتتمثل على وجھ الخصوص العمومیة 
:في
والتي تمثل بمثابة " اللجة الوالیة"ومیة مصادقة لجنة الصفقات العم

التأشیر على "رقابة خارجیة قبلیة لموضوع الصفقة العمومیة، 
؛"الصفقة وكذى المقرر المرفوق مع ھذه األخیرة

 تأشیرة المراقب المالي وتمثل ھذه األخیرة كذلك رقابة قبلیة للصفقة
ة العمومیة وتقتصر تأشیرة المراقب المالي على موضوع الصفق

.14/11/1992بتاریخ الصادر 414-92: رقمطبقا للمرسوم، فقط
المحاسب العمومي یتأكد من مطابقة كل وتجد اإلشارة إلى أنّ 

سم المتعاھد، رقم االمعلومات الواردة في مضمون الصفقة العمومیة مثل 
الحصة، المبلغ، طبیعة العملیة، مكان العملیة، صاحب المشروع، ومقارنتھا 

جنة الصفقات العمومیة وفي حالة أي تعارض أو مخالفة للقوانین مع مقرر ل
.واألنظمة ساریة المفعول یتم رفض الصفقة مباشرة

ویتضمن ملف الصفقة :مضمون ملف الصفقة العمومیة المودع لدى الخزینة
المودع على مستوى الخزینة العمومیة المكون من نسختین الوثائق 

:التالیة
 سیتم التطرق لمضومنھ من خالل "كامال ملف الصفقة العمومیة

نموذج إلحدى الصفقات العمومیة عن التطرق للرقابة الموضوعیة 
ویتضمن ھذا األخیر مجموع البیانات التالیة حسب " أو المعمقة

:)13(من قانون الصفقات العمومیة62المادة 
التعریف الدقیق باألطراف المتعاقدة؛
ضاء الصفقة وصفتھم؛ھویة األشخاص المؤھلین قانونا إلم
موضوع الصفقة محددا وموصوفا وصفا دقیقا؛
المبلغ بالتفصیل والموزع بالعملة الصعبة والدینار الجزائري حسب الحالة؛
شروط التسدید؛
آجال تنفیذ الصفقة؛
 ؛"المقر ورقم الحساب المفتوح بإسم المتعامل المتعاقد"البنك محل الوفاء
تاریخ توقیع الصفقة ومكانھ؛



)105(

)09(االجتھـــاد العدد...ةمن أشغال ملتقى الصفقات العمومی

- ستغمناتلالمركز الجامعي معھد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتھــــادمجلة 
الجزائر

حیث في ھذه المرحلة على المحاسب العمومي أن یتأكد جیدا من 
.  النقاط السالفة الذكر نفسھا في مضمون الصفقة العمومیة

تقدم بطاقة اإللتزام في ثالث نسخ تعد من طرف اآلمر :بطاقة اإللتزام
:بالصرف وتؤشر من طرف المراقب المالي، بحیث

؛نسخة للخزینة العمومیة ذات اللون األصفر
نسخة للمراقب المالي ذات اللون األزرق؛
نسخة یحتفظ بھا اآلمر بالصرف ذات اللون األبیض.

وھنا یتأكد المحاسب العمومي من محتوى بطاقة اإللتزام من خالل 
تأشیرة المراقب المالي وتوقیع وختم اآلمر بالصرف وصفتھ، وكذا مبلغ 

.العملیة وطبیعتھا ورقم الحصة
ل بطاقة وضعیة األشغا:

مطابقة للنموذج القانوني تحتوي ھذه األخیرة كل المعلومات الخاصة 
بالمتعامل المتعاقد مثل رقم العملیة، طبیعتھا، مبلغھا، الوثائق 

ویجب أن یتأكد المحاسب العمومي من وجود المصادقات . لخا..المحاسبیة
:والتأشیرات التالیة

 ؛"الھیئة المعنیة"مصادقة وإمضاء صاحب المشروع
مصادقة وإمضاء مكتب الدراسات؛
مصادقة وإمضاء المتعامل المتعاقد أو المستفید.
یتضمن ھذا األخیر التفصیل الكامل للجانب : كشف حساب األشغال المنجزة

المالي والكمي لموضوع الصفقة وكذا المبلغ اإلجمالي لھا بحیث یتأكد 
لكمیة المحاسب العمومي من صحة العملیات خاصة السعر الوحدوى وا

المقابلة لھ وصحة حساب المبالغ ویفید ھذا الكشف من اإلطالع على 
.وكذا األرصدة الباقیة" تقدم األشغال"الكمیة المنجزة 

 األمر بالخدمةOD S: ویتضمن ھذا األمر كل المعلومات المھمة مثل رقم
.الحصة وطبیعة العملیة ورقم التسجیل

المشروع وإمضائھ ویتأكد المحاسب العمومي من مصادقة صاحب
.من جھة والمتعامل المتعاقد من جھة أخرى" اآلمر بالصرف"وصفتھ 

كما یتم التأكد من تاریخ صدور ھذا األمر حسب اإلتفاق المبرم بین 
والذي ال یمكن إیداعھ لدى الخزینة ، الھیئة والتعاھد في مضمون الصفقة

.العمومیة في مدة تقل عن شھر
دمة للخزینة العمومیة عند أول وضعیة أشغال مع یقدم األمر بالخ: مالحظة

.ملف الصفقة العمومیة
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حیث یتم إعداد تقریر :تقریر العرض المرسل إلى لجنة الصفقات العمومیة
العرض من قبل الھیئة المتعاقدة وتتم المصادقة علیھ من طرف لجنة 
الصفقات العمومیة بعد التأكد من مطابقة ھذا األخیر ودفتر الشروط 

مصادق علیھا سابقا وكذا دفتر الشروط اإلداریة والقوانین واألنظمة ال
.ساریة المفعول

تقدم في ثالث نسخ صفراء وزرقاء وبیضاء نسختین تحتفظ :حوالة الدفع
بھما الخزینة والنسخة الزرقاء ترسل لآلمر بالصرف كأداة إثبات 
تتضمن ھذه األخیرة إجمالي مبلغ وضعیة األشغال بحیث یتأكد 

لمحاسب العمومي من مصادقة اآلمر بالصرف وصفتھ أو المفوض لھ ا
وكذا مبلغ الحوالة باألرقام واألحرف باإلضافة إلى رقم . وصفتھ

. الحساب البنكي ومقره نوع العملیة ورقم الحصة
عملیة صرف للنفقة العمومیة تودع ھذه األخیرة في كلّ : بطاقة الدفع

.المتعلقة بالصفقة العمومیة
ھذه األخیرة إجمالي المبلغ المتضمن في الحوالة أي یجب أن تتضمن

یتأكد المحاسب العمومي من تطابق باألرقام واألحرف وكذا كل المعلومات 
الخاصة بالمستفید مثل األسم، العنوان، طبیعة العملیة، الحصة، الرقم 

إلخ ...الجبائي، الرقم اإلحصائي،
ائق المرفقة بالصفقة وتجدر اإلشارة إلى أن أي تعارض في الوث

العمومیة ومضمون ھذه األخیرة یتم رفضھا مباشرة وإرجاعھا إلى اآلمر 
. بالصرف للقیام بالتصحیحات الالزمة

تتمثل الرقابة من ناحیة :الرقابة من الناحیة الموضوعیة للصفقة العمومیة.2
الموضوع أو المعمقة في اإلطالع على بنود الصفقة العمومیة ومدى 

ا والقوانین واألنظمة ساریة المفعول حیث یقوم المحاسب العمومي تطابقھ
باإلطالع على الصفقة إنطالقا من الواجھة إلى آخر صفحة ومحتوى المواد 

.أو البنود المتضمنة في ھذه األخیرة
:بحیث یتحقق المحاسب العمومي من المعلومات التالیة:األحكام العامة1.2
المصلحة المتعاقدة؛
ل المتعاقد؛المتعام
موضوع الصفقة؛
طبیعة الصفقة؛
،مبلغ الصفقة
مكان الصفقة؛
مدة اإلنجاز؛
مقر بنك المتعامل المتعاقد وحساب ھذا األخیر؛
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موقع المشروع أو األشغال.
یقوم المحاسب العمومي باإلطالع على :بنود أو مواد الصفقة العمومیة2.2

ھما كانت طبیعتھا على سبیل مجموع البنود التالیة في أي صفقة عمومیة م
:المثال ال الحصر

أي عدد وطبیعة المستندات المرفقة مع : المستندات المكونة للصفقة
الصفقة العمومیة مثل رسالة التعھد، دفتر الشروط الخاصة، المقاییس 

التقدیریة والكمیة، جدول األسعار الوحدویة، التصریح بالنزاھة؛
لألجال المحددة في دفتر الشروط وھذا طبقا : آجال صالحیة العرض

وھي المدة التي تسبق إختیار العرض إلى غایة أمر إنطالق األشغال؛
وتكون محددة وفقا لدفتر الشروط، مثال تأمین العمال، : التأمینات

إلخ؛...العتاد
یتم تحدید مدة تقدیم الوضعیات طبقا للمادة أو بند : تسدید الوضعیات

قل عن شھر مع تحدید عدد النسخ المقدمة؛الصفقة والتي ال یمكن أن ت
وھذا یكون طبقا لمخطط المواصفات التقنیة؛: كیفیة تقییم األشغال
 من %15والذي ال یمكن أن یتجاوز _ إن وجد_ التسبیق الجزافي

إجمالي مبلغ الصفقة؛
 من %35والذي ال یمكن أن یتجاوز -إن وجد -التسبیق على التموین

منح ھذا التسبیق على السلع أو المواد األولیة في إجمالي الصفقة ویتم
حالة تعسر على المتعامل المتعاقد تسدید مستحقاتھا شرط أن تكون لھا 
عالقة مباشرة بموضوع الصفقة وذلك بعد معاینتھا من طرف لجنة 

خاصة وإعداد محضر یثبتھا؛
وتجدر اإلشارة إلى شرط عدم تجاوز التسبیقین السابیقن أو أحدھا 

من مبلغ الصفقة المقدمة مع تقدیم كفالة ضمان مقابلة لمبلغ %50بة نس
.%100التسبیق أو التسبیقین بنسة 

:وھي كاآلتي: الضمانات-
 والمتمثلة في التسبیق على التموین، التسبیق "ضمانات التسبیقات

؛"الجزافي
ھذه التسبیقات الممنوحة للمتعامل المتعاقد یتم وتجد اإلشارة إلى أنّ 

من %80طاعھا شھریا من كل وضعیة أشغال مقدمة إلى حین بلوغ إقت
أي یجب أن یتم إسترجاع مبلغ التسبیقات "إجمالي الصفقة العمومیة 
للمتعامل من إجمالي الصفقة المدفوع %80الممنوحة قبل تجاوز حد 

"المتعاقد
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:سترجاع التسبیقات وفقا للقاعدة التالیةاویتمّ 

خصم مبلغ التسبیقات قد یفوق أو یقل ھ قد یتمّ وتجدر اإلشارة إلى أنّ 
طبیق المعادلة السابقة لكن یجب على المحاسب العمومي التأكد عن ناتج ت

. من إجمالي الصفقة العمومیة%80من عدم تجاوز تسدید 
من مبلغ %5إلى %1تمثل ھذه الكفالة من : كفالة حسن التنفیذ-

في كل وضعیة بالنسبة للصفقات %5قتطاع االصفقة أو یتم تطبیق 
لوطنیة والقطاعیة ختصاص اللجان ااالتي ال تبلغ حدود 

)14(للصفقات

فالمحاسب العمومي ال یقوم بصرف أي نفقة دون توفر كفالة حسن 
التنفیذ مؤشرة وممضاة من طرف المؤسسة التي منحتھا وفي العادة 

عتماد ھذه األخیر من طرف االمؤسسات المالیة مثل البنوك مع ضرورة 
%5ة إقتطاع ویجب أن یشیر موضوع الصفقة إلى ضرور. البنك المركزي

.كما یتضمن ضرورة تحویل إجمالي اإلقتطاعات إلى كفالة ضمان
یجب أن ) كفالة حسن التنفیذ(ھذه الكفالة مع ضرورة اإلشارة إلى أنّ 

تحول عند التسلیم المؤقت إلى كفالة ضمان وتحدد مدة ھذه األخیرة حسب 
الل دفتر الشروط بحیث یتم تحریر كفالة الضمان للمتعامل المتعاقد خ

.الشھر الموالي إلنتھاء فترة الضمان
أشھر ) 03(وتجدر اإلشارة إلى الصفقة ذات الفترة أقل من ثالث 

.یمكن أن ال تحتوى كفالة من ھذا النوع
في الغالب عیوب اإلنجاز یتحملھا المتعامل المتعاقد في : عیوب اإلنجاز

.حالة ظھورھا
قاعدة معینة حسب شروط بحث یتم تطبیق مبلغ أو : الفوائد على التأخیر

الصفقة؛
عند نھایة فترة الضمان والتي یعلن عنھا كتابیا وبدون : اإلستالم النھائي

تحفظات من قبل المصلحة المتعاقدة؛
عقوبة التأخیر في تسلیم المشروع:

قات ة مبلغ استرجاع التسب =الجزاف
ة األشغال  ةمبلغ وضع قات الجزاف مبلغ التسب

80%مبلغ الصفقة 

ن  قات التمو =مبلغ استرجاع التسب
ة األشغال  قات مبلغ وضع نمبلغ التسب على التمو

80%مبلغ الصفقة 
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. من مبلغ الصفقة%10مكن أن یتجاوز مبلغ العقوبة ال ی
یتضمن ھذا البند ذكر كل المراجع المعتمد علیھا في موضوع : المراجع

الصفقة؛
 ّاألطراف ذات الصلة التأكد من تاریخ إمضاءات وتأشیرات كل

المتعامل المتعاقد، ومكتب الدراسات، والمصلحة (بالصفقة وھم 
؛)المتعاقدة

علق أساس بملحق مراجعة األسعار، ملحق التحیین، وتت: الملحقات
دفاتر التعلیمات التقنیة، جدول األسعار الوحدویة، الكشف الكمي 

.والتقدیري
یجب أن تتضمن آخر صفحة للصفقة تأشیرة لجنة الصفقات العمومیة.
یجب على المحاسب :رقابة المحاسب العمومي أثناء تنفیذ الصفقة العمومیة. 3

مرحلة تسدید للنفقة العمومیة من خالل التصفیة أكد في كلّ العمومي الت
القانونیة والحسابیة وذلك طول فترة تنفیذ الصفقة عند تقدیم كل وضعیة 

:أشغال، بحیث یتضمن الوضعیة المقدمة الوثائق التالیة
كشف الكمیات المنجزة ومدى مطابقتھا مع كمیات الصفقة أي یجب على -

؛)المبالغ(د منھا كمیا وحسابیا المحاسب العمومي التأك
تتضمن ھذه الوثیقة كل بیانات الفاتورة مثل اإلسم، : الوثیقة المحاسبیة-

العنوان، الرقم اإلحصائي والجبائي، رقم العملیة والحصة، وتتضمن ھذه 
الوثیقة نفس إجمالي المبلغ الموجود في الكشف سالف الذكر؛

د التأشیرات أو المصادقات یتأكد المحاسب عند كل عملیة دفع وجو-
واإلمضاءات الالزمة مثل مكتب الدراسات، المتعامل المتعاقد، المصلحة 

المتعاقدة؛
یتأكد المحاسب العمومي صحة حساب اإلقتطاعات مثل إقتطاعات -

التسبیقات؛
یتأكد المحاسب العمومي من صحة المبلغ المحول للمتعامل المتعاقد -
لبنكي والبنك محل الوفاء الذي یجب أن یكون وكذا الحساب ا) المستفید(

نفسھ المتضمن موضوع الصفقة؛
یتأكد المحاسب العمومي من حوالة الدفع وإشتمالھا كل المعلومات -

الضروریة مثل مبلغ الحوالة باألحرف واألرقام، رقم الحساب البنكي 

ل یوم تأخیر  ة عن  =مبلغ العقو
مبلغ الصفقة والملحقات

7أجل تنفقذ الصفقة والملحقات
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ة، والبنك محل الوفاء، رقم الوضعیة وطبیعة العملیة، رقم العملیة، السن
ومطابقة كل . إلخ...إمضاء وختم اآلمر بالصرف وصفتھ، رقم الحوالة

المعلومات وموضوع الصفقة والوثائق المرفقة وفي حالة أي تعارض أو 
إختالف یتم رفض التسدید إلى حین القیام بالتصحیحات أو تقدیم التبریرات 

الالزمة؛
ضعیة باألحرف یتأكد المحاسب العمومي من ختم تأدیة الخدمة ومبلغ الو-

على ظھر الكشف المحاسبي والذي یتضمن ختم وإمضاء اآلمر بالصرف؛
یجب أن تكون المبالغ اإلجمالیة مقفلة باألرقام واألحرف بحیث یتأكد -

المحاسب العمومي من التطابق التام بینھا في مختلف الوثائق المرفقة 
المقدمة؛

ة قبل أي عملیة دفع وھذا كما یتأكد المحاسب العمومیة من كفایة األرصد-
.بھدف عدم تجاوز األرصدة المخصصة لكل مشروع أو عملیة

سنحاول اإلشارة إلى بعض :أھم المشاكل ذات الصلة بتنفیذ الصفقات العمومیة. 4
المشاكل العملیة التي تواجھ المحاسب العمومي أثناء تنفیذ الصفقات 

:العمومیة ویمكن تلخیصھا في الجدول التالي
اللةالحا اإلقتراحاإلش

في : 106المادة  ال یخضع الملح
أعاله إلى فحص 103مفهوم المادة 

ان  ة، إذا  ة القبل ة الخارج هیئات الرقا
ة األطراف  عدل تسم موضوعه ال
ة  ة والمال المتعاقدة والضمانات التقن
ان مبلغه أو المبلغ  وأجل التعاقد، و
، ال یتجاوز اإلجمالي لمختلف المالح

ة :زادة أو نقصان النسب التال
من المبلغ األصلي للصفقة 20%-

النسة للصفقات التي هي من 
ة واللجان  إختصاص اللجان الوطن

ة للصفقات؛ القطاع
من المبلغ األصلي %10عشرة -

ة للصفقات التي هي من  النس للصفقة، 
ة واللجان  إختصاص اللجنان الوطن

ة للصفقات؛ القطاع

أعلى للجنة الصفقات عدم وجود حد
أنه قد یتجاوز الملح ة أ العموم

ة  وهذا ما یتنافى مع %200نس
والتي تنص على 103المادة 

على  ضرورة عدم تأثیر الملح
. توازن الصفقة

ما یخص حساب  ما یوجد فراغ ف
ة الزادة أو النقصان  " %20"نس

هل یتم حسابها  ما یخص الملح ف
:على أساس

ال- الغ المخصومة؛ملح م
خارج إطار الصفقة؛- ملح
في إطار الصفقة- .ملح

إقتراح ضرورة تحدید 
سقف مبلغ المالح

خاصة في حالة 
ة إلى  الرام المالح
الرفع من مبلغ الصفقة 
ذا  ضها و أو تخف
ما  أساس الحساب 
هو مبین ضمن إطار 

ال .اإلش

ن إبرام 105تنص المادة في حالة وجود نزاع بین المصلحة  م إقتراح ضرورة إضافة ال 
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إلى المتعاقدة  وا لمتعامل المتعاقد  یؤد
ة  فسخ العقد مع وجود أعمال إظاف

للصفقة  وٕانتهاء آجال تستلزم ملح
.اإلنجاز

ة  وعرضه على هیئة الرقا الملح
ة للصفقات المختصة إال في  الخارج

.حدود آجال التنفیذ
خارج األجال هو  ما أنا الملح

ة للعمل غل .ملح

.بند لمثل هذه الحاالت

تحدد حاجات المصالح 11المادة 
المتعاقدة الواجب تلبیتها، المعبر عنها 
حصص منفصلة  حصة وحیدة أو 
إجراء إلبرام  قا قبل الشروع في أ مس

.صفقة

ة للمشارع غیر  الدراسات التقن
ستدعي إعادة  املة ومعمقة مما 

ل مرة ف الغ النظر في  ي الم
.المخصصة لها

اتب  ضرورة تحمیل 
ة  الدراسات مسؤول
ذا  ة و الدراسة األول
عة اإللتزام  متا
اإلنجاز الفعلي وفقا 

علیها .للمعاییر المتف
مع إقتراح تعدیل المادة 

تحدد حاجات 11
المصالح المتعاقدة 
الواجب تلبیتها، المعبر 
حصة وحیدة أو  عنها 
حصص منفصلة 

قا قب ل تسجیل مس
ات وٕاعداد دفاتر  العمل
حث یجب أن  الشرو
تتضمن هذه األخیرة 
ع الحصص والتي  جم

.تكون محل إعالن

:خالصة
للخزینة العمومیة دورا من خالل ھذه الورقة البحثیة نستنتج أنّ 

ھذه األخیرة تشكل رقابیا فعاال في تنفیذ الصفقات العمومیة بإعتبار أنّ 
فیذ الصفقات العمومیة من جھة، والمسؤولیة المالیة الحلقة األخیرة من تن

للمحاسب العمومي من جھة أخرى والتي تفرض علیة إعادة النظر في أمر 
تسدید النفقة العمومیة من خالل التصفیة القانونیة وذلك بالتأكد من إحترام 
القوانین واألنظمة ساریة المفعول وكذا التصفیة المحاسبیة من خالل التأكد 
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لحساب الصحیح والدقیق لمبلغ النفقة العمومیة وصحتھ وطابعھ من ا
.اإلبرائي لذمة الدولة

:النتائجأھمّ 
تعتبر اللجنة الوالئیة للصفقات العمومیة ھیئة مھمة للرقابة على -

؛)الوالئیة(الصفقات العمومیة ذات الطابع المحلي 
عام للخزینة العمومیة دور فعال في تنفیذ النفقات العمومیة بشكل-

وعلى وجھ الخصوص منھا نفقات اإلستثمار؛
تأخذ رقابة الصفقات العمومیة على مستوى الخزینة العمومیة -

الحصة األكبر وتتمثل في رقابة قانونیة ومحاسبیة؛
مسؤولیة المحاسب العمومیة ال تقتصر في المبالغ المدفوعة وإنما -

سھا؛في مدى صحة القواعد القانونیة التي یتم الدفع على أسا
ھناك ضرورة لزیادة دور المراقب المالي خاصة أثناء تنفیذ -

.الصفقات العمومیة
دةالمعتمــــالھوامش والمراجع 

جتھاد القضائي، لعمومیة وآلیات حمایتھا، مجلة االالنظام القانوني للصفقات افیصل نصیغة، )1(
.110جامعة دمحم خیضر بسكرة، العدد الخامس، ص 

، 04، المادة 2013الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون الصفقات العمومیة، سنة )2(
.05ص 

236- 10:یعدل ویتمم المرسوم الرئاسي رقم23- 12:الجریدة الرسمیة، مرسوم رئاسي رقم)3(
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون الصفقات العمومیة، مرجع سبق ذكره، المادة )4(
.09، ص 13

المؤرخ في یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 236-10:مالجریدة الرسمیة، مرسوم رئاسي رق)5(
.04، ص02، المادة 58، الجزائر، العدد 2010ة سنأكتوبر07

.26، ص120، المادة ھالمرجع نفس)6(
.19، ص 14، مرجع سبق ذكره، المادة 23- 12:الجریدة الرسمیة، مرسوم رئاسي رقم)7(
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.10، ص19، المادة .والمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة2002یولیو سنة 24المؤرخ في 
.11، ص21ق ذكره، المادة ، مرجع سب338- 08:الجریدة الرسمیة، مرسوم رئاسي رقم)10(
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.27ص، 127، مرجع سبق ذكره، المادة 236- 10:الجریدة الرسمیة، مرسوم رئاسي رقم) 13(
.15، ص 12مرجع سبق ذكره، المادة 23- 12:الجریدة الرسمیة، مرسوم رئاسي رقم)14(


