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الدكتور قریمس الفاضلین  ناألستاذیأو بدعوة صالحة، وأخص بالذكر 

.عبد الحق، واألستاذ بوخیرة حسین

الذین وافقوا على إثراء هذا ألساتذتي كما أتقدم بالشكر والتقدیر

.جیهاتهم القیمةوتو تهم االبحث بمناقش

.فجزى اهللا الجمیع عنِّي خیر الجزاء
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.ظرف عسیر، وهیأت لي كل أسباب الراحة والعمل

.إلى جیل الغد إیمان وأمین-

عقل غیره، أو أهدى بالجواب الصحیح إلى كل من أضاء بعلمه-
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:مقدمة

الذي  ،تستند أي دولة في العالم على نظام تسییر محكم لمالیتها العامة من خالل قانون المالیة

ة عن طریق ما ظیز أین یتطلب صرف أموال باهالسیما في مجال التجه،طرق صرف األموالیحدد 

ففي  .للمفهوم القانونيمیة وفقاً للمفهوم االقتصادي أو الصفقات العمو وفقاً ،ات العمومیةییسمى بالطلب

تصریح لألمین العام لوزارة المالیة خالل الملتقى الدولي الذي نظمته الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة 

ملیار دوالر خالل الثالث سنوات األخیرة، 10الطلبات العمومیة بلغت سقف أنَّ 27/04/2003بتاریخ 

2012وفي سنة 2004/2009.1كون موجهة للبرنامج الخماسي ملیار دوالر ست55غلبها للتجهیز، وأ

كقروض للتجهیز بغض النظر عن مصاریف ملیار دینار2.820بلغت مصاریف الصفقات العمومیة 

2.والمؤسسات العمومیةالجماعات المحلیة

القواعد التي التشریع المتعلق بالصفقات العمومیة هو قانون مستقل بذاته، وموحد ،وفي الجزائر

للتطورات الحاصلة عبر ت، ظهر منذ االستقالل نظراً توریداتسیر قطاع األشغال، والخدمات العمومیة، وال

والذي تم تعدیله 1967،3ل قانون للصفقات العمومیة سنة المخططات االقتصادیة والتنمویة، وصدر أوَّ 

خل الدولة في الحیاة راكیة وتدَّ والذي كان یتمیز بالنزعة االشت)1970،1974(في سنوات الحقة

.ومنه كان یستلزم مراقبة هذه األموال من خالل هذا القانوناالقتصادیة، وعلیه ضخ أموال كبیرة، 

أخرى باإللغاء وٕاصدار قانون جدید، منها بالتعدیل وأحیاناً وتوالت التعدیالت لهذا القانون أحیاناً 

2010أكتوبر07المؤرخ في 236-10سوم الرئاسي رقم المر ، وأخیراً 2002، 1991، 1982سنة 

ومحاولة هذا القانون ا یعكس أهمیة الصفقات العمومیة ممَّ ،4اتل بدوره أربع مرَّ اري المفعول والمعدَّ السّ 

.الوطني والدوليیینالمتسارعة الحاصلة على المستو مسایرة التطورات االقتصادیة 

لحجم المبالغ الكبیرة التي تستعمل في أهم العقود اإلداریة، نظراً وتعتبر الصفقات العمومیة من 

هذا اإلطار، لذا عملت مختلف التشریعات ومن بینها التشریع الجزائري على ضبط وتنظیم تلك الصفقات 

الشخص المناسب الذي تمنح له اختیارالعمومیة وفق إجراءات محكمة سواء من حیث طریقة اإلبرام أو 

1
- MOKDAD Kouroghli, "Quelque pratiques déviantes dans l’application du code des marchés publics", séminaire sur la

justice administrative, organisé par le conseil d’état algérien, Alger 19-20 novembre 2005, p21.
2

Droit"،یلس شاوش بشیر- des marchés publics et droit de la concurrence" كلیة الحقوق، جامعة ب، محاضرة ألقیت على طلبة الماجستیر
.01، ص 2012وھران، سنة 

3
).ملغى( 718، ص 1967یونیو27، مؤرخ في 52عدد المتضمن قانون الصفقات العمومیة، ج ر1967یونیو17مؤرخ في 90-67أمر رقم -

4
، المعدل و 2010أكتوبر 07مؤرخ في 58، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج ر عدد 2010أكتوبر 07مؤرخ في 236-10مرسوم رئاسي رقم -

-11معدل ومتمم بالمرسوم الرئاسي رقم .2011مارس 06، مؤرخ في 14، ج ر عدد 2011مارس01مؤرخ في 98-11المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 
، ج 2012ینایر 18، مؤرخ في 23-12معدل ومتمم بالمرسوم الرئاسي رقم .2011یونیو 19مؤرخ في 34، ج ر عدد 2011یونیو 16مؤرخ في 222

ینایر 13، مؤرخ في 02، ج ر عدد 2013ینایر 13مؤرخ في 03-13معدل ومتمم بالمرسوم الرئاسي رقم .2012ینایر 26، مؤرخ في 04ر عدد 
2013.
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سها وامها المنافسة والشفافیة والمساواة، وهي المبادئ التي كرَّ وفق إجراءات وقواعد قِ الصفقة، ذلك 

.المتعلق بالصفقات العمومیة236-10المرسوم الرئاسي رقم 

إلى مختلف التقاریر الصادرة عن مختلف الهیئات الدولیة والوطنیة تم التنبیه إلى ه واستناداً غیر أنَّ 

م هذه الصفقات یحدث أن یلجأ المتعاقد سواء العام أو الخاص إلى استعمال أسالیب ه أثناء  إبراأنَّ 

طلق علیه من قبل وهذا ما أُ ،التحایل بهدف الظفر بالصفقة دون استحقاقها ودون مراعاة المصلحة العامة

التشریع ، لذلك تدخلت التشریعات بشأنه ومن بینها "الفساد في مجال الصفقات العمومیة"هذه الهیئات ب

المتعلق 236-10والقانون األخیر رقم 01،5-06الجزائري بموجب قانون مكافحة الفساد رقم

م هذه األفعال وأفرد لها قانون خاص مستقل عن قانون العقوبات  یحدد هذه و جرَّ 6بالصفقات العمومیة،

.للوقایة منها وردعهاخاصة ووضع لها آلیات ،الجرائم

وع  جرائم الصفقات العمومیة من الموضوعات الجدیدة  الجدیرة بالدراسة والتحلیل موضلذلك فإنَّ 

باعتبارها موضوعات لم تنل حقها من الدراسات الفقهیة واألبحاث العلیا، وٕان وجدت فهي دراسات قلیلة 

خاصة في ظل وجود مادیتین ،فقط والنظريتعتمد على الجانب الوصفيفهي دراسات سطحیة وأحیاناً 

تنظیم الصفقات العمومیة الذي أحكام تعاقب على مخالفة 01-06قط في قانون مكافحة الفساد رقم ف

النص القانوني لم یحدد كما أنَّ 7،ةالسیما تلك المتعلقة بمبادئ الصفقة العمومیمادة، 181یتألف من 

في جریمة إبرام مادي في حد ذاتها تشكل الركن الالتي هي ، المبادئهذه التي تشكل القانونیة األوضاع 

ممَّا یستدعي البحث عن أركان الجریمة في قانون آخر غیر القانون ،صفقة عمومیة مخالفة للتشریع

یتنافى كله ، وهذا عن أركان الجریمة في مجاٍل غیر مجال تخصصهویجد القاضي نفسه یبحث ،الجزائي

لفرد اإلطار القانوني الذي یصب فیه الذي یقتضي تحدید السلوكات المجرمة لكي یضبط لالشرعیة ومبدأ

وهذا یستلزم وجوب وجود نصوص 8،ممَّا یمكنه من معرفة الحدود بین دائرتي المحظور والمباحسلوكاته

والمتابعة بغیة إقرار التوازن بین الفرد قانونیة صادرة عن سلطة مختصة لضبط سیاسة التجریم والجزاء 

للحقوق والحریات الفردیة وذلك بضمان أن ال یفر كفل الحمایة والمجتمع، وهذا یشكل مبدًأ دستوریًا ی

یتطلب دراسة عمیقة وتحلیلیة لهذه المواد لتحدید ما إن هذا كله  9.ئالجاني من الجزاء وأن ال یدان البر 

5
، المعدل و المتمم 2006مارس 08مؤرخ في ،14، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، ج ر عدد 2006فبرایر 20مؤرخ في 01-06قانون رقم -

27مؤرخ في 11-10موجب قانون رقم، والموافق علیھ ب2010سبتمبر 01مؤرخ في ،50ر عدد ج ، 2010غشت 26مؤرخ في 05-10باألمر رقم 
10، مؤرخ في 44، ج ر عدد 2011أوت 02مؤرخ في 15-11معدل ومتمم بالقانون رقم .2010نوفمبر03مؤرخ في 66عدد ، ج ر2010أكتوبر
.2011أوت 

6
ات، فالركن المادي في ھذه الجرائم لم ینص علیھ یكمن مجال تدخل تنظیم الصفقات العمومیة في مكافحة الفساد في تحدید الركن المادي في جرائم الصفق-

من الصفقات لمدة قانون مكافحة الفساد وإنَّما یستخرج من تنظیم الصفقات العمومیة، كما أنَّ ھذا النص في حد ذاتھ أورد بعض األحكام العقابیة كاإلقصاء
).236-10من المرسوم 61المادة (منحھا بعد معینة، أو إلغاء الصفقة 

7
مبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة، مبدأ المساواة في معاملة :نص المشرع الجزائري في المادة الثالثة على مبادئ الصفقة العمومیة وھي-

.المرشحین، مبدأ شفافیة اإلجراءات
8

.04، ص 2006بارش سلیمان، مبدأ الشرعیة في قانون العقوبات الجزائري، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر، سنة -
9

.07نفس المرجع، ص -
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یشترط وجود صفقة العمومیةالركن المادي في جرائم الصفقاتأم ال، باعتبار أنَّ كانت هناك مخالفة 

على من یخالفالجزائيوهذا لتسلیط العقاب،فها تنظیم الصفقات العمومیةعلیها وعرَّ نصَّ عمومیة كما

.أحكامها

بصفة معینة یجب توافرها في الجاني، وجرائم الصفقات خصوصاً كما تتمیز جرائم الفساد عموماً 

فهومه في قانون وهي صفة الموظف  العمومي، وهذا األخیر یختلف مفهومه في هذا المجال عن م

المؤسسات اإلداریة وغیر اإلداریة بح یشمل طائفة كبیرة من موظفي وعمال صالوظیفة العامة، بحیث أ

، بل وأصبح مفهومه یشمل حتى مشمولة بهذا المفهومالتي لم تكن إلى غایة صدور هذا القانون 

صناعي، وهذا المفهوم الجدید الموظفین الغیر أجراء عند الدولة سواء في القطاع اإلداري أو القطاع ال

والتي جاءت أكثر 10ظهر نتیجة انضمام الجزائر التفاقیة األمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد،

وهذا من أجل حصر ظاهرة  ،ما كان علیه من قبل في التشریعات الداخلیةوٕاحاطة بهذه الجرائم لِ توضیحاً 

.هدد بذلك الثروات واالقتصاددولیة وخطیرة تالفساد التي بدأت تأخذ أبعاداً 

بقدر ما هي إعادة تنظیم هذه جدیداً هذه األحكام المتعلقة بالفساد ال تعتبر ابتكاراً والحقیقة أنَّ 

قانون العقوبات الجزائري مع إضافة بعض الجرائم الجدیدة باعتبار أنَّ ،خاصة في مجال التجریم،الجرائم

أدخل هذه الجرائم كما هي معروفة الیوم 1975وبعد تعدیل ،صدورهاالقتصادیة منذ الجرائم ف رَ ع

.ومنها جرائم الصفقات العمومیة

تتمیز قواعد الصفقات العمومیة بالصرامة والتعقید جعل األشخاص المتدخلین في ومن جانب آخر

تحوالت جعلت من  ةعرفت الصفقات العمومیة عدَّ حیث 11جمیع مراحلها المختلفة یجهلون هذه القواعد،

في كثیر من األحیان ا أثر سلباً التشریعات المتعلقة بها غیر مستقرة تتعرض للتعدیل من حین آلخر ممَّ 

والنتیجة ،روقات كبیرةأدى إلى خُ  الذي وانعكس هذا على تطبیقها في المجال العملي،على فهمها وٕادراكها

ل التنمیة االقتصادیة المرجوة، والّزج بكثیر من إهدار كبیر لألموال العامة والجهد والوقت ومنه تعط

بل وأخطاء إداریة ال اإلطارات في السجون في كثیر من الحاالت كانت نتیجة أخطاء غیر عمدیة 

.لنصوص القانونیةلسوء فهم كل هذا ناتج عن  12تستوجب إالَّ عقوبة إداریة،

صفقات العمومیة فقط بل شمل أیضاً سوء الفهم هذا ال یعني األعوان ُمستعملي تنظیم الو        

هي األحكام التي صدرت سواء في المجال الجزائي أو  ةنهم جهاز القضاء، فكثیر مالقانون و "محترفي"

10
المصادق علیھا بتحفظ 2003أكتوبر 31تفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة لألمم المتحدة بنیویورك بتاریخ ا-

.2004أبریل 25مؤرخ في 26، ج ر عدد 2004أبریل سنة 19مؤرخ في 128-04بالمرسوم الرئاسي رقم 
11

- BRAHIM Boulifa, Marchés publics, manuel méthodologique, volume1, éditions Berti, Alger, année 2013, p01.
12

- voir note de page n
o

04, CHERIF Bennadji, "Marchés publics, et corruption en Algérie", NAQD, revue d’études et de
critique sociale, n

o
25, Alger, 2008, p147.
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في باطنه معقداً في ظاهره  المدني لم تكن صائبة في تفسیر النصوص، فاإلجابة عن سؤال یبدو بسیطاً 

خطأ في تطبیق الب كل النتائج السلبیة التي تنتج عن بإمكانه أن یؤدي إلى تطبیق سلیم للقانون وتجن

، وهذا السؤال هو متى نكون أمام صفقة عمومیة؟القانون

كبیرة سواء على مستوى نعكاسات فاإلجابة عن هذا السؤال مهما كانت ستؤدي ال محال إلى ا

16،األموال العامةأو  15حقوق األفراد،أو 14،الحریات الفردیةأو 13،االختصاصالقانون والسیما قواعد 

القضاء اإلداري، القضاء خاصة إذا علمنا أن تنظیم الصفقات العمومیة یتنازعه أكثر من اختصاص،

فالقاضي الجزائي دائماً .تحدید طبیعة الخطأالمدني، القضاء الجزائي، لیس من السهولة بما كان دائماً 

التعبیر صفة القاضي اإلداري وصفة وهو بصدد النظر في هذه الجرائم علیه أن یستعیر إن صحَّ 

في مجال الصفقات العمومیة، ألنَّ عالیاً القاضي المدني لتطبیق هذه األحكام وهذا یستدعي تخصصاً 

".الصفقة العمومیة"جوهر الجریمة وركنها األساسي الذي بدونه لن تقوم قائمة للجریمة هو 

الجزائریة دراسة عقود الصفقات العمومیة في والدلیل على هذا هو بعد أن أهملت الجامعات

.المرحلة الجامعیة، أصبحت الیوم تخصصات قائمة بذاتها في الدراسات العلیا وتدرس بأدق التفاصیل

تحدید الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة، بمعنى آخر ما إشكالیة تطرح في هذا المجال علیه و        

ألحكام الجزائیة تختلف بحسب ما إذا كانت جریمة من جرائم الصفقات هي هذه الجرائم؟ ألنَّ تطبیق ا

كما أنَّ مقدار العقوبة یختلف من جریمة إلى أخرى، فكثیر من الدراسات التي أدرجت .العمومیة أم ال

.الصفقات العمومیة ومن ثم تطبیق أحكام غیر تلك الواجب تطبیقهاجرائم ال عالقة لها بجرائم 

:نطرح اإلشكالیة التالیةومنه .هذا البحثموضوع ل اختیاريا المنطلق كان من هذ

13
ففي قضیة بین مؤسسة أشغال البناء في .كمثال عن ھذا نعطي بعض األمثلة ألحكام قضائیة تنازعت في االختصاص قبل التطرق للموضوع أصالً -

ا تتعلق بإنجاز سكنات أساس وجود  صفقة عمومیة بینھم ىعل بوالیة سطیفرافع الوكالة الوالئیة للتسییر والتنظیم العقاریین،)أ.س(مختلف مراحلھ
رح النزاع على مستوى فثار نزاع بخصوص تسدید فاتورة  أشغال إضافیة، طُ 16/11/2008اجتماعیة ومحالت تجاریة وتم استالم المشروع بتاریخ 

ي، على أساس أن بعدم االختصاص النوع25/04/11بتاریخ 410/11المحكمة اإلداریة بسطیف، ھذه األخیرة  فصلت بموجب قرار إداري تحت رقم 
من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة800الوكالة الوالئیة للتسییر والتنظیم العقاریین لیست من أشخاص القانون العام وال سیما تلك المذكورة بالمادة 

لعقاري الحضري ھي مؤسسات ذات طابع تجاري الوكاالت المحلیة لتسییر والتنظیم انَّ أوھو نفس المبدأ الذي أكد علیھ مجلس الدولة في قرارات سابقة ب(
، الغرفة األولى، الوكالة المحلیة 15/04/2003، جلسة 004841ملف رقم -ونزاعاتھا القائمة مع الغیر لیست من اختصاص الجھات القضائیة اإلداریة

الحكم لم –موضوع الصفقة غیر ممول من میزانیة الدولة ، كما أنَّ )2003سنة  4ح، مجلة مجلس الدولة، العدد -للتنظیم والتسییر العقاري الحضري، ضد أ
تحت 28/11/11بعدم االختصاص النوعي بموجب حكم صادر بتاریخ رح نفس النزاع على القسم التجاري قضى أیضاً ، طُ -یسبب مفھوم میزانیة الدولة 

محكمة عین ولمان باعتبارھا مكان تنفیذ األشغال والنتیجة نفسھا طرح النزاع من جدید على مستوى.العقد ھو عقد إداريعلى أساس أنَّ 5477/11رقم 
بمجلس قضاء جیجل بعدم االختصاص النوعي، في نزاع حول فسخ وبنفس األساس قضت الغرفة اإلداریة سابقاً .ھي أنھ قضى بعدم االختصاص النوعي

.06/04/09بتاریخ 210/09قرار رقم عقد صفقة عمومیة بین أحد الخواص ودیوان الترقیة والتسییر العقار بجیجل 
14

جانب ومن أمثلة األحكام الجزائیة حكم صادر عن محكمة جیجل یقضي بإدانة متھمین بجنحة إبرام صفقة مخالفة للتشریع والمشاركة في اإلبرام إلى-
.30/11/08بتاریخ .5068/08یمة ، حكم تحت رقم جرائم أخرى دون توضیح أركان الجریمة بدقة سواء ما تعلق بالركن المادي أو الركن المعنوي للجر

15
یضاً كثیر ھي المنازعات التي طرحت على القضاء ولم یستوفي أصحابھا حقوقھم السیما المالیة منھا رغم مرور مدة طویلة، وكمثال عن ھذا أنظر ا-

.13التھمیش السابق رقم 
16

ل الصفقات العمومیة ھي المنازعات المتعلقة بھذا المجال التي یستغرق الفصل فیھا وقتاً طویالً من بین التأثیرات السلبیة على األموال العامة في مجا-
شاریع أو دفع من أجل الفصل فقط في الجھة المختصة، القضاء المدني أو اإلداري، قد یصل بلوغھ محكمة التنازع، ھذا یؤدي ال محال إلى إعادة تقییم الم

.اإلدارةتعویضات للمتعامل المتعاقد مع 
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الصفقات العمومیة؟جرائم إلى أي مدى حصر المشرع الجزائري 

:اإلجابة عن هذه اإلشكالیة دراسة الموضوع في فصلینتستدعي 

فیهما جمیع الجرائم المتعلقة ن تشترك ینتناول في الفصل األول العنصرین األساسیین اللذ

.بالصفقات العمومیة، وهما صفة الموظف العمومي، وضرورة أن یكون محل الجریمة صفقة عمومیة

لمفهوم قانون مكافحة الفساد یختلف مفهومه عن قانون الوظیفة العامة فالموظف العمومي وفقاً 

وبالتالي ،ا المفهومذي أي فئة یندرج هالذي وسع مفهومه إلى فئات كثیرة أحیانا یصعب فهمها وف

بحث في تحدید ا ما تعلق بالصفقة العمومیة فسنأمَّ .بالنظر للقوانین المقارنةسنحاول تأصیل هذا المفهوم 

العمومیة معتمدین في ذلك على تحلیل النصوص المتعلقة بتنظیم الصفقات ،عمومیةالصفقة ال مفهوم 

10-236.

أي  ،هامننتناول تحدید هذه الجرائم على أن ندرس الجانب الموضوعي فقط وفي الفصل الثاني 

وتحلیلها على أن نقف عند كل مصطلح یتعلق بأركان الجریمة وشرحه، سواء سنعمل على دراسة أركانها القانونیة

.ما تعلق بالركن المادي أو الركن المعنوي، دون أن نتطرق إلجراءات المتابعة أو العقوبة
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:المشتركة لجرائم الصفقات العمومیةالعناصر -الفصل األول

الذي   01-06 رقم الفساد بموجب القانونمكافحة القانون الجدید المتعلق ب2006صدر في سنة 

بعد أن صادقت 17أعاد صیاغة النصوص القانونیة التي كانت تحكم جرائم الفساد في قانون العقوبات

د الجرائم المتعلقة  بالصفقات ، وحدَّ للوقایة من الفساد ومكافحتهاألمم المتحدة اتفاقیةائر على الجز 

شخاص أو د مجال تطبیقها سواء من حیث األأنواع جرائم الفساد، كما حدَّ أهم العمومیة  باعتبارها أحد 

.من حیث الموضوع

العموميي صفة الموظففمن حیث األشخاص المشرع اشترط صفة معینة في الجاني، وه

لكي تكون وقت ارتكاب الركن المادي للجریمة والتي یجب أن تثبت،بمفهوم قانون مكافحة الفساد

بمعنى ال یمكن تصور وجود ،منطلقا للمتابعة الجزائیة قبل النظر في باقي األركان المكونة للجریمة

ا القاضي في مكما یجب أن یظهره،جریمة من جرائم الصفقات العمومیة ما لم یوجد هذین الشرطین

ا من حیث الموضوع، المشرع أمَّ .وتعرض للنقض عند الطعن فیهمعیباً حكمه  كان  حیثیات حكمه وٕاالَّ 

وبالتالي فإن القاضي قبل ،الصفقات العمومیةتنظیم فها اشترط  أن نكون أمام صفقة عمومیة كما عرَّ 

، ا أمام صفقة عمومیة أم الصفة الجاني ثم یثبت ما إن كنَّ أن یثبت أركان الجریمة علیه أن یثبت أوالً 

ها تقریبا كل أنواع جرائم الصفقاتالتي تشترك فیالعناصر وعلیه سنحاول في هذا الفصل أن  نتطرق إلى 

مفهوم الصفقة قبل أن نتطرق إلى تحدید )المبحث األول(وهي صفة الموظف العموميالعمومیة

  ).يالمبحث الثان(العمومیة 

17
جوان 11مؤرخ في 49عدد،یتضمن قانون العقوبات ، ج ر1966یونیو08المؤرخ في 156-66من  األمر رقم  134إلى 119المواد من -

.، المعدل و المتمم1966
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:العموميالموظف -األولالمبحث 

في عناصر أساسیة مفترضة عمومیة عن غیرها من الجرائم بأنها تشترك التتمیز جرائم الصفقات 

ال یمكن أن تقوم الجریمة بدونها، زیادة عن األركان األخرى الخاصة بكل جریمة، وهي صفة الجاني 

المطلب(اإلداري قانون في الو الذي یختلف مفهومه عمومیاً تي یشترط القانون  فیها أن یكون موظفاً ال

.)المطلب الثاني(عنه في القانون الجزائي بصفة عامة )األول

   :اإلداريفي القانون الموظف العموميمفهوم-المطلب األول

إالَّ یفة العامة ومن یشغلها وهو الموظف العام،والقوانین المتعلقة بالوظن كثرة األنظمة بالرغم م

ذه األنظمة ما اقتصرت بعض  هوٕانَّ .یحدد لنا المقصود بالموظف العامواضحاً نا ال نكاد نجد  تعریفاً أنَّ 

ظام اإلداري ذلك یرجع  إلى اختالف مفهوم الموظف العام في النِّ على بیان الخاضعین ألحكامها، ولعلَّ 

بل ،ویختلف مفهومه من دولة إلى أخرى18،ظام المدنيظام الجزائي و النِّ ألخرى  كالنِّ عنه في األنظمة ا

االجتماعیةو  االقتصادیةمن مرحلة إلى أخرى بحسب تبدل الظروف مفهومه یختلفوداخل الدولة نفسها 

1933جوان 24إلى  19، ولهذا الغرض عقد المؤتمر الدولي الخامس  للعلوم اإلداریة من للمجتمع

وتركوا المؤتمرون إلى نتیجة لریف مانع جامع للموظف العمومي ولم یتوصعوأثیرت مسألة تحدید تبفینا

االقتصادیةلظروف كل دولة حسب ظروفها التاریخیة و المسألة إلى اختصاص كل دولة  وفقاً 

أمسك المشرع في ، فقد تشریعیاً تعریف الموظف العام لیس عمالً كما أنَّ 19،والسیاسیةاالجتماعیةو 

غالبیة الدول على إیراد تعریف جامع مانع للموظفین العمومیین وقصر مجهوده على تعریف بعض 

وبذلك ألقى المشرع العبء على الفقه والقضاء طوائفهم في بعض المناسبات التشریعیة المتعلقة بهم،

المقارننون اإلداريوعلیه سوف نوضح مفهوم الموظف العمومي في القا20،لوضع مثل هذا التعریف

).الفرع الثاني( ير الجزائاإلداري ، ثم مفهوم الموظف العمومي في القانون )الفرع األول(

:المقارن اإلداريفي القانون مفهوم الموظف العمومي-األولالفرع 

المدني أو القانون یختلف عنه في القانون الموظف العمومي في القانون اإلداري مفهوم نَّ إ

كسوني ااألنجلوستیني یختلف عنه في النظام، ففي النظام الالَّ نظام إلى آخرویختلف من  .الجزائي

إلى أخرى بل وحتى داخل نفس داخل نفس النظام یختلف من دولة و  االشتراكيویختلف عنه في النظام 

18
لسعودیة، رسالة ماجستیر، تخصص التشریع نواف بن خالد فایز العتیبي، العزل من الوظیفة العامة كعقوبة جنائیة وتطبیقاتھ في المملكة العربیة ا-

.42، ص2003سنة السعودیة، الریاض، الجنائي  اإلسالمي، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة،
19

ة كلیسنھ أحمد، حقوق الموظف العمومي في التشریع الجزائري، دراسة مقارنة، بحث للحصول على شھادة الماجستیر في اإلدارة و المالیة العامة، -
.06، ص2005عكنون، الجزائر، سنة الحقوق والعلوم اإلداریة، بن

20
.36، ص 1969سنة مصر، ، الجزء األول، الطبعة الثانیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، اً وقضاءمحمد حامد الجمل، الموظف العام، فقھاً -
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الذي یتمیز بالمرونة  وسرعة الدولة یختلف من زمان إلى آخر، وهذا من خصائص القانون اإلداري

ا بتطور الظروف المحیطة والمتحكمة باإلدارة العمومیة ونشاطها، فالقانون اإلداري كما یقول متأثرً التطور 

االقتصادیةقانون شدید الحساسیة للسیاسة العامة في الدولة، وللتطورات "األستاذ ناصر لباد 

یصعب وضعوعلى هذا األساس 21."التطورات المختلفةمعالتالؤموالسیاسیة، فهو سریع االجتماعیةو 

.تعریف جامع مانع یصلح لكل األنظمة

fonctionnaire"في فرنسا وبلجیكا الموظف العام العامة یطلق على شاغل الوظیفة  public

le"، اصطالح العامل المدني، وفي الجزائر العمومي ثمالموظف علیه اصطالحكان یطلقوفي مصر

.وفي المملكة العربیة السعودیة الموظف المدني ثم الموظف الحكومي.الموظف العمومياصطالح

أنفسهم  منها )الموظفون(ة أوصاف خاصة  في مختلف القوانین  تطلق على األعوانوبالتالي وجدت عدَّ 

  .إلخ...عون عام، موظف، عامل، متدرب، مرسم

servant"التاج وفي إنجلترا یستعمل تعبیر خادم الملك أو of the crown" أو العامل المدني

"civil servant".22تعریف دقیق لمفهوم في بریطانیا العظمى قانون أساسي للموظفین والوال یوجد

civil(الخادم المدني servant( َّمن خالل التقاریر وال یمكن التعرف على الموظف البریطاني إال

ل التقاریر التي حاولت وضع تعریف  وأوَّ .سیة لسیاسة الوظیفة العمومیةالمتتالیة التي تعتبر مراجع أسا

عملت بهذا التعریف كل التقاریر  دوق )tomlin(وهو تقریر طوملین 1931للموظف یرجع تاریخه إلى 

rapport(الموالیة وآخرها تقریر فلوتون  fulton( الموظفین هم :، ویفید هذا التقریر أنَّ 1968لسنة

الذین هم في خدمة التاج أو المملكة باستثناء المتقلدین لمناصب سیاسیة أو قضائیة، القائمون األشخاص

بعملهم تحت نظام مدني والمتقاضون أجورهم بكاملها بصفة مباشرة من اعتمادات مصادق علیها من 

23."طرف البرلمان

الواسع ولیس المفهوم الضیق المقصود بالقانون اإلداري في هذا المجال هو المفهوم كما أنَّ 

التي تحكم اإلدارة والنشاط  تتقنیناال یعني فقط مجموعة النصوص القانونیة المنظمة في شكل بمعنى

سواء في الفقه عنى بدراسة  الجوانب المختلفة بالقانون اإلداريكل ما یتعلق ویُ یشملل ما یتسعاإلداري وٕانَّ 

ضمن هذه ذا المنطلق سنبحث في مفهوم الموظف العمومي من ه.أو القضاء أو القانون اإلداریین

.األنظمة  المختلفة

21
.21، ص 1999جزائر،  سنة التنظیم اإلداري، منشورات دحلب، ال:ناصر لباد، القانون اإلداري-

22
.39محمد حامد الجمل، المرجع السابق، ص -

23
، 2007دروس في الوظیفة العمومیة، محاضرات منشورة ألقیت على طلبة السنة الثالثة للطلبة القضاة، المدرسة العلیا للقضاء، سنة خرفي الھاشمي،-
.60ص 
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:الموظف العمومي في  فرنسا-أوالً 

الفقه الفرنسیینو  التعریف التشریعي للموظف العمومي ثم ما استقر علیه القضاءنستعرض أوالً 

.العموميفي تعریف الموظف 

:التعریف التشریعي–1

حاول القانون و  24،ا للموظف العاممحددً تشریعات الوظیفیة  المتتابعة في فرنسا تعریفاً لم تتضمن ال

تعداد الطوائف المختلفة للموظفین دون إیراد 1941سبتمبر 14الفرنسي في عهد حكومة فیشي في 

صدر القانون الخاص بموظفي الدولة ونصَّ 1948أكتوبر19تعریف جامع مانع للموظف العام، وفي 

یسري على األشخاص الذین یعینون في وظیفة دائمة، ویشغلون أحد درجات " همادته األولى على أنَّ  في

وال العامة، أو السلم الرئاسي في أحد الكادرات باإلدارة المركزیة للدولة أو في المرافق القائمة على األم

25."المؤسسات العامة

الذي یحدد نطاق تطبیقه من حیث 1983لیة جوی13ف القانون األساسي العام لـ كما عرَّ 

تسري أحكامه على الموظفین  المدنیین التابعین إلدارات الدولة والمناطق "األشخاص الموظف العمومي 

هذا التعریف الواسع یستثني ویالحظ أنَّ ، "والعماالت والبلدیات والمؤسسات اإلداریة التابعة لهاالجهویة

من القضاة وهم یخضعون لقانون مستقل وأعوان المصالح العمومیة ذات الً من نطاق تطبیق القانون كُ 

ا أفراد الجیش الوطني مین التابعین للدولة وأخیرً الطابع الصناعي والتجاري وكذا األعوان غیر المرسَّ 

26.ا یخضعون لقانون مستقلوهم أیضً الشعبي

الصادر بتاریخ ، 1984لسنة 16رقم  د المشرع الفرنسي  في قانون التوظیف العامحدَّ ا أیضً 

تسري : "همنه على أنَّ )2(األشخاص الخاضعین ألحكام هذا القانون، حیث تنص المادة ،11/01/1984

بتین في درجة مدرجة في ثوالمیفة دائمةظالمعینین بوقت كامل لشغل و األشخاصأحكام هذا الباب على 

27."فق الخارجیة التابعة لها أو في مؤسسات الدولة العامةالهرم الوظیفي لدوائر الدولة المركزیة والمرا

بل اكتفى بتحدید العام،ا لمفهوم الموظف ا مباشرً النص التشریعي لم یضع تعریفً الحظ أنَّ الم

منه بعضكما استثنى أحكامه،األشخاص المشمولین بمظلة قانون التوظیف العام والذین تطبق علیهم 

24
.07، صنشردراسة تطبیقیة، دار المناھج، بدون سنة:كمة اإلداریة العلیا علیھاھیثم حلیم غازي،  مجالس التأدیب ورقابة المح-

25
القانون العام لموظفي بالمتعلق 1959فیفري 04وھو نفس التعریف الوارد في األمر الصادر بتاریخ .42محمد حامد الجمل، المرجع السابق، ص -

JEAN-Marie:أنظر بخصوص ھذا التعریف،الدولة الفرنسیة Auby, ROBERT Ducos-Ader, Droit administratif, la fonction publique,
les biens publics, les travaux publics, 4

ème
édition, Dalloz, paris, 1977,p29.

26
.60صالسابق،خرفي الھاشمي، المرجع -

27
ً .21ص، 2007األردن،دراسة مقارنة، دار الثقافة، عمان،:نوفان العقیل العجارمة، سلطة تأدیب الموظف العام- علي خطار شطناوي، القانون أیضا

، 2009سنة األردن، ل للنشر، عمان، دار وائ،)الوظیفة العامة، القرارات اإلداریة، العقود اإلداریة واألموال العامة(:اإلداري األردني، الكتاب الثاني
.12ص
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من خالل هذه و  .االقتصادیةشؤونها بقوانین خاصة كالقضاة و الجیش والمرافق  مالطوائف التي نظَّ 

:عاًماا العتبار الشخص موظفً األساسیة النصوص یمكن أن نستخرج العناصر 

.الدائمةفة الوظی-

   . ماالخدمة في مرفق إداري ع-

:التعریف القضائي–2

إضافة إلى بیان العام،تعریف لمفهوم الموظف لمحاولة وضع تصدى القضاء اإلداري الفرنسي 

   .العامالعناصر األساسیة المطلوب توافرها في الشخص لكي یكتسب صفة الموظف 

عهد إلیه بوظیفة دائمة داخلة ا كل شخص یُ ا عامً یعد موظفً " هالفرنسي بأنَّ وقد قضى مجلس الدولة 

ه ذلك المستخدم في وظیفة دائمة ا بأنَّ وظف العام أیضً ف المرِّ وعُ ،"في الكادر وتكون في خدمة مرفق عام

28."تابعة ألحد كوادر المرفق العام

عهد إلیه بوظیفة دائمة داخلة ضمن كادر الوظائف الخاصة الشخص الذي یُ " هف بأنَّ رِّ كما عُ 

الدرجات والمقصود بالكادر هو مجموعة الوظائف التي تتناسب في ترتیبها مع تسلسل 29."بمرفق عام

ا لقواعد الترقیة المقررة، أي التدرج الوظیفي الذي یلحق به الموظف ویسلكه التي یتقلدها الموظف طبقً 

30.طوال حیاته

ا ا، العتبار الشخص موظفً ا إداریً بأن یكون المرفق العام مرفقً وقد اشترط مجلس الدولة الفرنسي 

ق مجلس الدولة فقد فرَّ ، )كالمرافق الصناعیة والتجاریة(یة ا بالنسبة لموظفي المرافق االقتصادا، أمَّ عامً 

ا باقي العمال فقد أمَّ ،بین شاغلي وظائف اإلدارة والتوجیه والمحاسبة، وأصبغ علیهم صفة الموظف العام

31.ألحكام القانون الخاص، وتختص المحاكم المدنیة بمنازعاتهمیخضعوناعتبرهم أجراء 

الشخص الذي یشغل وظیفة دائمة في كادر المرفق " هولة الفرنسي بأنَّ فه مجلس الدكما عرَّ 

القضاء الفرنسي یشترط شرطین أساسین الكتساب الشخص التعریف یالحظ أنَّ  هذاومن خالل 32،"العام

33.شغل وظیفة دائمة والتثبیت في الدرجة:لصفة الموظف العام هما

28
.27نوفان العقیل العجارمة، المرجع السابق، ص-

29
محمد كلیة الحقوق، جامعة فرع قانون السوق،،بوزبرة سھیلة، مواجھة الصفقات المشبوھة، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص-

.20ص،2008سنة الجزائر، جیجل،الصدیق بن یحي، 
30

.20صالمرجع،نفس -
31

.21ا بوزبرة سھیلة، المرجع السابق، صأیضً .27نوفان العقیل العجارمة، المرجع السابق، ص-
32

- JEAN-Marie Auby, ROBERT Ducos-Ader, Op-cit, p29.
33

.17علي خطار شطناوي، المرجع السابق، ص-
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الدولة الفرنسي یختلف من قرار إلى آخر ولكن عموماً ه حتى في اجتهاد مجلسنالحظ أنَّ وعلیه

مجلس  اتا الجتهادكتساب صفة الموظف العام وفقً األساسیة المشتركة الشروط الیمكن استخالص 

:الدولة الفرنسي ما یلي

.إداریاً أن یكون المرفق العام مرفقاً - أ 

.أن تكون الوظیفة دائمة- ب 

ویتحقق  اإلداريبالهرم أي یجب أن یكون الشخص مندمجاً الكادر،ضمن الوظیفة داخلةأن تكون -ج 

.بالوظیفةهذا من خالل تثبیته 

:التعریف الفقهي-3

34:التعریفات الحدیثةنستعرض بعض 

من یتولى وظیفة دائمة مدرجة في كادرات كل " هبأنَّ )M.Waline(فه األستاذ مارسیل والین یعرِّ 

."امة ویساهم في إدارة مرفق عام إدارة مباشرةاإلدارة الع

كل شخص یساهم بطریقة دائمة في إدارة مرفق عام مهما "بأنَّه )Duguit(ویعرِّفه الفقیه دوجي

".كانت طبیعة العمال التي یقوم بها

De(فه الفقیه دو لوبادارویعرِّ  laubadere( َّة في كادر الشخص الذي یتولى وظیفة دائم" هبأن

."المرفق العام

كل شخص یشغل وظیفة داخلة في الكادرات الدائمة لمرفق " هبأنَّ )Hauriou(فه الفقیه هوریووعرَّ 

."بمعرفة السلطة العامة هینیعام یدار بمعرفة الدولة أو اإلدارات التابعة لها ویتم تع

A(ویعرِّفه األستاذ بالنتي  .pLantey( ك الشخص الذي یسهم بصورة دائمة في تنفیذ ذل"بأنَّه

35".نشاط مرفق عام إداري

:التعریف الراجح

-عكس باقي التشریعات-لفرنسي ان المشرع إخالصة القول في تعریف  الموظف العمومي ف

ء اضف الموظف العمومي بتحدید الفئة التي ینطبق علیها قانون الوظیفة العامة، كما تصدى الفقه والقعرَّ 

34
.10و 09، المرجع السابق، صھیثم حلیم غازيوردت ھذه التعریفات في مؤلف -

35
.12علي خطار شطناوي، المرجع السابق، ص -
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ریف بشأنه اختلفت كلها في وضع اة تعضعت عدَّ اإلداریین الفرنسیین لتعریف الموظف العمومي ووُ 

 تقفتا المشتركة هناك مجموعة من العناصرفإنَّ اإلخالفه رغم هذا أنَّ إالَّ ،تعریف دقیق مانع جامع

:ى التعریف الراجح وهوعل بناءاً ا لتعریف الموظف العموميالتي تكون أساسً ریف اكل هذه التععلیها

36."كل شخص یعهد إلیه بعمل دائم في خدمة مرفق عام، تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام"

:لتعریف الموظف العمومي وهيالعناصر األساسیة ریف یمكن أن نستخلص االتع همن خالل هذ

.أن یعین الشخص بصفة دائمة في وظیفة دائمة- أ 

.ون الوظیفة داخلة في أحد كادرات الوظائف أوفي درجات السلم الرئاسيأن تك- ب 

.م تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون العاماأن یكون التعیین في خدمة مرفق ع-ج 

:العربیةمصرجمهوریة الموظف العمومي في-نیاً ثا

:التعریف التشریعي-1

ها لم نَّ أانین واللوائح التي صدرت في مصر بشأن الموظفین العمومیین ن من استقراء القو یتبیَّ 

للموظف العام واقتصرت على تحدید األشخاص الخاضعین –بالمعنى الدقیق–◌ً تتضمن تعریفا

37.ألحكامها

:على مایلي1978لسنة 47ت المادة األولى من قانون العاملین المدنیین بالدولة رقم نصَّ 

ل في المسائل المتعلقة بنظام العاملین المدنیین بالدولة باألحكام الواردة بهذا القانون وتسري یعم"

:أحكامه على

.المحليالعاملین بوزارات الحكومة واألجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم -1

.بهمالعاملین بالهیئات العامة فیما لم تنص علیه اللوائح الخاصة -2

أو قرارات خاصة فیما وال تسري هذه األحكام على العاملین الذین تنظم شئون توظفهم قوانین 

  ."القراراتنصت علیه هذه القوانین و 

36
.55محمد حامد الجمل، المرجع السابق، ص-

37
أنظر، 1971لسنة 58، المادة الرابعة من القانون رقم 1964لسنة  46، المادة الثانیة من القانون رقم 1951لسنة  210المادة األولى من القانون رقم -

.05لیم غازي، المرجع السابق، صھیثم ح
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ما قوانین العاملین المدنیین بالدولة قد خلت من تعریف للموظف العام، وٕانَّ وبذلك یتضح لنا أنَّ 

ا أن یقوم الفقه والقضاء األمر الذي أصبح معه ضروریً مها،ألحكاي یخضع تالتعیین الفئة اقتصرت على 

.للموظفبوضع تعریف عام 

38:من خالل هذا التعریف یمكن استخالص العناصر األساسیة في تعریف الموظف العمومي وهي

.التعیین في وظیفة دائمة-

.الخدمة في أحد المرفق العامة للدولة-

.عامة بقرار من السلطة المختصةفي الوظیفة الالتعیین -

:التعریف القضائي-2

الموظف العمومي "...ذهبت محكمة القضاء اإلداري في مصر في تعریفها للموظف العام إلى أنَّ 

هو الذي یعهد إلیه  بعمل دائم في خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام األخرى 

دخل في التنظیم اإلداري لذلك المرفق، ومن ثم فیشترط  العتبار الشخص عن طریق شغله منصبا ی

مرفق عام أن یكون هذا العمل في خدمة ثانیهمابعمل دائم  وأن یكون قائماً أولهماشرطین اً معا موظفاً 

.أو مصلحة عامة

عام عن ولكي یكتسب عمال المرافق العامة صفة الموظف العمومي، یجب أن  یدار المرفق ال

یفهم من سیاق الشرطین السابقین، هو أن یتم التعیین باألداة شرط ثالثطریق االستغالل المباشر، وثمة 

للمنصب الذي ا إلجراء هذا التعیین، إذ بقرار التعیین وحده یعتبر الشخص شاغالً القانونیة المقررة قانونً 

39...."یدخل في التنظیم اإلداري للمرفق العام

صفة الموظف العام ال تقوم بالشخص وال تجري علیه "أفتت إدارة الفتوى بمجلس الدولة بأنَّ كما 

إذا كانت عالقته بالحكومة مستقرة ودائمة في خدمة مرفق عام تدیره الدولة إالَّ .....أحكام الوظیفة العامة

في خدمة مرفق عام تدیره دائم من یقوم بعمل "ه بأنَّ فته أیضاً وقد عرَّ ،...".العامأو أحد أشخاص القانون 

ه فته محكمة القضاء اإلداري بأنَّ ، كما عرَّ "الدولة أو تشرف علیه الدولة أو أحد أشخاص القانون العام

الشخص الذي یعهد إلیه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو أحد  أشخاص القانون العام 

.بالطریق المباشر

38
.06ھیثم حلیم غازي، المرجع السابق، ص-

39
.17ص ،2009سنة مصر، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المسئولیة التأدیبیة في الوظیفة العامة، منشأة المعارف، اإلسكندریة، -
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الموظف العام "كمة اإلداریة العلیا في الكثیر من أحكامها یستخلص منها أنَّ ا المحفته أیضً وعرَّ 

هو الشخص الذي یعهد إلیه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام 

40.عن طریق االستغالل المباشر

لعمومي على الشخص البد من باغ صفة الموظف اصه إلمن خالل هذه التعاریف یمكن القول أنَّ 

41:توافر العناصر األساسیة التالیة

بخدمة مرفق عام تدیره الدولة أو أحد األشخاص المعنویة العامة بواسطة قرار تعیین صحیح االلتحاق-أ

.تصدره السلطة المختصة

.دائمیة العمل في الذي یؤدیه الصادر بشأنه قرار التعیین- ب 

  .العامدمة مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون أن یكون العمل في خ-ج 

وقد تلخصت هذه الشروط الواجب توافرها في الموظف العام في حكم المحكمة اإلداریة العلیا 

ة الوظیفة العامة تخلص في أن یكون علیها فكر  قومتالمقومات األساسیة التي "یه إلى أنَّ فوالذي ذهبت 

ة قانونیة ألداء عمل دائم في خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانونتعیین الموظف بأدا

42....."العام

:التعریف الفقهي-3

ى الغموض الذي یكتنف مفهوم الموظف العام إلى عدم وجود معاییر متجانسة وواضحة أدَّ 

المعاییر اختالفمن جانب آخر إلى  ى ذلكدید القانون الواجب التطبیق على الموظف العام، كما أدَّ حلت

تصدى فقهاء القانون ف 43،الفقهیة المستخدمة في تمییز الموظف العام عن غیره من العاملین بالدولة

اإلداري إلى تحدید مفهوم الموظف العمومي بعد إحجام المشرع على وضع تعریف دقیق للموظف العام، 

األول وسع من مفهوم الموظف العمومي في حین الثاني ،اتجاهینمنقسمین بذلك إلى ریف اتعالدت تعدَّ و 

44.ضیق منه

40
.28نوفان العقیل العجارمة، المرجع السابق، ص -

41
.18صبد المنعم خلیفة، المرجع السابق،عبد العزیدزع-

42
.19، 18ص،نفسھالمرجع -

43
.8، 7ھیثم حلیم غازي، المرجع السابق، ص-

44
.31نوفان العقیل العجارمة، المرجع السابق، ص-
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سلیمان ،محمود حلميوعلى رأسهم محمود عاطف البنا، فؤاد العطار،الرأي األولیذهب 

الموظف العمومي هو كل شخص یعمل بوظیفة دائمة في خدمة مرفق عام تدیره الدولة الطماوي، إلى أنَّ 

  .العام أو أحد أشخاص القانون

كل شخص تعینه السلطة العامة ألداء خدمة في مرفق ه ذهب البعض إلى أنَّ یاالتجاهوفي نفس 

في وظیفة قدر من الدوام، سواء كانت تلك السلطة العامة هي الحكومة بالطریق المباشرعام تدیره الدولة 

ل شخص ك"ه في تعریفه إلى أنَّ في حین ذهب البعض.المركزیة أو إدارة محلیة مستقلة أو مؤسسة عامة

رفق عام تتولى إدارته الدولة أو أحد أشخاص القانون العام اإلقلیمیة أو میعهد بعمل دائم في خدمة 

45.تنظیم اإلداري للمرفقالا یدخل في نطاق  ا دائمً المرفقیة، وذلك بتولیه منصبً 

الموظف العام هو من اء بالقول أنَّ وفي نفس السیاق یذهب تعریف آخر استقر علیه الفقه والقض

دائم في خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو  أحد أشخاص القانون العام األخرى عن طریق لیعهد إلیه بعم

46.شغله منصب یدخل في التنظیم اإلداري لهذا المرفق

وقبوله بالتعیین ها ال تشترط التثبیت في الوظیفة أو رضا الموظفأنَّ ویالحظ على هذه التعریفات

:من الشروط هي ةجمل على تكزتر وهي بذلك

.الوظیفةیمومةد -

.المساهمة في خدمة مرفق عام-

.أو أحد أشخاص القانون العام لةو المرفق من قبل الد اأن یدار هذ-

.أداة التعیین أو وجود قرار إداري یسند الوظیفة للموظف-

، فهم یشترطون رضا أو قبول  یوسع في تحدید مفهوم الموظف العموميالفهو:الرأي الثانيا أمَّ 

 .العامالموظف العام بالتعیین وٕادارة المرفق بالطریق المباشر من قبل الدولة أو أحد األشخاص القانون 

بالشخص الذي یعین قانونا برضائه في عمل دائم وبصفة مستمرة ،ف اهللالفه الدكتور أحمد طه خفیعرِّ 

فه الدكتور مصطفى مرفق عام تدیره الدولة أو أحد األشخاص العامة بطریق مباشر، كما یعرِّ في خدمة

ه هو الشخص الذي یعمل في خدمة مرفق عام في وظیفة دائمة وبصفة دائمة، عن أبو زید فهمي بأنَّ 

47.طریق التعیین مع قبوله لهذا التعیین

45
.15، 14عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق، ص-

46
.25، ص1972بالدولة و القطاع العام، مكتبة الشباب، المنیة، مصر، سنة ابراھیم حسن حنبل، نظام العاملین المدنیین -

47
.32،33نوفان العقیل العجارمة، المرجع السابق، ص -
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  :اا عامً الشروط التالیة العتبار الشخص موظفً وعلیه فإن أنصار هذا االتجاه یتطلبون توافر

.الخدمة في مرفق عام-

.الخدمة الدائمة-

.أن یدار المرفق بالطریق المباشر-

.صدور أداة قانونیة بالتعیین-

.رضا الموظف بالتعیین-

دیث یتفقون االتجاهین القدیم والحمصر،من خالل ما تقدم نستنتج أن فقهاء القانون اإلداري في 

:على وجوب توافر الشروط التالیة العتبار الشخص موظفا عاما

.العمل الدائم-

.الخدمة في مرفق عام-

  .العامأن یدار المرفق من قبل الدولة أو أحد أشخاص القانون -

:خالصة التعاریف

نهم أف العمومي شفي وضع تعریف جامع مانع للموظیناختلف الفقه والقضاء اإلداریین المصری

من تالقیهما في بعض العناصر یمنع هذا لم  أنَّ في ذلك شأن الفقه والقضاء اإلداریین الفرنسیین إالَّ 

ه لیس في قرر أنَّ تُ  إذالمحكمة اإلداریة العلیا في مصر األساسیة المتفق علیها  وهذا ما ذهبت إلیه 

ه قد تالقى القضاء رة أنَّ ومي، ثم تستطرد مقرِّ ف الموظف العمعرِّ التشریعات أو اللوائح في مصر نص یُ 

یتعین مراعاة عمومیاً والفقه اإلداریان على عناصر أساسیة للوظیفة العامة، والعتبار الشخص موظفاً 

48:العناصر اآلتیة

.أن یساهم في مرفق عام تدیره الدولة عن طریق االستغالل المباشر-1

.العامة عن طریق التعیین أساساً أن تكون المساهمة في إدارة المرافق-2

.عرضیةأن یشغل وظیفة دائمة وأن یكون شغله لهذه الوظیفة بطریقة مستمرة ال -3

48
دنیة التشریعات الحاكمة للخدمة الم"بحوث وأوراق عمل ندوة ، فلسفة الوظیفة العامة والموظف العامخبراء المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، مجموعة -

.21إلى 3ص ، 2006المنعقدة في الدار البیضاء بالمغرب، في أغسطس "في الوطن العربي
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:الموظف العمومي في القانون اإلداري الجزائري-الفرع الثاني

ي نتناول تعریف الموظف العمومي فونقصد بالقانون اإلداري في هذا الشأن المفهوم الواسع ومنه 

.ینثم تعریفه في الفقه والقضاء اإلداریقانون الوظیفة العامة أوالً 

:التعریف التشریعي-أوالً 

المشرع الجزائري استفاد من یبدو أنَّ ، و مومیةلوظیفة العالقانون األساسي العام لویقصد بالتشریع 

في القانون الملغى اق له تعریفاً النقاشات الفقهیة في القانون المقارن حول تعریف الموظف العمومي وس

ف الموظف یعرِّ دون أن الوظیفة العامة تحدید الفئة التي ینطبق علیها قانونب هفعرَّ و  ،)59-85المرسوم (

المتعلق بالقانون األساسي لعمال 59-85المادة الثالثة من المرسوم بموجب وهذا  ،في حد ذاتهالعمومي

لیس بتحدید 03-06ید صیاغة المادة في القانون الجدیدلیع49،المؤسسات واإلدارات العمومیة

  .اا دقیقً ا بتعریف الموظف العمومي تعریفً ما أیضً األشخاص المشمولین بقانون الوظیفة العامة فقط وٕانَّ 

على  تطبق أحكام هذا المرسوم أیضاً "ه أنَّ  ىتنص عل59-85كانت المادة الثالثة من المرسوم 

:الموظفین اآلتیین

مات الجماهیریة التابعة لحزب یظاملون في المؤسسات واألجهزة والتنالموظفون اإلداریون والتقنیون الع-

التحریر الوطني باستثناء المنتخبین منهم،جبهة

الخاصة المتعلقة بتعیینهم  وحركات نقلهم وانضباطهم رجال القضاء مع مراعاة األحكام التشریعیة-

."ار حیاتهم المهنیةسوم

ع من الفئات التي ینطبق سیاسي بحیث وسَّ و شریع جاء بتعریف  إیدیولوجي هذا التنالحظ أنَّ 

علیها قانون الوظیفة العامة إلى أن أدخل ضمن التعریف فئات ال عالقة لها بالوظیفة العامة ال من 

مثل المنظمة ،اهیریةالناحیة القانونیة وال المنطقیة وهي فئة العاملین بالحزب وكذا المنظمات الجم

وغیرها ، أو االتحاد الوطني للنساء الجزائریاتأو اإلتحاد الوطني للشبیبة الجزائریةالشهداءألبناءالوطنیة 

ه كان یعتبر ا موظفین عمومیین ألنَّ ه كان یعتبر فئة القضاة أیضً من المنظمات التابعة للحزب، كما أنَّ 

واستمر الوضع إلى ما هو علیه إلى غایة ،ستور السائد آنذاكعلى الد القضاء وظیفة ولیس سلطة بناءاً 

وأعاد تنظیم الفئة التي یطبق علیها قانون 50المتعلق بالوظیفة العامة03-06صدور القانون الجدید 

یطبق هذا القانون األساسي على الموظفین الذین "ه الوظیفة العامة من خالل  نص المادة الثانیة على أنَّ 

49
مؤرخ ،13یتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال المؤسسات واإلدارات العمومیة، ج ر عدد 1985مارس 23المؤرخ في 59-85مرسوم رقم -
.)الملغى(وما یلیھا، 223، ص 1985مارس24في 

50
.2006حویلیة16، مؤرخ في 46یتضمن القانون األساسي للوظیفة العمومیة، ج ر عدد ،2006جویلیة 15مؤرخ في 03-06ر رقم أم-
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د مفهوم ثم یضیف في الفقرة الثانیة ویحدِّ ،..."طهم في المؤسسات واإلدارات العمومیةیمارسون نشا

یقصد بالمؤسسات واإلدارات العمومیة، المؤسسات العمومیة واإلدارات "....المؤسسات واإلدارات العمومیة 

سات العمومیة ذات المركزیة في الدولة والمصالح غیر الممركزة التابعة لها والجماعات اإلقلیمیة  والمؤس

الطابع اإلداري والمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومیة ذات 

الطابع العلمي والتكنولوجي وكل مؤسسة عمومیة یمكن أن یخضع مستخدموها ألحكام هذا القانون 

....".األساسي

للدستور انون بعد أن أصبحت سلطة مستقلة وفقاً كما أخرج فئة القضاة من نطاق تطبیق هذا الق

كما استثنى من تطبیق أحكام هذا القانون المستخدمون 52،وأخضعهم لقانون خاص بهم51الجدید

ال یخضع ألحكام هذا "....أنه  ه علىبنصِّ ،العسكریون والمدنیون للدفاع الوطني ومستخدمو البرلمان

."دنیون للدفاع الوطني ومستخدمو البرلماناألمر القضاة والمستخدمون العسكریون والم

لم یكتف المشرع الجزائري بتحدید الفئة من الموظفین العمومیین الذین یخضعون لقانون الوظیفة 

ین كل عون عُ یعتبر موظفاً " هه على أنَّ للموظف العمومي بنصِّ ا وصریحاً ا دقیقً ما أعطى تعریفً العامة وٕانَّ 

.سم في رتبة السلم اإلدارية ورُ في وظیفة عمومیة دائم

53."الترسیم هو اإلجراء الذي یتم من خالله تثبیت الموظف في رتبته

:عمومیاً من خالل هذا التعریف یمكن أن نستخرج العناصر األساسیة العتبار الشخص موظفاً 

:ممارسة النشاط في إدارة أو مؤسسة عمومیة-1

البد أن یمارس نشاطه أو عمله في إدارة عمومیاً ه لكي یعتبر الشخص موظفاً یعني هذا الشرط أنَّ 

"...  هافت المادة الثانیة من قانون الوظیفة العامة المقصود بهذه األخیرة بنصِّ أو مؤسسة عمومیة، وعرَّ 

لح ایقصد بالمؤسسات واإلدارات العمومیة، المؤسسات العمومیة، واإلدارات المركزیة في الدولة والمص

والمؤسسات میة ذات الطابع اإلداريالتابعة لها والجماعات اإلقلیمیة والمؤسسات العمو غیر الممركزة

العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي 

54....."وكل مؤسسة عمومیة یمكن أن یخضع مستخدموها ألحكام هذا القانون األساسي

51
، یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیھ باستفتاء 1996فیفري 07، مؤرخ في 483-96، الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996دستور-
08-19، والقانون رقم 2002فریل أ10المؤرخ في 03-02، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 1996دیسمبر 08، مؤرخ في 09نوفمبر، ج ر عدد28

.2008نوفمبر 15المؤرخ في 
52

.2004سبتمبر 08مؤرخ في 57، ج ر عدد، یتضمن القانون األساسي للقضاء2004سبتمبر 06مؤرخ في 11-04قانون عضوي رقم -
53

.، المرجع السابق03-06مر رقم األمن 04المادة-
54

.السابقالمرجع، 03-06األمر ، المادة الثانیة-
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وعلى هذا األساس تعتبر من اإلدارات المركزیة في الدولة  رئاسة الجمهوریة، الوزارة األولى 

مدیریة التربیة، ،یة مثل مدیریة النقلئوالوزارات المختلفة، ومن بین المصالح غیر الممركزة المدیریات الوال

والجامعات ومراكز التكوین ، )ة والوالیةالبلدی(والجماعات اإلقلیمیة ،إلخ....التجارة، الصناعة

  .إلخ....المهني

وتضیف الفقرة الثانیة من المادة الثالثة بعض األمثلة لإلدارات العمومیة التي ینطبق علیها قانون 

أسالك األعوان الدبلوماسیین والقنصلیین وأساتذة التعلیم العالي والباحثین "....الوظیفة العامة وهي

ن التابعین لألسالك الخاصة باألمن الوطني والحرس البلدي وٕادارة الغابات والحمایة المدنیة والمستخدمی

أمناء التابعین ألسالكوالمواصالت السلكیة والالسلكیة وٕادارة السجون وٕادارة الجمارك وكذا المستخدمین 

55...".الضبط للجهات القضائیة واألسالك الخاصة بإدارة الشؤون الدینیة

:عیین في وظیفة دائمةالت-2

هو أن یتم عمومیاً الشرط الثاني الذي اشترطه المشرع الجزائري العتبار الشخص موظفاً إنَّ 

نا نجده بدوره ینقسم إلى عنصرین نا في هذا الشرط فإنَّ ه إذا تمعَّ تعیینه في وظیفة دائمة، والحقیقة أنَّ 

.لمختصة  وأن یكون هذا التعیین في وظیفة دائمةمن طرف السلطة اأن یكون معیناً :أساسیین هما

:التعیین من طرف السلطة المختصة -أ

إداري  أن یكون تعیینه من طرف السلطة المختصة بطریقة مشروعة وبقرار هذا الشرط یقصد ب

·�§�ĎƔ£�¾ƅ°Ã�ÁƔƔŸśƅمن السلطة المختصة بالتعیین قانوناً صادر  Ã±Ů�±ž§Ãś�̄ Ÿŗختصة ا كانت السلطة الم

ا كان أسلوب االلتحاق �ĎƔ£Ã،)رئیس الوزراء، الوزیر، المجلس البلدي، مدیر عام المؤسسة(بالتعیین

و بالتالي فإنَّ 56،)...االنتخاب، امتحانات التوظیف، االختیار الحر من السلطة العلیا(بالوظیفة العامة 

توفر في القرار اإلداري كل وأن تقرار التعیین شرط أساسي الكتساب الشخص صفة الموظف العمومي

سواء كان في شكل قرار إداري أو مقرر إداري أو الشكلیة أو الموضوعیةشروط ومقومات القرار اإلداري 

57.مرسوم رئاسي أو تنفیذي

األمر ال یخرج عن فرضین، األول، أن ینتحل الفرد لما سبق ذكره فإنَّ وٕاذا لم یتم التعیین وفقاً 

وهي انتحال صفة غیر صحیحة ویعد االحتیالمن طرق م وهنا یعد قد سلك طریقاً صفة الموظف العا

هذا الفعل جریمة من جرائم انتحال الوظائف واأللقاب ویعاقب علیها المشرع الجزائري بموجب المادة 

55
.نفس المرجع2رة فق 02المادة -

56
.31نواف كنعان، القانون اإلداري، المرجع السابق، ص-

57
.شكل من أشكال القرار اإلداريالمرسوم الرئاسي أو التنفیذي ما ھو إالَّ -
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والثاني أن تطبق علیه نظریة الموظف الفعلي المتعارف علیها في فقه القانون .من قانون العقوبات242

ن بناء على قرار باطل أو لم یِّ د الموظف الذي عُ اإلداري الفرنسي والمصري والتي تدور حول إمكانیة عَ 

أعماله التي قام بها تكون معدومة األثر باعتبارها والقاعدة أنَّ 58.فعلیاً موظفاً یصدر قرار بتعیینه أساساً 

ي فرنسا ومصر اعتبرها صحیحة القضاء فأنَّ صادرة من شخص غیر مختص بل ومغتصب للسلطة إالَّ 

ویفرق القضاء الفرنسي  59.الصالح العامالعتبارات تتعلقمن الناحیة القانونیة وترتیب اآلثار علیها 

والمصري بین ما إذا كان اغتصاب السلطة في الظروف العادیة أو في الظروف غیر العادیة، ففي 

للسلطة وتكون كل تصرفاته غیر خص مغتصباً الحالة األولى  أي في حالة الظروف العادیة یعتبر الش

فإنَّ االستثنائیةا في الحاالت غیر العادیة أي في حالة الظروف ، أمَّ عمومیاً مشروعة، وال یعتبر موظفاً 

وتطبق علیه كل األحكام فعلیاً عمومیاً یعتبر الشخص مغتصب السلطة موظفاً أعماله تعتبر مشروعة  و 

60.المرتبطة بهذه الصفة

:ئمیة الوظیفةدا -ب

یقصد بدائمیة الوظیفة هو أن یمارس الشخص المعین في هذه الوظیفة عمله بصفة دائمة  أي 

وام  ولیس بصفة عرضیة، وهذا الشرط له جانب موضوعي یتعلق والدَّ االستمراروجوب توافر صفة 

شخصي هو أن یقوم بالوظیفة نفسها هو أن تكون الوظیفة التي یشغلها الشخص دائمة، وجانب آخر 

وهذا ما 61.انتفت صفة العمومیة عن الموظف وعن الوظیفة أیضاً وام وٕاالَّ الشخص بالعمل على سبیل الدَّ 

،أي توافر عنصري الدائمیة وهما دائمیة الوظیفة ذاتها وشغلها بصفة دائمة،یتطلبه  القضاء الفرنسي

لشخص صفة الموظف العام یجب أن یشغل لكي یكتسب ا" داراأندري دو لو ب"وفي هذا یقول األستاذ 

ودوام الوظیفة العامة ال ینصرف إلى كیفیة أداء الموظف لعمله، بمعنى ال 62،بصفة دائمة وظیفة دائمة

أو نصف یوم أو بالساعة لمدة أربع ساعات أو ثماني ساعات، كامالً یهم إن كان یعمل في الیوم یوماً 

.ها القوانین حسب طبیعة كل وظیفة، فالعبرة إذن بدوام الوظیفةفتلك مسألة تنظمأو شهریاً أسبوعیاً أو 

:التثبیت في السلم اإلداري-3

58
سنة األردن، عمان،مقارنة بالشریعة اإلسالمیة، دار المناھج،:أمین زین الدین، ظاھرة الفساد اإلداري في الدول العربیة والتشریع المقارنبالل -

.21، ص 2010
59

.21،  صنفسھبالل أمین زین الدین، ظاھرة الفساد اإلداري في الدول العربیة و التشریع المقارن،  المرجع -
60

دراسة مقارنة ألسس ومبادئ القانون اإلداري وتطبیقھا في مصر، منشأة المعارف، اإلسكندریة، مصر، ي بسیوني عبدهللا، القانون اإلداري،عبد الغن-
.203ص ،1991سنة 

61
ي ھذا المعنى السید محمد ا فأنظر أیضً .19بالل أمین زین الدین، ظاھرة الفساد اإلداري في الدول العربیة و التشریع المقارن، المرجع السابق، ص-

.وما یلیھا73ص،1966شرح نظام العاملین المدنیین بالدولة، دار المعارف اإلسكندریة، مصر، سنة ، إبراھیم
62

.18علي خطارشطناوي، المرجع السابق، ص-
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یقصد بتثبیت الموظف العمومي في الوظیفة إدماجه ضمن الهرم اإلداري للوظائف العامة، وفي 

بواسطة التثبیت الذي  م اإلدارير یتحقق هذا اإلدماج في اله"أندري دو لوبادار"هذا المعنى یقول األستاذ 

وقد طلب مجلس الدولة الفرنسي هذا الشرط صراحة،  فقد .یمنح الشخص المعین صفة الموظف العام

وهذا  63،"من الكادر الدائم لإلدارة العامةالطاعن ال یمكن قبل التثبیت أن یعتبر جزءاً هكذا فإنَّ ..."قضى

ري في تعریف الموظف العمومي أن یرسم في ینسجم مع التشریع الجزائري حیث اشترط المشرع الجزائ

الترسیم  في معنى نص ما نفس الالمشرع في یحدد، و عمومیاً حتى یعتبر موظفاً 64رتبة السلم اإلداري

.السلم اإلداري؟ وهو التثبیت في الرتبة

ي، دار في السلم اإلیجب أن یكون مثبتاً عمومیاً الشخص كي یعتبر موظفاً یتضح لنا أنَّ  امن هن

بعد مرور سنة من العمل وهي فترة تجریبیة من وفي التشریع الجزائري ال یمكن تثبیت الموظف إالَّ 

وبالتالي خالل ،حسرَّ للوظیفة یتم تثبیته وٕان كان غیر ذلك یُ خاللها یحكم على الموظف إذا كان أهالً 

وال یتمتع فیها بكامل مرحلة التجربة هذه ال یمكن إطالق وصف الموظف العمومي على هذا الشخص 

.في السلم اإلداريبعد أن یتم ترسیمه في رتبتهإالَّ حقوقه

:التعریف القضائي-ثانیاً 

للموظف العمومي في االجتهاد القضائي سواء اإلداري رغم البحث المعمق للحصول على تعریف 

ال جتهاد القضائي في هذا المجال فإننا لم نتمكن من الحصول ولو على قرار واحد لغیاب االأو الجزائي 

.یما ما تعلق بالقرارات المنشورة بمجلة مجلس الدولةس

:التعریف الفقهي-ثالثاً 

وال یكاد یعثر على تعریف فقهي الفقهي في الجزائراالجتهادیفتقد تعریف الموظف العمومي في 

ف األستاذ أحمد محیو الموظف العمومي یعرِّ ا بعض الشروحات و التعلیقات، فللموظف العمومي، عدَ 

ا، دون ید یطبق علیهم آلیً ده قابل للتبدیل بقانون جمن یوجدون في وضع قانوني تنظیمي یتمیز بأنَّ "ه بأنَّ 

65."أن یخول لهم التمسك بالحقوق المكتسبة

63
.17، ص نفس المرجع-

64
، في )A.B.C.D(في التشریع الجزائري و )أ، ب، ج، د(ى مجموعات یقصد بالسلم اإلداري الكادر في التشریع الفرنسي، حیث تقسم الوظائف إل-

، المرجع 03-06من األمر 8التشریع الفرنسي ویدرج تحت كل مجموعة فئة من الموظفین الحائزین على تأھیل علمي معین، وھذا ما نصت علیھ المادة 
.السابق

65
.24ص .بوزبرة سھیلة، المرجع السابق-
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هل العمومي مرفق التي تنظم العالقة بین الموظف والاألحكام هذا التعریف یوضح والحقیقة أنَّ 

وهذا جانب فقط من مركز الموظف العمومي ،ف لنا الموظف العموميوال یعرِّ هي تعاقدیة أم تنظیمیة؟ 

.وال یشمل تعریف الموظف العمومي بكل ما یحتویه التعریف من عناصر

:خالصة التعاریف

قانون المقارن وفي الجزائر من خالل ما تم استعراضه من تعاریف قانونیة وقضائیة وفقهیة في ال

نالحظ أن كل هذه التعریفات لم تصل إلى تعریف موحد جامع مانع للموظف العمومي، حتى وٕان اتحدت 

تعریف لمجابهة جرائم الفساد وحصرها، وبالتالي فإن هذا غیر كافٍ أنَّ في بعض العناصر المشتركة إالَّ 

ر على حصر مفهوم الموظف العام كركن من أركان لقانون الوظیفة العامة قاصالموظف العمومي وفقاً 

على  االعتمادالصفقات العمومیة، ولهذا البد من بتنظیم تتعامل التي الجریمة وال یغطي كل الفئات 

تعریف أوسع وأشمل للموظف العمومي من شأنه أن یغطي كل أعوان الدولة من الموظف البسیط إلى 

.واالتفاقات الدولیةعریف مصدره في القوانین الجزائیةأعلى منصب في هرم السلطة، ویجد هذا الت

:القانون الجزائيات الدولیة و یاالتفاقالموظف العمومي في تعریف -المطلب الثاني

، وعلیه نتناول األخرىالجزائیة الخاصةیقصد بمفهوم القانون الجزائي قانون العقوبات والقوانین 

ثم مفهوم الموظف العمومي في القوانین )الفرع األول(یات الدولیة االتفاقمفهوم الموظف العمومي في 

).الفرع الثاني(الجزائیة 

:الموظف العمومي في االتفاقیات الدولیةتعریف -الفرع األول

نتناول في هذا المجال تعریف الموظف العمومي في اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذا 

.اإلفریقي لمنع الفساداتفاقیة اإلتحاد

:اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفسادالموظف العمومي في تعریف -أوالً 

:یقصد بتعبیر موظف عمومي وفقا لهذه االتفاقیة"

أي شخص یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا لدى دولة طرف في هذه االتفاقیة، -

تخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع األجر أو غیر مدفوع األجر، بصرف النظر عن سواء أكان معینا أو من

.أقدمیة ذلك الشخص
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ي ذلك جهاز عمومي أو منشأة عمومیة أو یقدم خدمة فأي شخص آخر یؤدي وظیفة عمومیة، بما -

سب ما عمومیة، حسب التعریف الوارد في القانون الداخلي للدولة التي تعد طرفا في هذه االتفاقیة، وح

.هو مطبق في المجال القانوني ذي الصلة لدى تلك الدولة الطرف

بید االتفاقیة،أي شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي في القانون الداخلي للدولة الطرف في هذه -

:یجوز أن یقصد بتعبیر موظف عمومياالتفاقیة،أنه ألغراض بعض التدابیر المعینة الواردة في 

فة عمومیة أو یقدم خدمة عمومیة حسب التعریف الوارد في القانون الداخلي أي شخص یؤدي وظی-

66."رف وحسب ما هو مطبق في المجال المعني من قانون تلك الدولة الطرف في االتفاقیةطللدولة ال

:اتفاقیة اإلتحاد اإلفریقي لمنع الفسادالموظف العمومي في تعریف -ثانیاً 

حسب اتفاقیة اإلتحاد اإلفریقي لمنع الفساد، أي موظف دولة أو تعني عبارة موظف عمومي

الوكاالت التابعة لها، بما في ذلك من یقع علیه االختیار أو یتم تعیینه أو انتخابه للقیام بأنشطة أو مهام 

67.باسم الدولة أو لخدمتها، على أي مستوى من مستویات التسلسل الهرمي للسلطة

، إالَّ أنَّه تعریف شامل لكل الفئات التي تم ذكرها في اتفاقیة جاء جد مختصررغم أنَّ التعریف 

68.ه والشامل لكل الفئات المعنیة، وقد تبنت التعریف المختصر في ظاهر م المتحدة لمكافحة الفسادماأل

:الجزائیةن یانو قالالموظف العمومي في تعریف -الثانيالفرع 

المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة بنقلة نوعیة اتفاقیة األمم  تحقیقة جاء

المتعلقة بجرائم الفساد والسیما فیما یخص تعریف الموظف فیما یخص األحكام الموضوعیة واإلجرائیة 

عن القواعد العامة التقلیدیة المعروفة إلى غایة تختلف تماماً العمومي وٕاجراءات متابعتها، هذه األحكام 

.االتفاقیةهذه ظهور 

علیها في قانون العقوبات، وكان یجرم كل فالجرائم المعروفة الیوم بجرائم الفساد كان منصوصاً 

األشخاص الذین تم ذكرهم تحت تسمیة الموظف العمومي قبل تعدیل قانون العقوبات لیتم نقل هذه 

األشخاص الذین سبق ذكرهم النصوص القانونیة بتصرف إلى قانون مستقل خاص وأضفى على كل

.صفة الموظف العمومي

66
.، المرجع السابقلمكافحة الفسادمن اتفاقیة األمم المتحدةالمادة الثانیة -

67
، 137-06، مصادق علیھا بمرسوم رئاسي رقم 2003جویلیة11من اتفاقیة اإلتحاد اإلفریقي لمنع الفساد ومكافحتھ المعتمدة بمابوتو یوم 09-01المادة -

.2006مارس08 يف، مؤرخ 24، ج ر عدد 2006أفریل10مؤرخ في 
68

.14رة سھیلة، المرجع السابق، ص بوزب-
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:الموظف العمومي في قانون العقوباتتعریف -أوالً 

ى تحدیدـما تولف الموظف العمومي وٕانَّ عرِّ قانون العقوبات الجزائري لم یُ ،قبل ظهور االتفاقیة

لقسم األول والثاني من وهذا بموجب ا69،بعض الفئات التي اعتبرها ضمن فئة  الموظفین العمومیین

یتعرض القاضي أو الموظف أو الضابط العمومي الذي "نصَّ من الكتاب الثالث حیث الفصل الرابع 

ویتعرض كذلك .....یختلس أو یبدد أو یحتجز عمدا وبدون وجه حق أو یسرق أمواال عمومیة أو خاصة

إجراء یتولى ولو مؤقتا للعقوبات المنصوص علیها أعاله كل شخص تحت أیة تسمیة وفي نطاق أي

وظیفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر ویسهم بهذه الصفة في خدمة الدولة أو الجماعات المحلیة أو 

70."....المؤسسات أو الهیئات الخاضعة للقانون العام

كل من یطلب أو یقبل عطیة أو وعدا أو یطلب أو یتلقى هبة أو هدیة أو أیة ....یعد مرتشیا"

بصفته محكما أو خبیرا معینا من ....خرى وذلك لیقوم بصفته موظفا أو ذا والیة نیابیةمنافع أ

71."بصفته طبیبا أو جراحا أو طبیب أسنان أو قابلة.....السلطة

كل عامل أو مستخدم أو مندوب بأجر أو مرتب على أیة صورة كانت .....یعد مرتشیا ویعاقب"

72......."أن یتلقى هبة أوهدیة أو جعال طلب أو قبل عطیة أو وعدا، أو طلب

كل شخص یطلب أو یقبل عطیة أو وعدا أو یطلب أو یتلقى هبة أو هدیة ....یعد مستغال للنفوذ "

73....."أو أیة منافع أخرى 

119كل من یعمل لصالح الدولة أو الجماعات المحلیة أو إحدى الهیئات المشار إلیها في المادة "

ذا القانون یقوم بإبرام عقد أو یؤشر أو یراجع عقدا أو اتفاقیة أو صفقة أو ملحقا مخالفا بذلك من ه

74."األحكام التشریعیة والتنظیمیة الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتیازات غیر مبررة

قانون إلى  حرفیاً قلت تقریباً إذن هذه بعض النصوص القانونیة الملغاة من قانون العقوبات ونُ 

مكافحة الفساد ومن خاللها كان یعاقب المشرع الجزائري كل الفئات المعتبرة الیوم موظف عمومي رغم 

  .فةصالمشرع لم یكن یعطیها هذه الأنَّ 

في هذا، ومنه للموظف العمومي حتى ولو لم یكن صریحاً وهناك من اعتبر هذا التحدید تعریفاً 

ب الوكالة بأجر أو بدون أجر الذین یعملون لصالح الدولة والجماعات بر العامل المؤقت وكذا أصحااعتُ 

69
.16ص ،السابقالمرجعبوزبرة سھیلة، -

70
.)الملغاة(من قانون العقوبات119المادة -

71
.)الملغاة(من قانون العقوبات 126المادة -

72
.)الملغاة(من قانون العقوبات127المادة -

73
.)الملغاة(من قانون العقوبات128المادة -

74
.)الملغاة(من قانون العقوبات 01مكرر فقرة 128المادة-
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75.موظفون عمومیونالمحلیة أو المؤسسات الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات العمومیة االقتصادیة

قد  47-75من قانون العقوبات قبل إلغائها باألمر رقم 149وما یؤید هذا التفسیر هو المادة 

یعتبر موظفا بالنسبة إلى قانون العقوبات كل شخص یتولى تحت أیة "بقولها العموميموظففت العرَّ 

بأجر أو بدون أجر، ویؤدي بهذه .تسمیة وضمن أي وضع كان أیة وظیفة أو مهمة، دائمة أو مؤقتة

"الصفة خدمة للدولة ذات مصلحة عامة، أو لإلدارات العامة، أو المجموعات المحلیة

76.عمومیایمكن القول أن كل شخص توفرت فیه مثل هذه الشروط فإنه یعتبر موظفاً ولهذا        

:الموظف العمومي في قانون مكافحة الفسادتعریف -ثانیاً 

وجاء بتعریف مغایر 2006سنة المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06صدر القانون رقم 

قارنة بالقوانین السابقة سواء اإلداریة أو الجنائیة وأدخل فیه طائفة جدیدة لمفهوم الموظف العمومي متماماً 

ه أصبح یشمل وتوسع في تحدید هذه الطائفة إلى درجة أنَّ ،من األشخاص واعتبرهم موظفون عمومیون

ین یمارسون نشاطهم في المؤسسات العمومیة على اختالف رتبهم ومراكزهم القانونیة سواء ذكل األعوان ال

.لقضاةلبل وحتى ئمین أو مؤقتین وامتد حتى إلى األعوان المنتخبیندا

ما حتمیة بعد أن صادقت لجزائري وٕانَّ امن طرف المشرع جدیداً والحقیقة أن هذا لیس اجتهاداً 

حتواها قل مائر على اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد وكذا اتفاقیة اإلتحاد اإلفریقي لمنع الفساد ونُ ز الج

هذه النصوص بل وأنَّ .یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته77ووضعها في قانون مستقلحرفیاً تقریباً 

في  اعلیهاً كان منصوصالمستمدة من اتفاقیة مكافحة الفساد التي صادقت علیها الجزائر هي أصالً 

.لموظف العموميللتجریم ما عدا ما تعلق بصفة الم تضف شیئاً العقوبات وبالتاليقانون 

75
ً .16بوزبرة سھیلة، المرجع السابق ص - دیوان المطبوعات الجامعیة،القسم الخاص،عبدهللا سلیمان، دروس في شرح قانون العقوبات،أنظر أیضا

.وما یلیھا66ص ،1998الجزائر، سنة 
76

.20، ص2006موال العامة والخاصة، الطبعة الثالثة، دار ھومة، الجزائر، سنة عبد العزیز سعد، جرائم االعتداء على األ-
77

، 2012الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة الثانیة عشر، سنة ھ ال داعي لقانون مستقل، أحسن بوسقیعة،ھناك من یرى أنَّ -
:لتالیةونحن من جانبنا نؤیده في ھذا الرأي للمبررات ا.185ص

رائیة في ھذا یمكن إدراج ھذه األحكام في قانون العقوبات في قسم خاص واألحكام اإلجرائیة في قانون اإلجراءات الجزائیة، بل أنَّ معظم األحكام اإلج-
مادة كان 18قط تتعلق بالتجریم، منھا مادة ف24مادة أتى بھا القانون توجد 73القانون تحیل على القواعد العامة في قانون اإلجراءات الجزائیة، فمن بین 

.أصالً منصوص علیھا في قانون العقوبات وتم نقلھا بتصرف لقانون مكافحة الفساد
ً وقائیة 2006منذ صدور القانون سنة - ھي في الحقیقة معظمھا قواعد سلوكیة وأخالقیة ال یتبعھا أي –لم یحقق النتیجة المرجوة رغم تضمینھ أحكاما

ومیة إالَّ یل على ھذا أنَّ معدل ھذه الجرائم لم ینكمش وإنَّما ازداد في االرتفاع والواقع العملي یثبت ذلك، فال یكاد یخلو عدد من الجرائد الیوالدل-جزاء
ار شرق غرب خیر ، والشركة الوطنیة للكھرباء والغاز، وشبھات الطریق السیَّ 2و1ونطالع فیھ عن جرائم الفساد من الحجم الكبیر، وما قضیة سوناطراك

.دلیل على ذلك
../..

ل وإنَّما ضمَّنھا بالمقارنة بالتشریع الفرنسي الذي یعتبر أقرب للتشریع الجزائري بل ھو مصدر جل التشریعات، فإنَّھ لم یدرج ھذه األحكام في قانون مستق-
، التي تقابل جنحة إبرام صفقة عمومیة مخالفة للتشریع في القانون "المحاباة"وما یلیھا التي نصت على جنحة 432-14في قانون العقوبات بموجب المادة 

.الجزائري



26

ف المشرع الجزائري الموظف العمومي في المادة الثانیة نقطة ب من قانون مكافحة الفساد عرِّ یُ و        

  :هبأنَّ 

الشعبیة كل شخص یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا أوفي أحد المجالس -1

بصرف النظر األجر،مدفوع األجر أو غیر مدفوع مؤقتا،دائما أو منتخبا،سواء أكان معینا أو ،المنتخبة

،عن رتبته أو أقدمیته

كل شخص آخر یتولى ولو مؤقتا، وظیفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ویساهم بهذه الصفة في -2

خدمة هیئة عمومیة أو أیة مؤسسة عمومیة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها، أو أیة مؤسسة 

ة،أخرى تقدم خدمة عمومی

."كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أومن في حكمه طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما-3

ما یالحظ على تعریف الموظف العمومي في قانون مكافحة الفساد المستمد من اتفاقیة األمم إنَّ 

م اإلداري للدولة سواء كل الوظائف  في النظالیشمل تقریباً ه جاء موسعاً المتحدة لمكافحة الفساد أنَّ 

مفهوم الموظف العمومي لم یعد یشمل المفهوم التنفیذیة منها أو التشریعیة أو القضائیة، بمعنى أنَّ 

خل ضمنه حتى المنتخبین في المجالس النیابیة والقضاة دما خرج عن هذا المعنى لیالتقلیدي وٕانَّ 

وعلیه ومن ة العامة من تطبیق أحكامه،والعسكریین، هذه الفئات التي یخرجها صراحة قانون الوظیف

خالل التعریف الذي جاء به المشرع الجزائري للموظف العمومي في قانون مكافحة الفساد نحاول 

بدقة كون الموظف مذكورة كل فئة بتعریف نحاول الاستخراج كل هذه الفئات المشمولة بالقانون و 

.القضائیةالعمومي هو أساس  المتابعة 

:وهم كالتالي1وهي المنصوص علیها بالمادة الثانیة النقطة ب:الفئة األولى

:ذوو المناصب التشریعیة-1

أو  یقصد بها أعضاء البرلمان بغرفتیه المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة، سواء  أكان منتخباً 

كما 78،اشر والسريالعام المباالقتراعأعضاء المجلس الوطني الشعبي كلهم منتخبون عن طریق ف، معیناً 

أو  اً وكذا ثلثي أعضاء مجلس األمة فهم منتخبون، وبغض النظر عن طریقة االنتخاب مباشر هو حالیاً 

ا التعیین أمَّ .فهذا ال یهم ویرجع إلى طبیعة النظام السیاسي المتبع في البالد، سري أو علني،اً غیر مباشر 

ودون سوم من طرف رئیس الجمهوریة أعضائه یعینون بموجب مر فثلثمثل أعضاء مجلس األمة 

أین كان كل 1992سنة االنتقالیةأثناء المرحلة معینون مثل ما حدث  اوقد یكونو المرور عبر انتخابات، 

78
.1996لسنة  من الدستور الجزائري02-101المادة -
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وكان هذا  .1996انتخاباتمعینون بسبب األزمة التي حدثت آنذاك إلى غایة االنتقاليأعضاء المجلس 

قتة، ؤ وال یهم بعد ذلك إن كان هذا التعیین بصفة دائمة أو مالمجلس یمثل السلطة التشریعیة في البالد

وٕان كان طبیعة العمل في الهیئة التشریعیة هو مؤقت ینتهي بانتهاء العهدة  ،مقابل أجر أو بدون أجر

.مالیاً ویتقاضى المنتخب بشأنه تعویضاً 

:ذوو المناصب التنفیذیة-2

تنفیذیة في ید رئیس الجمهوریة ال غیر، بینما المناصب التنفیذیة الدستور الجزائري جعل السلطة ال

یقصد بالشخص الذي یشغل للدستور والقانون وبالتالية أشخاص تمارسها وفقاً فهي موزعة بین عدَّ 

:منصبا تنفیذیاً 

 وهو التنفیذیةوالمناصب رئیس الجمهوریة الذي جعله الدستور الجزائري على رأس السلطة التنفیذیة-

79.عن طریق االقتراع العام المباشر و السريمنتخب

والوزیر 80،وكذا نواب الوزیر األولالمعین من قبل رئیس الجمهوریة)الوزیر األول(رئیس الحكومة-

81.األول هو المكلف بتنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة

82.س الجمهوریةوكلهم معینون من قبل رئی،)الوزراء والوزراء المنتدبون(أعضاء الحكومة-

.السفراء-

  .الوالة -

مناسبة تأدیة مهامه، ما لم تشكل بسأل عن الجرائم التي یرتكبها رئیس الجمهوریة ال یُ واألصل أنَّ 

خیانة عظمى، ویحال في هذه الحالة على المحكمة العلیا للدولة المختصة دون سواها بمحاكمة رئیس 

إالَّ 83.شكیلة هذه المحكمة وتنظیمها وسیرها واإلجراءات المطبقةبموجب قانون عضوي یحدد تالجمهوریة

وبالتالي ووفقاً .رغم مرور خمسة عشرة سنة من صدور الدستورالنور بعدهذه المحكمة لم ترَ أنَّ 

ه في نظر القانون رئیس الجمهوریة ال یمكن مساءلته عن جرائم الفساد رغم أنَّ للدستور الجزائري فإنَّ 

.تنفیذیاً یشغل منصباً إداریاً اً یعتبر موظف

79
.، المرجع نفسھ71المادة -

80
.، المرجع نفسھ81والمادة07الفقرة 77المادة -

81
.، المرجع نفسھ02الفقرة 79المادة -

82
.، المرجع نفسھ01الفقرة77المادة -

83
.السابقالمرجع،1996من الدستور الجزائري لسنة ، 158المادة -
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عن الجنایات و الجنح فإذا كان من الجائز مساءلته جزائیاً )الوزیر األول(ا رئیس الحكومة أمَّ 

بما فیها جرائم الفساد فإن محاكمته تظل معلقة على تنصیب المحكمة التي قد یرتكبها أثناء تأدیة مهامه،

84.ا بمحاكمتهالعلیا للدولة المختصة دون سواه

:ذوو المناصب اإلداریة-3

بها المناصب التي ال تندرج تحت قانون الوظیفة العامة وال المناصب القضائیة وال التنفیذیة یقصد 

وبالتالي یندرج تحت هذا الوصف ها المشرع بنص خاص، هذه المناصب خصَّ باعتبار أنَّ وال التشریعیة 

وكل شخص یوجد في بالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري المناصب اإلداریة المتعلقة 

بغض النظر عن رتبته أو ترتیبه في السلم منصب قیادي ال یشمله تعریف قانون الوظیفة العمومیة 

الذي یشترط أن یكون إداریًا، مثل المدیر أو رئیس المصلحة أو عون إداري اإلداري، فالعبرة بالمنصب 

.أو في شركة وطنیةیة ذات طابع صناعي وتجاري، أو في مؤسسة اقتصادیةمؤسسة عمومفي 

كما نصَّت هذا المفهوم ال یختلف عن مفهوم الشخص الذي یتولى وظیفة أو وكالة والحقیقة أنَّ 

كل شخص آخر یتولى ولو مؤقتا، وظیفة أو وكالة "علیه الفقرة الثانیة من النقطة ب من المادة الثانیة 

ر أو بدون أجر، ویساهم بهذه الصفة في خدمة هیئة عمومیة أو مؤسسة عمومیة أو أیة مؤسسة بأج

85".أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها، أو أیة مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة

:ذوو المناصب القضائیة-4

سواء 86،ساسي للقضاءفهم القانون األالمناصب القضائیة تخص بالدرجة األولى القضاة كما عرَّ 

قضاة الحكم والنیابة للمحكمة العلیا والمجالس ونعني بهمالقضاة التابعون لنظام القضاء العادي،

القضاة التابعون لنظام القضاء اإلداري، ویتعلق األمر بقضاة مجلس الدولة أو  ،القضائیة والمحاكم

.أو محافظي الدولةالحكم قضاة سواء والمحاكم اإلداریة 

المحلفون المساعدون في محكمة الجنایات والمساعدون في قسم قضائیاً كما یشغل منصباً 

بحكم مشاركتهم في األحكام القضائیة التي تصدر عن الجهات االجتماعي،األحداث وفي القسم 

كم أو مجلس المحاسبة، سواء كانوا قضاة حقضائیا قضاةوبالمقابل، ال یشغل منصبا .القضائیة المذكورة

87.محتسبین، وال أعضاء المجلس الدستوري، وال أعضاء مجلس المنافسة

84
جرائم المال واألعمال، جرائم التزویر، الجز الثاني، الطبعة الرابعة، دار ھومة، ،جرائم الفساد:أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص-

.08ص ،2006الجزائر، سنة
85

.، المرجع السابق01-06الفقرة الثانیة من النقطة ب من المادة الثانیة من القانون -
86

.المرجع السابقیتضمن القانون األساسي للقضاء،11-04من القانون العضوي رقم 02المادة -
87

.13ص أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الطبعة الرابعة، المرجع السابق،-
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القضاة العاملین باإلدارة المركزیة لوزارة العدل أو قضاة المصالح قضائیاً اً منصبل غالً اوال یعتبر ش

سلك م أنَّ رغجلس الدولة أو مؤسسات التكوین والبحث التابعة لوزارة العدل مو  اریة للمحكمة العلیاداإل

قضائیاً اً لمنصبال یعتبر شاغالً كما.للمادة الثانیة من القانون األساسي للقضاءالقضاء یشملهم وفقاً 

القضاة الموجودین في حالة إلحاق لدى الهیئات الدستوریة أو الحكومیة أو اإلدارات المركزیة أو 

88.أو المنظمات الدولیةالمؤسسات والهیئات العمومیة والوطنیة أو الملحقین في الخارج 

ما یندرجون تحت طائفة أخرى هؤالء ال یشملهم وصف الموظف العمومي، وٕانَّ وهذا ال یعني أنَّ 

تالي العبرة بالمنصب ولیس بالصفة، بمعنى لوبا.أو التنفیذي حسب الحالةوهي طائفة المنصب اإلداري

صل في منازعة قضائیة ویفدون غیرها ة یخضع للسلطة القضائیأن یكون المنصب ذا طبیعة قضائیة

یخضع للقانون األساسي بغض النظر عن صفة الشخص الذي یفصل في المنازعة سواء كان قاضیاً 

المساعدون المحلفون في قسم األحداث(یخضع للقانون األساسي للوظیفة العامة معیناً للقضاء أو موظفاً 

المساعدون (ألساسي لعالقات العمل الفردیة أو الجماعیةیخضع للقانون اعامالً  أو )أو محكمة الجنایات

وهذا ما ،)المساعدون المحلفون في المحكمة التجاریة(أو تاجراً )المحلفون في المحكمة االجتماعیة

وفي النظام ، "یشغل منصبا قضائیا"بقولها أكدته المادة الثانیة من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 

حتى ،ي ال توجد سلطة أخرى غیر سلطة القضاء التي تفصل في المنازعات القضائیةالقانوني الجزائر 

89.وٕان وجدت سلطات أخرى غیر قضائیة تفصل في منازعات ذات طبیعة قضائیة

التعریف الذي أورده المشرع الجزائري مستمد من اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد الحقیقة أنَّ 

كل "ولم تأت بصیغة...."كل شخص یشغل منصبا قضائیا"لمنصب القضائي بنصها وهي التي ذكرت ا

اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد جاءت بتعریف عالمي والفرق شاسع بین الصیغتین، ألنَّ ..".قاضٍ 

لكي ینطبق على أكبر عدد من الدول إن لم نقل كلها، وبالتالي هناك من الدول التي یمارس فیها سلطة

بل وحتى متعاقدون،قد یكونوا منتخبون أو معینونولم یخضعوا إلى أي تكوین،القضاء موظفون عادیون

قانون أساسي بل وال یوجد أصالً وال یحملون صفة القاضي وال یوجد قانون أساسي للقضاء یحكمهم 

سیاسي هو الذي یحكم فالطابع ال90األمریكیة،مثل بریطانیا والوالیات المتحدة ،للوظیفة العامة یحكمهم

ما یوجد موظف یشغل سواء القضائیة أو اإلداریة وبالتالي ال یوجد قاضي محترف وٕانَّ الوظائفالتعیین في 

88
من القانون األساسي للقضاء على أن القاضي یمكن أن یكون في حالة إلحاق، وحالة اإللحاق ھي التي یكون فیھا القاضي خارج سلكھ 75تنص المادة -

التي تم ذكرھا في من نفس القانون حاالت اإللحاق76األصلي لمدة معینة، ویستمر في االستفادة من حقوقھ في الترقیة ومعاش التقاعد، وتضیف المادة 
.المتن

89
حول ھذه ، .....)مجلس المنافسة، اللجنة المصرفیة، سلطة ضبط البرید والمواصالت، سلطة ضبط الكھرباء و الغاز(مثل سلطات الضبط المستقلة -

ZOUAIMIA:السلطات راجع مرجع األستاذ Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique
en Algérie, éditions Houma , Algérie 2005.

90
مجموعة خبراء المنظمة :وفي نفس المعنى.وما یلیھا06الھاشمي، المرجع السابق، صحول تاریخ وأنظمة الوظیفة العامة في ھذه الدول أنظر خرفي-

.وما یلیھا05، ص المرجع السابقللتنمیة اإلداریة، العربیة 
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فهذا یعني إفالت هذه المجموعة من النص ..."كل قاضٍ "وعلیه إذا ما جاءت الصیغة منصب القاضي،

.صیغةالعقابي في هذه الدول إذا ما اعتمدت هذه األخیرة هذه ال

:المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة-5

سواء كانوا منتخبین أعضاء المجلس الشعبي البلدي وأعضاء المجلس الشعبي الوالئيویقصد بها 

، وینتخب أعضاء المجلس الشعبي البلدي والوالئي لمدة خمس سنوات باالقتراع النسبي على أو معینین

91.القائمة

:خص یتولى وظیفة أو وكالةكل ش:الفئة الثانیة

ولو كل شخص آخر یتولى "الفقرة الثانیة من النقطة ب من المادة الثانیة ذه الفئةهى نصَّت عل

بأجر أو بدون أجر، ویساهم بهذه الصفة في خدمة هیئة عمومیة أو مؤسسة وظیفة أو وكالة مؤقتا،

مالها، أو أیة مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة أو أیة مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأس

، وبهذا تشمل هذه الفئة كل شخص مهما كانت صفته موظف أو عامل أو مسیر أو مصفي".عمومیة

هیئة عمومیة مثل دواوین الترقیة والتسییر  فيبأجر أو بدون أجر ، المهم أن یمارس وظیفة أو وكالة

 وأ االقتصادیةالمؤسسات  وأعي والتجاري المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناأو في  العقاري

مثل شركة الریاض أو سونلغاز أو الشركات البترولیة المختلطة المؤسسات ذات الرأسمال المختلط،

ة بل أیَّ فالدولة تساهم بنصیب في رأسمالها،في إطار االستثمار،المؤسسة في إطار الشراكة األجنبیة

ذات طابع إداري مثل الشركات طابع صناعي وتجاري أو مؤسسة تقدم خدمة عمومیة سواء كانت ذات

باألساس الوظیفة وتعني ،وهذا حسب عموم النص،"مثل شركة سیور"التي تدار عن طریق االمتیاز 

أو المدیرین أو رؤساء المصالح، بمعنى أو المدیرین العامینمجلس المدیرین اإلدارة أوأعضاء مجلس 

،وال یهم رتبة شاغل الوظیفة فقد یكون مجرد عامل بسیطاإلداري، أن الوظیفة تشمل جانب التسییر 

.الذین یزاولون نشاطهم سلسلة اإلنتاجویخرج من هذا المفهوم العمال

كما ینطبق مفهوم الموظف العمومي الذي یمارس وكالة خدمة لهذه المؤسسات، مثل المصفي 

ل العبور الذي یتكفل بجمركة السلع لفائدة هذه الذي یسیر الشركة التي هي في حالة تصفیة، أو وكی

فهؤالء األشخاص یمارسون مهاٍم أو الحارس القضائي، المؤسسات، أو محافظ البیع بالمزاد العلني، 

.بموجب وكالة مؤقتة لصالح المؤسسات مقابل أجر معلوم

:كل شخص معرَّف أنَّه موظف عمومي أو من في حكمه:الفئة الثالثة

91
، 1997مارس 06مؤرخ في12المتضمن القانون العضوي المتعلق باالنتخابات، ج ر عدد1997مارس 06المؤرخ في 07-97من األمر 75المادة -

.24ص 9، ج ر عدد 2004فبرایر 07المؤرخ في 01-04المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 
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لقانون الوظیفة -وفقاً ه موظف عموميف حقیقة بأنَّ موظف عمومي معرَّ :م إلى فئتینوتنقس

ه رغم أنَّ أخذ حكم الموظف العموميتأخرى فئة و ه موظف عمومي، العامة أو أي نص آخر یعرفه أنَّ 

.لیس بموظف عمومي

:الموظف العمومي حقیقة-1

والذین یمارسون نشاطهم في ن الوظیفة العامةیقصد بهم الموظفون العمومیون المعرفون بقانو 

المؤسسات واإلدارات العمومیة، ویقصد بالمؤسسات واإلدارات العمومیة، المؤسسات العمومیة، واإلدارات 

لح غیر الممركزة  التابعة لها والجماعات اإلقلیمیة والمؤسسات العمومیة ذات االمركزیة في الدولة والمص

ات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومیة ذات الطابع اإلداري، والمؤسس

الطابع العلمي والتكنولوجي وكل مؤسسة عمومیة یمكن أن یخضع مستخدموها ألحكام هذا القانون 

92.األساسي

93.سم في رتبة في السلم اإلداريین في وظیفة دائمة ورُ كل عون عُ  اویعتبر موظفا عمومی

ما ا قانون الوظیفة العامة وٕانَّ هلقوانین أخرى لم ینص علیوفقاً اً عمومیاً كما یمكن أن یكون موظف

في مصالح الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات المستخدمین األجانب خاصة مثلتنص علیها قوانین 

جب المرسوم التنفیذي والمعدل بمو ،276-86، والذین یحدد شروط توظیفهم المرسوم والهیئات العمومیة

.2/10/2004المؤرخ في 315-04رقم 

:الموظف الحكمي-2

المشرع الجزائري لم یحدد لنا صراحة من هو الموظف الحكمي كما فعلت بعض التشریعات 

كل شخص آخر معرَّف بأنه موظف عمومي "ونص في المادة الثانیة، النقطة ب، الفقرة الثالثة المقارنة 

ویعني الموظف الحكمي هو الموظف الذي ال "حكمه طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهماأو من في

وعلیه البد من الرجوع إلى تتوفر فیه شروط صفة الموظف العمومي ومع ذلك یعتبر موظف عمومي، 

:التشریعات المقارنة لمعرفة من هو الموظف الحكمي

:ع المصريیشر تالالموظف الحكمي في  -أ

92
.، المرجع السابق03-06مر رقم األمن الثانیةالمادة-

93
.نفسھالمرجع03-06مر رقم األمن 1فق 4المادة -
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ع المشرع المصري في مفهوم الموظف العام وخاصة في قانون العقوبات عند تعرضه توسَّ 

لمن عداداً لكنه أورد تِ للموظف العام،ه لم یتضمن تعریفاً ، رغم أنَّ لجریمة الرشوة والجرائم الملحقة بها

:یین وهماعتبرهم في حكم الموظفین العمومفئات خمسحیث ألحق به عتبر في حكم الموظف العام،یُ 

.رقابتهاالمستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت -

.المحلیةأعضاء المجالس النیابیة العامة أو -

.المحكمون و الخبراء ووكالء الدیانة و المصفون و الحراس القضائیون-

.كل شخص مكلف بخدمة عامة-

ات والجمعیات والمنظمات والمنشئات إذا كوالشر أعضاء مجالس إدارة ومدیرو ومستخدمو المؤسسات -

94.كانت الدولة أو إحدى الهیئات التابعة لها تساهم في مالها بنصیب ما

:ع اللبنانيیشر تالالموظف الحكمي في  -ب

صدد بالمشرع اللبناني على اعتبار فئات أخرى من األشخاص في حكم الموظفین العمومیین نصَّ 

المادتان (طبقا للمفهوم اإلداري الدقیق للموظف العام كذلك ون عدُّ هم ال یُ الرغم من أنَّ جریمة الرشوة على

95:شمل الفئات التالیةت، و )انون العقوباتق 351،352

.العامل أو المستخدم في الدولة أو في إدارة عامة-

.ضباط السلطة المدنیة أو العسكریة-

.بالتعیینم المكلفون بخدمة عامة سواء باالنتخاب أ-

.المكلفون بخدمة رسمیة-

.المحامون-

:العامل أو المستخدم في الدولة أو في إدارة عامة-1ب

94
بالل أیضاً .32ص،2010سنة  أحكام المحكمة اإلداریة العلیا، دار المناھج، األردن،دراسة فقھیة في ضوء:بالل أمین زین الدین، التأدیب اإلداري-

.22،23لتشریع المقارن، المرجع السابق، ص اأمین زین الدین ظاھرة الفساد اإلداري في الدول العربیة و
95

منشورات الحلبي الحقوقیة، لحة العامة وعلى اإلنسان والمال،جرائم االعتداء على المص:علي عبد القادر القھوجي، قانون العقوبات، القسم الخاص-
.26، 25، ص2001بیروت، سنة 
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والمستخدمین )agents(المأمورینمن قانون العقوبات المصري على أنَّ 104نصت المادة 

)employés(�ĎƔ£أن ینال العقاب من أكبر وقد أراد بذلك المشرع.ا كانت وظیفتهم یعتبرون كالموظفین

ما على كل من موظف إلى أصغر مستخدم ومنه ال تنطبق المادة على الموظفین بالمعنى الفني فقط وٕانَّ 

مي المصالح العامة سواء أكانوا یعملون لدى دیعاونوهم في هذه المهام، كما تنطبق على جمیع مستخ

كمصالح السكك الحدیدیة والبرید تابعة للحكومة المصالح التجاریة ال ىجهة قضائیة أو إداریة أو لدى إحد

96.والتلیفون والتلغراف

:المكلفون بخدمة عامة-2ب

یقصد بالمكلفون بخدمة عامة أو المندوبون لخدمة عامة أعضاء المجالس ذات الصفة التمثیلیة 

مجلس النواب لألمة أو لجماعة منها في إدارة الشؤون العامة لألمة أو لتلك الجماعة، كأعضاء

كما یقصد بها 97.والمجالس المحلیة على مستوى المحافظة أو المدینة سواء أكانوا منتخبین أو معینین

ین یقومون بأداء أعمال تتصل بالخدمة العامة بناء على تكلیف صادر إلیهم من موظفي لذاألشخاص ا

ء أكان هؤالء األشخاص  موظفون تضى القوانین، وسواالدولة العمومیین الذین یملكون هذا التكلیف بمق

والحقیقة .لك الحارس اإلداري والمترجم الذي تندبه المحكمة لترجمة شهادة شاهدذمثال و عمومیون أم ال، 

من قانون العقوبات البلجیكي ومنه إلى قانون العقوبات 246هذه العبارة مقتبسة من المادة أنَّ 

.قلت إلى التشریع الجزائريومنه نُ 98،المصري

�ĎƔ£Ã�ČÁŐž�±ƈƗ§�ÁŕƄ�ŕ المندوب لخدمة عامة هو كل شخص یقوم بخدمة عامة لصالح المجتمع ولو

دب بالعمل لم یكن من طائفة الموظفین أو المأمورین أو المستخدمین العمومیین ما دام هذا الشخص قد نُ 

99.ن یملك هذا الندبممَّ 

:المكلفون بخدمة رسمیة-3ب

ئك الذین یعاونون القضاة في أداء رسالتهم سواء بممارسة عمل شبیه بعمل القضاة یقصد بهم أول

اس رَّ فون و الحُ صَّ المُ كالمحكم أو بالتمهید له كالخبیر أو باستكماله كالسندیك، ویدخل فیهم أیضاً 

100.وهؤالء أیضا یعتبرون مكلفون بخدمة عامة.القضائیون

96
.10جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائیة، الجزء الرابع، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، بدون سنة، ص-

97
.35، ص 1984سنة لبنان، ت، محمد زكي أبوعامر، قانون العقوبات، القسم الخاص، الدار الجامعیة، بیرو-

98
.12جندي عبد الملك، المرجع السابق، ص-

99
.35صمحمد زكي أبوعامر، المرجع السابق،-

100
.36ص،المرجعنفس-
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رن یعطي مفهومًا للموظف الحكمي عكس التشریع الجزائري الذي نالحظ أنَّ التشریع المقاوعلیه 

101لم یوضح هذا المفهوم، وبالرجوع إلى مجموعة النصوص القانونیة التي تحكم قطاع الوظیف العمومي

من في حكم "مفهوم یمكن القول أنَّ وعلیه فال نجد أي نص یعتبر فئة ما من قبیل الموظف الحكمي،  

رغم أن قانون الوظیفة -على المستخدمین العسكریین والمدنیین للدفاع الوطنيینطبق أساساً "الموظف

المحضرین، الموثقین، محافظي البیع بالمزاد (و الضباط العمومیین -العامة استثناهم من تطبیق أحكامه

وفي التشریع الجزائري ال یوجد أي نص یعتبر هذه الفئات في حكم 102،)العلني، والمترجمین الرسمیین

موظفین العمومیین، ومادام نحن في المجال الجزائي فال یمكن القیاس، وبالتالي ال یمكن إسباغ صفة ال

.الموظف على هذه الفئة في التشریع الجزائري

:الصفقة العمومیة-الثانيالمبحث 

كون كل ،تعتبر الصفقة العمومیة أهم عنصر على اإلطالق في جرائم الصفقات العمومیة

مخالفات تدور حولها، فقبل البحث في الجریمة والمخالفات المرتكبة المشكلة للركن المادي للجریمة البد ال

من اإلجابة على سؤال في غایة من األهمیة وهو هل نحن أمام صفقة عمومیة أم ال؟ واإلجابة عن هذا 

في تحدید هذا المفهوم یعني أي خطأ قة في تحدید مفهوم الصفقة العمومیة، ألنَّ تحتاج إلى الدِّ السؤال 

وفي  أو المساس باألموال العمومیة وهدرها،المساس بحریة األشخاص وكرامتهم والزج بهم في السجون،

الحالتین فإن النتیجة في غایة من الخطورة، ولهذا سنحاول تحدید مفهوم الصفقة العمومیة بدقة، مع 

.)المطلب الثاني(لطرق إبرامها ثم نتطرق،)المطلب األول(ضبط المصطلحات والمفاهیم 

:مفهوم الصفقة العمومیة-األولالمطلب 

101
.2006فؤاد حجري، مجموعة النصوص القانونیة المتعلقة بالوظیف العمومي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سنة -

102
.18،19ص عة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الطبعة الرابعة، المرجع السابق،أحسن بوسقی-
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236-10من المرسوم الرئاسي رقمالرابعة المادة العمومیة فيف الصفقة المشرع الجزائري عرَّ 

تبرم وفق الشروط المنصوص به،الصفقات العمومیة عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول "بأنها

لحساب المصلحة الدراسات،قصد إنجاز األشغال واقتناء اللوازم والخدمات و المرسوم،علیها في هذا

،الصفقة تأخذ عدة أشكال، كما أنَّ ، ولكن هذا التعریف قاصر على اإللمام بكل العناصر"المتعاقدة

الفرع (قة ، ثم أشكال الصف)الفرع األول(للمعاییر المعتمدةوعلیه نتناول تعریف الصفقة العمومیة وفقاً 

.)الثاني

:تعریف الصفقة العمومیة-األولالفرع 

كافٍ هذا التعریف ف الصفقة العمومیة من خالل هذه المادة وأنَّ عرَّ جزائري لالمشرع اقد یبدو أنَّ 

لنا كافة العناصر التي تتألف منها ه لم یعطِ ألنَّ ،هذا غیر كافٍ أنَّ  الواقعو الصفقة العمومیة، لتحدید 

م لنا بعض العناصر فقط التي یعتمد علیها في تعریف الصفقة والعناصر ما قدَّ فقة العمومیة، وٕانَّ الص

ل شيء یتبادر إلى أوَّ فإذا قلنا صفقة عمومیة فإنَّ ،األخرى جاءت متفرقة في مواد مختلفة من المرسوم

كما لم یوضح لنا الجهة، الصفقات العمومیةلتنظیم الذهن هو الحد المالي الواجب بلوغه لخضوع العملیة 

اها المصلحة المتعاقدة، والتي سمَّ ،اإلداریة أو غیر اإلداریة الملزمة بتطبیق قانون الصفقات العمومیة

لصفقة العمومیة وهذا بجمع كل المواد في لتعریف لبناءوعلیه یجب أن نعتمد على كل هذه العناصر

.دقیقاً صفقة العمومیة تحدیداً والمعاییر التي اعتمدها في تحدید التعریف واحد

:المعیار العضوي-أوالً 

هو  434-91مقارنة بالمرسوم 250-02من أهم التعدیالت التي جاء بها المرسوم الرئاسي إنَّ 

بحیث أخضع بعض 236-10في المرسوم الجدیدانتهجه، ونفس المنهج التوسع في المعیار العضوي

ما هي مؤسسات ذات طابع صناعي ها لیست من المؤسسات اإلداریة وٕانَّ رغم أنَّ لقانون الصفقاتالهیئات

لحساب ....مكتوبةعقود "الصفقات العمومیة هي ذكر المشرع الجزائري في المادة الرابعة أنَّ و   ،وتجاري

وع دون أن یذكر في التعریف من هي هذه المصلحة المتعاقدة، وبالتالي وجب الرج."المتعاقدةالمصلحة 

بذلك إلى المادة الثانیة من المرسوم لمعرفة هذه الجهات التي تبرم لحسابها الصفقات العمومیة، معتمداً 

.أي الجهة أو الطرف  المتعاقد الذي  یبرم الصفقةعلى المعیار العضوي في تعریفه للصفقة 

ال تطبق أحكام "ى أنَّ عل 236-10من المرسوم الرئاسي رقم الفقرة األولى  الثانیة،المادة  تنص

:نفقاتالصفقات محل على هذا المرسوم إال 
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،اإلدارات العمومیة-

،الهیئات الوطنیة المستقلة-

،الوالیات-

،البلدیات-

،المؤسسات العمومیة ذات الطابع اإلداري-

مؤسسات العمومیة الخصوصیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والالمؤسساتمراكز البحث والتنمیة و -

العلمي والتقني العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومیة ذات الطابع 

عندما تكلف 103،االقتصادیةوالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومیة 

.بإنجاز عملیة ممولة كلیا أو جزئیا، بمساهمة مؤقتة أو  نهائیة من الدولة

."....و تدعى في صلب النص المصلحة المتعاقدة 

للقانون وهذا عكس المشرع الفرنسي الذي ضیق من مجال تطبیق تنظیم الصفقات العمومیة وفقاً 

ي حصره في الدولة ومؤسساتها العمومیة ذات الطابع ذالمعدل والمتمم، وال2004الجدید الصادر سنة 

یة  ومؤسساتها اإلداریة، وهو نفس المجال الذي كان یحدده تنظیم اإلداري، وكذا الجماعات اإلقلیم

 ىا رغم التوصیات األوروبیة المشتركة الناصة علذوه. 1964الصفقات العمومیة القدیم الصادر سنة 

، المؤسسات العمومیة ذات المؤسسات السیما شركات االقتصاد المختلطتوسیع مجال التطبیق إلى باقي 

بل وحتى ،أو األشخاص الخاصة التي تسیر مرفق عموميالتابعة للدولة لتجاريالطابع الصناعي وا

وفي التشریع 104.التجمعات التي تقدم خدمات ذات منفعة عامة، وممولة بنسبة كبیرة من میزانیة الدولة

ومؤسساتها العمومیة ذات الطابع الصناعي حصرها في الدولة 2006الحالي الساري المفعول منذ 

105.والجماعات اإلقلیمیة والمؤسسات العمومیة المحلیةوالتجاري،

ذكرها والتيعلى الهیئات والمؤسسات السابق الصفقات العمومیة ال ینطبق إالَّ تنظیم فإنَّ وعلیه 

هذه الهیئات والمؤسسات الملزمة لموجزة شرح بصفةنتناول بالو  ،تشكل أهم طرف في عقد الصفقة

.بتطبیقه

103
یعكس عدم ھذاالمرجع السابق، و03-13بموجب المرسوم الرئاسي رقم األخیرالمؤسسات العمومیة االقتصادیة حذفت من النص بعد التعدیل -

یخضع لألحداث الظرفیة ولیس ألسس علمیة وقانونیة، وھذا التعدیل ینعكس ال محال على قواعد االستقرار في التشریع المتعلق بالصفقات العمومیة الذي 
.االختصاص القضائي

104
- CHRISTOPHE Lajoye, Droit des marchés publics, éditions Berti, Alger, 2007, p, 37.

105
- Article 02 du décret n° 2006-975 du 1

er
aout 2006 portant code des marchés publics, JORF n° 179 du 4 aout 2006

page 11627.
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:عمومیةال ـ اإلدارات1

ص ع ولكن بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي  تف اإلدارة العمومیة في عرِّ المشرع الجزائري لم یُ 

كل إدارة تستعمل امتیازات السلطة "ها ف اإلدارة العمومیة بأّنّ◌◌َ عرِّ فهو یُ 106،المتعلق بشروط بسط العلم

ومن 107ملاالمتعلق بالقانون العام للع59-85المرسوم ، وبعد سنة فقط یصدر المشرع الجزائري "العامة

لم یفرق بین اإلدارة  العمومیة المدنیة و كما 108لإلدارة العامة،خالل المادة الثانیة یقدم تعریفًا جدیدًا 

وال بین اإلدارة الداخلیة أو الخارجیة 109،واإلدارة العمومیة العسكریة، وال بین إدارة  التسییر وٕادارة المهمة

كل وبالتالي فإنَّ وال بین اإلدارة المركزیة وغیر المركزیة،لمدارس الجزائریة بالخارج،مثل القنصلیات وا

110.الصفقات العمومیةتنظیم هذه اإلدارات السابق ذكرها تدخل ضمن مجال تطبیق 

الوزارة  ،بالمفهوم الواسع مثل رئاسة الجمهوریةالعمومیة الدولةمفهوم اإلدارات ضمنأیضاً ویدخل 

مثل 111.لوزارات المختلفة والمصالح الخارجیة في المدیریات التنفیذیة على مستوى الوالیاتا ولى،األ

، مدیریة )تعتبر أهم مدیریة تستعمل الصفقات العمومیة(مدیریة النقل، مدیریة األشغال العمومیة 

  .إلخ....التربیة

:الهیئات الوطنیة المستقلة-2

113، في المادة 43-91عكس ما كان علیه في النص الملغى ات الهیئهذه  وضحالمشرع لم ی

المجلس الشعبي الوطني، المجلس الدستوري، (دت الهیئات الوطنیة المستقلة وتتمثل في منه التي حدَّ 

  ؟ویطرح التساؤل هل هذا التحدید كان على سبیل الحصر أم كان على سبیل المثال،)مجلس المحاسبة

ها على سبیل الحصر كونها وضعت بین قوسین ولم توضع نقاط مستمرة بما یفهم من النص أنَّ 

مجلس 112،منها مجلس األمةالنص، لم یذكرها أخرىهناك هیئات مستقلةو هناك هیئات أخرى، یفید أنَّ 

   .إلخ....المحكمة العلیا، المجلس االقتصادي، المجلس اإلسالمي األعلى113،الدولة

:یليئات للتمتع بحق التعاقد وٕابرام الصفقات العمومیة ما ویشترط في تلك الهی

106
1405صفر13مؤرخ في ،55، ج ر عددالعلم الوطنيرفع شروط یحدد1984نوفمبر03مؤرخ في 325-84رقم المرسوم من 05المادة رقم-

.1868ص .1984نوفمبر07ھجریة، الموافق ل 
107

.النموذجي لعمال ومؤسسات اإلدارات العمومیة، المرجع السابق، المتعلق بالقانون 59-85المرسوم -
108

- CHERIF Bennadji, l’évolution de la réglementation des marchés publics en Algérie, thèse en vue de l’obtention du
doctorat en droit, université d’Alger, année 1991, p535.

109
ا إدارة المھمة فتوجد لغرض معین و تنتھي بمجرد تحقیق الغرض الذي أنشئت ألجلھ، مثل اللجنة ارة العادیة التقلیدیة، أمَّ إدارة التسییر ھي اإلد-

.األلعاب األولمبیة، أو كاس العالمعاصمة الثقافة العربیة،ریاضیة كبرى مثل ثقافیة أو الوطنیة المتعلقة بالحج، أو اللجنة المنظمة لتحضیر تظاھرة 
110

CHERIF:ول نفس المعنى أنظرح -  Bennadji, l’évolution de la réglementation des marchés publics en Algérie, op-cit, p536
et ce qui suive.

111
.40، ص 2009عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر، الطبعة الثانیة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، سنة -

112
.لم یذكرھا في ھذه الحقبة لعدم وجودھا دستوریا-

113
.لم یذكرھا النص أیضاً ألنھا لم تكن موجودة دستوریاً في تلك الحقبة.40ص ق، الطبعة الثانیة،بعمار بوضیاف، المرجع السا-
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:ميیاإلقل االختصاصمن حیث  -أ

بمعنى ال یكون اختصاصها أو مجال تدخلها الدولة،یمتد نشاطها إلى كافة أرجاء إقلیم  أنیجب 

لمشرع ر عنه اوهذا ما عبَّ ،بل ال بد أن یكون على مستوى وطنيمحلي،أو عملها على مستوى 

.بمصطلح الهیئة الوطنیة

:القانونیةمن حیث الطبیعة  -ب

ا یجعلها مستقلة ولها أهلیة التقاضي والتعاقد وفقاً یجب أن تكون متمتعة بالشخصیة المعنویة ممَّ 

.من القانون المدني50للمادة 

:الوالیة-3

المالي، وتشكل االستقاللالمعنویة و عمومیة إقلیمیة متمتعة بالشخصیة الوالیة هي جماعة 

114.مقاطعة إداریة للدولة وتنشأ بقانون

داخل التنظیم اإلداري للدولة وأعبائها المختلفة تفرض علیها الدخول في عالقات وظیفة الوالیةإنَّ 

قد، ومن لها من جهة بأهلیة التعااالعترافلتنفیذ مشاریع تنمویة وخدمة الجمهور، لذا كان یجب عقدیة 

فرت فیها العناصر والشروط امن قبل العقود اإلداریة إذا تو جهة أخرى اعتبار عقودها كأصل عام 

115.المذكورة في الصفقات العمومیة

، كما أنَّ الصفقات العمومیةلتنظیم الوالیة 236-10زیادة على إخضاع المرسوم الرئاسي رقم 

مؤسساتها كما یلزم ،اتالخاصة باألشغال والخدمات والتورید هاأن تبرم صفقات هالزمیقانون الوالیة

من 135ص ع وهذا ما أكدته المادة ت للتشریع المعمول به، أي العمومیة ذات الطابع اإلداري وفقاً 

.نفس القانون

:البلدیة-4

لمالي وتحدد ا االستقاللالبلدیة هي الجماعة اإلقلیمیة األساسیة وتتمتع بالشخصیة المعنویة و 

116.بموجب قانون

114
.29/02/2012، مؤرخ في 12، المتعلق بالوالیة، ج ر عدد 12/02/2012، مؤرخ في 07-12القانون رقم المادة األولى من -

115
.40ص ،عمار بوضیاف، الطبعة الثانیة، المرجع السابق-

116
.2011یولیو03مؤرخ في،37یتعلق بالبلدیة، ج ر العدد 2011یونیو22مؤرخ في 10-11القانون رقم المادة األولى من-
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وظیفة البلدیة ضمن إطار التنظیم اإلداري للدولة ومهامها المختلفة والمتنوعة تفرض علیها هي إنَّ 

األخرى الدخول في عالقات عقدیة من القانون العام بهدف النهوض بأعباء التنمیة المحلیة وخدمة 

118.البلدیة لتنظیم الصفقات العمومیةوعلیه أخضعها المشرع بموجب قانون 117.الجمهور

ل قانون سنة منذ أوَّ الصفقات العمومیة لتنظیم زیادة على إخضاع المشرع الجزائري البلدیة 

تتعلق بالمناقصات والصفقات وهذا بموجب )الملغى(08-90خاصة بالقانون لها نصوصاً  أفرد، 1967

.120إلى  117المادة 

119:المؤسسة العمومیة-5

عمومیة شخص معنوي الهدف من إنشائها هو التسییر المستقل لمرافق العمومیة هيالمؤسسة 

المؤسسة العمومیة :وتنقسم المؤسسة العمومیة إلى نوعین120،للدولة أو المجموعات المحلیةتابعة

عمومیة ذات وهذه األخیرة تنقسم إلى مؤسسات غیر اإلداریة، والمؤسسة العمومیة )EPA(اإلداریة 

المؤسسة العمومیة ذات : وهي العمومیة الخصوصیةالمؤسسات و  ،)EPIC(الطبیعة الصناعیة والتجاریة 

121.التقنيالطابع العلمي والتكنولوجي والثقافي والمهني و 

:المؤسسة العمومیة اإلداریة -أ

ة والمجموعات المحلیة ذا طبیعة إداریة محضة، وتتخذها الدولهي المؤسسات التي تمارس نشاطاً 

كوسیلة إلدارة مرافقها العمومیة وتتمتع المؤسسة العمومیة بالشخصیة المعنویة )الوالیة، البلدیة(اإلقلیمیة 

على  االستیالءأو  القرارات اإلداریة اتخاذمة منها االسلطة العامتیازاتویخولها القانون جملة من 

ومن أمثلتها الوكالة 122.عمومیة وعمالها موظفین عمومیینالً ، كما  تعتبر أموالها أموااألمالك الخاصة

فهي مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصیة المعنویة ،الوطنیة لتطویر االستثمار

117
.42المرجع السابق، ص ،عمار بوضیاف، الطبعة الثانیة-

118
.المتعلق بالبلدیة، المرجع السابق10-11من القانون 189المادة -

119
GEORGES:أنظرحول تاریخ نشأة المؤسسة العمومیة وتطورھا - Vedel, Droit administratif, 4

ème
édition, presses universitaires

de France, paris, 1968,p633 et se qui suive.
120

CHERIF:وفي نفس المعنى أنظر أیضاً .183، ص 2004لباد، طبعة éditeurالنشاط اإلداري،:ناصر لباد، القانون اإلداري، الجزء الثاني-
Bennadji, l’évolution de la réglementation des marchés publics en Algérie, op-cit, p228.

121
.429و413النشاط اإلداري، المرجع السابق، ص:في نفس المعنى أنظر ناصر لباد، القانون اإلداري، الجزء الثاني-

122
.186النشاط اإلداري، المرجع السابق، ص :ناصر لباد، القانون اإلداري، الجزء الثاني-
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فالدولة تتخذ من هذه 123،والموضوعة تحت وصایة الوزیر المكلف بترقیة االستثمارات،واالستقالل المالي

.اع االستثماراتالوكالة وسیلة إلدارة قط

سلطات العمومیة أیضًا من بین المؤسسات العمومیة التي تتخذها الدولة في تسییر مرافقها 

   .إلخ...، المستشفیات، الثانویاتالضبط اإلداریة المستقلة

:المؤسسة العمومیة غیر اإلداریة -ب

والمؤسسة العمومیة التجاري،اعي و الطابع الصنالعمومیة ذاتالمؤسسة :تنقسم إلى نوعین هما

.المهنيوالثقافي و ذات الطابع العلمي والتكنولوجي 

124:التجاريأو /المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي و-1

أي المؤسسة (نشأت المؤسسة العمومیة الصناعیة والتجاریة عندما تمیزت عن المؤسسة التقلیدیة 

دولة حارسة تقوم فقط بالوظائف مرحلة التي لم تكن فیها الدولة اللیبرالیة إالَّ فخالل ال،)العمومیة اإلداریة

،الخاصة ةم وال تتدخل في الحیاة االقتصادیة التي تعتبر مجال المبادر ااإلداریة والحفاظ على النظام الع

ولكن . اللیبرالیة التقلیدیةللتكفل بمهام الدولة كان كافیاً )التقلیدیة(إنشاء المؤسسة العمومیة اإلداریةفإنَّ 

الطابع االقتصادیة ذاتتدخلت الدولة اللیبرالیة لممارسة النشاطات واالجتماعي االقتصاديمع التطور 

صیغة المؤسسة العمومیة التقلیدیة لم تعد تتماشى وهذه المهمة ن أنَّ وعلیه تبیَّ .التجاريالصناعي و 

125.السوقاقتصادالجدیدة للدولة ضمن 

یكون موضوعالمرافق التي "ف المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري بأنها عرَّ وعلیه تُ 

وتتخذها الدولة والجماعات .الخاصةمماثل للنشاط الذي تتواله األشخاص وصناعیاً نشاطها تجاریاً 

وهي تخضع في هذا 126.يكوسیلة إلدارة مرافقها ذات الطابع الصناعي والتجار )الوالیة والبلدیة(المحلیة 

من أمثلتها الوكالة الوطنیة و  127.كل في نطاق محددلألحكام القانون العمومي والقانون الخاص  معاً 

123
،64، یتضمن صالحیات الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار، ج ر عدد 2006أكتوبر 9مؤرخ في 356-06المادة األولى من المرسوم التنفیذي رقم -

.2006أكتوبر 11مؤرخ في 
124

قبل منتصف القرن الثامن عشر لم تكن معروفة وإنما كان ھناك ما یعرف بالمؤسسة العمومیة فقط التي استعملت من أجل تحقیق ما یسمى بعدم -
الالمركزیة، لیتطور ھذا المفھوم فیما بعد لیشمل المؤسسات العمومیة ذات الطابع الجامعي مثل الجامعات والكلیات والثانویات التركیز وبدرجة أقل 

GEORGES:إلخ، أنظر في ھذا الشأن...والمدارس المختلفة، ومراكز البحث العلمي، وأخرى ذات طابع اجتماعي مثل المؤسسات اإلستشفائیة Vedel,
Droit administratif, 2

ème
édition ,op-cit, p515 et 516.

125
.187النشاط اإلداري، المرجع السابق، ص :ناصر لباد، القانون اإلداري، الجزء الثاني-

126
عمومیة وما یلیھا من القانون المتعلق بالبلدیة بإنشاء مؤسسات 156وما یلیھا من القانون المتعلق بالوالیة، وكذا المادة 146ذا ما أجازت بھ المادة وھ-
.ذات طابع صناعي وتجاري أو ذات طابع إداري وھذا لتسییر واستغالل مصالحھا العمومیةمحلیة

127
.187النشاط اإلداري، المرجع السابق، ص :الجزء الثانيناصر لباد، القانون اإلداري،-
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مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصیة  يفه إلنجاز مسجد الجزائر العاصمة

ؤون الدینیة واألوقاف وموضوعة تحت وصایة الوزیر المكلف بالشالمعنویة واالستقالل المالي

كوسیلة إلدارة مرافقها ذات ومن بین المؤسسات المحلیة التي تتخذها الجماعات المحلیة 128.)الدولة(

المؤسسات مؤسسات النقل الحضري والشبه الحضري، حظائر التسلیة، نذكر الطابع الصناعي والتجاري

  .إلخ...مؤسسات األشغالالتي تسیر أسواق الجملة، 

في التعداد التقلیدي عن القواعد العامة خرج المشرع الجزائريالصفقات العمومیةتنظیم  فيو 

قانون الصفقات للقانون الخاص وأخضعها للألشخاص المعنویة العمومیة وأتى بأشخاص معنویة تنتمي 

اتها من القضائي في منازعات هذه األخیرة، هل تكون منازعاالختصاصا نتج عنه إشكالیة العمومیة ممَّ 

القضاء العادي؟ اختصاصالقضاء اإلداري أم اختصاص

:العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي ةالمؤسس-2

22/09/1998المؤرخ في 11-98تم استحداث هذا الصنف من المؤسسات بمقتضى القانون 

ه ینهل في بعض جوانبه من نَّ ، إذ أالمتضمن قانون التوجیه المتعلق بالبحث، ویبدو نظامها هجیناً 

المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري وفي بعض جوانبه األخرى من المؤسسة العمومیة 

129.ذات الطابع اإلداري

:والثقافي والمهنيالمؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي -3

ص اوجیه الختن قانون الالمتضم04/04/1999المؤرخ 05-99تم إنشاؤها بموجب القانون 

بنمط جدید لتسییر الجامعات ومؤسسات التعلیم العالي، وتتعلق  ى، هذا النص أتبالتعلیم العالي

التجدیدات الرئیسیة التي تم إدخالها بمقتضى األنظمة القانونیة للمؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي 

130:والمهني بما یليوالتقني الثقافي و 

.نظیما یسیر وفق المهام المسندة إلیهاتنظیم المؤسسة ت-

.سلطات متزایدة في المجال البیداغوجي و العلمي-

.إمكانیة تسویق األمالك الثقافیة واستعمال مواردها مباشرة-

128
، یتضمن إنشاء وكالة وطنیة إلنجاز مسجد الجزائر العاصمة 2005أفریل 24المؤرخ في 137-05المادة األولى من المرسوم التنفیذي رقم -

.2005أفریل 27مؤرخ في 30وتسییره، ج ر عدد 
129

مذكرة من أجل الحصول على شھادة الماجستیر في القانون، فرع الدولة فقات العمومیة الوطنیة في الجزائر،فرقان فاطمة الزھرة، رقابة الص-
.37، ص 2007والمؤسسات، كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر، 

130
.37، ص نفسھالمرجع -
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إمكانیة إنشاء فروع الدخول في مشاركات أو اشتراك مع المجموعات ذات النفع العام ذات الصلة -

.بأمالكها الثقافیة

.ضفاء طابع المرونة على الرقابة المالیة المسبقةإ -

:العمومیة ذات الطابع العلمي و التقني ةالمؤسس-4

فهي مؤسسات عمومیة ذات یقال عن المؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي والتقني نفس الشئ

التجاري، وٕان كان في النظام اإلداري ونظام المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي و نظام هجین بین 

، وفي رأینا فإن المؤسسة العمومیة إمَّا أن تكون ذات طابع إداري أو الحقیقة یغلب علیها الطابع اإلداري

والنص القانوني المنشئ لهذه الهیئات هو الذي یحدد الطبیعة القانونیة لها، ذات طابع صناعي وتجاري، 

.والقضائیةوٕاذا لم یحددها فتخضع حینئٍذ للمعاییر الفقهیة

:مراكز البحث و التنمیة-5

المتضمن توجیه المؤسسات 12/01/1988المؤرخ في 01-88تم النص علیها في القانون 

العمومیة االقتصادیة، وهي تتمیز بتمویل كلي أو جزئي من األموال العمومیة وبقواعد تنظیم وسیر مغایرة 

ألحكام المرسوم التنفیذي باالمتثالمراكز البحث والتنمیة تلتزمعلى اإلدارة، و ومستثناة من تلك المطبقة

المتضمن القانون األساسي النموذجي للمؤسسة العمومیة ذات 16/11/1999المؤرخ في 99-256

الطابع العلمي والتكنولوجي وهذا في أجل سنتین من صدور المرسوم المذكور أعاله المتخذ تطبیقاً 

-83الذي تم إلغاء المرسوم رقم 256-99لبحث، وبموجب المرسوم التنفیذي للقانون المتضمن توجیه ا

131.المحدد للقانون األساسي لمراكز البحث10/09/1983المؤرخ في 521

:االقتصادیةالمؤسسة العمومیة -6

، ألنَّ المؤسسات العمومیةجدید منالتجاریة نوعالمرافق العمومیة االقتصادیة أو الصناعیة و 

وقد  مرافق اقتصادیةحیث كان یحرم علیها إنشاء .وظائف الدولة كانت مقصورة على الوظائف التقلیدیة

والتي كانت االقتصاديالنشاط في مجاالتبدأت الدولة المعاصرة تتدخل  أنظهرت هذه المرافق بعد 

132.قبل ذلك من اختصاص القطاع الخاص

بالشخصیة المعنویة وتسري علیها قواعد القانون التجاري، االقتصادیةتتمتع المؤسسة العمومیة 

معنویة خاضعة للقانون العام ومن ثم فهي تختلف عن الهیئات العمومیة األخرى بصفتها أشخاصاً 

131
.37ص ، السابقالمرجعفرقان فاطمة الزھرة،-

132
.127النشاط اإلداري، المرجع السابق، ص :زء الثانيناصر لباد، القانون اإلداري، الج-
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134،ا شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولیة محدودةوتأخذ إمَّ 133،ومكلفة بتسییر الخدمات العمومیة

أشخاص معنویة االقتصادیةالمؤسسة العمومیة "بنصها 04-88من القانون  ةوهذا ما أكدته المادة الثانی

تخضع لقواعد القانون التجاري وتؤسس هذه المؤسسات  في شكل شركة  مساهمة أو في شكل شركة 

وهي الجمعیة العامة ،أجهزة التسییر الخاصة بهااالقتصادیةلمؤسسة العمومیة ول ."محدودة المسؤولیة

  .العاملمدیر االرئیس و والتسییر  دارةاإلومجلس 

250-02العمومیةالصفقات علیها في مرسوماً لم یكن منصوصاالقتصادیةالمؤسسة العمومیة 

وأخیراً ،23-12المرسوم العمومیة وأكدهاالمنظم للصفقات 236-10جاء بها المرسوم الجدید الملغى و 

.03-13المرسوم بموجب ها ؤ لغاتم إ

هذا المرسوم أن المشرع استثنى من مجال تطبیق نشیر إلىفیما یخص المعیار العضوي رًا وأخی

ود المبرمة بین إدارتین عمومیتین، وتطرح صیاغة النص إشكاًال كبیرًا، هل المقصود باإلدارة العق

والخامسة أم أم یقصد بها اإلدارات المذكورة في المطة األولى 02العمومیة كل الهیئات المذكورة بالمادة 

ن إفإذا أخذنا بالتفسیر الضیق رأینا؟ في تشمل إضافة لهذا الهیئات الوطنیة المستقلة والبلدیات والوالیات

االستثناء أمَّا إذا أخذنا بالتفسیر الواسع فإن االستثناء یخص فقط اإلدارات المذكورة بالمطة األولى فقط،

األولىن الهیئات الوطنیة المستقلة، والمؤسسات العمومیة المذكورة بالمطةإضافة لإلدارات یخص

.العمومیة ذات الطابع اإلداري والوالیات والبلدیات، باعتبارهم إدارات عمومیة

:المعیار الموضوعي-ثانیاً 

د حدَّ بأنْ )المادي(ف الصفقة من خالل المعیار الموضوعيیالمشرع الجزائري في تعر اعتمد

وهي إنجاز ولم یتركها على إطالقها لمعنیة بموضوع الصفقة على سبیل الحصرنطاق العملیات ا

وهذا ما جاء به في المادة الرابعة من المرسوم التي ،إنجاز الدراسات، اللوازم والخدماتاقتناءاألشغال، 

في تبرم وفق الشروط المنصوص علیها .....الصفقات العمومیة عقود مكتوبة"فت الصفقة العمومیةعرَّ 

وعلیه نتناول هذه العقود ...."هذا المرسوم، قصد إنجاز األشغال واقتناء اللوازم والخدمات والدراسات،

.ها ال تخضع لنفس الحد المالي المطلوب إلبرام صفقة عمومیةخاصة وأنَّ بشئ من التفصیل

Le:)عقد األشغال العامة(إنجاز األشغال -1 marché de travaux publics 135

133
ینایر 12المؤرخ في 01-88المادة الرابعة من القانون .41محفوظ لعشب، دراسات في القانون االقتصادي، المطبعة الرسمیة، بدون سنة، ص -

.13/01/1988في مؤرخ ،02، المتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة االقتصادیة، ج ر عدد 1988
134

المتضمن القانون 1975سبتمبر26المؤرخ في 59-75یعدل ویتمم األمر رقم 1988ینایر 12المؤرخ في 04-88المادة الثانیة من القانون -
.1988ینایر13مؤرخ في ،02، ج ر عدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومیة االقتصادیةالتجاري، ویحدد 

135
- GEORGES Vedel, Droit administratif, 2

ème
édition, presses universitaires de France, paris, 1961, p667.
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ه عقد أشغال عامة ما تحجم النصوص القانونیة على تعریف أو تكییف عقد ما على أنَّ غالباً 

القضاء الجزائي وكذا محكمة التنازع، كون عملیة التكییف وتركت هذه المسألة للقضاء اإلداري وأحیاناً 

د األشغال عق وٕاذا تم تكییفه على هذا األساس أصبح136،هذه في كثیر من الحاالت هي عملیة معقدة

عقد إداري یتم " هالفقه بأنَّ  هفعرَّ و السیما في مجال الصفقات العمومیة، و 137،العامة  عقد إداري بامتیاز

یتعهد بمقتضاه المقاول القیام بعمل من أعمال )مقاول(بین شخص معنوي عام وأحد األفراد أو الشركات 

وي العام، وتحقیقا لمنفعة عامة في مقابل البناء أو الترمیم أو الصیانة في عقار لحساب الشخص المعن

138."ثمن یحدد في العقد

لقیام ببناء أو ترمیم أو صیانة بقصد االشركات  األفراد أوبین اإلدارة وأحد اتفاق" هف بأنَّ عرَّ ویُ 

ووفقاً ، في نظیر المقابل المتفق علیه،عامةنفعةبقصد تحقیق مو  ،عامعقار لحساب شخص معنوي 

عقد مقاولة بین شخص "ه المصریة بأنَّ  اإلداري فته محكمة القضاءكما عرَّ 139."لواردة في العقدللشروط ا

أو قاول بعمل من أعمال البناء أو الترمیم بمقتضاه یتعهد الموفرد أو شركة،من أشخاص القانون العام

ن یحدد في لمصلحة عامة مقابل ثمالصیانة في عقار لحساب هذا الشخص المعنوي العام وتحقیقا

136
- JEAN-Marie Auby, ROBERT Ducos-Ader, Op-cit, p449.

137
بدون إضافة مصطلح –ز األشغال تطرح مسألة اعتبار عقد األشغال العامة  أحد أنواع الصفقات العمومیة أو كما سماه المشرع الجزائري عقد انجا-

ً إشكالیة في غایة من األھمیة وھي ھل یعتبر العقد عقداً –العامة  ً ا عقداً ا بالطبیعة و إمَّ إمَّ إداریاً العقد اإلداري یكون عقداً أم ال؟ ألنَّ إداریا بتحدید إداریا
10،ص 1999موریس صادق، دار محمود للنشر والتوزیع، سنة ،ود اإلداریةقانون تنظیم المناقصات والمزایدات في العق:أنظر في ھذا الشأن(القانون 
Georges:، أیضاً وما یلیھا Vedel, Droit administratif, 2

ème
édition, op-cit, p645..( َّالقانون ھو الذي یمنحھ الطبیعة اإلداریة سواء بمعنى أن

ً توفرت فیھ شروط العقد اإلداري أم لم تتوفر فیھ، وإمَّ  بالطبیعة، بمعنى یجب أن  تتوفر فیھ مقومات العقد اإلداري، وھي أن یكون أحد ا یكون العقد إداریا
، أي الدولة أو الوالیة أو البلدیة أو أحد مؤسساتھم اإلداریة أو المؤسسة العمومیة ذات الطابع اإلداري أو أي مؤسسة عاماً معنویاً طرفي العقد شخصاً 

استثنائیة لصبغة اإلداریة، وأن یتصل بنشاط مرفق عام من حیث تنظیمھ وتسییره، وأن یأخذ بوسائل القانون العام بتضمینھ بنوداً عمومیة یمنحھا القانون ا
یة، ماجد راغب الحلو، العقود اإلدار:أنظر في ھذا الشأن(غیر مألوفة في القانون الخاص، وھذا ما استقر علیھ الفقھ والقضاء اإلداریین الفرنسي والمصري 

محمد فؤاد عبد الباسط، العقد اإلداري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، .وما یلیھا15ص،2009دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، سنة 
، دار النھضة 1998ة لسن 89أنس جعفر قاسم، العقود اإلداریة، دراسة مقارنة لنظم المناقصات والمزایدات وتطبیقھ للقانون .وما یلیھا19ص1، 2006سنة

.)وما یلیھا60، ص 2002العربیة، القاھرة،  
ھ لم یكیف عقود الصفقات العمومیة وبالرجوع إلى كل النصوص القانونیة  الملغاة التي نظمت الصفقات العمومیة  والنص الحالي الساري المفعول فإنَّ 

إداریة، وبالتالي في ظل النصوص السابقة أین كان یحصر مجال تطبیق قانون ھا عقوداً مكتوبة ولم ینص بأنَّ ھا عقوداً فھا فقط بأنَّ ما عرَّ إداریة وإنَّ بأنھا عقوداً 
طابع اإلداري الصفقات العمومیة في األشخاص المعنویة العامة فقط وھي الدولة واإلدارات العمومیة والوالیات و البلدیات و المؤسسات العمومیة ذات ال

كان بإمكان تكییف الصفقة العمومیة على أنھا عقد إداري بالطبیعة ولیس بتحدید القانون لتوافر العقد على مقومات العقد اإلداري، إالَّ فقط، ففي ھذه الحالة
الملغى الذي أدخل إلى جانب األشخاص المعنویة العامة 250-02المسألة تعقدت والسیما في مجال االختصاص القضائي منذ المرسوم الرئاسي أنَّ 

ألغیت بموجب آخر تعدیل سنة (أشخاص من القانون الخاص تتمثل في المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري، والمؤسسة العمومیة االقتصادیة
ومیة  وبالتالي ، والمؤسسات العمومیة الخصوصیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والثقافي والمھني والتقني وألزمھا بتطبیق قانون الصفقات العم)2013

ً ،انھار أحد مقومات العقد اإلداري ، وعلیھ في حالة وجود أحد ھذه األطراف الخاصة في العالقة العقدیة  عاماً معنویاً وھو أن یكون أحد أطراف العقد شخصا
أنظر في (ضائي بین القاضي اإلداري والقاضي المدنيال بالطبیعة وال بتجدید القانون، ومنھ سیتوزع االختصاص القإداریاً العقد ال یمكن اعتباره عقداً فإنَّ 

وھذا ،)23،ص 2002أحمد محمود جمعة،العقود اإلداریة طبقاً ألحكام قانون المناقصات والمزایدات الجدید، منشأة المعارف، اإلسكندریة، سنة :ھذا المعنى
الصفقات العمومیة ھي ا على أنَّ ة ھذا اإلشكال بأن ینص صراحة  إمَّ نتیجة غیر منطقیة وعلیھ فإن تدخل المشرع الجزائري ضروري إلزال ىیوصلنا إل

اً لیصبح مختصعقود إداریة بتحدید القانون أو أن یخضع جمیع منازعات الصفقات العمومیة للقضاء اإلداري بتعدیل قانون مجلس الدولة والمحاكم اإلداریة
المصلحة (ي وأصبحت كل الصفقات العمومیة عقوداً إداریة بتحدید القانون مھما كانت الجھة ، وھو نفس المنھج الذي انتھجھ المشرع الفرنسلنظر فیھابا

MURCEF.(Loi(بموجب المادة الثانیة من قانون مورسیف 2001إداریة أو غیر إداریة، وھذا منذ سنة )المتعاقدة n° 2001-1168 du 11
décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, JORF n° 288 du 12
décembre 2001 page 19703.

138
.324ان، المرجع السابق، ص نواف كنع-

139
األسس العامة للعقود اإلداریة، دراسة ونفس التعریف أورده الدكتور سلیمان الّطماوي،.69عمار بوضیاف، الطبعة الرابعة، المرجع السابق، ص -

.122، ص 2008سنة مصر،القاھرة،مقارنة، دار الفكر العربي،
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من 13الذي ذهب إلیه المشرع الجزائري في الفقرة الثانیة من المادة وهو نفس التعریف تقریباً 140."العقد

ها بأنَّ –العامةبدون إضافة كلمة –)عقد األشغال(ف صفقة األشغال أین عرَّ 236-10المرسوم 

منشأة أو جزء هدم،أو  أو ترمیمتهدف صفقة األشغال إلى قیام المقاول ببناء أو صیانة أو تأهیل"....

دها تحدِّ البنود التيفي ظل احترام الستغاللها،بما في ذلك التجهیزات المشتركة الضروریة منها،

......"المصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع

ثة على ثالالمصري یقومللفقه والقضاء اإلداریین الفرنسي و العامة وفقاً عقد األشغال وعلیه فإنَّ 

:أساسیة هيشروط 

وذلك سواء تعلق األمر .ر حجمهوٕان كبُ 141ولیس منقولأن ینصب موضوع العقد على عقار-أ

یتعلق األمر بمشروع  إنجاز طریق عام أو نْ أك 142،أم بعقارات بالتخصیصبأرض فضاء أم بمبانٍ 

تفاق یكون  موضوعه فكل ا.جسر أو مجموعة سكنات  أو مدرسة أو یتعلق بترمیم أسقفها أو جدرانها

اعتباره من عقود األشغال یمكنومین العام، ال دمنقوالت مملوكة لإلدارة، ولو كانت تندرج في أموال ال

، ومهما كانت ضخامة المنقول، وعلى هذا األساس لم یعتبر العامة، حتى ولو اعتبر ذلك العقد إداریاً 

أو بناء أو  ترمیم قات التي یكون محلها إعداد من عقود األشغال العامة االتفاالقضاء اإلداري عقوداً 

143.سفینة أو حظیرة متحركة للطائرات

الوالیة، البلدیة، المؤسسة العمومیة ذات الطابع (144یتم العمل لحساب شخص معنوي عام نأ -ب

ا أن تكون األعمال فإمَّ "لحساب شخص معنوي عام"ویتوسع القضاء الفرنسي في معیار ،)اإلداري

ما ا أن تكون منفذة لصالح األفراد، وٕانَّ وٕامَّ ،حساب شخص معنوي عام ولغرض المنفعة العامةالمنفذة ل

وال یشترط قضاء مجلس 145.أن یتعلق تنفیذها بنشاط مرفق عاموشریطهمعنوي عام شخصبواسطة 

لشخص معنوي عام، بل یكفي أن یتم مملوكاً ،محل الشغل،الحدیث أن یكون العقارالفرنسي الدولة 

146.خاصاً ◌ً كان محله عقاراشخص معنوي عام ولو "ابسلح"لعمل ا

الصفقات تنظیم إضافة إلى هذه األشخاص المعنویة العامة التقلیدیة أضاف المشرع الجزائري في 

أصبح یقوم على وجود شخص بالتالي تنتمي إلى القانون الخاص و أخرىمعنویة اً أشخاصالعمومیة 

140
.403ص،1998مصر، سنة ي التطبیق العملي، المبادئ و األسس العامة، منشأة المعارف، اإلسكندریة، حمدي یاسین عكاشة، العقود اإلداریة ف-

141
إلخ، التي ...كان المفھوم التقلیدي یشمل كل األشغال على العقار أي یأخذ بالمفھوم الواسع، مثل تنظیف العمارات والشوارع، رفع القمامات المنزلیة-

JEAN-Marie:الخدمات، حول ھذا المفھوم أنظرأصبحت الیوم تنضوي تحت عقد Auby, ROBERT Ducos-Ader, Op-cit, p415 et 416.
142

.211، ص2009 سنةمصر، ماجد راغب الحلو، العقود اإلداریة، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، -
143

.123سلیمان الطماوي، المرجع السابق،  ص -
144

- JEAN-Marie Auby, ROBERT Ducos-Ader, Op-cit, p419.
145

.515، ص2006سنة مصر، المقومات، اإلجراءات، اآلثار، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، :محمد فؤاد عبد الباسط، العقد اإلداري-
146

.124المرجع السابق، صسلیمان الطماوي، -
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خاص  من بین األشخاص المذكرة على سبیل الحصر بالمادة الثانیة من معنوي عام أو شخص معنوي 

.236-10المرسوم الرئاسي 

عقد األشغال العامة ، فبالرجوع إلى موضوع 147أن یكون الغرض من األشغال تحقیق منفعة عامة-ج

أو  طریق أو إنشاء مجموعات سكنیة أو إقامة جسور ةعلى عقار سواء تمثل في إقامفهو ینصب دائماً 

وفكرة المنفعة العامة 148.الهدف من هذا العمل وهذا العقد هو خدمة المصلحة العامةمحوالت، فإنَّ 

عامة عتبر أشغاالً األشغال التي تتم على عقار یمكن أن تُ تتعدى باتساعها فكرة المرفق العام، بمعنى أنَّ 

149.لحة عامةحتى ولو لم تتعلق بتنفیذ مرفق عام بالمعنى الدقیق ما دامت تبغي مص

:التعریفمالحظتین حول العامة نورداألشغال الجزائري لعقدقبل مناقشة تعریف المشرع و        

فه ما عرَّ لمقوماته وٕانَّ ف عقد األشغال العامة وفقاً عرِّ لم یُ العمومیةالصفقاتنظیم تالمشرع الجزائري في -

.منهبالهدف 

عام، بل یمكن أن یكون لمصلحة لصالح شخص معنوي بأن یكون )العمل(األشغال یربط إنجازلم  -

.شخص معنوي خاص

المتعلق بالصفقات 236-10وعلیه هل یمكن تسمیة عقد إنجاز األشغال في المرسوم الرئاسي 

في حالة إبرام صفقة عمومیة تتعلق بإنجاز أشغال من طرف ؟ "عقد أشغال عامة"العمومیة ب 

ع الصناعي والتجاري وكذا مراكز البحث والتنمیة والمؤسسات العمومیة المؤسسات العمومیة ذات الطاب

ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والتقني والثقافي والمهني التي هي كلها أشخاص معنویة من القانون 

تفادى المشرع الجزائري تسمیته بعقد األساس أن تكون بالنفي، وعلى هذااإلجابة ال یمكن إالَّ .الخاص

-10من المرسوم 13في المادة )، سواء عن قصد أو بغیر قصدبإضافة كلمة العامة(غال العامة األش

وهذا لتخلف شرط  من شروط قیام عقد األشغال عامةبدون إضافة   فقط عقد أشغالسماه ما وٕانَّ 236

شخاص مع أحد األا إذا كان العقد مبرماً أمَّ .العامة  وهو أن یتم العمل لصالح شخص معنوي عام

الهیئات الوطنیة المستقلة، الوالیة، البلدیة، المؤسسة العمومیة ذات اإلدارات العمومیة،(المعنویة العامة 

للمبادئ العامة في القانون اإلداري والفقه والقضاء استناداً أشغال عامةكان العقد عقد ) الطابع اإلداري

صفقة فإن العقد یسمى أم خاصاً الشخص عاماً ا من حیث القانون سواء أكان اإلداریین المقارن، أمَّ 

.-بدون مضاف إلیها عامة أو عام–عقد أشغالأو  أشغال

147
- JEAN-Marie Auby, ROBERT Ducos-Ader, Op-cit, p417.

148
.70الطبعة الرابعة، المرجع السابق، ص عمار بوضیاف،-

149
.517محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص-
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بمعنى ،)التورید(صفقة  اقتناء اللوازم بالمالحظة الثانیة هي مسالة اختالط صفقة األشغال 

رتبطة مع بعض،العملیة تشمل على انجاز أشغال وفي نفس الوقت تورید سلع أو تجهیزات تكون م

انجاز أشغال أو عقد تورید؟  دهل في هذه الحالة یعتبر العقد عقكإقامة مصنع بصیغة المفتاح في الید،

یطبق على كل عقد أحكامه، بمعنى نطبق أحكام عقد القضاء اإلداري المصري استقر على أن 

علقة بعقد التورید فیما یخص الجانب لمتاكام حاألشغال العامة في الجانب المتعلق باألشغال ونطبق األ

إذا انطوى "القضاء اإلداري المصري بالقول أنَّ استقر علیهوهذا هو المبدأ الذي 150المتعلق بالتورید

" كامحه یسري في شأن كل منهما ما تنطبق علیه من أالعقد على مزیج من مقاولة األعمال والتورید فإنَّ 

سة لج –ق  763/12لیا في مصر بموجب الطعن رقم وهذا ما أكدته المحكمة اإلداریة الع

أن المسألة ال تطرح أي إشكال في النظام القانوني المتعلق إالَّ 291.151ص 25/01/1969-14

من الخامسة الفقرة بموجب المشرع  فصل في المسألة لعمومیة الجزائري على أساس أنَّ ابالصفقات 

فإذا كانت قیمة األشغال أقل من قیمة اللوازم فإن األشغال،العبرة بقیمة فمن المرسوم الرئاسي 13المادة 

العقد یكون عقد اقتناء اللوازم وبمفهوم المخالفة إذا كانت قیمة اللوازم أقل من قیمة األشغال كان العقد 

نصیب اللوازم مدرجة تإذا كانت أشغال وضع و "ها على أنَّ لمادة بنصِّ ارت عنه وهذا ما عبَّ ،عقد أشغال

ه ال یطرح أي كما أنَّ ."صفقة وال تتجاوز مبالغها قیمة هذه اللوازم، فإن الصفقة تكون صفقة لوازمضمن ال

المشرع الجزائري ساوى بینهما في الحد المالي لكي تخضع العملیة مادام أنَّ اإلجراءات إشكال من ناحیة 

، أمَّا من حیث )دج 8.000.000(ص ع وهو بلوغ الصفقة مبلغ ت لإلجراءات المنصوص علیها في 

.األحكام فیطبق علیه حسب الحالة، إمَّا أحكام عقد األشغال أو عقد اقتناء اللوازم

Le:)عقد التورید(اللوازم  اقتناء-2 marché de fournitures

بین شخص معنوي من اتفاق"ه فه الفقه بأنَّ بعقد التورید و الذي عرَّ عبر عن هذا العقد أیضاً یو 

بتورید منقوالت للشخص )المورد(الشركة  أوشركة یتعهد بمقتضاه الفرد  أوقانون العام وفرد أشخاص ال

152.المعنوي الزمة لمرفق عام مقابل ثمن معین

كما قد یتم توریدها على واحدة،وقد یتم تورید المواد واللوازم المتفق علیها في عقد التورید دفعة 

كالبضائع أو مواد التموین منقولة،عقد التورید هو باستمرار أشیاء فموضوع153،مدى فترة زمنیة طویلة

150
.85أحمد محمود جمعة، المرجع السابق، ص-

151
.406المرجع السابق، ص حمدي یاسین عكاشة، ورد ھذا الحكم في مؤلف -

152
وھو نفس التعریف الذي أورده .24، ص 1990دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الثالثة، عمار عوابدي، دروس في القانون اإلداري،-

دیسمبر 2تھ محكمة القضاء اإلداري المصري في حكم لھا صادر بتاریخ أقرَّ ونفس التعریف أیضاً .570ص المرجع السابق، عبد الغني بسیوني عبد هللا، 
في نفس المعنى أنس أیضاً .480حمدي یاسین عكاشة، المرجع السابق، ص .131ن الطماوي،  المرجع السابق، صم، أورده الدكتور سلیما1952سنة

.70جعفر قاسم، المرجع السابق، ص 
153

.325نواف كنعان، المرجع السابق، ص-
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العمل في عقار أو  یكون محله عقاراً یمكن أن  وال. إلخ...المختلفةالمواد الحربیة و أو الفحم أو السفن أ

154.أصبح عقد أشغال عامةبطبیعته أو بالتخصیص وٕاالَّ 

المورد دون أن یكون  امتعاقد علیها إلى المورد له برضویكون عقد التورید بتسلیم المنقوالت  ال

كما ال یمكن أن یكون -یعتبر تعدٍ االستیالءكون  -على البضائع استیالءكأن یكون ،لذلك  مضطراً 

وهذا ما ذهبت إلیه محكمة القضاء اإلداري المصریة  في حكم لها بتاریخ ،بموجب قرار إداريإالَّ 

02/12/1952.155

إذا توافرت له في ذاته إالَّ یعتبر كذلك كما بتخصیص القانون  إداریاً یعتبر عقداً د التورید الوعق       

إداریاً ما یشترط لكي یكون عقداً وٕانَّ ، إداریاً شروط العقد اإلداري ولیس في طبیعته ذاتها ما یجعله عقداً 

ص العامة لتسییر مرفق عام مع برم مع أحد األشخاأي أن یُ ،أن تتوفر فیه مقومات العقد اإلداري

156.رته محكمة النقض المصریةوهذا ما قرَّ غیر مألوفة،استثنائیةتضمینه شروطاً 

إداریة بینما الوضع في فرنسا یختلف كون عقد التورید وكل عقود الصفقات العمومیة هي عقوداً 

.بغض النظر عن أطرافها أو موضوعها157،بنص القانوندائماً 

الصفقات تنظیم في عقد التورید أو  كما سماه المشرع الجزائري عقد اقتناء اللوازم وبالتالي فإنَّ 

إذا توفرت فیه بالطبیعة إالَّ إداریاً بتخصیص القانون كما ال یعتبر عقداً إداریاً ال یعتبر عقداً العمومیة

منقول أي عكس عقد األشغال  على ینصب دائماً إلداري السابق ذكرها، كماشروط ومقومات العقد ا

ومن أمثلة عقود ،ها أو حصرهاواألشیاء المنقولة ال یمكن عدُّ ،دائماً العامة  الذي ینصب على عقار 

لطلبة لالتورید إبرام إدارة الخدمات الجامعیة لصفقة عمومیة مع مورد قصد تمویلها بالمواد الغذائیة الالزمة 

.أو التموین بمواد التنظیف،أو أدوات مكتبیة ومدرسیة،ثالً ، أو تجهیزات للتدفئة ممن خضر وفواكه

La:إنجاز الدراسات-3 réalisation d’études

بموجب المرسوم إالَّ قائم بذاتهراسات كعقد من عقود الصفقات العمومیةقد الدِّ عرف لعتَ لم یُ 

المتعلق بالصفقات  )غىالمل(434-91، ولم یكن یتضمنه المرسوم التنفیذي250-02الرئاسي 

بین اتفاق"ه ف عقد إنجاز الدراسات بأنَّ عرَّ یُ و  158،وكان من قبل مدمج ضمن عقود الخدمات،العمومیة

دة في یلزم بمقتضاه هذا األخیر بانجاز دراسات محدَّ )طبیعي أو معنوي(اإلدارة المتعاقدة وشخص آخر 

154
.131سلیمان الطماوي، المرجع السابق، ص -

155
.471أورده حمدي یاسین عكاشة، المرجع السابق، ص نفس الحكم أیضاً .544صالمرجع السابق، محمد فؤاد عبد الباسط، -

156
ً .480حمدي یاسین عكاشة، المرجع السابق، ص- .216، صالمرجع السابقماجد راغب الحلو، أیضا

157
.، المرجع السابقmurcefمن قانون الثانیةالمادة -

158
.ماتفي الحقیقة ال یطرح ھذا إشكال الدراسات ھي نفسھا الخد-
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كأن یتعلق األمر بعقد یجمع مدیریة السكن "حة العامةللمصلالعقد لقاء مقابل تلزم اإلدارة بدفعه تحقیقاً 

بغرض انجاز تصامیم لمجموعات سكنیة ترید اإلدارة المعنیة إقامتها، و یتمیز ومكتب دراسات هندسیة

.ه ینصب على جانب فني وتقنيعقد الدراسات عن غیره من العقود األخرى أنَّ 

تهدف صفقة الدراسات إلى القیام "بالهدف منه ) ةصفق(عرَّف عقد الدراساتالمشرع الجزائري 

أو /بدراسات نضج، واحتماال تنفیذ مشاریع أو برامج تجهیزات عمومیة لضمان أحسن شروط إنجازها و

.استغاللها

تشمل صفقة الدراسات، عند إبرام صفقة أشغال، مهمات المراقبة التقنیة أو الجیوتقنیة واإلشراف 

159."اعدة التقنیة لفائدة صاحب المشروععلى األشغال والمس

La:الخدماتاقتناء -4 prestation de services

بل حتى أنَّ المشرع الجزائري لم العمومیة،في تنظیم الصفقات دقیق للخدماتال نجد تعریف 

13یرة من المادة وٕانَّما عرَّفه بطریقة سلبیة بنصه في الفقرة األخ236-10یعرِّفه في المرسوم الجدید رقم 

ها أنَّ إالَّ ".صفقة تقدیم الخدمات هي كل صفقة تختلف عن صفقة األشغال أو اللوازم أو الدراسات"أنَّ 

160.)إلخ...تنظیفتجهیز،(ف عادة بالصفقات الخاصة بالخدمات المنقولة والمادیة عرَّ تُ 

ویلتزم خدمات لشخص معنوي عمومي،ت األفراد أو الشركاها اتفاق بمقتضاه یقدم أحدف بأنَّ عرَّ وتُ 

161.هذا األخیر بدفع مقابل

العقد الذي تبرمه اإلدارة المتعاقدة  مع أحد األفراد أو شركة "ه فه األستاذ عمار بوضیاف بأنَّ یعرِّ و 

كأن  162"یتعهد بمقتضاه الفرد أو الشركة بتقدیم خدمة معینة تتعلق بتسییر المرفق العام مقابل ثمن معین

.تلجأ الجامعة إلى التعاقد مع مؤسسة خاصة للتنظیف أو اإلشراف على األمن

صفقة الخدمات تتعلق بأداء خدمات من طرف األشخاص الخاصة لفائدة األشخاص وبالتالي فإنَّ 

تعلق بخدمة أو نشاط لفائدة تما ، وٕانَّ العامة، وهذه الخدمات ال تتعلق ببناء أو صنع شيء ذا مجسم

الفقه  ا یصعب حصرها فإنَّ لكثرة أنواع هذه الخدمات ممَّ ، ونظراً اص العامة في إطار أداء مهامهاألشخا

الفرنسي یصنفها على ثالث فئات، الخدمات الجاریة العادیة مثل تنظیف المحالت أو العمارات أو 

159
.، المرجع السابق236-10الرئاسي من المرسوم13المادة -

160
، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، مذكرة من أجل 250-02لوز ریاض،دراسة لتعدیالت المتعلقة بالصفقات العمومیة، المرسوم الرئاسي رقم -

.46، ص 2007ومیة، كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر، سنة الدولة والمؤسسات العم:الحصول على شھادة الماجستیر في القانون، فرع
161

.410النشاط اإلداري، المرجع السابق، ص:ناصر لباد، القانون اإلداري، الجزء الثاني-
162

.73عمار بوضیاف، الطبعة الرابعة، المرجع السابق، ص -
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ص أو البضائع، والفئة الثانیة هي خدمات النقل سواء لنقل األشخا،الحراسة أو جمع الفضالت المنزلیة

163.والفئة الثالثة واألخیرة تتعلق بالخدمات الذهنیة التي تستوجب كفاءة علمیة أو تقنیة عالیة

:المعیار المالي-ثالثاً 

هذا المعیار یجیبنا على سؤال ألنَّ العمومیة،یعتبر المعیار المالي أهم معیار في تعریف الصفقة 

العمومیة أمالصفقات تنظیمیخضع لد الذي تبرمه المصلحة المتعاقدة هل العق:األهمیة وهوغایة منفي 

من حیث المبدأ ال تخضع لتنظیم الصفقات على أساس أنَّ هناك من األشخاص المعنویة الخاصة  ال؟

العمومیة، واستثناءا تخضع  له في حالة ما إذا كان المشروع مموًال بصفة كلیة أو جزئیة، بمساهمة 

:وتكمن مظاهر المعیار المالي في نقطتین أساسیتین164من میزانیة الدولة،مؤقتة أو نهائیة

165:العمومیةالنفقات -1

في سبیل تحقیق أهدافها واستمراریة المرفق –كما سماها المشرع الجزائري-المصلحة المتعاقدة 

بإبرام عقود إداریة أو عقود للمنفعة العامة تقوم یومیاً تحقیقاً واضطرادالعام في أداء خدماته بانتظام 

لها میزانیة خاصة، تدخل لها م، تبیع وتشتري، أي أنَّ وبالتالي فهي تنجز هیاكل ومشروعات، ترمِّ اإلدارة 

دخل أمواالً في حالة بیع عقار أو تأجیر محالت فهي تُ أموال وتخرج منها أموال أخرى، مثالً 

من خرج أمواالً أو مجموعات سكنیة فهي تُ أو جسروفي حالة إنجاز طریق أو مدرسة 166،لخزینتها

خزینتها وعلیه هل كل هذه العملیات تخضع إلجراءات الصفقات العمومیة؟

لتطبیق أساسیاً وضع شرطاً 236-10المشرع الجزائري من خالل نص المادة الثانیة من المرسوم 

لعملیة تتعلق بإنفاق أي إخراج أموال ما كانت ا، بمعنى كلَّ نفقاتمحل أحكام هذا المرسوم وهو أن تكون 

ما كانت العملیة وكلَّ ،ص عت خضوع العملیة لإلجراءات المنصوص علیها في زاماً كان لِ ،من الخزینة

طبیعي كون يء لخزینة ومهما كان مبلغها فال یشترط تطبیق أحكام هذا المرسوم، وهذا شل إدخال أمواالً 

والواقع أنَّ .نادراً ن في وضع المشتري ولیس في وضع البائع إالَّ اإلدارة العامة بصفة خاصة عادة ما تكو 

ه قد تكون في وضع أنَّ إالَّ تكون في وضع المشتري اإلدارة دائماً ه وبالرغم من أنَّ هذا غیر مبرر ألنَّ 

كن أن ه یمأنَّ إالَّ ،لتهاولعملیات ال تقل أهمیة عن الصفقات العمومیة رغم قِ -عن طریق المزایدة–البائع 

163
- CHRISTOPHE Lajoye, Op- Cit, p 30 et31.

164
.، المرجع السابق236-10الرئاسيلمرسومالمادة الثانیة من ا-

165
، المتعلق بقوانین المالیة، ج ر عدد 07/07/1984المؤرخ في 17-84ھناك نصوص قانونیة كثیرة تحكم تسییر المیزانیة العامة السیما منھا القانون -

، 1990سنة  35متعلق بالمحاسبة العمومیة، ج ر عدد ، ال15/08/1990المؤرخ في 21-90، القانون )المعدل والمتمم(1984یولیو 10مؤرخ في 28
ربیع األول سنة 21مؤرخ في ،51المتعلق بنفقات التجھیز للدولة، ج ر عدد 13/07/1998المؤرخ في 227-98المرسوم التنفیذي رقم .1131ص 

).المعدل والمتمم(، 1419
166

.في ھذه الحالة تستعمل قانون األمالك الوطنیة-
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تتعرض خزینتها لخسارة كبیرة نتیجة سوء تقدیر أو عملیة فساد أو عدم الكفاءة، وعلیه كان یستحسن بسط 

.دقیقاً وتنظیمها تنظیماً 167،ع على عملیات إدخال أموال للخزینة باستعمال تقنیة المزایدة صت 

البلدیة، والمؤسسة ذات الطابع الدولة، الوالیة،(وٕاذا كانت األشخاص المعنویة العامة التقلیدیة 

المشكلة تطرح بالنسبة تطرح أي إشكال في تطبیق أحكام المادة الثانیة من المرسوم، فإنَّ  ال) اإلداري

المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري، المؤسسة العمومیة (لألشخاص المعنویة الخاصة 

، فهي حسب النص من حیث )ومیة األخرى غیر اإلداریةاالقتصادیة قبل إلغائها، وباقي المؤسسات العم

إذا كانت بصدد إنجاز عملیات ممولة بصفة كلیة أو جزئیة، بمساهمة نهائیة إالَّ المبدأ ال تخضع للتنظیم

أو مؤقتة من میزانیة الدولة، لكن السؤال المطروح ما معنى المساهمة المؤقتة أو النهائیة من میزانیة 

  الدولة؟

.ل أن نتطرق لمفهوم المساهمة النهائیة والمؤقتة نوضح أوًال معنى میزانیة الدولةقب

168:معنى میزانیة الدولة -ا

المتعلق 1984ولیوی7ر فيدوردت األحكام المنظمة للمیزانیة وقانون المالیة في القانون الصا

"یزانیة كالتاليدت المادة السادسة منه مضمون وشكل الموحدَّ 169.بقوانین المالیة تتشكل المیزانیة العامة :

للدولة من اإلیرادات والنفقات النهائیة للدولة المحددة سنویا بموجب قانون المالیة والموزعة وفق األحكام 

".التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها

لكل سنة مدنیة بمجمل یقرر ویرخص بالنسبة "ه أمَّا عن قانون المالیة، نصت المادة الثالثة منه بأنَّ 

موارد الدولة وأعبائها وكذا الوسائل المالیة األخرى لتسییر المرافق العمومیة كما یرخص عالوة على ذلك 

".المصاریف المخصصة للتجهیزات العمومیة وكذلك النفقات بالرأسمال

الوثیقة التشریعیة : هانَّ وباالستناد إلى هاتین المادتین یمكن تعریف المیزانیة العامة للدولة على أ

170".إیرادات الدولة ونفقاتهایص خالتي یتم بموجبها سنویا تقدیر وتر 

هي عبارة عن هذه األخیرة یشكل قانون المالیة في أي دولة من العالم المیزانیة العامة للدولة، و و        

، خاص له میزانیتهأو عام سواء كان شخص معنوي شخص وكل ها،ونفقات هاجدول تضبط فیه إیرادات

167
.تختلف المزایدة في ھذا المجال عن المزایدة التي نظمھا المشرع الجزائري كطریقة من طرق إبرام الصفقات العمومیة-

168
:رنظلمزید من الشرح حول میزانیة الدولة ومیزانیة الجماعات المحلیة وكیفیة تمویلھا، وكذا كیفیة تمویل المشاریع الممركزة أو المحلیة ، أ-

M.Sabri, K.Aoudia, M.Lallem, Guide de gestion des marchés publics, édition du sahel, Alger, année 2000, p40 et qui
se suive.

169
.المتعلق بقوانین المالیة، المرجع السابق17-84القانون رقم -

170
، ص 2008المبادئ العامة وتطبیقاتھا في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة بوھران، الجزائر، سنة :یلس شاوش بشیر، المالیة العامة-

.29و 28
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والبلدیة میزانیتها، والمؤسسة العمومیة ذات 171، والوالیة میزانیتها،)قانون المالیة(فالدولة لها میزانیتها

، الطابع اإلداري لها میزانیتها، ولكل شخص من هذه األشخاص لها هیئتها التداولیة وآمرها بالصرف

ة المداولة للدولة، والوزیر هو اآلمر بالصرف، فالمجلس الشعبي الوطني هو هیئ.والمحاسب الخاص به

أمَّا بالنسبة للوالیة فهیئة المداولة هو المجلس الشعبي .والمحاسب هو أمین الخزینة المركزي

وبالنسبة للبلدیة، المجلس والمحاسب هو األمین الوالئي للخزینة،173والوالي اآلمر بالصرف،172الوالئي،

والمحاسب هو 175ورئیس المجلس الشعبي البلدي اآلمر بالصرف،174،الشعبي البلدي یمثل هیئة المداولة

وبالنسبة للمؤسسة العمومیة ذات الطابع اإلداري، فمجلس اإلدارة یمثل هیئة 176أمین خزینة البلدیة،

المداولة، والمدیر اآلمر بالصرف، والمحاسب هو العون المحاسبي، وبالنسبة للمؤسسات العمومیة ذات 

سات العمومیة المنصوص علیها بالمادة الثانیة من تنظیم الصفقات سلتجاري أو المؤ الطابع الصناعي وا

وبالتالي كل هذه األشخاص المعنویة لها میزانیتها 177العمومیة هي األخرى ینطبق علیها نفس التنظیم،

الخاصة بها، رغم وجود خزینة عمومیة واحدة وحساب واحد ببنك الجزائر تصب فیه كل 

فإن القضاء في مجال الصفقات العمومیةباالختصاصغم النزاعات الكثیرة المتعلقة ور 178.المیزانیات

رغم اإلشارة إلى هذا الشرط دائما في األحكام والقرارات وضحا مفهوم میزانیة الدولة لم ی إلدارياو المدني 

.القضائیة

:ؤقتةمعنى المساهمة النهائیة أو الم -ب

وزارات ثم یشكل قانون المالیة المیزانیة العامة للدولة، ویتفرع عنه المیزانیات القطاعیة لمختلف ال

وتحكم هذه المیزانیة خمسة قواعد كبرى هي 179أي ما یسمى بأجهزة عدم التركیز،الوالیات، ثم البلدیات، 

صیص، وأخیرًا قاعدة التوازن، وكل قاعدة من قاعدة السنویة، قاعدة الوحدة، قاعدة الشمولیة، قاعدة التخ

.الوحدةوما یهمنا في مجال بحثنا هو قاعدة .هذه القواعد لها استثناءاتها

وتعني قاعدة الوحدة مثول الحكومة أمام البرلمان كل سنة وتعرض علیه مجموعة من المعطیات 

الدولة مهما كان نوعها، ت، أي كل نفقاتالموحدة في وثیقة واحدة تشمل مجمل اإلیرادات ومجمل النفقا

، وهذا یعني ال یجوز تبین فیها نسبة المیزانیة المخصصة للتسییر والنسبة المخصصة للتجهیزكما 

171
.المتعلق بالوالیة، المرجع السابق07-12من القانون، 3المادة -

172
.، المرجع نفسھ07-12من القانون 12المادة -

173
.، المرجع نفسھ07-12من القانون 107المادة -

174
.المتعلق بالبلدیة، المرجع السابق10-11من القانون 15المادة -

175
.، المرجع نفسھ10-11من القانون 81المادة -

176
.، المرجع نفسھ10-11من القانون 250المادة -

177
.وما یلیھا215حول التنظیم اإلداري للخزینة العمومیة، أنظر یلس شاوش بشیر، المرجع السابق، ص -

178
.2007لیا للقضاء سنة بساعد علي، محاضرات منشورة، في مقیاس المالیة العامة، ألقیت على طلبة السنة األولى بالمدرسة الع-

179
-LALLEM Mohamed, SABRI Mouloud, Gestion des marchés publics (document pédagogiques), I.C.H.U. Alger, 2006,

p21.
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للحكومة إخفاء على البرلمان حسابات خاصة أو أن توجد في وثائق أخرى، إالَّ أنَّ هذه القاعدة یرد علیها 

:ثالثة استثناءات هي

ات الخاصة بالخزینة،الحساب-

المیزانیات الملحقة،-

.المیزانیات المستقلة-

هذه األخیرة موزعة على ستة فئات 180وما یهمنا في هذا المجال هو الحسابات الخاصة بالخزینة،

   :هي

حسابات التخصیص الخاص، حسابات التجارة، حسابات القروض، حسابات التسبیقات، حسابات 

.سویة مع الحكومات األجنبیة، حسابات المساهماتالت

حساب خاص، منها الصندوق الوطني للكوارث 51وتشمل حسابات التخصیص الخاص 

وعلیه فإنَّ القاعدة أنَّ میزانیة الدولة موحدة إلخ، ...الطبیعیة، الصندوق الخاص بالسكن، تشغیل الشباب،

تسجل في الوثیقة الموحدة النهائیةائیة، أي أنَّ النفقات واإلیرادات تسجل فیها كل اإلیرادات والنفقات النه

فتسجل في الحسابات الخاصة بالخزینة، وبالضبط المؤقتةوهي قانون المالیة، أمَّا النفقات واإلیرادات 

.حساب التخصیص الخاص

لمذكورین بالمطَّة إذا كانت المصلحة المتعاقدة من األشخاص ا:مفادهاوعلیه نصل إلى خالصة

األخیرة من المادة الثانیة أي مراكز البحث والتنمیة أو المؤسسات العمومیة الخصوصیة ذات الطابع 

الصناعي  وأ أو التقني،ة ذات الطابع العلمي والثقافي،العلمي والتكنولوجي، أو المؤسسات العمومی

إداریة أو قاعات ریاضیة، أو سكنات إلخ، قامت بإنجاز مشروع بناء مخابر أو بنایات ....والتجاري

أو قامت باقتناء تجهیزات لموظفیها، أو أن تكون هذه المنشئات قائمة وتعرضت للهدم بعد زلزال أصابها، 

من المیزانیة المخصصة لها في ممولة أو التجهیزات وكانت هذه األشغال مخبریه أو آالت صناعیة 

، أو كانت ممولة من حسابات التخصیص الخاص، )ة نهائیةمساهم(المیزانیة العامة، أي قانون المالیة 

، ففي هذه )مساهمة مؤقتة(ولیكن الصندوق الخاص بالسكن أو الصندوق الوطني للكوارث الطبیعیة 

الحالة المصلحة المتعاقدة ملزمة بتطبیق تنظیم الصفقات العمومیة، بغض النظر إذا كانت هذه المساهمة 

أو عن طریق قروض كانت العملیة ممولة من المیزانیة الخاصة بالمؤسسة نفسها،أمَّا إذا.كلیًا أو جزئیاً 

180
وما 107ق، ص لمزید من الشرح حول الحسابات الخاصة للخزینة، مفھومھا ونظامھا القانوني وأنواعھا، أنظر یلس شاوش بشیر، المرجع الساب-
.یلیھا
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ولكن الفقرة الرابعة من المادة الثانیة 181.فهنا غیر ملزمة بتطبیق تنظیم الصفقات العمومیة،أو هبات

ألزمت المصلحة المتعاقدة في هذه الحالة تكییف إجراءاتها مع تنظیم الصفقات العمومیة والعمل على

واإلشكالیة تكمن في المصادقة على تنظیم الصفقات العمومیة، لقد .اعتمادها من طرف هیئاتها المؤهلة

عرفنا من قبل أنَّ هذه المؤسسات لها هیئات تداولیة ومجالس إدارة تُتخذ فیها القرارات باألغلبیة، وبالتالي 

اعتماد تنظیم الصفقات العمومیة؟ ما هو الحل في حالة ما إذا صوت مجلس اإلدارة باألغلبیة على عدم

.االعتراضخاصة وأنَّ المشرع لم یرتب أي جزاء في حالة هذا 

:تحدید السقف المالي-2

المعدل للمرسوم 301-03بموجب المرسوم الرئاسي 2003كان المشرع الجزائري قبل تعدیل سنة 

دون تمییز في الحد األدنى لجمیع العقود، إالَّ أنَّه عامل كل العقود نفس المعاملةی250182-02الرئاسي

میَّز في الحد األدنى بین عقود األشغال والتوریدات من جهة وبین عقود الخدمات 2003بعد سنة 

والمالحظ أنَّ المشرع ،دج 4.000.000من جهة ثانیة، فأصبح الحد األدنى لهذه األخیرة 183والدراسات

مد التحدید السلبي، بمعنى أنَّه وضع حد أدنى یجب أن تبلغه الصفقة حتى الجزائري في هذا التحدید اعت

یتدخل ت ص ع واستبعد كل العقود التي تساوي أو تقل عن هذا الحد، وهذا كون المبالغ تحت هذا 

السقف ال تعتبر ذات أهمیة بالنسبة لمیزانیة المصلحة المتعاقدة، ومنه إضفاء بعض المرونة في إجراءات 

.التعاقد

كما أنَّ المشرع لم یساِو في القیمة بین عقود األشغال العامة  والتورید من جهة وبین عقود 

الخدمات والدراسات من جهة ثانیة، وهذا نظرًا ألنَّ الفئة األولى هي األكثر استعماًال في المیدان  وتكاد 

فة إلى أنَّ هذا النوع من العقود من تكون بشكل یومي ومجسَّدة أكثر في المیدان من الفئة الثانیة، إضا

أو تورید )عیادة طبیة مثال(طبیعتها تتطلب أمواًال  ضخمة، فمجرد عملیة بسیطة كإنجاز مرفق صغیر 

بینما الفئة الثانیة عادة ما تتعلق بأموال صغیرة وال تصل هذا .مواد غذائیة یتطلب هذا المبلغ بل ویفوقه

ضخمة، ومنه ومن باب الحرص على صرف األموال العمومیة وضع الحد إالَّ في حاالت المشاریع ال

.المشرع هذا المعیار لتدخل قانون الصفقات العمومیة

181
ملیة، ورقم إّن من بیانات الصفقة الواجب ذكرھا في العقد وكذا الوثائق الملحقة بھ ما یسمى بقرار التمویل الذي یحدد الجھة التي قامت بتمویل الع-

، أنظر أیضاً في ھذا )201أبریل 20مؤرخ في 24ج ر عدد (وھذا ما جاء أیضاً بنموذج المذكرة التحلیلیة للصفقة إلخ،...القرار وتاریخھ ومبلغ الصفقة
MOHAMED:الشأن TAYEB Medjahed, op-cit,p159.

182
المعدل 2002جویلیة 28مؤرخ في ، 52تنظیم الصفقات العمومیة، ج ر عدد یتضمن 2002یولیو 24مؤرخ في 250-02المرسوم الرئاسي رقم -

، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي 2003سبتمبر 14مؤرخ في ،55، ج ر عدد 2003سبتمبر 11مؤرخ في 301-03والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 
).الملغى(، 2008بر نوفم09مؤرخ في ،62، ج ر عدد 2008أكتوبر 26مؤرخ في ، 338-08رقم 

183
.، المتعلق بالصفقات العمومیة، المرجع السابق250-02أضیف عقد الدراسات للصفقات العمومیة بموجب المرسوم الرئاسي -
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لتنظیم لزم بالخضوع حتى تُ المطلوب مالي الحد الأن تبلغ وبالتالي فإنَّ الصفقة العمومیة یجب 

وٕاذا لم تبلغ الحدفي إبرام الصفقات،اإلجراءات المقررة قانوناً اتخاذوٕاجباریة ،الصفقات العمومیة

مشتریات أو خدمات ، وال تسمى حینئٍذ صفقة عمومیة وٕانمَّا ها تخضع التفاق الطرفینفإنَّ المطلوب، 

في تحدید الحد األدنى للصفقة وهو تدخل وزیر متغیراً أدخل المشرع عامالً كما.184بالفاتورة أو مذكرات

.تدعت  الضرورة ذلكالمالیة في تحیین المبالغ كلما اس

   :اللوازمالسقف المالي في عقد إنجاز األشغال و  -أ

كان الحد األدنى المطلوب إلبرام صفقة عمومیة هو 250-02بموجب المرسوم الرئاسي 

أي یجب أن یتجاوز المبلغ هذه القیمة  بجمیع الرسوم مدرجة، بمعنى إذا كان أقل أو ،دج 4.000.000

یساوي ستة 2003وارتفع هذا المبلغ لیصبح في سنة 185،المشرع إبرام صفقة عمومیةیساویه ال یشترط

187.أصبح ثمانیة مالیین بحساب كل الرسوم بالنسبة لعقد األشغال والتورید2008وفي سنة 186،مالیین

كل المراسیم كانت تشترط بلوغ وبالتالي فإنَّ 188،دج 2.000.000كان المبلغ یساوي 1991وفي سنة 

تنظیمدج لكي تكون المصلحة المتعاقدة ملزمة بتطبیق 1األدنى المعین أي الحد األدنى زائد الحد 

، بینما إذا لم تبلغ الصفقة الحد األدنى فإن المصلحة الصفقات العمومیة واحترام الشروط المقررة قانوناً 

حیث أنَّ "لمجلس الدولة وهذا ما جاء في قرار.التزامة باألخذ به من عدمه وتتحرر من كل المتعاقدة حرَّ 

هذه  دج وأنَّ 1.108.392.14بمبلغ ابتدائیةالنزاع الحالي یعني أشغال إنجاز جدار تحویط مدرسة 

األشغال لم تكن موضوع صفقة عمومیة ولكن مجرد أمر بخدمة لمباشرة أشغال، وأنه من ثم فإن أحكام 

 ةالصفقات العمومیة غیر قابلالمتضمن تنظیم 434-91من المرسوم رقم 101و 100المادتین 

189."للتطبیق

ووفقًا للتنظیم الساري المفعول حالیًا فإنَّ السقف المالي المطلوب في عقد األشغال واللوازم هو 

وبالتالي الصفقة العمومیة إذا بلغت هذا الحد فیلزم خضوعها 190،ثمانیة مالیین دینار أو یقل عنه

191.تبلغ هذا الحد فال یشترط القانون خضوعها لإلجراءاتإلجراءات اإلبرام، أمَّا إذا لم 

:السقف المالي في عقد الخدمات و الدراسات -ب

184
- CHERIF Bennadji, L’évolution de la réglementation des marchés publics en Algérie, op-cit, p241.

185
).الملغى(250-02رئاسيالمن المرسوم05المادة -

186
.)الملغى(250-02لمرسوم الرئاسي من ا05التي تعدل وتتمم المادة 301-03الرئاسي من المرسوم 02المادة -

187
.)الملغى(250-02لمرسوم الرئاسي من ا05التي تعدل وتتمم المادة 338-08الرئاسي من المرسوم 04المادة -

188
جمادي 06مؤرخ في ،57یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج ر عدد 1991نوفمبر 09المؤرخ في434-91فیذي رقم من المرسوم التن06المادة -

).الملغى(1991نوفمبر 13ھجریة، الموافق ل 1412األولى 
189

.77، ص 2005، سنة 7، مجلة مجلس الدولة، العدد رقم 21/09/2004جلسة  15885قرار مجلس الدولة، الغرفة األولى، رقم -
190

.المعدل والمتمم236-10الفقرة األولى من المرسوم 06المادة -
191

- MOHAMED TAYEB Medjahed, op-cit, p103.
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یشترط أن تبلغ الصفقة مبلغ أربعة 2003بعد تعدیله سنة 250-02كان المرسوم الرئاسي 

التنظیم الجدید ، واحتفظ 2008المبلغ سنة نفسمالیین دینار بالنسبة لصفقة الخدمات والدراسات، و 

الساري المفعول بنفس السقف المالي المطلوب أي أربعة مالیین دینار بالنسبة لعقد الخدمات والدراسات 

وبالتالي إذا بلغ السقف المالي الحد المطلوب أو تجاوزه ال بد أن تبرم .وهذا بموجب المادة السادسة دائماً 

، أمَّا إذا لم یبلغ السقف الحد المالي المطلوب وكان أقل الصفقة وفقا لإلجراءات والشكلیات المقررة قانوناً 

192.ما یكون الشراء بموجب فواتیر فقطمنه فال یشترط إخضاعها لتنظیم الصفقات العمومیة، وٕانَّ 

وتطرح إشكالیة الحالة التي ال یبلغ فیها السقف المالي الحد المطلوب ومع ذلك تلجأ المصلحة 

أن تخالف اإلجراءات فقات أي تعلن عن المناقصة، فهل في هذه الحالة یجوز لها المتعاقدة لتنظیم الص

المقررة قانونًا، أم تصبح ملزمة بما ألزمت به نفسها؟

المصلحة المتعاقدة في هذه الحالة إذا ما لجأت إلى ت ص ع فیكون ذلك بقرار إداري، أي أنَّها :أوالً 

لیة للمناقصة، وبهذا یكون القرار اإلداري صریحًا أو ضمنیًا، تكون قد أصدرت قرارًا إداریًا بخضوع العم

، وبالتالي تكون ملزمة به وال یمكنها مخالفته فیما بعد بحجة )التنظیم(ویصبح هذا القرار من باب التشریع 

یتم تطبیق سیاسة "أن السقف المالي لم یبلغ الحد المطلوب، وهذا ما تؤكده المادة األولى من ت ص ع، 

وٕابرام وتنفیذ الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة طبقا للقوانین والتنظیمات المعمول بها وأحكام إعداد 

ضح من النص أنَّ األحكام التي تطبق على الصفقات العمومیة لیس تلك التي یتو ". هذا المرسوم

التي تضعها منصوص علیها بالمرسوم فقط، وٕانَّما هناك أحكام أخرى تطبق علیها منها التنظیمات

.المصالح المتعاقدة

إذا كان المشرع وضع أحكام هذا المرسوم وألزم المصالح المتعاقدة بتطبیقه في حالة توافر الشروط :ثانیاً 

القانونیة، فإنَّه في نفس الوقت ترك قدرًا من الحریة للمصالح المتعاقدة في وضع أحكام وتدابیر لتنظیم 

تخرج عن القواعد العامة، ومنه تلزم نفسها بتنظیم الصفقات ولو صفقاتها حسب خصوصیاتها، دون أن

تضمنتها الفقرة الخامسة عشر من المادة السادسة لم یبلغ السقف المالي النصاب القانوني، ولكن بشروط

ها على أنَّه  ال تكون محل استشارة وجوبا، والسیما في حالة االستعجال، طلبات الخدمات التي تقل "بنصِّ

فیما یخص األشغال أو )500.000(مبالغها خالل نفس السنة المالیة، عن خمسمائة ألف دینارمجموع 

."فیما یخص الدراسات أو الخدمات)200.000(اللوازم، وعن  مائتي ألف دینار 

192
- CHERIF Bennadji, "Marchés publics, et corruption en Algérie", NAQD, revue d’études et de critique sociale, n

o
25,

Alger, 2008, p147.
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المشرع سمح للمصلحة نستنتج أنَّ وقراءتها مع الفقرة األولى من نفس المادة من خالل هذه الفقرة 

قدة أن تتخذ إجراءات الصفقات العمومیة حتى في حالة عدم توافر السقف المالي المطلوب، وفقًا المتعا

فالفقرة األولى من المادة .للقاعدة الفقهیة القائلة بأنَّ األصل في األشیاء اإلباحة، واالستثناء هو المنع

لم ینص علیها صراحة، السادسة لم تمنع المصلحة المتعاقدة من اتخاذ إجراءات المناقصة حتى ولو

دت المبدأ السابق إذا أمَّا االستثناء فهو الفقرة الخامسة عشر التي قیَّ .ولكن استنادًا للقاعدة الفقهیة السابقة

فیما یخص األشغال أو اللوازم، ومائتي )500.000(ما بلغت قیمة الصفقة مبلغ خمسمائة ألف دینار 

بمعنى أنَّه إذا كان مبلغ الصفقة یقل عن .أو الخدماتفیما یخص الدراسات )200.000(ألف دینار 

ال تكون "15رت عنه الفقرة وهذا ما عبَّ ،الحدود السالفة الذكر یمنع منعًا باتًا تطبیق تنظیم الصفقات

أمَّا إذا كانت قیمة الصفقة تساوي أو تجاوز الحدود السابق ذكرها وتقل عن ...".محل استشارة وجوباً 

ة في الفقرة األولى من نفس المادة خالل سنة مالیة واحدة فإنَّ األمر جوازي للمصلحة الحدود المذكور 

وبالتالي یمكن لإلدارات العمومیة إبرام صفقاتها خارج تنظیم الصفقات العمومیة، وبدون .المتعاقدة

شف ، فیكفي ك، أي بمجرد سندات طلبیة وفواتیر ومذكراتشكلیات اإلشهار المنصوص علیها قانوناً 

193.لألسعار وسند طلب

:تحیین السقف المالي -ج

بمرور وقت طویل ل إالَّ عدَّ ن القوانین لیستمر العمل بها لمدة طویلة وال تُ سَّ في غالب األحیان تُ 

قد ال یخدم المصلحة المتعاقدة في انجاز طویالً ة مراحل تستغرق وقتاً ویستلزم تعدیلها المرور بعدَّ 

، ومراعاة لحركیة ووتیرة االقتصاد الوطني ندما تصبح هذه المبالغ زهیدة وال تمثل شیئاً مشاریعها ع

منح المشرع الجزائري وزیر المالیة سلطة التدخل في تحیین هذه المبالغ المذكورة ومواكبة لنسبة التضخم

تدخل الوزیر ال ، وعلیه نستنتج أن لمعدل التضخم المسجل رسمیاً أعاله بصفة دوریة بموجب قرار وفقاً 

:بتوافر شرطین أساسینیكون إالَّ 

:الشرط األول

كان هناك تغیر في معدل التضخم كان بإمكان وزیر المالیة ماه كلَّ تغیر معدل التضخم، ویعني أنَّ 

هو المعدل الذي یقدره ویعلنه البنك تعدیل السقف المحدد، والمقصود بمعدل التضخم المسجل رسمیاً 

ما كان الحد األدنى منخفضاً رفع من الحد األدنى وكلَّ یُ كان المعدل مرتفعاً ماكلَّ فلجزائري، المركزي ا

.خفض الحد األدنىیُ 

193
- KOUROGHLI Mokdad, op-cit, p22.
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:الشرط الثاني

بموجب تدخل وزیر المالیة تحیین مبالغ الصفقة ال یكون إالَّ إصدار قرار التحیین، ویعني أنَّ 

هذا  بدون تغییر نصوص المواد األخرى، وبطبیعة الحال فإنَّ بقرار إداري یحدد فیه الحد األدنى فقط 

القرار هو قرار إداري یخضع للشروط واألركان العامة للقرار اإلداري والسیما االختصاص وعدم مخالفة 

.القانون

:تقدیر سلطة الوزیر في تحیین السقف المالي-د

یسمح بتحیین السقف ومتغیراً متحركاً الً المشرع الجزائري أدخل  على المرسوم الرئاسي عام

وهذا إلضفاء المرونة على استبعاد العقود ذات القیمة 194ما استدعت الضرورة ذلك،المالي المطلوب كلَّ 

سهلة وبسیطة دون شكلیات باجراتالضئیلة مواكبة  لمعدل التضخم والحركیة االقتصادیة، وهذا 

تلف عن المرسوم الرئاسي في إجراءات إصداره والوقت الالزم لوقت طویل، فالقرار اإلداري یخواستغراقٍ 

ا ینتج عنه عائق في إبرام لنشره في شكل رسمي، فالمرسوم الرئاسي یتطلب إجراءات طویلة ومعقدة ممَّ 

.الصفقات العمومیة ومنه تعطل المرفق العام والخدمة العامة

ضخمة  وعدم بسیطة  التي ال تتطلب أمواالً یسمح هذا العامل في انجاز المشاریع  والخدمات ال

.تعطیل المرفق العام وعدم هدر المال العام من خالل إعادة تقییم المشاریع نتیجة تقلب األسعار

"....یمكن تحیین المبالغ"سلطة الوزیر في تحیین المبالغ المالیة جاءت على سبیل الجواز و        

،لنسبة للوزیر فله أن یستعملها وله أن یمتنع رغم توفر شروطها القانونیةالمسألة جوازیة باوبالتالي فإنَّ 

2003ة واحدة منذ سنة الوزیر لم یستعمل سلطته وال مرَّ السیما تغیر نسبة التضخم، والدلیل على هذا أنَّ 

یر ة تعدل بموجب مرسوم رئاسي، وقد یكون هذا لعدم شجاعة الوز رغم تغیر نسبة التضخم، وكانت كل مرَّ 

.في اتخاذ قرار من هذا النوع  قد یجلب له متاعب أو عدم اكتراث بالوضع

:المعیار الشكلي-رابعاً 

لتي هي بدورها تتضمن مجموعة من ایقصد بالشكل ظهور العقد في شكل وثیقة مكتوبة و 

.  إلخ.....طراف المتعاقدة، أسماء وهویة األان إبرام العقد، مكالشكلیات مثل التوقیع، تاریخ التوقیع

ویلة والمعقدة التي تمر علیها الصفقة حتى تظهر في طویقصد باإلجراءات مجموعة المراحل والخطوات ال

.وثیقة نهائیة تسمى بعقد الصفقة

194
.المرجع السابق236-10الرئاسي من المرسوم06الفقرة ما قبل األخیرة من المادة -
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:الكتابة-1

الصفقات "على أنَّ 236-10في المادة الرابعة من المرسوم الرئاسي رقم المشرع الجزائري نصَّ 

الكتابة ال تشمل فقط الوثیقة كما أنَّ ،.....".العمومیة عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به

من دفاتر الشروط الملحقة بالعقد وهي جزء ال یتجزأما تمتد لتشمل أیضاً النهائیة المتمثلة في العقد وٕانَّ 

وال شرطًا ومیة ولم یجعلها ال ركناً بینما التشریع الفرنسي ال یشترط الكتابة في الصفقات العم195.العقد

196.للصحة

:الطبیعة القانونیة للكتابة

مكتوبة العقود اإلداریة بصفة عامة تكون دائماً الفقه والقضاء اإلداریین المقارن استقرا على أنَّ إنَّ 

ن تكون رضائیةأي یمكن أ،إداریة غیر مكتوبةه من الجائز أن تكون عقوداً حتى وٕان لم یعترضا على أنَّ 

لمحكمة القضاء اإلداري المصریة الصادر بتاریخ وهذا ما جاء في حكم)مكتوبة(ولیست شكلیة 

أن یكون –من حیث الشكل-كما أن من العقود اإلداریة ما یجب"....:م والذي تقول فیه02/07/1957

على أن مسألة .ن الخاصتمیزه عن عقود القانو  يحتى یتیسر تضمینه الشروط االستثنائیة التمكتوبا 

شكل العقد اإلداري كمعیار یمیزه عن العقود المدنیة، كانت مثار خالف وجدل انتهى الرأي فیه واستقر 

في الفقه و القضاء الفرنسي على أن اشتراط أن یكون العقد مكتوبا هو شرط متعلق بصحة العقد ولیس 

أن العقد اإلداري  من عقود القانون الخاص، إالَّ خاصا بطبیعته، وأنه إذا كانت العقود المكتوبة هي أصال

قد یكون هو اآلخر غیر مكتوب، وفي هذه الحالة تكون الشروط االستثنائیة غیر المألوفة مضمنة في 

197....."قواعد تنظیمیة أو تشریعیة قائمة من أألصل

20/03/1990سة في حكمها الصادر في جلحدیث للمحكمة اإلداریة العلیا المصریةفي حكمو        

ال اإلداري جالعقد غیر المكتوب وسیلة غیر مألوفة في الم"وهو تأكید الجتهاد واستقرار سابق على أنَّ 

198."أنه ال یزال یؤدي دورا هاما مكمال لبعض أنواع العقود اإلداریةإالَّ 

لصحة كن لیست شرطاً ول -الكتابة ضروریة في العقود اإلداریة كقاعدة عامة ستفاد أنَّ من هنا یُ 

غیر مكتوبة،یمكن أن تكون عقوداً ◌ً واستثناءا-لم یوجد نص صریح یشترطها فیه ماالعقد أو ركناً 

وبالرجوع إلى ،وهذا القول ینطبق على الصفقات العمومیة باعتبارها صنف من أصناف العقود اإلداریة

والئحتهق بتنظیم المناقصات والمزایدات م المتعل1998لسنة 89المصري رقم الصفقات العمومیة قانون 

195
.، المرجع السابق236-10من المرسوم الرئاسي 62المادة -

196
- Art 01 décret 2006-975, op-cit.

197
.354،355سلیمان الطماوي، المرجع السابق، ص -

198
.355صسلیمان الطماوي، المرجع السابق،.57سین عكاشة،  المرجع السابق، ص حمدي یا-
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نصاب معین)المناقصة في التشریع المصري(ها اشترطت الكتابة عند بلوغ مبلغ الصفقة فإنَّ ،التنفیذیة

199.وهو خمسین ألف جنیه مصري

خرج عن القواعد ل نص ینظم الصفقات العمومیة أوَّ منذ صدور ه وفي التشریع الجزائري فإنَّ 

وهذا 200،مكتوبةالصفقات العمومیة یجب أن تكون عقوداً على أنَّ كان یؤكد دائماً و مة للعقد اإلداري العا

لم یشترطا الكتابة ولم  نیافالقانون والفقه الفرنس201،عكس المشرع الفرنسي الذي لم یشترط الكتابة

بطبیعتها الذاتیة، لم یجعال الكتابة شرط من شروط صحتها وال تتعلقو یجعالنها ركن من أركان العقد 

.فاتفاق اإلرادات هي التي تنشأ شكلیة الكتابة

الكتابة كشرط لوجود الصفقة العمومیة هو افتراض ال یمكن األستاذ بن ناجي شریف أنَّ  ىویر 

فقط شرط من شروط  تالكتابة  لیسبمعنى أنَّ 202،علیه إذا كانت باقي الشروط متوفرةاالعتراض

الشئ ال یمكن أن یوجد بدون ركن، ونحن بمعنى ركن ركین في العقد، ألنَّ ،لوجودهاما شرطصحتها وٕانَّ 

جعل عقد على الكتابة بنص واضح الداللة بأنْ من جانبنا نؤیده في ذلك كون المشرع الجزائري نصَّ 

أو  عكس ما هو الوضع علیه في فرنسا203،تكون الصفقة صحیحة إال بالكتابة والالصفقة عقد مكتوب 

    .رمص

إذا توافرت –الصفقة العمومیة باعتبارها صنف من العقود اإلداریةمن هنا نخلص إلى القول أنَّ 

المشرع الجزائري اشترط فیها الكتابة إذا ما بلغت الحد المالي المطلوب فإنَّ -فیها شروط العقد اإلداري

م تبلغ هذا النصاب فال یشترط عقداً ا إذا لحسب المادة السادسة من تنظیم الصفقات العمومیة، أمَّ 

.بصفته اإلداریةویبقى مع ذلك العقد محتفظاً ،مكتوباً 

:دفاتر الشروط-2

المشرع الجزائري ألحق بعقد الصفقة العمومیة دفاتر الشروط كجزء ال یتجزأ من الصفقة بنص 

بالعقد المبرم بین المصلحة للعقد یكون ملحقاً االستثنائیةالذي عادة ما یتضمن الشروط 204صریح

:المتعاقدة والطرف الخاص في العالقة، ودفتر الشروط ثالثة أنواع

C:اإلداریة العامةالبنود دفتر  -أ .C.A.G 205

199
.المصريوالمزایدات تنظیم المناقصات من الالئحة التنفیذیة لقانون 32المادة -

200
.المتعلقة بالصفقات العمومیةالمادة الثانیة من جمیع المراسیم -

201
- Article 1, Décret n° 2006-975, op-cit.

202
.30، ص2006ج، الجزائر، سنة .م.قدوج حمامة، عملیة إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، د-

203
.، المرجع السابق236-10من المرسوم الرئاسي 08المادة -

204
.نفسھ، المرجع 11المطة 62المادة رقم -
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اللوازم أو الدراسات  وأشغال أللكل مجال من مجاالت الصفقات العمومیة، سواء كان ایفترض أنَّ 

ه یالحظ عدم وجود دفاتر بنود إداریة عامة ة تؤطر تسییره، غیر أنَّ دفتر بنود إداریة عامالخدمات  أو

صدر دفتر التعلیمات أو البنود و  206.ُتعنى بقطاعات التموین والخدمات، والدراسات إلى غایة الیوم

وقد جاء في تبریر هذا القرار المتضمن دفاتر التعلیمات 21/11/1964،207اإلداریة العامة بتاریخ 

، ُوفهم 01/01/1965من تاریخ بتداءً اهذا الدفتر ینطبق على كل صفقات األشغال أنَّ اإلداریة العامة،

البّین بین االختالفه وعلى الرغم من دفتر الشروط هذا، یخص فقط میدان األشغال، غیر أنَّ أنَّ من ذلك 

مجاالت أخرى، لجأ إلى تعمیم تطبیق هذه الدفاتر على 434-91المرسوم أنَّ المجاالت المتعددة، إالَّ 

208.من أجلهارت أوالً غیر المجال الذي ُحرِّ 

ووجوب العامة،على وجوب وجود هذه الدفاتر 236-10شرة من المرسوم انصت المادة الع

، هذا التحیین لم یتم أبداً غیر أنَّ .لتتماشى والشروط التي یجب أن تتم وفقها الصفقاتتحیینها دوریاً 

، ساریة 1964إلداریة العامة المتعلقة باألشغال والتجهیز في صیغتها المقررة سنة وبقیت دفاتر البنود ا

ذلك الحین مومیة، التي تم العمل بها منذ عمتراكمة مع منظومة الصفقات التناقضاتإلى الیوم، وتحمل 

.إلى الیوم

209C.P.S:دفتر التعلیمات الخاصة- ب

داریة العامة إلفي تحریرها على كل من دفاتر التعلیمات اُیعتمد 210،وهي دفاتر خاصة بكل صفقة

ودفاتر التعلیمات المشتركة، وتحتوي من بین ما تحتوي، على معلومات متعلقة بالمشروع من حیث 

ومكان سحب جراء المنافسة، إبرام وكیفیات اإلالموضوع واألهمیة والكمیات واآلجال الخاصة به، وصیغ 

المؤقت للمتعامل المتعاقد، االختیارن أوتلقي العرائض بشروض وتقییمها،وٕایداع العروض، وتنقیط الع

.ا یهم المنافسة الخاصة بصفقة بعینهاوغیر ذلك ممَّ 

جعل من حصول دفتر التعلیمات الخاصة على تأشیرة 250-02ومنذ صدور المرسوم الرئاسي

حالة دفاتر إالَّ ،لزامتر تعلیمات خاصة من هذا اإلالتنظیم أي دف، ولم یستثنِ إجباریاً لجنة الصفقات أمراً 

.تأشیرة لجنة الصفقات بمناسبة فحص سابق ىوالتي سبق أن حصلت عل)أو الموحدة(الشروط المماثلة 

205
المطبقة على صفقات األشغال الخاصة بوزارة تجدید البناء ة على دفتر الشروط اإلداریة العامةالمتضمن المصادق.21/11/1964القرار المؤرخ في -

.ھجریة1384رمضان 17واألشغال العمومیة والنقل، ج ر مؤرخة في 
206

.187،  ص 2011دار الخلدونیة، الجزائر، سنة خرشي النوي، تسییر المشاریع في إطار تنظیم الصفقات العمومیة،-
207

.، المرجع السابق1964نوفمبر 21رار مؤرخ في ق -  
208

.187،188خرشي النوي، المرجع السابق، ص -
209

- MOHAMED TAYEB Medjahed, Contrat type des marchés publics, éditions Houma, Alger, 2007, p105.
210

.، المرجع السابق236-10من المرسوم الرئاسي 03فقرة 10المادة -
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وقد ظهرت أهمیة إخضاع دفاتر الشروط لنفس أسلوب التأشیرة التي كانت تخضع لها مشاریع 

لم  دفاتر الشروط التي كانت تحرر سابقاً هة إجراءات المناقصة، إذ أنَّ لنزاالصفقات، قصد جعلها ضامناً 

یكن ُیتأكد مسبقا من مطابقتها للقوانین والتنظیمات من جهة، وال لضمانها لمبادئ الشفافیة والعدالة بین 

211.المتنافسین من جهة أخرى

212C.P.C:دفتر التعلیمات المشتركة-ج

د الترتیبات التقنیة المطبقة على كل ها الدفاتر التي تحدِّ ت المشتركة، على أنَّ ف دفاتر التعلیماُتعرَّ 

الموافق علیها بقرار من الوزیر الخدمات  وأالصفقات المتعلقة بنوع واحد من األشغال واللوازم والدراسات 

213.المعني

رتیبات تقنیة،شروط وتما تحتویه دفاتر التعلیمات المشتركة هوویستنتج من هذا التعریف أنَّ 

.ل بها دفتر التعلیمات اإلداریة العامةبمعنى عدم احتوائها على الضوابط القانونیة التي تكفَّ 

ما تعلق بطبیعة السلع المستعملة واألسالیب التكنولوجیة المنتهجة ،ویقصد هنا بالترتیبات التقنیة

والخاصة بقطاع معین ینطوي ضمن أحد مجاالت واإلجراءات التأمینیة واألمنیة الواجب اتخاذها 

من مجال التموین، صیانة المساحات الخضراء ضمن مجال األشغال، الورق ضالصفقات، مثل الجسور 

214.إلخ.....من مجال الخدماتض

ما یتضمنه من شروط استثنائیة وغیر مألوفة تمیزه ویعتبر دفتر الشروط أساس تكوین الصفقة لِ 

215.تخالف هذه الشروط في مضمونها أحكام دفاتر البنود اإلداریة العامةویجب أالَّ .خاصةالعن العقود 

:الطبیعة القانونیة لدفاتر الشروط

دفاتر الشروط هي وثائق ملحة بعقد الصفقة، وهي جزء ال یتجزأ منها ویشترط أن یتضمنها العقد، 

من 62بات األطراف، وهذا ما نصت علیه المادة ما تتضمنه من حقوق وواجبل هي األساس في العقد لِ 

اإلشارة  إلى دفاتر البنود "....، ة التاسعة  المتعلقة ببیانات الصفقةالمطّ ، 236-10المرسوم الرئاسي 

، ونالحظ أنَّ .."ال یتجزأ منهاالعامة ودفاتر التعلیمات المشتركة المطبقة على الصفقات التي تشكل جزءاً 

وتبقى المصلحة المتعاقدة فقط،ه مجرد سهو وفي رأینا أنَّ الخاصة،ر التعلیمات النص أهمل ذكر دفت

.ملزمة باإلشارة إلیه

211
.192نوي، المرجع السابق، ص خرشي ال-

212
- MOHAMED TAYEB Medjahed, op-cit, p105.

213
.، المرجع السابق236-10من المرسوم الرئاسي 02فقرة 10المادة -

214
.191، المرجع السابق، ص خرشي النوي-

215
.141، ص2009سنة مصر، ندریة، ھیبة سردوك، المناقصة العامة كطریقة للتعاقد اإلداري، مكتبة الوفاء القانونیة، اإلسك-
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:أشكال الصفقة العمومیة-الثانيالفرع        

ة مصطلحات یقصد بها الصفقة العمومیة وكل ورد في التنظیم المتعلق بالصفقات العمومیة عدَّ 

لها أحكامها الخاصة بها وضوابطها القانونیة وكل خرق لها یعتبر مخالفة تسمیة من هذه المصطلحات 

، ، صفقة التسویة، الطلب، عقد البرنامجاالتفاقیةالعقد، للقانون ووردت هذه التسمیات تحت مصطلحات 

.وعلیه نوضح مفهوم كل مصطلح

216:صفقة الطلبیة-أوالً 

:تعریف صفقة الطلبیة-1

ة الطلبیة  أسلوب من أسالیب التعاقد، وحسب التنظیم نوع من أنواع الصفقات یتم تعتبر صفق

اللوازم، أو تقدیم الخدمات ذات اقتناء، صفقات تنفیذها بواسطة طلبیات جزئیة، ویخص هذا األسلوب

تشتمل "من قانون الصفقات العمومیة 20النمط العادي والطابع التكراري، وهذا ما نصت علیه المادة 

."فقة الطلبات على اقتناء اللوازم أو تقدیم الخدمات ذات النمط العادي والطابع المتكررص

صفقة األشغال تخرج عن دائرة هذا األسلوب وذلك النعدام توفر شرطي النمط وبالتالي فإنَّ 

دراسات، من دائرة هذا النوع من الصفقات صفقة إنجاز الالعادي والطابع التكراري، كما تخرج أیضاً 

شق الطرق، أو مد القنوات وغیر ذلك من  ویره من عملیات البناء، أغفبناء مدرسة أو مستوصف أو 

زم أوراق اقتناء رُ األشغال، لیست من النوع العادي، ولیس لها طابع تكراري، على العكس من ذلك فإنَّ 

النسبة لداخلیة، یمكن لها أن أو مواد غذائیة ب،لمطبعة، أو مواد صیدالنیة بالنسبة لمستشفى ةبالنسب

217.تستفید من تطبیق هذا األسلوب، إذ یتوفر شرط التكراریة فیه

:خصائص صفقة الطلبیة-2

-10من المرسوم 20ت علیها الفقرة الثانیة من المادة ة خصائص نصَّ تتمیز صفقة الطلبیة بعدَّ 

:نوجزها في ما یلي236

:الطابع التكراري -أ

ما یرافق عنصر الطابع التكراري البساطة والعادیة في العملیات، فنجد هذه العناصر تتالزم باً غال       

ت في كثیر من المقتنیات التي یقوم بها األشخاص العمومیون، السیما عندما تتعلق  مواضیعها  بخدما

216
- M.Sabri, K.Aoudia, M.Lallem, op-cit, p58 et 59.

217
.135خرشي النوي، المرجع السابق، ص -
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وجهة الستعماالت الماالستثنائیةمعتادة، وال تقتضي خصائص تقنیة معقدة، وهو ما یمیزها عن الطلبات 

218.خاصة، والتي تقتضي خصائص تقنیة محددة

:المحددَّةالمدة  -ب

عنى أن مة متتالیة، بالعمل بصفقة لسنوات عدَّ  دیضمن هذا األسلوب للمصلحة المتعاقدة أن تمد

ویتم مد العمل .لى خمس سنواتإصالحیة صفقة طلبیة تمتد إلى أكثر من سنة، وقد تصل كحد أقصى 

219.فقة الطلبیة لكل سنة موالیة بالتعبیر الصریح من قبل المصلحة المتعاقدةبص

یسمح هذا النوع من الصفقات للمصلحة المتعاقدة العمل بهذه الصفقة إلى سنة أو سنوات تالیة، 

دون إلزامیة إعادة اإلجراءات التي أفضت إلى اختیار المتعامل المتعاقد، إذ یتعین علیها فقط إعادة

المعنیة بالتنفیذ، والشروع في تنفیذ الصفقة االلتزام بالمبلغ لدى المراقب المالي على حساب السنة المیزانیة

.ین أدنى وأقصى عند االقتضاءبواسطة سندات طلب متتالیة، في حدود سقف مالي ذو حدَّ 

:تحدید المبلغ أو الكمیة -ج

أنَّ ا في مبالغ مالیة أو في كمیات دنیا وقصوى، علماً یتمثل السقف األدنى واألقصى للصفقة  إمَّ 

220.عملیة االلتزام المالي تأخذ بعین االعتبار الحد األقصى للصفقة

عبر عنها المصلحة الطلبات التي یمكن أن تُ ویعني وضع سقف أدنى وسقف أعلى للصفقة، أنَّ 

ین، بتنفیذها، هي الكمیات المتراوحة بین هذین الحدَّ المتعاقدة خالل السنة، والتي ُیلزم المتعامل المتعاقد 

منها أثناء تحریر دفتر الشروط  الخاص بالصفقة، وذلك بالرجوع إلى لوالذي یجب البت في مستوى ك

أهمیة االحتیاجات ووتیرتها، ولدى فحص لجنة الصفقات المختصة لملف الصفقة یقع على عاتق 

.ه الحدودالمصلحة المتعاقدة تبریر مستویات هات

بالغاً یكون الفارق بین الحد األدنى والحد األقصى مُ ه یتعین على المصلحة المتعاقدة، أالَّ وعلیه فإنَّ 

بدقة العروض ، ویمستجمید مبالغ مالیة طیلة سنة من دون طائل، من جهة ذلك من شأنفیه، ألنَّ 

الهامش كبیرًا یصبح من الصعب على ون ر عنها المتنافسون من جهة أخرى، إذ بقدر ما یكالتي یعبِّ 

ألسعار اقتراحهما یعني إمكانیة مبنیة على هامش ربح محسوب، ممَّ ، المتنافسین تقدیم عروض دقیقة

لقیام المصلحة المتعاقدة بالتعبیر عن طلبات في حدود دنیا بعیدة كل البعد عن الحدود مرتفعة تحسباً 

.رام الصفقةعند إبرت عنها سابقاً القصوى التي عبَّ 

218
.154ص ،السابقالمرجعخرشي النوي، -

219
.154المرجع، ص نفس -

220
.154المرجع، ص نفس -
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المصلحة المتعاقدة، بالتعبیر عن طلبات ال تقل التزام، ویعني اعتماد حد أدنى وحد أقصى أیضاً 

عن الحد األدنى للصفقة، تحت طائلة تمكین المتعامل المتعاقد من طلب تعویضات مقابلة، كما یعني 

راض موضوع صفقة الطلبیة، في حدود التزامها باللجوء بتفرد على المتعامل المتعاقد، وذلك بشأن األغ

.للكمیات المحددة في صفقة الطلبیة يلعاالسقف ال

المتعامل المتعاقد ملزم بمواصلة تنفیذ الصفقة طیلة العمل بها عبر سنواتها بمقابل ذلك فإنَّ 

�ĎƔ£��řƔƅŕśśƈƅ§ین األدنى واألقصى، ما كان حجم الطلبات التي ُتعبر عنها اإلدارة، طالما تراوحت بین الحدَّ  ا

اآلجال التي تحددها الصفقة أو تحددها سندات الطلب التي یتم تنفیذ صفقة الطلبیة احترامكما یقع علیه 

221.بواسطتها

222:عقد البرنامج-ثانیاً 

:تعریف عقد البرنامج-1

ویتم تنفیذها من خالل أو متعددة السنوات تكون مرجعاً  ةیكتسي عقد البرنامج شكل اتفاقیة سنوی

223.صفقات تطبیقیة تبرم وفقا ألحكام هذا المرسوم

إذن عقد البرنامج هو عقد یأخذ شكل اتفاقیة سنویة أو متعددة السنوات، تحدد طبیعة الخدمات 

لصفقات الواجب تأدیتها، وأهمیتها، والموقع، ومبلغ عقد البرنامج، ورزنامة إنجازها، وتكون مرجعاً 

224.لاللتزامات المتبادلة ضمن عقد البرنامجتبرم وفقاً ،یةتنفیذ

ویبرم هذا النوع من العقود مع المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، المؤهلة والمصنفة بصفة 

تقنیة مع المتعاملین األجانب الذین تتوفر لدیهم ضمانات ویمكن أن یبرم هذا العقد أیضاً .قانونیة

225.ومالیة

دت الفئة  من المتعاملین التي یمكن التعاقد ها حدَّ أنَّ 17ما یالحظ على هذه الفقرة من نص المادة 

ق من الفئة التي یمكن التعاقد معها، ولكن في الحقیقة أنَّ ص ضیَّ النَّ ل وهلة وكأنَّ یبدو من أوَّ و  ،معها

الجزائري  سواء كانت جزائریة أو كل المؤسسات التي تخضع للقانون اء على إطالقه، بمعنى أنَّ جالنص 

ت أجنبیة  یمكنها التقدم للمناقصة والتعاقد مع المصلحة المتعاقدة حول عقد برنامج  في حالة ما إذا رسَّ 

للقانون الجزائري ودون اشتراط درجة معینة من التصنیف، علیها الصفقة، شرط أن تكون مصنفة وفقاً 

221
.156، ص السابقالمرجع خرشي النوي،-
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- M.Sabri, K.Aoudia, M.Lallem, op-cit, p59et 60.
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فقة ماعدا تلك التي لم تصنف، وعادة ما یشمل هذا النوع من كل المؤسسات معنیة بالصوبالتالي فإنَّ 

.المحدودة اإلمكانیاتالبسیطة و المؤسسات تلك المؤسسات الحرفیة 

ا في ما یخص المؤسسات األجنبیة فیشترط القانون أن تكون لدیهم ضمانات تقنیة ومالیة كبیرة، أمَّ 

والمشرع 226،ت الخاضعة للقانون الجزائريبغض النظر عن التصنیف، الذي یخص فقط المؤسسا

ها توفر ضمانات د المعاییر التي یمكن من خاللها الحكم على المؤسسة األجنبیة أنَّ الجزائري  لم یحدِّ 

.تقنیة ومالیة، وبالتالي تبقى السلطة التقدیریة للمصلحة المتعاقدة في تقدیر ذلك

:الصفقة التنفیذیة لعقد البرنامج-2

، إذ اعتبر ا صفقات ممتدة زمنیاً ع الصفقات التنفیذیة الداخلة في إطار عقد البرنامج، فهي إمَّ تتنو 

مثل عقد البرنامج الذي ا صفقات ممتدة ُسلمیاً سنویة أو متعددة السنوات، وٕامَّ اتفاقیةالتنظیم عقد البرنامج 

ا النوع الثالث السلطة، أمَّ سنویة یتم تنفیذها مع جماعات أو مصالح تنتمي لنفساتفاقیةیأخذ شكل 

لفائدة جماعات یأخذ شكل اتفاقیة متعددة السنوات تبرمه هیئة أعلى مثالً فیمكن أن یكون نوع مختلط 

متعددة تتبع لها، وتنفذه هذه األخیرة عن طریق صفقات متعددة بتعدد الجماعات، وفي نفس الوقت 

227.متعددة بتعدد السنوات

نامج في حالة رغبة المصلحة المتعاقدة المنتمیة  إلى سلطة واحدة تجمیع ویلجأ إلى عقد البر 

طلباتها ضمن عقد واحد باسم  السلطة األعلى، أو في حالة رغبة هیئة واحدة تجمیع احتیاجاتها متعددة 

السنوات في عقد واحد، وذلك قصد توفیر قدرة تفاوضیة أكبر، والحصول على أسعار مخفضة، وتسهیل 

228.فقة وتأطیرهاتسییر الص

حالة تعدد المصالح المستفیدة إمضاء عقد البرنامج بین المتعامل المتعاقد الصدد، یتم فيبهذا 

والسلطة األعلى التي تتبعها المصالح المستفیدة من جهة ثانیة، في حین تتكفل كل مصلحة من جهة،

م إبرام تالسنوات فی دا في حالة تعدأمَّ .ذاتهمتعاقدة بعقد صفقة تنفیذیة خاصة بها مع المتعامل المتعاقد 

229.ىوتبرم صفقة تنفیذیة تخص احتیاجات كل سنة على حدكاملة،عقد البرنامج لیغطي الفترة 

ن كل صفقة تنفیذیة من صفقات عقد البرنامج معطیات خاصة بالصفقة بعینها، مثل ضمیدرج 

ا یجب إدراجه من بنود خاصة بكل غیر ذلك ممَّ إلى ، االستالمواآلجال، وشروط ،الكمیات، والمبالغ

226
.تكون جزائریة ویمكن أن تكون أجنبیة  لھا فروع في اإلقلیم الجزائريالمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري یمكن أن-
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لمستلزمات عقد  ةصفقة تنفیذیة من الصفقات التابعة له، وفي كل الحاالت تخضع الصفقات التنفیذی

230.البرنامج، وهو العقد الذي یسمى في تنظیمات دول أخرى بالعقد اإلطار

:صفقة التسویة-ثالثاً 

للشروط المنصوص ألزم المصلحة المتعاقدة من تطبیق أحكام هذا المرسوم وفقاً المشرع الجزائري 

بعد إالَّ ها یشرع  في تنفیذأالَّ في حالة إبرام الصفقة من المرسوم، كما ألزمها أیضاً 02علیها بالمادة 

تنظیم ن ت علیه المادة السابعة مالمصادقة، وهذا ما نصَّ باإلبرام و كافة اإلجراءات المتعلقة إتمام

ال " 08وكذا المادة ،..."تبرم الصفقات العمومیة قبل أي شروع في تنفیذ الخدمات"الصفقات العمومیة 

هذه القاعدة لیست غیر أنَّ ..."إذا وافقت علیها السلطة المختصةتصح الصفقات وال تكون نهائیة إالَّ 

أین سمح ،ة مواضع من المرسومذكرها المشرع في عدَّ مطلقة ووردت علیها استثناءات مقرونة بشروط 

كما أنَّ .حسب طبیعة كل صفقةللمصلحة المتعاقدة من تجاوز القانون بشرط إعداد صفقة تسویة الحقاً 

:یليفي ماها یمكن حصر ة مواضع ف معنى صفقة التسویة ولكنه ذكرها في عدَّ عرِّ المشرع لم یُ 

:حاالتها

:الخدماتصفقات استیراد المنتوجات و -الحالة األولى

من المرسوم أعفى المشرع الجزائري  المصلحة المتعاقدة من بعض أحكام هذا 05المادة بموجب 

في ما یخص صفقات استیراد المنتوجات والخدمات على أن تحرر المرسوم والسیما منها طریقة اإلبرام 

ام هذا المرسوم، السیما ما تعفى من تطبیق بعض أحك"بأن جاء في النص ، وهذا ما صفقة تسویة الحقاً 

یتعلق منه بطریقة اإلبرام، صفقات استیراد المنتوجات والخدمات التي تتطلب من المصلحة المتعاقدة 

والتقلب السریع في أسعارها ومدى توفرها، وكذا الممارسات المعنیة السرعة في اتخاذ القرار بحكم طبیعتها 

ة وزاریة بمناسبة كل عملیة استیراد  مشكلة من أعضاء تؤسس لجنعلى أنْ ،"التجاریة المطبقة علیها

یقع ه أنَّ إالَّ .مؤهلین في المیدان برئاسة ممثل المصلحة المتعاقدة إلجراء المفاوضات واختیار الشریك

من الشروع ابتداءأشهرهذه الحالة أن تحرر صفقة تسویة في أجل ثالثة المتعاقدة فيعلى المصلحة 

وبهذا یمكن للمصلحة المتعاقدة اللجوء .لى الهیئة المختصة بالرقابة الخارجیةعرض عفي التنفیذ وتُ 

وقد تلجأ إلى المناقصة  ولكن دون أن تكون مجبرة على ،مباشرة إلى طریقة التراضي إلبرام الصفقة

أو ة دد القانونیاختصار المُ  ولى اإلشهار الصحفي الموسع أإكأن ال تلجأ ،اتخاذ كل اإلجراءات القانونیة

إلخ، وهذا ...األخذ بالعرض التقني دون المالي أو العكس أو التفاوض مع المتعهدین بعد فتح العروض

230
.التشریع الفرنسيأیضاً ومنھا .158، ص السابقالمرجعخرشي النوي، -
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تعفى من تطبیق بعض أحكام هذا المرسوم، ال سیما ما یتعلق منها "...ما توحي به صیاغة النص 

...".بطرقة اإلبرام

:شروط تطبیق المادة الخامسة

.الخدمات أو/و) اللوازم(ة استیراد المنتوجات أن تكون العملیة تتعلق بصفق-

.خاصة إلجراء المفاوضاتتأسیس لجنة وزاریة -

.تحدید قائمة المنتوجات والخدمات المعنیة بموجب قرار وزاري مشترك-

.تسویة الصفقة خالل ثالثة أشهر من الشروع في التنفیذ-

.عرض الصفقة على الهیئة الخارجیة المكلفة بالرقابة-

:طلبات الخدمات المماثلة-الحالة الثانیة

وبعد التعدیل ،2012الفقرة الرابعة قبل تعدیل ،ت علیها المادة السادسةوهي الحالة التي نصَّ 

یفهم هذا من سیاق النص و ها صفقة تسویة وٕان كان المشرع لم ینص صراحة على أنَّ ،13أصبحت الفقرة 

ة طلبات لخدمات مماثلة لدى نفس المتعامل خالل السنة عاقدة أن تقوم بعدَّ م على المصلحة المتإذا تحتَّ "

الطلبات المنفذة  االمالیة الواحدة، وكانت مبالغها تفوق المبالغ المذكورة أعاله، تبرم حینئذ صفقة تدرج فیه

."سابقا وتعرض على الهیئة المختصة بالرقابة الخارجیة للصفقات

هي صفقة تسویة وهذا 13من نفس المادة أن الحالة المذكورة في الفقرة 12كما یفهم من الفقرة 

ألحكام في إبرام الصفقات العمومیة وفقاً بتأكیدها على وجوب احترام اإلجراءات الشكلیة المقررة قانوناً 

ة في یمكن فیهما مخالفة اإلجراءات الشكلیاثنیناستثنائیینأوردت و ، 06الفقرة األولى من نفس المادة 

إذا فاقت قیمة هذه الخدمات المبالغ المذكورة "13،14إبرام الصفقات العمومیة ویتعلق األمر بالفقرتین 

ه ال یمكن االلتزام بأي نفقة مماثلة دون اللجوء لإلجراءات الشكلیة، في الفقرة األولى من هذه المادة، فإنَّ 

"....14و13باستثناء الحالتین المنصوص علیهما في الفقرتین 

ویتعلق هنا األمر بالوضعیة التي تجد المصلحة المتعاقدة نفسها، نتیجة سوء تقدیر لالحتیاجات، 

مبالغ الطلبات بعنوان مجموع ة طلبات ذات خدمات متماثلة لدى نفس المتعامل، وظهر أنَّ قد قامت بعدَّ 

مكن للمصلحة المتعاقدة أن تبرم ففي هذه الوضعیة، ی231،سنة میزانیة واحدة، یفوق السقف المالي للصفقة

231
.، المرجع السابق236-10رة األولى من المادة السادسة من المرسوم الرئاسي السقف المالي المنصوص علیھ بموجب الفق-
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، وتقوم بعرضها على الهیئة المكلفة بالرقابة الخارجیة صفقة تسویة تدرج فیها الطلبات المنفذة سابقاً 

232.للصفقات، وتدرج ضمنها االحتیاجات المتبقیة لتغطیة حاجیات السنة المعنیة

.)13فقرة  06المادة (:الخدمات المماثلةمجال تطبیق -

الصفقات المعنیة بهذا اإلجراء هي صفقات الخدمات دون ه ذكر صراحة  أنَّ من خالل النص فإنَّ 

باإلقامة في الفنادق تتعلق مثالً كأنْ ،أي نفس النوع ومتطابقةغیرها، شرط أن تكون خدمات مماثلة 

ل ال تعتبر خدمات مماثلة فاإلقامة في الفنادق والنقال التنظیف والصیانة، أعمأو أو النقل أو اإلطعام، 

أمَّا إذا .ها كلها خدماتالرغم من أنَّ بخدمات مماثلة أو اإلقامة في الفنادق واإلطعام فال تعتبر أیضاً 

.كانت اإلقامة واإلطعام في الفنادق لدى نفس الفندق تصبح خدمات مماثلة

حدة كأن تبدأ من أول جانفي النص أن تكون هذه الخدمات تخص سنة مالیة واكما یشترط أیضاً 

.، وتسوى الصفقة خالل نفس السنة المالیة، وال تترك للسنة الموالیةمن نفس السنةدیسمبر31إلى

:صفقات اقتناء اللوازم والخدمات ذات النمط العادي والطابع المتكرر-الثالثةالحالة 

وأعیدت بنفس الصیاغة في الفقرة بل التعدیل ق 05فق  06ت علیها المادة وهي الحالة التي نصَّ 

إذا لم تتمكن المصلحة المتعاقدة من إبرام صفقة طبقا للفقرة السابقة، وعرضها على "بعد التعدیل14

اقتناء اللوازم والخدمات ذات هیئة الرقابة الخارجیة المسبقة خالل السنة المالیة المعنیة، بالنسبة لعملیات 

ع المتكرر، التي تحدد قائمتها بموجب قرار مشترك بین مسؤول الهیئة الوطنیة النمط العادي والطاب

المستقلة أو الوزیر المعني والوزیر المكلف  بالمالیة، تبرم  صفقة تسویة، بصفة استثنائیة خالل السنة 

.الموالیة

االستثناءعن  تثناءاسفي التفسیر هل هي تطرح إشكاالً ها الحظ أنَّ یالتمعن جیدا في المادة إنَّ 

من نفس المادة أم هي استثناء قائم بحد ذاته؟13الفقرة  السابق في

:األولالتفسیر 

في حالة تجاوز الصفقة  أجازت 13یقع على السنة المالیة فقط، بمعنى أن الفقرة االستثناء

المماثلة لدى الخدماتالسقف المالي المطلوب في الفقرة األولى من نفس المادة في ما یخص طلبات 

تسمح 14نفس المتعامل  وعدم كفایة الوقت إلبرام صفقة تسویة خالل السنة المالیة الواحدة فإن الفقرة 

بالنسبة لطلبات الخدمات المماثلة المنصوص بإبرام صفقة التسویة خالل السنة الموالیة للسنة المعنیة 
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خدمات اشترط المشرع إبرام صفقة عمومیة إذا ما بمعنى أن األصل في صفقات ال.13علیها في الفقرة 

دج واألصل أن تكون عن طریق المناقصة ولیس بطریق التراضي ولكن 4,000,000فاق الحد المالي 

ة في حالة عدَّ دج  4,000,000أجازت اللجوء إلى طریقة التراضي حتى إذا فاق مبلغ الصفقة 13الفقرة 

أن تبرم صفقة تسویة خالل السنة المالیة الواحدة أو خالل السنة طلبات لخدمات مماثلة لنفس السنة على 

.الموالیة إذا تعذر األمر

من طرف المصلحة المتعاقدة نظراً االحتیاجاتهذا النوع من الخدمات یكون نتیجة لسوء تقدیر و        

ولكن قد یحدث بنى على تقدیر تقریبي فقط حسب احتیاجات المصلحة المعتادة، لطبیعة الخدمات التي تُ 

أن تكون هناك ظروف استثنائیة تستلزم زیادة الطلب على هذه الخدمات مما یجعلها تتجاوز في 

.مجموعها حدود السقف المالي المطلوب

:التفسیر الثاني

اللوازم بالنسبة لعملیات اقتناء صفقة تسویةالذي یمكن أن یعطى لهذه الفقرة هو إعداد التفسیر 

ات النمط العادي والطابع المتكرر ذ والخدمات

:وجود خطر یهدد استثمار أو ملك أو األمن العمومي-الرابعةالحالة

وفي . تبرم الصفقات العمومیة قبل أي شروع في تنفیذ الخدمات"نصت المادة السابعة على أنه 

ومي، یمكن الوزیر أو مسؤول حالة وجود خطر یهدد استثمارا، أو ملكا للمصلحة المتعاقدة، أو األمن العم

یرخص بموجب مقرر معلل، بالشروع في بدایة تنفیذ  نالهیئة الوطنیة المستقلة أو الوالي المعني، أ

.الخدمات قبل إبرام الصفقة، وترسل نسخة من هذا المقرر إلى الوزیر المكلف بالمالیة

ة أشهر ابتداء من تاریخ التوقیع على ومهما یكن من أمر، فال بد من إعداد صفقة تسویة خالل ثالث

....."أعاله 06إذا كانت العملیة تفوق المبالغ المذكورة في الفقرة األولى من المادة أعاله،المقرر المذكور 

بعد استكمال كامل اإلجراءات وانتهاء ه ال یشرع في تنفیذها إالَّ أنَّ القاعدة في الصفقات العمومیة 

، ولكن ا من الدعوة للمنافسة إلى إبرام الصفقة ثم عرضها على جهة الرقابة المختصةجمیع المراحل بدءً 

ا أجاز المشرع للمصلحة المتعاقدة أن تشرع في تنفیذ الخدمات المتعلقة بجمیع أنواع الصفقات استثناءً 

:لكن بشروطقبل إبرام الصفقة و أو الخدمات سواء كانت القیام بأشغال أو اقتناء اللوازم أو الدراسات 

أن تكون قد تمت إجراءات اختیار المتعامل المتعاقد وقد تم على األقل اتخاذ قرار بالمنح المؤقت -

ه تمت الدعوة للمنافسة وتمت دراسة العروض وتم اختیار المتعاقد ولم یبق سوى إفراغ للصفقة، بمعنى أنَّ 
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على هیئات الرقابة المختصة الصفقة في شكل عقد مكتوب یحدد حقوق وواجبات اإلطراف وعرضها 

.للتأشیرة

.أن یكون هناك خطر یهدد استثمار أو ملك المصلحة المتعاقدة أو األمن العمومي-

.المعنيالترخیص یكون بموجب مقرر معلل من طرف الوزیر أو الهیئة الوطنیة المستقلة أو الوالي -

.لى المقررتاریخ التوقیع عإعداد صفقة التسویة خالل ثالثة أشهر من -

ونالحظ مرَّة أخرى عدم التنسیق بین النصوص القانونیة عند التعدیل، ففي هذه الحالة یمنح النص 

للمصلحة المتعاقدة أن تشرع في تنفیذ الصفقة قبل االنتهاء من اإلجراءات، وهذا بموجب مقرر من طرف 

أن یذكر باقي المصالح المتعاقدة المنصوص الوزیر أو الهیئة الوطنیة المستقلة، أو الوالي المعني، دون 

علیها، وبالتالي هل یحق مثًال للبلدیة أو المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري أو 

خاصة ونحن أمام أفعال المؤسسات العلمیة األخرى اتخاذ نفس اإلجراءات؟ في رأینا یجب االلتزام بالنص

وحظر خالفة للتشریع ومنه اعتماد التفسیر الضیقعمومیة متشكل الركن المادي لجریمة إبرام صفقة

.القیاس

:تكالیف الكهرباء والغاز والماء والهاتف-الخامسةالحالة 

،استثنائیا، إذا كان مبلغ نفقات الخدمات یمكن"23-12بموجب تعدیل مكرر07المادة أضیفت 

ف واألنترنت یفوق المبالغ المذكورة في الفقرة األولى من المتعلقة بتكالیف الماء والغاز والكهرباء والهات

."عتماداتإلأعاله، أن تكون محل إبرام صفقة تسویة فور تبلیغ ا6المادة 

عن طریق اإلجراءات والشكلیات المقررة قانوناً إذن القاعدة في إبرام الصفقات العمومیة ال یتم إالَّ 

ا أجاز المشرع مالي المنصوص علیه بالمادة السادسة، ولكن استثناءً إذا ما فاق مبلغ الصفقة السقف ال

بموجب التراضي وأن تكون محل فیما یخص خدمات الكهرباء والغاز والماء والهاتف واألنترنت أن تتم 

فرغ الصفقة في شكل عقد مكتوب یحدد حقوق ا یعني أن تُ ذإبرام صفقة تسویة فور تبلیغ اإلعتمادات، وه

.راف وتعرض على الهیئة المكلفة بالرقابة كتحصیل حاصلوواجبات األط

د ومبالغة في التنصیص یُّ تزَ ما هو إالَّ العمومیةإدراج هذا النص في مجال الصفقات والحقیقة أنَّ 

االستغناءخدمات ضروریة ال یمكن  وهي233.ا على شركات معینة عمومیةكرً هذه الخدمات حِ ألنَّ علیه،

والتوصیل بهذه الخدمات یكون عن طریق طلب ر المرفق العام أو المصلحة المتعاقدة، عنها من أجل سی

233
بغض النظر عن طرق تسییرھا االمتیاز أو الشراكة أو المساھمة في جزء من رأسمالھا -
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اد مقابل فواتیر وتدرج هذه التكالیف في للتزود بموجب عقد إذعان، وتكالیفها تسجل عن طریق عدَّ 

لیس وٕاثباتهااالستهالكفهو حسب طبیعة المحاسبة الخاصة بالشركة ومبلغها ال یمكن معرفته مسبقاً 

.وبالتالي فإنها ال تحتاج إلبرام صفقة عمومیة حتى في إطار التسویةباألمر العسیر

La(:االتفاقیةالعقد و  -رابعاً  convention(

اللذان 234االتفاقیةد قانون مكافحة الفساد وال تنظیم الصفقات العمومیة مفهوم العقد أو لم یحدِّ 

ا مصطلحات تنتمي ما في القانون المدني باعتبارهمنا للبحث عنهیجرّ  وهذا الجریمة،یعتبران من مادیات 

)Pothierبواتیه (اح القانون الفرنسي القدیم خاصة یرى بعض الفقهاء في فرنسا من ُشرَّ و  .للقانون المدني

.جرى على التفرقة بین هذین االصطالحین)Domatدوما (و

وافق إرادتین أو أكثر على إنشاء الحق، أو على نقله أو على في االتفاق تفیرى هؤالء الفقهاء، أنَّ 

أمَّا العقد فیرون فیه توافق اإلرادتین إلنشاء الحق دون باقي األمور وهي نقل الحق .تعدیله أو على زواله

، فهو بالنسبة لالتفاق بعض من كل وتعدیله وزواله، لذا فالعقد عندهم أخص من االتفاق، وأضیق مجاالً 

.من جنسأو نوع 

تعریف العقد )القانون المدني الفرنسي(ه انتقل إلى مجموعة  نابلیون وكان من نتیجة هذا الرأي أنَّ 

العقد اتفاق یلتزم بمقتضاه شخص أو أكثر (على هذا التعریف بقولها 1101ه اتفاق، فنصت المادة بأنَّ 

.)عن عملهباالمتناعأو بعمله أو  يءنحو شخص آخر بإعطاء ش

العقد هو نوع من االتفاق مقصور في أثره على إنشاء االلتزام، وهكذا یرى المشرع الفرنسي أنَّ 

الفقهاء في الوقت الحاضر بنبذ التفرقة  ىلیسا متطابقین، ولكن سرعان ما ناد)العقد واالتفاق(ولكنهما 

235.ق على عدم التمییز بینهمایتف–خاصة في مصر–فنجد إجماع الفقهاء .السابقة بین االتفاق والعقد

نا نجد نفس تعریف وبالرغم من اندثار التفرقة بین العقد واالتفاق في الوقت الحاضر، غیر أنَّ 

منه على 54في التقنین المدني الجزائري، فتنص المادة )فرنسي1101م ( القانون المدني الفرنسي للعقد

).دة أشخاص آخرین، بمنح، أو فعل، أو عدم فعل شيء ماالعقد اتفاق یلتزم بموجبه شخص أو ع"ه أنَّ 

العقد واالتفاق لفظان مترادفان لمدلول واحد هو توافق إرادتین أو أكثر على إحداث أثر قانوني، ه فإنَّ لوعی

�ĎƔ£ وهذا هو األثر الذي ،كانت طبیعة هذا األثر أي سواء كان إنشاء الحق أو نقله أو تعدیله أو إنهائهما ا

وعمومًا یرى الُشرَّاح أنَّ المقصود 236.ه القانون على توافق إرادتین أو أكثر تتجه إلحداث هذا األثریرتب

234
.یغة المذكراالتفاق أو االتفاقیة ھو نفس المعنى، سواء بصیغة المؤنث أو بص-

235
الجزائر، سنة النظریة العامة لاللتزامات، الجزء األول، الطبعة الثانیة، دار الھدى، عین ملیلة،:السعدي، شرح القانون المدني الجزائيمحمد صبري -

.39،40، ص2004
236

.40،41، ص السابقالمرجع محمد صبري السعدي، -
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المادة السادسة (باالتفاقیة هي الصفقة التي لم تصل الحد المالي المطلوب في تنظیم الصفقات العمومیة

237).حالیاً 

:الملحق-خامساً 

إلى إدخال تعدیالت على الصفقة أثناء تنفیذها لمواجهة بعض المتعاقدة ما تلجأ المصلحة كثیراً 

المستجدات التي لم تكن متوقعة أثناء عرض المناقصة للمنافسة ولهذا أوجد المشرع تقنیة الملحق، ولكن 

حید عن ه المشرع للملحق وتَ ما تخرج المصلحة المتعاقدة عن اإلطار الذي خصَّ في نفس الوقت كثیراً 

ا یعرضها للمساءلة الجزائیة، وعلیه حاول تنظیم الصفقات العمومیة حصر شروط القانونیة ممَّ ضوابطه

.وقواعد إبرامهإلیه االلتجاء

:تعریف الملحق-1

.كل العقود اإلداریة قابلة للتعدیل من جانب اإلدارة وحدهاجمع على أنَّ یكاد فقه القانون المقارن یُ 

فتستطیع اإلدارة إذا اقتضت المصلحة العامة وحسن سیر .حسن سیر المرافق العامةوتأصیل ذلك یعود ل

وهذا الحق ثابت لإلدارة ولو ،النقصانالمرفق العام أن تعدل في مقدار التزامات المتعاقد معها بالزیادة أو 

عقود  ك أنَّ ذل ،صراحةالقانون بل هو ثابت لإلدارة وٕان لم ینص علیه ،ص علیه في العقدلم یتم النَّ 

مفاضلة لطرف على تمییز أوالقانون الخاص إذا كانت تقوم على فكرة المساواة بین طرفي العقد دون 

238.مصلحةالعقد اإلداري وخالف ذلك یقوم على فكرة تفضیل مصلحة على فإنَّ آخر،

سا ومصر، وسلطة التعدیل هو حق معترف به للسلطة اإلداریة من جانب القضاء اإلداري في فرن

ت صراحة على هذا الحق ومنها بل هناك من القوانین التي نصَّ 239.ومن معظم فقهاء القانون العام

240.المشرع اللیبي

ن هذا الحق بموجب نصوص المشرع الجزائري في مجال الصفقات العمومیة قنَّ ومع ذلك فإنَّ 

من أشخاص القانون العام بل تبرم أیضاً الصفقات العمومیة ال تبرم فقطخاصة وأنَّ 241،قانونیة واضحة

وٕاذا كان .الملحق ىویتم هذا التعدیل بموجب وثیقة تعاقدیة تسم.من طرف أشخاص القانون الخاص

ه في مجال اإلدارة  تملك سلطة التعدیل باإلرادة المنفردة، فإنَّ األصل في إطار امتیازات السلطة العامة أنَّ 

.ما علیها التفاوض بشأن هذا التعدیلوٕانَّ لك الصفقات العمومیة ال یمكنها ذ

237
- M.Sabri, K.Aoudia, M.Lallem, op-cit, p86.

238
.204، المرجع السابق، ص 2010طبعة عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة،-

239
.544عبد الغني بسیوني عبد هللا، القانون اإلداري، المرجع السابق، ص -

240
.145صالمرجع السابق،،و حمد محمد حمد الشلمانيمفتاح خلیفة--

241
.، المرجع السابق236-10الرئاسيمن المرسوم106إلى الماة 103المادة -
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ویبرم في جمیع للصفقة،الملحق وثیقة تعاقدیة تابعة "الملحق بأنَّه ف المشرع الجزائريوعرَّ 

.الصفقةتعدیل بند أو عدة بنود تعاقدیة في أو /الحاالت إذا كان هدفه زیادة الخدمات أو تقلیلها و

242."ع الملحق عملیات جدیدة تدخل في موضوع الصفقة اإلجماليویمكن أن تغطي الخدمات موضو 

:فیما یليالملحقالتي یتمیز بها خصائص بعض الومنه یمكن أن نستخلص 

:خصائص الملحق-2

:وثیقة تعاقدیة مكتوبة-أ

قد تم إبرامها الصفقة األصلیةفبطبیعة الحال مادام أنَّ ، تابعة للعقد األصليالملحق وثیقة تعاقدیة 

، فعنصر الكتابة أمر الزم في حال ممارسة یكون مكتوباً وٕافراغها في عقد مكتوب، فإن الملحق حتماً 

ما المصلحة المتعاقدة لسلطة التعدیل، فالتعدیل فرع أو جزء من الصفقة األصلیة ووجب أن یخضع لِ 

243.بتوافر عنصر الكتابةتخضع له الصفقة شكالً 

244:اإلرادتین بین المصلحة المتعاقدة والمتعامل معهایرتكز على توافق-ب

وتطابقه معه مطابقة ثم اقتران اإلیجاب بالقبول توافق اإلرادتین  یعني وجود إیجاب یقابله قبوالً 

كأن یصادف المتعاقد ،واإلیجاب قد یكون من جانب اإلدارة  والقبول من جانب المتعاقد معها،تامة

من مواصلة األشغال بالطریقة والكیفیة التي تم التعاقد بشأنها من قبل فیخطر عقبات مادیة تمنعه

جدت صخور أثناء الحفر تستلزم إزالتها المصلحة المتعاقدة بضرورة القیام بأشغال إضافیة كما لو وُ 

ل ، أو إذا صادفت المتعامبل  مستحقات مالیة إضافیة فتوافق اإلدارة على هذاافیعرض علیها إزالتها مق

بحیث یستلزم سد التجاویف التي تتركها عقبات تقنیة لم تكن متوقعة مثل ما یعرف بظاهرة صعود المیاه

كما یمكن أن یكون اإلیجاب من جانب اإلدارة والقبول من جانب .هذه الظاهرة بأطنان من االسمنت

قات للتربة، فتعرض على كما لو ظهر للمصلحة المتعاقدة أثناء تنفیذ الصفقة وجود إنزال،المتعاقد معها

یكون هناك فعلى السعر، اتفقابعد أن یكونا قد المتعاقد معها ببناء جدار دعم  فیوافق على العرض، 

.توافق اإلرادتین  بین  المصلحة المتعاقدة والمتعاقد معها

:یخضع للتفاوض-ج

242
.المرجعنفس ، 103المادة -

243
.207، المرجع السابق، ص 2010عمار بوضیاف، طبعة -

244
ألعمال، بلحیرش سمیر، الرقابة على تقسیم وزیادة األشغال والخدمات في الصفقات العمومیة، رسالة ماجیستیرالقانون العام، تخصص القانون العام ل-

.83، ص 2012سنة الجزائر، وق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، كلیة الحق
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عدیل العقد بإرادتها المنفردة ودون المصلحة المتعاقدة السیما اإلدارة تتمتع بسلطة تبالرغم من أنَّ 

بعد إجراء مفاوضات ومناقشات موافقة المتعاقد معها، فالملحق ال یتم إبرامه وال تنفیذ موضوعه إالَّ لحاجة 

لألسعار مع المصلحة المتعاقدة، ودون إجراء الدعوة للمنافسة، وفي ظل غیاب اتفاقها مع المتعامل حول 

فهم من خالل یكما 245.وت حق المتعامل في المطالبة بفسخ الصفقةمثل هذه المسائل یترتب عنه ثب

على أن یخضع الملحق للشروط االقتصادیة األساسیة للصفقة وكذا 104سیاق النص الوارد بالمادة 

.في إطار تفاوضيإمكانیة تحدید سعر جدید، وبطبیعة الحال ال یتم هذا إالَّ 

:مجال تطبیق الملحق-3

:أو تقلیلها/وزیادة الخدمات -أ

وهذا في حالة  ما إذا اتضح أثناء تنفیذ الصفقة ظهور أشغال لم تكن متوقعة، ولم تكن محل 

بإضافتها، وبالمقابل فقد یتبین من خالل اتفاق في عقد الصفقة األصلیة، وال یمكن تنفیذ المشروع إالَّ 

اإلجراء المقرر ففي كلتا الحالتین فإنَّ إلى تقلیل،األشغال الواردة به تحتاج عملیة تنفیذ عقد الصفقة، وأنَّ 

الصفقات العمومیة لتعدیل األشغال الواردة بعقد الصفقة، یتمثل في ملحق األشغال أو بتنظیم 

246.الخدمات

:ة بنود تعاقدیة في الصفقةتعدیل بند أو عدَّ -ب

على رأسها  دفتر التعلیمات على مجموعة من الوثائق، یأتيفي تحریر الصفقة ُیعتمد أساساً 

باسم دفتر الشروط، إذ ال یمكن للطرفان أن یتفقا على خالف ما احتواه هذا ف تداوالً الخاصة، أو ما ُعرِ 

َحدَّد على أساسها المتعامل المتعاقد المختار كما الدفتر من شروط وتعلیمات، السیما تلك المواد التي تَ 

ومحضر فتح العروض ومحضر ،رى مثل محاضر المفاوضاتیعتمد في تحریر الصفقة على وثائق أخ

247.تقییم العروض

نص علیها إجباریة ة بنود تعاقدیة وعلیه فإن الصفقة یتم إخراجها وفق شكل معین تحتوي على عدَّ 

منها ما هو أساسي كالتعیین الدقیق لألطراف وموضوع الصفقة محدداً 248،تنظیم الصفقات العمومیة

ومنها ما هو تكمیلي مثل .بنك محل الوفاء، المبلغ، شروط التسدید، أجل التنفیذ،دقیقاً اً وصفوموصوفاً 

طریقة إبرام شروط عمل المتعاملین الثانویین واعتمادهم، كیفیات تطبیق حاالت القوة القاهرة، البنود 

245
.82، ص السابقالمرجعبلحیرش سمیر، -

246
.84، ص نفس المرجع-

247
.227خرشي النوي،  المرجع السابق، ص -

248
.، المرجع السابق236-10الرئاسي من المرسوم 62المادة -



76

قابل للتعدیل في حدود ما أي بند من بنود الصفقة المتعلقة باستعمال الید العاملة المحلیة، وبالتالي فإنَّ 

.یسمح به القانون وبالشروط المطلوبة قانوناً 

:عملیات جدیدة تدخل في موضوع الصفقة اإلجمالي -ج

األساس، الذي یحدد االتفاقالموضوع هو ركن یكتسي تحدید الموضوع أهمیة كبرى من حیث أنَّ 

كل البنود األخرى تصبح ممكنة اجة، فإنَّ والتي إن صحت وتطابقت مع الح249،ماهیة الخدمة المطلوبة

عدم تطابق الموضوع مع الحاجة المعبر عنها أو اإلخالل ببند الموضوع في أي نَّ أالتنفیذ، في حین 

ركن من أركانه، سواء تعلق هذا الغموض بطبیعة السلعة أو الخدمة أو نوعیتها أو مكوناتها أو أصالتها 

ه یستوجب قة فإنَّ فكان موضوع الص�Ďŕوأی.للنزاع من أساسهتها مجاالً أو كمیاتها، یجعل الصفقة في حد ذا

أو قابلیتها للتعیین، فیتم وصف الشيء موضوع الصفقة بذاته، تحدید الخدمات المرغوبة من وراء إبرامها 

، فإذا لم یستطاع وصف الشيء بذاته، وجب أن یوصف بجنسه ونوعه ومقداره، فإن مانعاً جامعاً وصفاً 

موضوع وبالتالي فإنَّ 250.م ذكر المقدار فیجب أن تتضمن الصفقة ما یمكن به تحدید المقدارلم یت

الصفقة یجب أن یتحدد بالطریقة التي سبق شرحها ومنه یمكن أن یشمل الملحق عملیات جدیدة تدخل 

وبمفهوم المخالفة إذا لم یكن موضوع الملحق یدخل ضمن موضوع اإلجمالي،في موضوع الصفقة 

.قة فال یجوز إبرامهالصف

251:تمدید أجل صفقة الخدمات أو اقتناء اللوازم- د

م علیها أن تقوم بعدة تالمشرع الجزائري أجاز للمصلحة المتعاقدة في حالة ما إذا تح إذا كان       

طلبات لخدمات مماثلة لدى نفس المتعامل خالل السنة المالیة الواحدة، وكانت مبالغها تفوق السقف 

وتعرض على الهیئة المختصة وتدرج فیها الطلبات المنفذة سابقاً تسویة فیما بعد لوب، أن تبرم صفقة المط

ه أجاز لها أن بالرقابة الخارجیة للصفقات خالل السنة المالیة، وٕاذا لم تتمكن أن تعرضها خالل هذه السنة فإنَّ 

الكثیر عملیات اقتناء اللوازم والخدمات من النوع مر بألتعرضها خالل السنة الموالیة للتسویة، وهذا إذا ما تعلق ا

ه من باب أولى أن یسمح المشرع للمصلحة المتعاقدة التي أبرمت صفقة فإنَّ 252،االستعمال وذي الطابع المتكرر

للطرق القانونیة المقررة في تنظیم الصفقات العمومیة أن تمدد عمومیة تتعلق بالخدمات أو اقتناء اللوازم وفقاً 

لمبدأ وهذا وفقاً ،بالصفقة للتكفل بالنفقات الضروریة لضمان مواصلة الخدمة العمومیة-بموجب ملحق-العمل 

  .طراداضحسن سیر المرفق العام بانتظام و 

249
.غال، اقتناء اللوازم، إنجاز الدراسات أو الخدماتیقصد بھا إنجاز األش-

250
.247خرشي النوي، المرجع السابق، ص-

251
الملغى 250-02، بحیث لم یكن منصوص علیھا في التنظیم 236-10، المعدل للمرسوم 23-12أضیفت ھذه الفقرة بموجب المرسوم الجدید -

252
.رجع السابق، الم236-10من المرسوم 14، 13الفقرة 06المادة -
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الملحق ینصب على عنصري الزمن والموضوع، فمن حیث والمالحظ من خالل نص المادة أنَّ 

قة، ومن حیث الموضوع زیادة الكمیة في ما یخص الخدمات أو ه یسمح بتمدید آجال تنفیذ الصفالزمن فإنَّ 

:بشروطولكن ال یسمح بهذا اإلجراء إالَّ ،ا یترب علیه أثر مالي إضافي، ممَّ )اقتناء اللوازم(التوریدات 

وتستبعد من هذا اإلجراء صفقات األشغال اللوازم،إذا تعلق األمر بصفقات الخدمات أو اقتناء -

.والدراسات

.یكون في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف التي استدعت هذا التمدیدالَّ أ -

.تكون نتیجة ممارسات مماطلة من طرفهاأالَّ -

.أّال تتجاوز هذه المدة أربعة أشهر-

:شروط إبرام الملحق-4

عها بأن یطلب إذا كانت سلطة تعدیل العقد ثابتة للمصلحة المتعاقدة كما هي ثابتة للمتعاقد م

ا كان هذا التعدیل یمس بحقوق بموجب وثیقة تعاقدیة هي الملحق، ولمَّ تعدیل العقد، وال یتأتى ذلك إالَّ 

ده المشرع الخزینة  وكذلك بالقواعد العامة للمنافسة، بل وبكل المبادئ المتعلقة بالصفقات العمومیة  قیَّ 

:بضوابط وشروط ال یمكن الخروج عنها هي

253:في اآلجال التعاقدیةأن یبرم -أ

كقاعدة عامة أوجب القانون إبرام الملحق داخل األجل التعاقدي، المحدد لتنفیذ الصفقة، واستثناءاً 

ولكن بشرط عرضها على الرقابة الخارجیة 254،اآلجال التعاقدیةبرام مالحق حتى ولو كانت خارج إأجاز 

ال یمكن إبرام الملحق "105ت علیه الفقرة األولى من المادةوهذا ما نص.القبلیة للجنة الصفقات العمومیة

."التعاقدیةوعرضه على الرقابة الخارجیة للصفقات المختصة، إال في حدود آجال التنفیذ 

ویقصد باآلجال التعاقدیة الفترة التي یغطیها العقد، بمعنى من تاریخ دخول الصفقة حیز التنفیذ 

إلى إبرام رر في بنود العقد األصلي، وعلیه ال یمكن أن تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى تاریخ نهایتها المق

المشرع والعتبارات أنَّ ایة العقد، إالَّ هلملحق قبل تاریخ دخول الصفقة حیز التنفیذ أو بعد بلوغ تاریخ نا

:رج اآلجال التعاقدیة ولكن بشروطعملیة أجاز اللجوء للملحق حتى خا

:رطإستثناءات هذا الش

253
.المرجعنفس ، الفقرة األولى105المادة -

254
.93بلحیرش سمیر، المرجع السابق، ص -
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شرط أال أكثر،أو تعدیل بند تعاقدي أو /إذا كان الملحق عدیم األثر المالي ویتعلق فقط بإدخال و-

255.یكون هذا البند یتعلق بآجال التنفیذ

دي إذا ترتب على أسباب استثنائیة، وغیر متوقعة، وخارجة عن إرادة الطرفین، اختالل التوازن االقتصا-

256.إلى تأخیر األجل التعاقدي األصليى أو أد/للعقد اختالال معتبرا و

257.إقفال الصفقة نهائیااستثنائیة،إذا كان الغرض من الملحق، بصفة -

ه ألزم المصلحة المتعاقدة من عرض أنَّ رغم أن المشرع أجاز إبرام ملحق خارج األجل التعاقدي إالَّ 

ذكور مفي حالة الشرط األول والثاني الة الملحق على الرقابة الخارجیة القبلیة للجنة الصفقات المختص

  .أعاله

:یتعدى موضوع الصفقةأالَّ  -ب

اإلدارة وهي تمارس سلطتها في التعدیل، تباشرها على نحو یراعي موضوع العقد الشك أنَّ 

یتجاوزه، فال یجوز أن تتخذ من سلطة التعدیل ذریعة، أو خطوة لتغییر موضوع العقد، األصلي وأالَّ 

المتعاقد مع اإلدارة عندما قبل التعاقد معها، والتزم بتنفیذ مضمون ذلك أنَّ .رهاق الطرف المتعاقد معهاوإ 

أقبلت اإلدارة على التغییر ه راعى في ذلك قدراته المالیة والفنیة، فإنْ العقد في آجال محددة، فإنَّ 

، ومن هنا وجب أن یكون التعدیل من ذلك قد ال یناسب المتعاقد معهاالموضوعي أو الهیكلي للعقد، فإنَّ 

ر عنه المشرع بمفهوم وهذا ما عبَّ 258.، بحیث ال یؤثر على العقد األصليحیث المدى واألثر نسبیاً 

یمكن أن تغطي  الخدمات موضوع الملحق عملیات جدیدة تدخل في موضوع الصفقة "المخالفة 

فیمكن تدخل ضمن موضوع الصفقة األصلي ه إذا كانت هذه التعدیالت الجدیدة بمعنى أنَّ 259،"اإلجمالي

.ا إذا لم تكن تشمل موضوع الصفقة األصلي فال یمكن إبرام الملحقأن یلجأ بشأنها إلى إبرام الملحق، أمَّ 

ومثال ذلك إذا كان موضوع الصفقة األصلي یتعلق بصفقة اقتناء اللوازم أو توریدات فال یمكن إجبار 

.النقل أو دراساتوفیر خدماتالمتعاقد على إبرام ملحق یتعلق بت

:یؤدي التعدیل إلى المساس الجوهري بالصفقةأالَّ  -ج

255
.المرجع السابق ،236-10الرئاسيمن المرسوم105المطة األولى من المادة -

256
.المرجعنفس ،105المطة الثانیة من المادة -

257
.المرجعنفس ،105المطة الثالثة من المادة -

258
.92بلحیرش سمیر، المرجع السابق، ص-

259
.السابق، المرجع236-10الرئاسيالفقرة الثانیة من المرسوم 103المادة -
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ومهما یكن من أمر، فإنه ال یمكن أن یؤثر ..."103وهذا ما نصت علیه الفقرة الرابعة من المادة 

ن متوقعة الملحق بصورة أساسیة على توازن الصفقة، ماعدا في حالة ما إذا طرأت تبعات تقنیة لم تك

"وخارجة عن إرادة األطراف

أي یجب أن یتساوى یساویها،زیادة الخدمات أو إنقاصها مقابل أثر مالي ویقصد بتوازن الصفقة هو 

.المصلحة مع حجم الخدمات المنقصة أو الزائدة ناألثر المالي أي المقابل الذي یأخذه المتعاقد م

:أن یخضع للرقابة - د

:في الحاالت التالیةالملحق یخضع للرقابة الخارجیة القبلیةنَّ المبدأ أ

:تتجاوز مبالغها النسب المحددة التالیة103إذا تضمن عملیات جدیدة في مفهوم المادة -

الصفقات اختصاص لجنةبالنسبة إلى الصفقات التي هي من ،من المبلغ األصلي للصفقة1-20%

.التابعة للمصلحة المتعاقدة

من المبلغ األصلي للصفقات، بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص اللجان الوطنیة 2-10%

.للصفقاتواللجان القطاعیة 

ه ال یخضع للرقابة موضوع التعدیل النسب المحددة أعاله فإنَّ یتجاوز ه إذا لم وبمفهوم المخالفة أنَّ 

.القبلیةالخارجیة 

حتى ض الملحق على الرقابة الخارجیة القبلیة للجنة الصفقات المختصة عر 260یشترط القانونكما

:كانت خارج آجال التعاقداآلتیة ولوفي الحاالت 

أو تعدیل بند تعاقدي أو أكثر، غیر البنود المتعلقة بآجال /إذا كان عدیم األثر المالي ویتعلق بإدخال و-

.التنفیذ

دي متوقعة، وخارجة عن إرادة الطرفین اختالل التوازن االقتصاإذا ترتب على أسباب استثنائیة، وغیر -

.ى إلى تأخیر األجل التعاقدي األصليأو أد/للعقد اختالال معتبرا و

261:إستثناءات عدم خضوع الملحق للرقابة

.)%20و  %10(أي  إذا لم یتجاوز النسب الذكورة أعاله-

260
.المرجعنفس 105المادة -

261
.السابقالمرجع، 236-10المرسوم الرئاسي 106المادة -
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.متعاقدةإذا كان موضوع التعدیل ال یمس تسمیة األطراف ال-

.الضمانات التقنیة والمالیة وأجل التعاقدإذا لم یمس -

:طرق إبرام الصفقات العمومیة-الثانيالمطلب 

متعاقد یتمیز إبرام العقود اإلداریة بتقیید حریة اإلدارة العامة في اختیار اإلدارة العامة في اختیار ال

.كما ال تتمتع باختیار شكل وأسالیب التعاقد. هافال تتمتع بحریة اختیار شخص المتعاقد مع.معها

رف طوعلیه تتمتع اإلدارة العامة بحریة أضیق من الحریة  التي یتمتع بها األفراد العادیون في اختیار ال

وفضال عن ذلك یقید الشارع حریة اإلدارة في اختیار 262،اآلخر في العقد وبشكل وأسالیب التعاقد

، تلزم االمتیازاء العقود التي تلعب شخصیة المتعاقد أهمیة كبیرة كعقد شخص المتعاقد معها، فباستثن

حید دة الختیار شخص المتعاقد، وهي أسالیب قانونیة ال تملك اإلدارة أن تَ أسالیب محدَّ بإتباعاإلدارة 

یة ولقد تبنت التشریعات أسلوب المناقصات كأسلوب عام إلبرام العقود اإلدار .عنها أو استبدالها بغیرها

.)الفرع الثاني(263،یلجأ إلیه في أضیق الحدود اوالتفاوض الحر استثناءً ، )الفرع األول(

:المناقصة كقاعدة عامة في إبرام الصفقات العمومیة-الفرع األول

إذا كان الشخص المتعاقد في القانون الخاص یتمتع بحریة تكاد تكون مطلقة في اختیار الطرف 

األمر یختلف بالنسبة د معه، طالما كان هذا التعاقد في حدود النظام العام واآلداب، فإنَّ الثاني الذي یتعاق

.ألشخاص القانون العام، حیث توجد ضوابط معینة  یتعین إتباعها عند اختیار من یتعاقدون معه

لتعاقد من إذ یهدف المشرع من وراء ذلك إلى ضمان تعاقد السلطات اإلداریة مع أكفأ المتقدمین ل

الناحیتین الفنیة والمالیة، وكذلك التأكد من كفالة المساواة والحیدة بین المتقدمین للتعاقد، بحیث یتم اختیار 

264.التعاقد بناء على أسباب موضوعیة دون محاباة ألحد أو تأثر بأي اعتبارات شخصیة

للمصلحة العامة هي أسلوب یقاً األهداف تحقهذه  العمومیة تضمنفي إبرام الصفقات أهم طریقةو        

إلجراء تبرم الصفقات العمومیة وفقاً "أن  ع علىت ص من 25وهذا ما نصت علیه المادة .المناقصة

."أو وفق إجراء التراضيالعامة،المناقصة الذي یشكل القاعدة 

262
.285علي خطار شطناوي، المرجع السابق، ص -

263
.286، ص نفس المرجع-

264
.527عبد الغني بسیوني عبدهللا، المرجع السابق، ص -
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اإلدارة لكي  یقوم أسلوب المناقصة على أساس ضمان وجود المنافسة بین المتقدمین للتعاقد معو        

وكذلك من الناحیة إبرامه،یمكنها اختیار أفضل العروض من ناحیة القدرة الفنیة في مجال العقد المزمع 

265.المالیة

الركن المادي لجریمة إبرام صفقة وأنَّ وعلیه سنحاول دراسة المناقصة بشيء من التفصیل خاصة 

.على مخالفة اإلجراءات المتعلقة بالمناقصةتكز أساساً عمومیة مخالفة للتشریع والتنظیم المعمول به یر 

:المناقصةتعریف -أوالً 

المتعامل اختیاردها المشرع لإلدارة، وقید بها سلطتها في المناقصة هي جملة اإلجراءات التي حدَّ 

ام العقد مع معها، وذلك بإقامة التنافس بین أكبر عدد ممكن من العارضین، بهدف الوصول إلى إبر 

266.واألفضل شروطاسعراالمناقص الذي یقدم العرض األقل 

المناقصة هي إجراء یستهدف الحصول على " :هاأنَّ ت ص ع المناقصة من 26فت المادة عرَّ و        

."عروض من عدة متعهدین متنافسین مع تخصیص الصفقة للعارض الذي یقدم أفصل عرض

هي طریقة بمقتضاها تلتزم اإلدارة باختیار أفضل من یتقدمون للتعاقد " هافها الفقه على أنَّ وعرَّ 

كما "معها شروطا سواء من الناحیة المالیة أو من الناحیة المالیة أو من ناحیة الخدمات المطلوب أداؤها

بأقل الطریقة المقررة قانونا بقصد الوصول إلى الذي یتقدم بأصلح عطاء سواء بأقل سعر أو"ها فت أنَّ رِّ عُ 

ویضیف تعریف آخر ."عطاء وبأفضل شروط مالیة وأفضل شروط من  حیث كفاء أداء العمل المطلوب

یقوم نظام المناقصة على أساس وجود عدد من الراغبین في التعاقد مع اإلدارة یتنافسون فیما " هاعلى أنَّ 

267."بینهم لتقدیم عطاءات تختار اإلدارة ألفضلها سعرا وشروطا

ة تعاریف لف الفقه الفرنسي في تعریف المناقصة، وساق فقهاء القانون اإلداري الفرنسي عدَّ واخت

268:یلينوجزها في مالها 

:تعریف موریس هوریو

265
.528، ص نفس المرجع-

266
.60ھیبة سردوك، المرجع السابق، ص -

267
.88،89صالمرجع السابق، حمد محمد حمد الشلماني، ومفتاح خلیفة عبد الحمید -

268
، ص 2005منشورات الحلبي، بیروت، سنة ،)دراسة مقارنة(عقد اإلداري وردت ھذه التعاریف في تھمیش مھند مختار نوح، اإلیجاب والقبول في ال-
489.
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، وهذا العقد مبرم بین الموظفین المختصین بالتصرف على )عقد مبرم مع عالنیة ومنافسة("

المناقصة علیه، ولكنه موقوف في نفس الوقت على اعتماد م إرساء تأساس المناقصة، والمتنافس الذي ی

."السلطات العلیا

ما إجراء نص علیه المناقصة ال تعتبر في حد ذاتها عقدا، وٕانَّ انتقد هذا التعریف على أساس أنَّ 

، لذلك یرى األستاذ جیزمن جانب الشخص المختص بذلك قانوناً القانون ألجل الوصول إلى إبرام العقد 

أن ما یقتصر دوره علىمكتب المناقصة ال یتعاقد، إنَّ للعقد، وٕانَّ تحضیریاً عمالً المناقصة لیست إالَّ أنَّ 

یقدم للسلطة المختصة بالتعاقد المرشح الذي یجب أن تلتزم اإلدارة من حیث المبدأ بالتعاقد معه تحت

.ظروف محددة

:bonnard:تعریف األستاذ بونار

المناقصة تصرف مخصص إلبرام عقود الشراء "وعرَّفها بأنَّهاأكثر منطقیة للمناقصةطرح تعریفاً 

السعر األكثر تخفیضا، وذلك في سبیل آلیته على أساس اإلرساء على المترشح الذي یقترح مالعام، وتقو 

."د مع هذا المتنافس، دون اختیار حر منها لهذا األخیرقأن تبرم اإلدارة الع

ه أوضح اآللیة التي تقوم علیها المناقصة، لكنه لم یوضح عل أساس أنَّ هذا التعریف أیضاً انتقد

السلطة المكلفة بإجراء المناقصة، كما لم یأخذ في حسبانه السلطة التقدیریة الممنوحة لإلدارة في نطاق 

.اعتماد نتائج المناقصة

:Péquignot:تعریف األستاذ

في  انیتهإن بقیت على اإلدارة،هدف إلى تسمیة المقاول الذي ستتعاقد معه المناقصة هي إجراء ی"

".العملیة التعاقدیةإتمام 

عملیة إبرام المناقصة، وكذلك  ءض بعبهویؤخذ على هذا التعریف عدم توضیح السلطة التي تن

ان یمتاز بإبراز جوانب عدم إبراز آلیة اإلسناد التلقائي الذي یشمل في الواقع جوهر المناقصة، وٕان ك

.السلطة التقدیریة لإلدارة في اعتماد أو عدم اعتماد نتائج اإلرساء

:Bénoit:یف األستاذ بینوار تع

والغایة منه إلزام اإلدارة بأن تتعاقد مع الشخص العقود،المناقصة هي إجراء یشمل أسلوبا إلبرام "

"الذي قدم أقل سعر ممكن
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،وانب القانونیة التي تتمیز بها المناقصةجه ال یبرز كل الهذا التعریف على أساس أنَّ انتقد أیضاً 

".إجراء"المناقصة بأنهاوٕان كان یحدد ماهیة المناقصة،كاالعتماد، والسلطة التي تنهض بعملیة 

:تعریف األستاذان فیدل ودیلفولفیه

بعد طرح تخفیًضا،عارض الذي قدم السعر األقل المناقصة هي إجراء یقود إلى إبرام العقد مع ال"

"ضین المتقدمینإجراء منافسة أصولیة بین كل العار 

وواضح قصور هذا التعریف الذي یتضمن فقط اإلشارة إلى المنافسة وآلیة اإلرساء على السعر 

.األقل

:Guibal:تعریف األستاذ قیبال

العام،واإلرساء غیر المفاَوض لعقود الشراء المنافسة،ة المناقصة هي إجراء قائم على أرضی"

."السعروالذي یستند في نفس الوقت على معیار وحید لالختیار هو 

وهذا التعریف كسابقه یقتصر على اإلشارة إلى بعض المقومات القانونیة للمناقصة، ویغفل 

.مقومات أخرى جوهریة

:تعریف األستاذ دو لوبادیر

المناقصة هي إجراء یتمیز بحمایة المصالح المالیة لإلدارة، بحیث یجیز لها أن تبرم العقد مع "

، وذلك على أساس قیامه بشكل جوهري على نظام عریة األكثر مالءمةالشخص الذي یتقدم بالشروط السِّ 

منوحة للسلطة اإلداریة المنافسة والعالنیة، مع موازنة اإلسناد التلقائي للمناقصة بالسلطة التقدیریة الم

."المختصة باعتماد العقد

ة تعاریف للمناقصة عجزت عن وضع تعریف جامع مانع لها وهذا من طبیعة هناك عدَّ إذن نالحظ أنَّ 

:هناك بعض العناصر المشتركة بین كل التعاریف كأساس تقوم علیه المناقصة وهيأنَّ الفقه، إالَّ 

  .العقدبل إبرام المناقصة إجراء أساسي ق-

.المناقصة تقوم على مبدأ المنافسة و العلنیة-

.المناقصة تحتاج إلى اعتماد من السلطة المختصة-

:أشكال المناقصة-ثانیاً 
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وتكون في ،یمكن أن تكون وطنیة أو دولیةلصفقات العمومیة االمناقصة كطریقة من طرق إبرام 

269.أو المزایدة أو المسابقةشكل االستشارة االنتقائیة تأخذأو مفتوحة أو محدودة شكل مناقصة 

:المناقصة المفتوحة-1

:تعریف المناقصة المفتوحة -أ

استثناء،المناقصة المفتوحة هي مناقصة توجه إلى كل المتنافسین بدون حصر أو تخصیص أو 

تقدیم الشروط وبالتاليبحیث یحق للجمیع سحب دفاتر االستثناء،ما كان هذا التخصیص أو أيٌّ 

270.عروضهم للمشاركة في المناقصة

المناقصة المفتوحة هي إجراء "هاالجدید المناقصة المفتوحة على أنَّ التنظیم من 29فت المادة عرَّ و        

القدیم التنظیم من 24وهو نفس التعریف الوارد بالمادة "مؤهل أن یقدم تعهدامرشحأي یمكن من خالله 

.الملغى

شروط المناقصة متوافرة المناقصة مفتوحة لكل من یرید التقدم بعرضه طالما أنَّ وبهذا المعنى فإنَّ 

، أي یقتصر اإلعالن عنها داخل الجزائر فقط وقد تكون )داخلیة(فیه، وهذه المناقصة قد تكون وطنیة 

271.واحدوقد تكون وطنیة ودولیة في آنٍ )خارجیة(دولیة 

اشتراطاتة المفتوحة هي التي یفتح فیها باب المنافسة أمام الجمیع، دون قیود أو فالمناقص

على التعاقد مع اإلدارة أن خاصة یجب أن تتوفر في من یتقدم بعطائه، فیكون لكل من یجد نفسه قادراً 

الخدمات ومستوىالتقنیةالفنیة و اصفات و یتقدم بعرضه الذي یقدم فیه السعر الذي یقبل التعاقد به، والم

272.التي یمكنه إنجازها

متد إلى تعلى المتعاملین الوطنیین فقط بل یمكن أن  ةمقصور  تالمناقصة المفتوحة لیسكما أنَّ 

متعاملین أجانب وهذا حسب طبیعة المناقصة والخدمات المطلوبة، ویقصد بالمتعامل األجنبي في اختیار

یر الكائنة بالجزائر والتي تقدم ضمانات ذات طابع الجزائري المؤسسات األجنبیة غت ص ع مفهوم 

حكومي وكفالة حسن التنفیذ في حال تعذر تقدیم ضمانات من دولته، وأخرج المشرع الجزائري المؤسسات 

273.األجنبیة الكائنة في الجزائر من إطار مفهوم المتعامل األجنبي

269
.، المرجع السابق236-10من المرسوم الرئاسي 28المادة -

270
.176خرشي النوي،  المرجع السابق، ص -

271
.، المرجع السابق236-10الرئاسيمن المرسوم28المادة -

272
.62،63ھیبة سردوك، المرجع السابق، ص -

273
.64، ص نفس المرجع-
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:مزایا وعیوب المناقصة المفتوحة - ب 

:المزایا-

ن هذا الشكل من أشكال المناقصة بسبب عدم محدودیته أكبر قدر من المشاركة، وبالتالي یضم

یضمن أوسع ما یمكن توفیره من درجات االحترام للمبادئ العامة للصفقة العمومیة المتعلقة بالشفافیة 

وهي بهذا وسیلة الختیاٍر عادل274.وحریة المنافسة، وسهولة المشاركة للوصول للطلبیة العامة

275.ومنصف

:العیوب-

ذلك  ،ما تضمنه هذه الصیغة من سعة مشاركة ال یؤدي بالضرورة إلى أكبر قدر من المنافسةإنَّ 

كثیر من العروض یمكن أن تصل إلى المصلحة المتعاقدة، غیر مفتوحة فإنَّ  ةه عندما تكون المناقصأنَّ 

أو صادرة عن ،ب كلیة لمتطلبات المشروعأو تستجی،هذه العروض قد ال تكون كلها مطابقةأنَّ 

من عیوب هذا الشكل هو ولذلك فإنَّ .مؤسسات تملك القدرات التقنیة والمالیة الضروریة إلنجاز المشروع

ا یستلزم إجراءات ومقارنات بحجم یأخذ من وقت وضع أمام المصلحة المتعاقدة عروض بعدد أكبر، ممَّ 

276.ضرورة على حصول منافسة أوسع، وبالتالي على عرض أحسنالمصلحة المتعاقدة، دون أن یفید بال

:المناقصة المحدودة-2

لتقدم بعطائه دون قید أو ل إذا كانت المناقصة المفتوحة موجهة إلى كل متعامل یرى نفسه قادراً 

في فئة المناقصة المحدودة هي عكس ذلك بحیث تمارس اإلدارة سلطتها التقدیریةمن اإلدارة فإنَّ شرط

، المرشحینالمتعاملین الذین یمكنهم تقدیم عطاءاتهم وهذا بوضع قیود وشروط مسبقة یستلزم توافرها في 

قد تكون هذه الشروط فنیة  أو موضوعیة  حسب طبیعة المشروع واألهداف التي تسعى اإلدارة إلى 

.تحقیقها

قصة في الحاالت التي تتطلب درجة وتلجأ المصلحة المتعاقدة إلى هذا الشكل من أشكال المنا

معینة من الكفاءة أو الخبرة، وتحدد اإلدارة الشروط والمؤهالت الخاصة التي تتطلبها بصورة مفصلة في 

دفاتر الشروط الخاصة بالصفقة، وبذلك تتمكن المصلحة المتعاقدة من التأكد من الكفاءة الفنیة والمهنیة 

277.العالیة للمتنافسین

274
.176، ص السابقخرشي النوي، المرجع -

275
- M.Sabri, K.Aoudia, M.Lallem, op-cit, p77.

276
.177خرشي النوي، المرجع السابق، ص-

277
.65ص،ھیبة سردوك، المرجع السابق-
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المناقصة المحدودة هي إجراء "ها الجدید المناقصة المحدودة على أنَّ التنظیم من 30ت المادة فعرَّ و        

للمرشحین الذین تتوفر فیهم بعض الشروط الدنیا المؤهلة التي تحددها ال یسمح فیه بتقدیم تعهد إالَّ 

  .ىمن القانون الملغ25وهو نفس التعریف الوارد بالمادة "المصلحة المتعاقدة مسبقا

فیها للمناقصة تكونرف في بعض التشریعات المقارنة بالمناقصة المقیدة، وهي صیغة خاصة عْ وتُ 

نظرًا للضمانات المهنیة والمالیة حون الذین اختارتهم اإلدارة المرشَّ المنافسة مقیدة بحیث ال یدخلها إالَّ 

تتمیز اإلدارة في نطاق المناقصة و  278.صةمحل العقد یكون ذا طبیعة تقنیة خاموها، وذلك ألنَّ التي قدَّ 

، وتبرر هذه السلطة التقدیریة على بالسلطة التقدیریة في تحدید المرشحین للدخول في المنافسةالمحدودة 

أساس وجود أداءات ذات أهمیة خاصة تستوجب تقدیرًا حرًا من جانب اإلدارة لألهلیة التقنیة للمتنافسین 

كفي أن تفرض شروط عامة للمنافسة، بل یجب أن تمارس اإلدارة في هذا ه ال یالمحتملین، وبذلك فإنَّ 

لتنفیذ  ةالنطاق سلطة تقدیریة لكي تستبعد بقرار فردي كل مرشح ال یكون على مستوى الكفاءة المطلوب

279.مثل هذه األداءات ذات الحساسیة الخاصة

ها ال تعطیها الحق أنَّ ها بالمنافسة إالَّ المسبق لمن یحق لهم الدخول فیاالختیارفاإلدارة لها سلطة 

في جمیع أنواع عاماً ءاً التساوي بالمنافسة یعتبر مبدألنَّ .في تجاوز فرص المنافسة بین المناقصین

المناقصة تكون محدودة في عملیة اختیار من یدخل فیها وبالتالي فإنَّ .المناقصات فهو من النظام العام

280.المنافسة بین المتقدمین إلیهاوتكون غیر محدودة في عملیة

المنافسة المناقصة المحدودة تختلف عن المناقصة المفتوحة في أنَّ وفي التشریع الجزائري فإنَّ 

غیر أن هذه المحدودیة في المناقصة ال تعني توجیهها إلى فئة توجه لفئة معینة بعینها دون غیرها،

281.ما فقط بصفاتهامعروفة بذواتها، وٕانَّ 

خرجها عن نطاقها القانوني وتتعسف في تُ استعمال اإلدارة لهذه السلطة التقدیریة قد وباعتبار أنَّ 

.على هذا األساس وجدت ضمانات قانونیة وأخري قضائیة لمواجهة اإلدارة في تعسفها،استعمالها

بخصوص الرئاسي، من المرسوم41هو ما نصت علیه المادة ومن بین الضمانات القانونیة 

هي اختصاص أصیل للمصلحة المتعاقدة، وهي وحدها فإبرام الصفقة العمومیة وتحدید شروطها طریقة 

حث عن الشروط األكثر مالءمة  لتحقیق األهداف لبا نَّ إ" ،التي تحدد الطریقة والكیفیة، وشروطها

278
.في التشیع الجزائرياالنتقائیةة وتتشابھ ھذه المناقصة مع االستشار.531مھند مختار نوح، المرجع السابق، ص -

279
.537، ص المرجعنفس-

280
.69، ص 1999سنة األردن، محمود خلف الجبوري، النظام القانوني للمناقصات العامة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، -

281
.177خرشي النوي، المرجع السابق، ص -
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ویدخل هذا .یفیة إبرام الصفقاتالمسطرة للمصلحة المتعاقدة  في إطار مهمتها، هو الذي یحدد اختیار ك

."االختیار ضمن اختصاصات المصلحة المتعاقدة التي تتصرف طبقا ألحكام هذا المرسوم

ولكن المشرع في إطار هذا االختیار أجبر المصلحة المتعاقدة أن تبرر وتعلل اختیارها عند كل 

.ت إلى هذه الطریقة دون األخرىسبب لماذا لجأرقابة تمارسها أي سلطة مختصة، أي علیها أن تُ 

والسیما تلك مبادئ الصفقات العمومیة من بین الضمانات القانونیة هي تلك المتعلقة بأیضاً 

.، والقبول على درجتینالمتعلقة بالعالنیة واإلشهار الصحفي

والتي صة المحدودة في مجال المناقلرقابة لممارسة القضاء اإلداري الضمانات القضائیة ومن بین 

:على مستویینتمارس 

:إلى المناقصة المحدودةللجوء غیر المشروع ا -أ

مسألة اللجوء إلى المناقصة المقیدة أو المحدودة تعتبر مسألة مالءمة متعلقة أساسًا بأسباب إنَّ 

نسي ألول وهلة إلى تقریر عدم ا دفع مجلس الدولة الفر تقنیة، یمكن لإلدارة أن تثیرها في كل وقت، ممَّ 

مجلس الدولة الفرنسي قد غیر أنَّ .بسبب االنحراف بالسلطةالتعقیب على قرار اإلدارة بهذا الشأن، إالَّ 

،)المحدودة(جوء إلى المناقصة المقیدة لفرض رقابته فیما بعد على وجود األسباب التي تدعیها اإلدارة لل

تقنیة من شأنها أن تدفع اإلدارة إلى ب من حیث إنها تشكل ظروفاً وعلى التكییف القانوني لهذه األسبا

282.اتخاذ قرار تقیید المنافسة

:االستبعاد غیر المشروع ألحد المتعهدین الذین تتوافر فیهم الشروط المطلوبة -ب

إذا كان وزن المناسبة وتقدیرها یهرب من نطاق الرقابة القضائیة في نطاق قبول المرشحین 

ذلك لم یمنع مجلس الدولة الفرنسي من تطبیق القواعد العامة  التي ال تتناقض دخول للمنافسة، إّال أنَّ لل

قرارات رفض الترشیح المشوبة بعیوب مع مقتضیات هذه السلطة التقدیریة، فقد حكم هذا المجلس بأنَّ 

على أسباب غیر موجودة تتعلق باالختصاص أو باإلجراء تكون باطلة، وكذلك إذا بني قرار االستبعاد

ار رفض الترشیح باطًال، إذا كان مشوبًا بعیب االنحراف بالسلطة، وذلك حین یقرر ر یكون ق، وأیضاً مادیاً 

283.في غیر مصلحة المرفق المتعلقة بالطبیعة الخاصة للعقد محل المناقصة

282
.543ق ص مھند مختار نوح، المرجع الساب-

283
.543، ص السابقالمرجعمھند مختار نوح،-
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، إذا ترتب غیر المشروعتبعاد م بترتیب مسؤولیة اإلدارة بسبب االسوأخیرًا، فإن مجلس الدولة سلَّ 

284.علیه أي ضرر

:االستشارة االنتقائیة-3

:االنتقائیةتعریف االستشارة  -أ

-12من المرسوم الرئاسي 06والمعدلة بالمادة ،236-10من القانون الجدید31فت المادة عرَّ 

ص لهم بتقدیم عرض فیه هم االستشارة االنتقائیة هي إجراء یكون المرشحون المرخ"ها على أنَّ 23

."المدعوون خصیصا للقیام بذلك بعد انتقاء أولي

عندما یتعلق یتم اللجوء إلى هذه الطریقة إالَّ◌َ  ه الأنَّ وأضافت الفقرة الثانیة من نفس المادة على 

285.أو ذات أهمیة خاصة/األمر بعملیات معقدة و

یمكن للمصلحة المتعاقدة القیام باستشارة "ه ادة  على أنَّ المنفس أضافت الفقرة الرابعة من كما 

مباشرة للمتعاملین االقتصادیین المؤهلین والمسجلین في قائمة مفتوحة تعدها المصلحة المتعاقدة على 

أو عملیات اقتناء /أساس انتقاء أولي، بمناسبة إنجاز عملیات هندسیة  مركبة أو ذات أهمیة خاصة و

".وفي هذه الحالة یجب تجدید االنتقاء األولي كل ثالث سنوات.ع تكراريلوازم خاصة ذات طاب

وأخیراً ومجالها ن شروط اللجوء إلیها بیَّ و االستشارة االنتقائیة ف عرَّ النص نالحظ أنَّ وبهذا 

لمنافسة بینهم، االستشارة االنتقائیة تمر بمرحلتین أساسیتین هما انتقاء أولي ثم اوبالتالي فإنَّ .تهااإجراء

.ولكل مرحلة شروطها ومجالها

:مراحل االستشارة االنتقائیة -ب

:االنتقاء األولي:المرحلة األولى

تعتبر االستشارة االنتقائیة شكل من أشكال المناقصة وهي بالتالي طریقة من طرق التعاقد 

خاصة بها، زیادة عن إجراءاتبها المشرع للمصلحة المتعاقدة في مجال الصفقات العمومیة وخصَّ 

.اإلجراءات العامة المتعلقة بالمناقصة

، مسبقاً المرشحینلها بسلطة انتقاء االعترافمن الحریة تتمثل في وتكفل هذه الطریقة لإلدارة قدراً 

رضین وبحكم طبیعة ابحكم ما تملكه من معلومات عن هؤالء العكمرحلة أولى ودعوتهم لتقدیم عروضهم 

284
.543، ص نفس المرجع-

285
.المرجع السابق، 236-10من المرسوم الرئاسي 31الفقرة الثانیة من المادة -
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،إلى هذا اإلجراء بمناسبة كل عملیة اإلدارةأن تلجأ :وتتم هذه العملیة بطرقتین286،خدمة موضوع العقدال

.دون دعوة متنافسین آخرینأو أن تضع قائمة مسبقة تلجأ إلیها خصیصًا 

287:االستشارة االنتقائیة بدون قائمة معدة سلفا-1

تعبیر، فبعد اإلعالن عن المناقصة یقدم وهي استشارة تتم بطریقة غیر مباشرة إن صح ال

المرشحون ترشیحاتهم للمصلحة المتعاقدة التي تختار من بین هذه الترشیحات مجموعة من المتعاملین 

لیتم اختیار مجموعة من المرشحین هم فقط ،السیما في دفتر الشروط،حسب الشروط المطلوبة مسبقاً 

ة عند اإلعالن عن ة، وهكذا تتكرر العملیة كل مرَّ المرخص لهم بتقدیم عروضهم ومواصلة المنافس

ستدعائهم في كل ویتم امسبقة الطریقة، دون أن تسجل أسماء هؤالء المرشحین في قائمة بهذهمناقصة 

ت ص ع من 31من المادة األولى الفقرة  صت علیهنوهذا ما .د قائمة عند كل عملیةعِ بل تُ ،عملیة

هي إجراء یكون المرشحون المرخص لهم بتقدیم عرض فیه هم المدعوون االستشارة االنتقائیة "ها بنصِّ 

عملیات هو الویضیف نص المادة أّن مجال هذه االستشارة ."خصیصا للقیام بذلك بعد انتقاء أولي

العملیات المعقدة أو ذات أهمیة لم یحدد ما هيالجزائري المشرع لكن و   ،أو ذات أهمیة خاصة/معقدة وال

المتعلق بتصنیف منشآت البناء حسب درجة التعقید لدفع 1بالرجوع إلى الملحق رقم نَّه إالَّ أ، خاصة

یتضمن كیفیات ممارسة 1988بالقرار الوزاري المشترك لسنة المنصوص علیه أجور االستشارة الفنیة، 

ة عن ذلك شكل البناء المعقد وقدم أمثل)الفئة ه(تنفیذ األشغال في میدان البناء وأجر ذلك، حدَّد في 

مترًا، وبالنسبة لإلدارات هي 50وتتمثل في البناء بالنسبة للسكن هي تلك التي یتجاوز علوها أكثر من 

، وفي مجال تلك المتعلقة بالوزارات، والتمثیلیات الدیبلوماسیة، مقرات الشركات ذات النشاطات الدولیة

سریر، 240الصحیة الجامعیة ألكثر من التربیة أهم الجامعات والمدارس، وفي مجال التجهیزات المراكز

، وفي مصلٍ 10.000ارات دولیة، مساجد ألكثر من طمتكاملة، م ىمركبات أولمبیة هامة، مراكز كبر 

والحقیقة أنَّ هذا التصنیف إذا كان جائزًا في سنة 288،مجال الخدمات فنادق خارجة عن أي تصنیف

.عد كذلك الیومیفترة، فإنَّه لم نظرًا لقلة اإلمكانیات والكفاءات في تلك ال1988

تخص المصلحة المتعاقدة لیست حرة في اللجوء إلى هذه الطریقة بحیث یجب أن تكون أوالً 

ت من قبل دراسات أو مخطط ، ثم یجب علیها أن تكون قد أعدَّ خاصةأو ذات أهمیة /وعملیات معقدة 

:ة على أساسمعدَّ عمل ووضعت به مواصفات تقنیة مفصلة 

286
.130الطبعة الثالثة، المرجع السابق، ص عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة،-

287
.، المرجع السابق236-10من المرسوم الرئاسي 31ادة الفقرة الثانیة من الم-

288
ربیع األول 15یتضمن كیفیات ممارسة تنفیذ األشغال في میدان البناء وأجر ذلك، ج ر مؤرخة في 1988مایو15قرار وزاري مشترك مؤرخ في -

.، المعدل والمتمم1479ھجریة، ص 1409
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.تسعى المصلحة المتعاقدة بلوغهامقاییس أو نجاعة -

.برنامج وظیفي، استثناء، إذا لم تكن المصلحة المتعاقدة قادرة على تحدید الوسائل التقنیة لتلبیة حاجاتها-

االنتقائیةلالستشارةالمشرع الجزائري أورد القاعدة العامة بتمعن نستنتج أنَّ 31قراءة المادة إنَّ 

مجالها هو العملیات المعقدة أو ذات أهمیة خاصة فقط وشروط اللجوء إلیها وٕاجراءاتها بحیث أوضح أنَّ 

ه أجاز هو أنَّ واالستثناءویكون اللجوء إلى هذا المجال على أساس مواصفات تقنیة أو برنامج وظیفي، 

ا بوضع قائمة مسبقا لهؤالء وهذ االقتصادیینالمتعاملین الستشارةللمصلحة المتعاقدة أن تلجأ مباشرة 

.تدعوهم فیما بعد لتقدیم عروضهمالمتعاملین

289:ة سلفاً بموجب قائمة معدَّ االنتقائیةاالستشارة-2

بحیث تقتصر على االستشارة االنتقائیة بموجب قائمة معدة سلفًا هي استشارة محدودة جدًا، 

یتم استشارتهم دون ضعتها المصلحة المتعاقدة و متعاملین اقتصادیین معینین من قبل بموجب قائمة 

عن القاعدة العامة  ااستثناءً ویتم دعوتهم لتقدیم ترشیحاتهم بمناسبة كل عملیة من هذا النوع، وهذا غیرهم 

مع توافر -دون استثناء ما یبقى المجال مفتوح لكل المتعاملین وٕانَّ التي ال توضع فیها قائمة مسبقاً 

  .-ىالشروط المطلوبة األخر 

أو عملیات اقتناء /إنجاز عملیات هندسیة مركبة أو ذات أهمیة خاصة وهذه االستشارةوتخص

.تكراريلوازم خاصة ذات طابع 

ه بعد أن في غایة من األهمیة ، بحیث أنَّ أثارت مشكلة 31غیر أن الفقرة األخیرة من المادة 

طبیق االستشارة االنتقائیة  ویتعلق األمر بعملیات معقدة نصت الفقرة األولى من نفس المادة على مجال ت

إذا كان األمر یتعلق بإنجاز عملیات هندسیة مركبة أو ذات أهمیة ، وأیضاً أو ذات أهمیة خاصة/و

تحدد قائمة "ه نصت الفقرة األخیرة على أنَّ .أو عملیات اقتناء لوازم خاصة ذات طابع تكراري/خاصة و

أعاله، 31تكون موضوع استشارة انتقائیة كما هو منصوص علیه في المادة المشاریع التي یمكن أن

".بموجب قرار مشترك بین مسؤول الهیئة الوطنیة المستقلة أو الوزیر المعني والوزیر المكلف بالمالیة

ر باقي ولم یذكالهیئة الوطنیة المستقلة والوزیر المعني فقط المشرع لم یذكر إالَّ .فالسؤال المطروح

الفقرة ما ، خاصة وأنَّ 236-10من المرسوم الرئاسي 02المصالح المتعاقدة المنصوص علیها بالمادة 

یمكنهم الهیئة الوطنیة المستقلة والوزیر المعني والوزیر المكلف بالمالیة ا تنص على أنَّ قبل األخیرة أیضً 

هذه  فهل یعني ذلك أنَّ اس البرنامج الوظیفي،للمرشحین في حالة  االستشارة االنتقائیة على أسحاً نَ دفع مِ 

289
.، المرجع السابق236-10لرئاسيامن المرسوم31الفقرة الثالثة من المادة -
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الهیئات فقط هي التي یلزمها القانون بتحدید قائمة المشاریع المعنیة  باالستشارة  االنتقائیة وباقي 

بقى كل المجاالت مفتوحة لالستشارة توبالتالي ،المصالح المتعاقدة غیر معنیة بذلك أي بتحدید القائمة

المصالح فقط هي التي یمكنها استعمال االستشارة االنتقائیة وباقي المصالح ال  هذه أم أنَّ  ؟االنتقائیة

یمكنها ذلك؟ بمعنى استبعاد الوالیات والبلدیات والمؤسسة العمومیة ذات الطابع اإلداري ومراكز البحث 

  .إلخ....العمومیةوالمؤسسات 

التالي كل المصالح المتعاقدة یمكنها القاعدة جاءت عامة وبمن خالل صیاغة النص یفهم منه أنَّ 

ت على اإلجراءات المستعملة في االستشارة نصَّ 32استعمال االستشارة االنتقائیة بدون استثناء والمادة 

الوطنیة المستقلة أو اإلدارة العمومیة الهیئة نَّ أ 32االنتقائیة وبالتالي یفهم من الفقرة األخیرة من المادة 

فقط من یلزمهم القانون بوضع قائمة باسم المشاریع المعنیة باالستشارة  اني همممثلة في الوزیر المع

كل وزارة من الوزارات لها أن تحدد قائمة المشاریع الخاصة بها والتي تخضع وبالتالي فإنَّ .االنتقائیة

مشاریع صدرت بعض القرارات اإلداریة عن بعض الوزارات  تحدد قائمة اللالستشارة االنتقائیة، وفعالً 

دت بموجب قرار مشترك بینها وبین وزارة المالیة  المعنیة باالستشارة منها وزارة السكن والعمران التي حدَّ 

290.أو  إنجاز تجمعات مدمجة للسكنات والتجهیزات المرافقة/المشاریع المتعلقة بدراسة و

آالف وحدة )5(إلى خمسة )2(ین وام المشاریع المعنیة بإجراء االستشارة االنتقائیة ، ألفویشمل قِ 

ویمكن أن یدخل ضمن هذه الفئة المشاریع الكبرى مثل إنجاز السدود، 291.سكنیة وتجهیزاتها المرافقة

292.أشغال األنفاق، األشغال الفنیة ذات الحجم الكبیر،أرضیة المطارات والطرق السریعة

:المنافسة فیما بینهم-الثانیةالمرحلة 

أو هو مبدأ المنافسة 236-10المرسوم الرئاسي مبادئ التي نص علیها المشرع بموجب أهم ال إنَّ 

الموسع  اإلعالن ،هذاكما عبر عنه المشرع الجزائري بمبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة ویقتضي 

.293العموميوالذي یكون عن طریق وسائل اإلعالم الواسعة االنتشار وكذا في نشرة المتعامل للصفقة

ما كانت العروض واسع كلَّ انتشاروفي جرائد ذات ما كان اإلعالن عن المناقصة موسعاً كلَّ و        

للمدة القصیرة التي المقدمة كثیرة، ولكن في بعض الحاالت لسبب أو آلخر تكون العروض قلیلة نظراً 

وع من الصفقات قلیل، كأن یكون المهتمین بهذا النیظهر فیها اإلعالن في الجرائد، أو لطبیعة الصفقة،

290
، یحدد قائمة المشاریع التي یمكن أن تكون موضوع استشارة انتقائیة، ج ر 2013ینایر سنة 07المادة األولى من القرار الوزاري المشترك مؤرخ في -

.2013ینایر 13في  ، مؤرخ02عدد رقم 
291

، یحدد قائمة المشاریع التي یمكن أن تكون موضوع استشارة انتقائیة،2013ینایر سنة 07من القرار الوزاري المشترك مؤرخ في،المادة الثانیة-
.المرجع السابق

292
- M.Sabri, K.Aoudia, M.Lallem, op-cit, p79.

293
.وما یلیھا103أنظر مرحلة اإلعالن عن المناقصة، ص االستشارةلمزید من الشرح حول اإلعالن عن -
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ین ذالمشرع الجزائري اشترط أن یكون عدد المرشحین الأو شروط الترشح غیر متوفرة في المهتمین، فإنَّ 

ه یشترط إعادة العملیة من تم انتقاؤهم األولي ال یقل عن ثالثة، وفي حالة عدم بلوغ هذا العدد فإنَّ 

295،د حتى وٕاذا كانت العروض أقل من ثالثةفیما بعالعملیةبعد إعادة اإلجراء تتواصلو  294.جدید

بمعنى ،واشترط المشرع في هذه الحالة أن یستجیب العرض المختار لمتطلبات النوعیة واآلجال والسعر

ه حتى المشرع لم یلزم المصلحة المتعاقدة إبرام العقد مع أحد المرشحین الذین قدموا عروضهم بل أنَّ أنَّ 

للمصلحة في كل الشروط القانونیة المطلوبة في دفتر الشروط، فإنَّ في حالة ما إذا كان العرض یستو 

وال یمكن إجبار المصلحة .المتعاقدة أن ترفض العرض إذا لم یستجیب لمتطلبات النوعیة واآلجال والسعر

.المتعاقدة على إبرام العقد

:خاصة باالستشارة االنتقائیةإجراءات  -ج 

أو بدون القائمة ة االنتقائیة سواء عن طریق وضع قائمة مسبقاً مهما كانت طریقة االستشار 

، بحیث یتم دعوة المرشحین الذین تم انتقاؤهم األولي، طبقاً اإلجراءات الالحقة هي نفسهاالمسبقة فإن 

، في مرحلة أولى، برسائل استشارة، إلى تقدیم عروضهم التقنیة األولیة، دون العروض 31ألحكام المادة 

،كتابیاً أن تطلب الشروط،یمكن للجنة تقییم العروض بالنسبة للعروض التي تراها مطابقة لدفتر و  .المالیة

296.من المرشحین تقدیم توضیحات أو تفصیالت بشأن عروضهمالمتعاقدة،بواسطة المصلحة 

یم تضم أعضاء لجنة تقیموسعةتنظیم اجتماعات أجاز المشرع الجزائري للمصلحة المتعاقدةكما 

كما 297.تتوج بتحریر محاضر یوقعها جمیع الحاضرینلذلك،العروض وكذا خبراء إذا استدعت الضرورة 

تؤدي ، بشرط أالَّ تقدیم المرشحین لتوضیحات وتفصیالت عن عروضهم كتابیاً االجتماعاتأجاز أثناء 

ال یتجزأ من ءاً هذه التوضیحات إلى تعدیل العروض بصفة أساسیة، وتكون هذه التوضیحات المكتوبة جز 

.عروضهم

بعد هذا تقوم لجنة تقییم العروض بإقصاء العروض التي ال تستوفي الشروط الضروریة والسیما 

والمؤكدة في دفتر 31متطلبات البرنامج الوظیفي أو المواصفات التقنیة المنصوص علیها بالمادة 

.الشروط

المقبولین والذین استوفت عروضهم التقنیة األولیة بعد اختیار لجنة تقییم العروض للمرشحین 

دفتر أساسالشروط القانونیة والمطابقة، یدعى هؤالء لتقدیم عرض تقني نهائي، وعرض مالي على 

294
.، المرجع السابق236-10من المرسوم الرئاسي 32من المادة الفقرة الرابعة -

295
.نفس المرجع،32الفقرة الخامسة من المادة -

296
.السابقالمرجع، 236-10المرسوم الرئاسي ، 32من المادة 2الفقرة -

297
.، نفس المرجع32الفقرة الثالثة من المادة-
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ر تقدیم ثالشروط المعدل عند الضرورة، ومؤشر علیه من قبل لجنة الصفقات المختصة، على إ

.التوضیحات المطلوبة أثناء المرحلة األولى

المشرع في االستشارة االنتقائیة یتم تقدیم فیها عرض تقني أولي ثم عرض وعلیه نستخلص أنَّ 

.تقني نهائي وعرض مالي، عكس باقي أنواع المناقصات أین یكون فیها عرضین فقط تقني ومالي

وهذا خارج كما أجاز المشرع للجنة تقییم العروض االستعانة بخبرة متخصصة في المجال المعني

.أعضاء اللجنة ویستحسن أن یكونوا جزائریین یتم تعیینهم لهذا الغرض

:المزایدة-4

وتستخدم الغیر،حالة ما إذا أرادت اإلدارة تنفیذ أعمال معینة عن طریق المناقصة فيتستخدم 

إلى الغیر سواء عن أي إذا أرادت اإلدارة أن تتصرف في بعض ممتلكاتهاالعكسیة،المزایدة في الحالة 

298.طریق البیع أو اإلیجار

ویكون ذلك عادة إذا .فاألولى تستهدف اختیار من یتقدم بأقل عطاء،المناقصة عكس المزایدةو        

أرادت اإلدارة القیام بأعمال معینة كأشغال عامة مثال أما الثانیة فترمي إلى التعاقد مع الشخص الذي 

299.رادت اإلدارة مثال أن تبیع أو تؤجر شیئًا من أمالكهایقدم أعلى عطاء، وذلك إذا أ

المزایدة هي اإلجراء "على أنَّ 236-10من المرسوم 33نصت المادة وفي التشریع الجزائري 

وتشمل العملیات البسیطة من النمط ثمنا،للمتعهد الذي یقدم العرض األقل الذي تمنح الصفقة بموجبه 

."المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائريالعادي وال تخص إال 

المشرع الفرنسي لم ینظم المزایدة في قانون الصفقات العمومیة بوصفه یحكم العقود التي تؤدي 

إلى تحقیق الشراء العام، بینما المزایدة باعتبارها أسلوبًا إلبرام عقود البیع التي تكون اإلدارة طرًفا فیها،

R1290وهذا بموجب المادة لدولة الذي أباح التصرف بأموال الدولة الخاصة،مها قانون أمالك انظَّ 

ونفس ،..."من مال الدولة الخاص یجب أن یتم بناء على مزایدة عامةضالتصرف بعقار یقع "بنصها 

300.المبدأ لبیع المنقوالت التي تعتبر من أموال الدولة الخاصة

298
.123أنس جعفر، المرجع السابق، ص-

299
.226الطماوي، المرجع السابق، ص سلیمان-

300
.، مھند مختار نوح، المرجع السابق 491ص 3أنظر تھمیش رقم -
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ولكن باعتبار 301ما یسمى بقانون المناقصات والمزایداتالمزایدة وردت فيمصر فإنَّ  ا فيأمَّ 

أو باستغالل العقارات ولیس باالنتفاع،المزایدة كأسلوب لبیع وتأجیر العقارات والمنقوالت والترخیص 

أمَّا "قانون المناقصات والمزایدات"، فالمشرع المصري أعطى للقانون تسمیةالمناقصةكشكل من أشكال 

302.، أي بدون تنظیم للمزایدات"تنظیم الصفقات العمومیة"سماه المشرع الجزائري  ف

ها من الئحة العقود اإلداریة النافذة بأنَّ 08 رقم فها المشرع  اللیبي بموجب المادةوفي لیبیا عرَّ 

وتجري لبیع األشیاء، وتتم عن طریق تقدیم عطاءات للشراء أو بطریق المناداة للوصول :المزایدة العامة"

303."إلى أعلى األسعار

المشرع الجزائري استعمل مصطلح المقارنة فإنما یمكن مالحظته من خالل التشریعات إنَّ 

فمفهوم المزایدة یستعمل عادة عندما تقوم اإلدارة ببیع ممتلكاتها بالمزاد العلني محله، المزایدة في غیر 

التشریعات المقارنة استعملت هذا و  304.سعروبالتالي یتم تخصیص ذلك للمتنافس الذي یقترح أعلى 

ا ذوه-أي إدخال أموال لذمتها المالیة ولیس إخراج أموال ،ا تكون بصدد بیع أشیاءلمَّ أیضاً المصطلح 

، ووضعت هذه التشریعات نصوص دقیقة  تحدد إجراءات المزایدة وكیفیة استعمالها إلى -هو األصح

واستعمل المزایدة كشكل من مغایراً المشرع سلك مسلكاً جزائري فإنَّ ا في التشریع الأمَّ غایة إرساء المزاد،

33واكتفى بالنص علیها بمادة واحدة فقط وهي نص المادة إجراءاتهاأشكال المناقصة، دون أن یحدد 

المزایدة هي اإلجراء الذي تمنح "ت على أنَّ فنصَّ ،فقط للمزایدة ومجال تطبیقهاالتي أعطت تعریفاً 

مجالها العملیات البسیطة من النمط العادي و ......موجبه للمتعهد الذي یقدم العرض األقل ثمناً الصفقة ب

."المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائريوال تخص إالَّ 

أراد به المشرع في الغالب ،)المزایدة(فتسمیة هذا الشكل من أشكال المناقصة على هذا النحو 

ارة هي المشتري، بمفهوم النصوص والتنظیمات المتعلقة بالصفقات العمومیة، الوضع الذي تكون فیه اإلد

المعقول هنا أن تلجأ اإلدارة إلى تخصیص الصفقة إلى المتعامل ولكون اإلدارة في وضع المشتري  فإنَّ 

305.من المرسوم الرئاسي33، وهو ما ذهبت إلیه المادة الذي قدم أقل سعراً 

لیه اإلدارة في حالة كونها إا الوضع اآلخر، الذي یمكن أن تلجأ ل أیضً یدخل ضمن هذا الشك

ح تسمیة هذا الصنف باسم المزایدة، مثل العملیات التي تقوم بها البلدیات في كراء ، وهنا یصِّ بائعاً 

301
، والئحتھ التنفیذیة 1998مایو سنة 8في ) مكرر(19، ج ر العدد المناقصات والمزایدات المصريقانون تنظیم بإصدار 1998لسنة  89رقم قانون -

سبتمبر سنة 6في ) تابع(2.1الوقائع المصریة، العدد الالئحة التنفیذیة لقانون تنظیم المناقصات والمزایدات، بإصدار، 1998لسنة  1367بموجب قرار رقم 
1998.

302
.، ولكن یعاب على المشرع الجزائري عدم تنظیم المزایدة تنظیماً دقیقاً "المزایدة"أو "المناقصة"ھو أكثر شمولیة من مصطلح "الصفقات"مصطلح -

303
.90صالمرجع السابق،حمد محمد حمد الشلماني،وتاح خلیفة عبد الحمید مف -  
304

.49لوز ریاض، المرجع السابق، ص-
305

.181خرشي النوي، المرجع السابق، ص -
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ییم واستغالل الملكیات الجماعیة المحلیة كإیجار المحالت التجاریة والمذابح البلدیة واألسواق وأماكن التخ

إلى البیع أو اإلیجار بأحسن سعر أو الشراء بأقل والتي تهدف .قف وقاعات الحفالت وغیرهاو وأماكن الت

306.ثمن

ویقدم ة، دیفتح المزامسبقا والذي على أساسه یتم األدنى المصلحة المتعاقدة تحدد السعر فعملیاً 

أعلى عرض وقد یتم آخر مزاید والذي قدم على أن یرسو المزاد علىالمزایدین عروضهم مباشرة وشفاهة 

بطریقة غیر مباشرة، بحیث تحدد اإلدارة السعر االفتتاحي وتضعه في ظرف مغلق ویبقى سري إلى غایة 

فتح األظرفة التي یعرض فیها المزایدین سعرهم المقترح لیرسو المزاد على العرض الذي یقدم أعلى 

ون تنظیم المناقصات والمزایدات المصري، بأن یكون من قان30وهذا ما نصت علیه المادة 307.عرض

، والترخیص باالنتفاع أو االعتباریةبیع وتأجیر العقارات والمنقوالت والمشروعات التي لیس لها الشخصیة 

، عن طریق مزایدة علنیة عامة أو محلیة والمقاصفباستغالل العقارات بما في ذلك المنشآت السیاحیة 

.أو بالمظاریف المغلقة

:المسابقة-5

من 06المعدلة و المتممة بموجب المادة 236-10من المرسوم الرئاسي 34نصت المادة 

عملیة  زإجراء یضع رجال الفن في منافسة قصد إنجاالمسابقة هي"على أنَّ 23-12المرسوم الرئاسي 

."تشتمل على جوانب تقنیة أو اقتصادیة أو جمالیة أو فنیة خاصة

من طرف تعتبر المسابقة إجراء استثنائي للقاعدة التي تفرض تحدید خصوصیات الخدمات مسبقاً 

صاحب المشروع، في هذه الحالة یحدث العكس بحیث یكون على المتنافس تحدید الخدمات التي 

االستجابة یقترحها، وذلك في اإلطار المحدد من طرف المصلحة المتعاقدة، التي تبین االحتیاجات الملزم 

308.لها وكذا األقصى نفقة الممكن استعمالها لذلك

فیه إبداع وابتكار أو تشمل ،المسابقة یمكن أن تشمل القیام بتحضیر وصیاغة مشروع ماوعلى هذا فإنَّ 

309.أي تحضیر وصیاغة مشروع وكذا تنفیذهأو تشمل العملیتین معاً تنفیذ مشروع تم إعداده مسبقاً 

.ى هذا األساس تتمیز المسابقة عن باقي أنواع المناقصات بإجراءات خاصة بهاوعل       

:المسابقةتطبیق مجال  -أ

306
.182، ص نفس المرجع-

307
.وھذه الطریقة ھي المستعملة في الواقع العملي في الجزائر السیما من طرف الجماعات المحلیة-

308
.50وز ریاض، المرجع السابق، ص ل -  

309
- M.Sabri, K.Aoudia, M.Lallem, op-cit, p81.
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الصفقات تنظیم سبق وأن عرفنا من قبل أثناء دراستنا لمعاییر الصفقة العمومیة  مجال تطبیق 

صفقات األشغال فالجانب الموضوعي یشمل ،العمومیة من الجانب الموضوعي ومن الجانب العضوي

مجال تطبیق القانون یشمل ا الجانب العضوي فإنَّ واقتناء اللوازم وانجاز الدراسات وتقدیم الخدمات، أمَّ 

وبالتالي السؤال المطروح هل المسابقة باعتبارها شكل من أشكال .كل الهیئات المذكورة في المادة الثانیة

أي األشغال واللوازم والخدمات والدراسات أم تشمل 13المناقصات تطبق في كل العملیات الواردة بالمادة 

  ؟فقطأم البعض منها 02كل األشخاص المذكورة بالمادة أیضاً لالبعض منها فقط؟ كما یشم

:العضويمن الجانب-

المناقصات فهي إذن طریقة من طرق إبرام الصفقات من أشكال لشكالمسابقة باعتبارها 

في حاالت معینة فقط وفي مشاریع تحدد قائمتها بموجب مقرر من المسؤول في یلجأ إلیها العمومیة 

الهیئة الوطنیة المستقلة أو الوزیر المعني أو الوالي المعني، وبموجب الفقرة ما قبل األخیرة ألزم المشرع 

المشاریع تحدد قائمة".....الجزائري الهیئات السابق ذكرها من إصدار قائمة المشاریع المعنیة بالمسابقة 

، بموجب مقرر من مسؤول الهیئة الوطنیة المستقلة أو الوزیر أو الوالي التي تكون محل مسابقة، وجوباً 

."المعني

ما یمكن مالحظته في صیاغة نص هذه المادة و  310،إلى التنظیم في تطبیقهاالنص كما أحال 

المادة ذكرت المشاریع موحدة، وهي أنَّ  قةیها جاءت بغموض قد یصعب تطبیقه في الواقع العملي بطر أنَّ 

من طرف الهیئة الوطنیة المستقلة أو الوزیر أو الوالي التي تكون محل مسابقة یتم تحدیدها وجوباً 

ا في المادة الثانیة من المرسوم الرئاسي، الملزمة هالمعنیان دون ذكر باقي الهیئات المنصوص علی

كز ات العمومیة، المؤسسات العمومیة ذات الطابع اإلداري، مر البلدیات، اإلدارا اص ع، ومنهت بتطبیق 

النص لم یدرج مصطلح كما أنَّ . إلخ....البحث، المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري،

وهذا ما ، د ثالثة هیئات فقط هي الهیئة الوطنیة المستقلة، الوزیر، الواليما عدَّ المصلحة المتعاقدة وٕانَّ 

المسابقة یمكن ذكر الهیئات الثالثة  قد یفهم منه أنَّ ، األولالمعنى :النص تحمل معنیینیجعل صیاغة

اإلدارات العمومیة، البلدیات، المؤسسات أي أیضاً ،للمصلحة المتعاقدة اللجوء إلیها مهما كانت تسمیتها

لهیئات المذكورة في فكل ا.....ذات الطابع الصناعي والتجاري،العمومیة ذات الطابع اإلداري، وأیضاً 

اللجوء إلى طریقة المسابقة في إبرام الصفقات یمكنها 236-10من المرسوم الرئاسي 02المادة 

بالنسبة ودون إلزام في تحدیدها، إالَّ لها سلفاً العمومیة مهما كانت طبیعة هذه المشاریع دون تحدیدٍ 

التي تستوجب اللجوء إلى دید قائمة المشاریع للهیئات الثالثة السابق ذكرها فهي ملزمة دون غیرها في تح

310
.إلى غایة الیوم لم یصدر ھذا التنظیم-
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المسابقة ال ذكر الهیئات الثالثة فقط یعني أنَّ د یفهم من سیاق النص أنَّ فقالمعنى الثاني ا أمَّ .المسابقة

أي الهیئة الوطنیة المستقلة والوزیر والوالي دون ،من طرف الهیئات السابق ذكرهایمكن اللجوء إلیها إالَّ 

األخرى، كالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري،  والمؤسسات العمومیة ذات الهیئات 

  .لخإ....الطابع اإلداري 

المشرع عند ذكره للمسابقة كشكل من في رأینا المعنى األول هو األقرب للصواب على أساس أنَّ و        

على (ة یذكر المصلحة المتعاقدة رَّ د إجراءاتها الملزمة بدقة  وكان في كل مأشكال المناقصة  حدَّ 

وفي تحدید قائمة المشاریع ذكر الهیئات الثالثة السابق ذكرها ،....)المصلحة المتعاقدة أن تفعل كذا وكذا

المسابقة یمكن لكل الهیئات ا یعني أنَّ ، ممَّ "المصلحة المتعاقدة"دون باقي الهیئات ولم یذكر مصطلح 

دون تحدید مسبق تحت تسمیة المصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلیها ص ع  تالمذكورة بالمادة الثانیة من 

للمشاریع التي تستوجب اللجوء إلى المسابقة ماعدا الهیئات الثالثة السابق ذكرها وهي الهیئة الوطنیة 

والوالي فیشترط في المشاریع التي )بالنسبة لصفقات الدولة أو الوزیر المعني بالقطاع (المستقلة، والوزیر

.تحت طائلة المساءلةتكون محل مسابقة أن تكون قائمتها محددة سلفاً 

:من الجانب الموضوعي-

الصفقة قد یكون موضوعها عقد أشغال أو عقد تورید في المعیار الموضوعي أنَّ عرفنا من قبل 

خدمات، بمعنى ال بالموضوعها ال یتعلق إالَّ أو عقد دراسات أو خدمات، واستثناء في المسابقة فإنَّ 

یمكن تصور مناقصة مسابقة تشمل أشغال عمومیة أو تورید أو دراسات، وهذا ما یفهم من قراءة نص 

یجب أن یشتمل دفتر شروط المسابقة على برنامج ".....من المرسوم 34الفقرة الثانیة من المادة 

."والمالیةللمشروع ونظام المسابقة وكذا محتوى أظرفة الخدمات، واألظرفة التقنیة

یتم تقییم خدمات المسابقة من طرف لجنة تحكیم "...وتؤكد الفقرة الثامنة من نفس المادة على أنَّ 

ألن في ا یتماشى والمنطق، ذوه. "تتكون من أعضاء مؤهلین في المیدان المعني ومستقلین عن المرشحین

أین یكون للمصلحة المتعاقدة مشروع المسابقة األمر ال یتعلق بمشروع أشغال أو دراسات أو تورید

المصلحة المتعاقدة لها مشروعها وهي تبحث فقط من ینجز لها هذا متكامل ومحدد التفاصیل بمعنى أنَّ 

ومحدد المعالم بل متكامالً المشروع بأقل تكلفة، بینما في المسابقة المصلحة المتعاقدة ال تملك مشروعاً 

متكامل یكون جاهزاً ویرها وتنتظر من المرشحین تقدیم لها مشروع تملك فكرة فقط للمشروع وتسعى لتط

.أشغالفیما بعد عن طریق صفقة311للتجسید

311
.51في ھذا المعنى أنظر، لوز ریاض، المرجع السابق، ص -
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أو مجال المسابقة یشمل فقط الخدمات دون األشغال أو التوریدات وعلى هذا األساس فإنَّ 

دفتر شروط المسابقة یجب أن یشتمل"في فقرتها الثانیة 34وهذا ما یفهم من نص المادة الدراسات، 

ونفس "على برنامج للمشروع ونظام للمسابقة  وكذا محتوى أظرفة الخدمات، واألظرفة التقنیة والمالیة

بعد فتح أظرفة العروض التقنیة وتقییمها طبقا ألحكام المواد "نفس المادة في الفقرة الرابعة بالشيء ورد 

قدیم  أظرفة الخدمات والعرض المالي إالَّ من هذا المرسوم، ال یدعى إلى ت125إلى  121من 

......"المرشحون المؤهلون مسبقا

ذات الخصائص والرسومات الفنیة أو الهندسیة والتراث المعماري وتتعلق الخدمات بمجال الفن 

أن تخصالمحلیة، فالبناء في الصحراء أو منطقة بني میزاب تختلف عنها في الشمال، ویمكن أیضاً 

وهذا ما ، إلخ....اإلقلیم أو اللوحات الفنیة مثل إنجاز جداریات فنیة تخلد تاریخ الثورة أو تماثیلتهیئة

."إنجاز عملیة تشتمل على جوانب تقنیة أو اقتصادیة أو جمالیة أو فنیة خاصة"34نصت علیه المادة 

ءات وشكلیات ومن بین ما یشترط في الصفقات العمومیة من إجراالمسابقةوعلى هذا یشترط في

المسابقة أنَّ ، إالَّ هذه الشكلیات دفتر شروط المسابقة الذي یحتوي على برنامج  للمشروع ونظام المسابقة

:نذكرها فیما یليتتمیز بإجراءات خاصة 

:إجراءات خاصة بالمسابقة -ب

على مستوى الصفقة فإن المسابقة تمر بثالثة مراحل، دراسة 34من خالل دراسة نص المادة 

.لجنة فتح األظرفة ولجنة تقییم العروض ولجنة التحكیم

:في المسابقةلجنة فتح األظرفة-المرحلة األولى

313،فقط  دون عروض الخدمات والمالیة312هم التقنیةضیدعى فیها المرشحون إلى تقدیم عرو 

مثله مثل باقي أنواع 236-10من المرسوم الرئاسي 51ویخضع العرض التقني ألحكام المادة 

ه یجب أن یحتوي على تصریح باالكتتاب وكفالة التعهد، وكل الوثائق التي تخص بمعني أنَّ ،الصفقات

.إلخ....تأهیل المرشح والمراجع المهنیة، الشهادات الجبائیة

عمال في كل هذه اإلجراءات واردة على سبیل اإللزام وهذا واضح من خالل صیاغة النص باستإنَّ 

المشرع الجزائري أنَّ ، إالَّ مخالفة هذه اإلجراءات قد یعرضها للبطالنوبالتالي فإنَّ "یجب"ة مصطلح مرَّ 

312
نوعیة األمور التقنیة البحتة المتعلقة بالمشروع مثل یقصد بالعرض التقني ھنا الوثائق المرفقة بالملف فقط دون العرض التقني بحصر المعنى أي -

كون العرض التقني بأتم معنى الكلمة ھنا یعوض بظرف آخر یحتوي على مشروع الخدمات بدیال للعرض التقني المواد المستعملة وخصائصھا التقنیة، 
.من المرسوم51بحصر المعنى، وھذا ما جاءت بھ الفقرة ما قبل األخیرة من المادة 

313
.23-12من المرسوم الرئاسي رقم 06المعدلة والمتممة بموجب المادة 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 34المادة -
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في المرحلة األولى وهذا  على ن المصلحة المتعاقدة المرور مباشرة إلى المرحلة الثانیة دون المرورمكَّ 

ه الحالة تعوض مرحلة التأهیل األولیة بمرحلة حالة ما إذا كانت طبیعة المشروع تستدعي ذلك، وفي هذ

التقییم التقني، وهذا یعني المشرع الجزائري ترك السلطة التقدیریة للمصلحة المتعاقدة في تحدید طبیعة 

.الذي یستوجب انتقاء أولي من عدمهالمشروع 

قنیة في المرحلة المشرع الجزائري لم یحدد طریقة الدعوة للمرشحین لتقدیم عروضهم التطبعاً 

ها تغنینا عن ذلك، وبالتالي تطبیق اإلجراءات األولى، ولكن بالرجوع إلى القواعد العامة في المناقصة فإنَّ 

.236-10المرسوم الرئاسي من وما یلیها 45المنصوص علیها بموجب المادة 

لهذا  المعدة خصیصاً ةلجنة فتح األظرفیداع العرض التقني یتم فتحها و تقییمها من طرف إبعد 

والتي تقوم بدراسة الملفات 236-10من المرسوم الرئاسي 125لى إ 121الغرض وفقا ألحكام المواد 

وتقییمها ومنه تحدید أصحاب العروض المقبولة  والذین یتم دعوتهم في مرحلة ثانیة لتقدیم عروضهم 

.وعروض الخدماتالمالیة 

التي یكون حالة الیقل عن ثالثة عروض، وفي أولي اشترط المشرع أالَّ  ءانتقااالنتقاءویعتبر هذا 

فیها عدد المرشحین الذین تم انتقاؤهم أقل من ثالثة یجب على المصلحة أن تعید اإلجراء، وٕاذا تمت 

األولي، حسب الشروط المحددة وتم انتقاء أقل من ثالثة مرشحین، یمكن للمصلحة االنتقاءإعادة إجراء 

314.اقدة مواصلة اإلجراء حتى في حالة العرض الوحیدالمتع

:لجنة تقییم العروض-الثانیةالمرحلة 

للمرشحین المقبولین في المرحلة األولى یتم دعوتهم في المرحلة الثانیة لتقدیم بعد انتقاء أولي

ي حالة ما إذا والذین ال یجب أن یقل عددهم عن ثالثة مرشحین، وفوعروض الخدمات عروضهم المالیة 

كان عددهم أقل من ثالثة فعلى المصلحة المتعاقدة إعادة اإلجراء، مع اتخاذ نفس اإلجراءات السابقة 

العروض مهما كان عددهم وبالتالي مواصلة إجراءات المسابقة بدراسة المرشحون قبلیوفي هذه الحالة 

315.الملفات المرشحةو 

العروض دراسة الملف من الجانب التقني أي العرض التقني في هذه المرحلة تتولى لجنة تقییم

نب التقني بالمفهوم الدقیق ادون أن تتعرض لدراسة الملف من الج51كما هو منصوص علیه بالمادة 

للمعنى، بمعنى تراقب الملف من حیث توافر الشروط المطلوبة في الملف والسیما ما تعلق منها بالوثائق 

كتتاب، أو كفالة التعهد، كل الوثائق التي تخص تأهیل المتعهد مثل شهادات د التصریح باالو مثل وج

314
.السابقالمرجع،10/236، المرسوم الرئاسي 34الفقرة الرابعة والخامسة من المادة -

315
.المرجعنفس ، 34المادة -
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، اإلیداع القانوني التأهیل والتصنیف واالعتماد وكل المراجع المهنیة، الشهادات الجبائیة السوابق القضائیة

ق إلخ، دون أن یحق للجنة تقییم العروض فتح الظرف المتعل.....التعریف الجبائيلحسابات الشركة 

.بالخدمات الذي یبقى من اختصاص لجنة التحكیم

بعد تقییم العروض التقنیة من قبل لجنة تقییم العروض وتأهیل العروض المقبولة یتم دعوة هؤالء 

یقل عددهم والذین یجب أالَّ دى لتقدیم العرض المالي والعرض المتعلق بالخدمات كل في ظرف على حِ 

ا إذا آل اإلجراء المشرع الجزائري أغفل عمَّ أنَّ إالَّ ، اء، أي إعادة المناقصةیعاد اإلجر عن ثالثة وٕاالَّ 

المعاد إلى نفس النتیجة أي أقل من ثالثة عروض، هل یعاد اإلجراء إلى غایة توافر العدد المطلوب أم 

ن عدد اوفي رأینا تواصل اإلجراءات مهما كیواصل اإلجراء بعد اإلعادة مهما كان عدد العروض؟

.مقارنة بالحاالت السابقة لعروضا

المتعلق بالخدمات من قبل لجنة  العروض والعرضیتم دراسة العرض المالي من قبل لجنة تقییم 

.المتعاقدةالتحكیم التي یحال إلیها الملف من طرف المصلحة 

:لجنة التحكیم-الثالثةالمرحلة 

المتعلقة بالمسابقة، وهذا بعد أن یحال علیها الملف یتمثل عمل لجنة التحكیم في تقییم الخدمات

من طرف المصلحة المتعاقدة في ظرف مغفل، بمعنى ال تعرف هویة أصحابه، وتتكون اللجنة من 

أعضاء مؤهلین في المیدان المعني ومستقلین عن المرشحین، وتحدد تشكیلة اللجنة بموجب قرار من 

316.الوزیر المعني أو الوالي

ذكر مالحظة التي یمكن تسجیلها  هي الهیئة التي تحدد تشكیلة لجنة التحكیم، حیث أن النص وال       

والتي تستعمل ت ص ع، هل 02الوزیر المعني فقط والوالي، دون ذكر باقي الهیئات المذكورة بالمادة 

یم وباقي الهیئات تشكیلة لجنة التحك اندتحدِّ  انلتلا ماهاتین الهیئتین فقط هیعني هذا مجرد سهو أم أنَّ 

الجهة التي تحددها، ولماذا ذكر هاتین الهیئتین دون ذكر باقي الهیئات؟ والحقیقة ال یوجد في ة هي حرّ 

المشرع لم یتحكم في المصطلحات وكثرة التعدیالت أنسته التنسیق بین تفسیر منطقي لهذا سوى أنَّ 

.النصوص وضبط المفاهیم

التقني من طرف لجنة التحكیم یتوج عملها بمحضر مرفق برأي بعد دراسة العرض من الجانب

ترسله للمصلحة المتعاقدة التي لها سلطة تحدید الفائز بالصفقة بعد أن تحدد ترتیب العروض الفائزة 

316
.السابقالمرجع، 236-10الرئاسي من المرسوم 34المادة -
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المصلحة المتعاقدة بمعنى أنَّ 317،من الجانب الماليدت العرض األحسن تكون لجنة تقییم العروض  حدَّ 

یضاف إلیه العرض الفائز من طرف لجنة التحكیم، االختیارلقواعد  حسن وفقاً تجمع بین العرض األ

والعكس صحیح أي أنَّ ئز امن طرف لجنة تقییم العروض لیس بالضرورة هو الففالعرض المرتب أوالً 

ما تحدید الفائز بالصفقة یخضع من قبل لجنة التحكیم لیس بالضرورة هو الفائز وٕانَّ العرض المرتب أوالً 

وتقییم لجنة التحكیم، والمصلحة المتعاقدة هي ،)التقییم المالي(لتقییم من طرف لجنة تقییم العروض ل

.التي تحدد العرض األنسب حسب المواصفات التقنیة والجمالیة المطلوبة والسعر المناسب

القتراحات اً طبقئز أو الفائزین في المسابقةاللف نحاً للمصلحة المتعاقدة أن تدفع مِ أجاز المشرع 

318.لجنة التحكیم، حسب كیفیات تحدد بموجب قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المعني

، فقد تدفع دفع المنح من طرف المصلحة المتعاقدة للفائز أو الفائزین ال یعني الفوز بالصفقةإنَّ 

، والعبرة من هذه المنح واحداً مرشحاً وز بالصفقة إالَّ وال یفألربعة فائزین مثالً المصلحة المتعاقدة منحاً 

ه كما سبق وقلنا من قبل أنَّ فیها، ألنَّ هو تشجیع المرشحین للمشاركة في المسابقة وتقدیم عروضاً 

فقط أو فكرة وتنتظر تجسیدها في المصلحة المتعاقدة في هذه الحالة ال تملك مشروعا بل تملك تصوراً 

إعداد هذا المشروع أو المجسم أو فإنَّ مجسم من ذوي االختصاص، وطبعاً شكل مشروع أو رسم أو

كبیرة، ومع هذا قد ال یفوز بالصفقة  فیتكبد العارض وصرف أمواالً طویالً ووقتاً كبیراً الرسم یتطلب جهداً 

.تقدیم عروض في المستقبلاإلحجام عن خسارة كبیرة قد ینتج عنها 

دان كیفیات دفع هذه المنح، كما أنَّ في تحدید الوزیر والوالي فقط اللذان یحدِّ یطرح اإلشكالودائماً 

تحدد بموجب قرار من الوزیر المعني والوالي،  فالسؤال المطروح المشاریع المعنیة بالمسابقة هي أیضاً 

ذا تعلق األمر بمعنى من یحدد هذا إ .؟02لماذا هاتان الهیئتان فقط دون الهیئات المذكورة بالمادة دائماً 

  ؟.....والثقافيأو ذات الطابع العلمي والتجاري،بالمؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي 

:إجراءات المناقصة-ثالثاً 

تعد عملیة المناقصة عملیة طویلة ومعقدة تتطلب لمشروعیتها استیفاء العدید من اإلجراءات 

األشخاص للتعاقد، وتمر عملیة إبرام العقد الالزمة الختیار أفضل الشكلیة واستكمال العدید من المراحل 

بع في تَّ اإلجراءات التي تُ د كغیره حدَّ المشرع الجزائري و  319.ة مراحل أساسیةدَّ ععن طریق المناقصة ب

ا من مرحلة ما قبل المناقصات بدقة متناهیة وتفصیل ولم یترك لإلدارة أي مجال لالجتهاد وهذا بدءً 

317
BRAHIM:في ھذا المعنى أنظر- Boulifa, op-cit, p52.

318
.، المرجع السابق236-10الرئاسي من المرسوم 34الفقرة ما قبل الخیرة من المادة -

319
.293علي خطار شطناوي، المرجع السابق، ص -
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، بل هي من النظام العاملمصلحة المتعاقدةلنها إلى غایة اإلبرام، وجعلها إجراءات ملزمة اإلعالن ع

:تتلخص في ما یليو 

:واإلعالن عن المناقصةمرحلة تحدید الحاجیات-1

المعبر تلبیتها،تحدد حاجات المصالح المتعاقدة الواجب " هأنَّ من المرسوم على 11ت المادة نصَّ 

.صفقةمسبقا قبل الشروع في أي إجراء إلبرام منفصلة،وحیدة أو بحصص عنها بحصة 

.تقنیةعلى مواصفات استناداً بدقة،ویجب إعداد الحاجات من حیث طبیعتها وكمیتها 

المبلغ اإلجمالي للحاجات مع الصفقات،لتحدید حدود اختصاص لجان المتعاقدة،تضبط المصلحة 

:االعتبارأخذ ما یأتي وجوبا بعین

ألشغال نفس العملیة، فیما یخص صفقات األشغال، القیمة اإلجمالیة -

تجانس الحاجات، فیما یخص صفقات اللوازم والدراسات والخدمات،  -

وفي حالة تحصیص الحاجات، فإنه یؤخذ في الحسبان لتحدید حدود اختصاص لجان الصفقات، 

.المبلغ اإلجمالي لجمیع الحصص

المحددة بموجب اإلجراءات المنصوص االختصاصاتیمنع تحصیص الحاجات بهدف تفادي حدود 

."في هذا المرسومعلیها

ل إجراء تقوم به اإلدارة العامة یتم بواسطته هو أوَّ و المناقصة بعد تحدید الحاجیات یتم اإلعالن عن

وبیان 320.)المصلحة المتعاقدة(اإلدارةالتعاقد مع اغبین فيلین والمتعهدین الرَّ و توجیه الدعوة لكافة المقا

321.الشروط الموضوعیة  التي على أساسها یتم التقدم بالعروض

اإلشهار الصحفي للمناقصة بجمیع أشكالها إلزامیةمن المرسوم الرئاسي 45واشترطت المادة 

.المزایدةأو المسابقة أو  األولي االنتقاءأو الدعوة إلى  المحدودةسواء المناقصة المفتوحة أو 

  :وهيأن یحتویها اإلعالن البیانات اإللزامیة الواجب 46كما أوجبت المادة 

.تسمیة المصلحة المتعاقدة، وعنوانها ورقم تعریفها الجبائي-

  .إلخ....بمعنى شكلها، أي هل هي مفتوحة أو محدودة، أو مسابقة أو مزایدةالمناقصة،كیفیة -

320
.جملة مضافة من الباحث -

321
.131ھیبة سردوك، المرجع السابق، ص -
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  .إلخ...العلمیةالتقنیة أو البشریة أو المقاولة سواءاألولي، بمعنى مؤهالت االنتقاءلتأهیل أو شروط ا-

.أو دراساتأشغال أو توریدات أو خدماتعقد موضوع العملیة، أي موضوع العقد هل هو -

.لصلةحالة القائمة المفصلة إلى أحكام دفتر الشروط ذات اإقائمة موجزة بالمستندات المطلوبة مع -

.مدة تحضیر العروض ومكان إیداع العروض ومدة صالحیتها-

.كفالة التعهدإلزامیة-

أن تلتزم المصلحة المتعاقدة بوضع الوثائق المنصوص تنظیممن نفس ال47وأضافت المادة 

لوثائق ویمكن أن ترسل هذه اتعهد،علیها في المادة السابقة تحت تصرف أي مؤسسة یسمح لها بتقدیم 

.یطلبهاإلى المرشح الذي 

التي یوضع تحت تصرف االستشارةتحتوي الوثائق المتعلقة بالمناقصة أو حتى التراضي بعد 

:منهاالتي تمكنهم من تقدیم تعهداتهم والسیما جمیع المعلومات الضروریةالمرشحین على 

ة والمقاییس التي یجب أن تتوفر في الوصف الدقیق لموضوع الخدمات المطلوبة والمواصفات التقنی-

،لخدمات وكذلك التصامیم والرسوم والتعلیمات الضروریة إن أقتضى األمرأو ا المنتجات

،الشروط ذات الطابع االقتصادي والتقني والضمانات المالیة، حسب الحالة-

،المعلومات والوثائق التكمیلیة المطلوبة من المتعهدین-

322،واجب استعمالها في تقدیم التعهدات والوثائق التي تصحبهااللغة أو اللغات ال -

  .العروضومكان إیداع وتاریخ وساعةاألجل الممنوح لتحضیر العروض وأجل صالحیة العرض -

في النشرة الرسمیة كما ینشر إجباریاً األقل،یحرر اإلعالن باللغة العربیة وبلغة أجنبیة واحدة على 

.الوطنيعمومي وعلى األقل في جریدتین یومیتین وطنیتین موزعتین على المستوى لصفقات المتعامل ال

مع تحدید السعر وآجال شر فیها اإلعالن في الجریدة التي نُ المؤقت للصفقةكما یدرج إعالن المنح 

323.التي سمحت باختیار المتعامل مع المصلحة المتعاقدةالعناصراإلنجاز وكل 

322
.، المرجع السابق236-10الرئاسيمن المرسوم 48المادة -

323
.، نفس المرجع49المادة -
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جراءات اإللزامیة أجاز المشرع على إمكانیة إعالن مناقصات البلدیات والوالیات زیادة على هذه اإل

والمؤسسات العمومیة ذات الطابع اإلداري الموضوعة تحت وصایتها والتي تتضمن صفقات أشغال أو 

:لتقدیر إداري على التواليلوازم ودراسات وخدمات یساوي مبلغها تبعاً 

.شغال واللوازمألات الصفقملیون أو یقل بالنسبة 50-

.ملیون أو یقل بالنسبة للدراسات أو الخدمات20-

ات المعنیة وهذا اإلعالن في جریدتین محلیتین أو جهویتین أو إلصاق إعالن المناقصة بالمقرَّ 

في  للوالیة وكافة بلدیات الوالیة وغرف التجارة والصناعة والحرف والفالحة، والمدیریة التقنیة المعنیة

324.الوالیة

معقولة حسب طبیعة الصفقة وبعد اإلعالن على الصفقة تمنح المصلحة المتعاقدة آجاالً 

ألكبر عدد معین من وتقدیم عطاءاتهم وعروضهم وهذا لفسح المجال واسعاً للمرشحین  لتحضیر

325.المتنافسین

:تقدیم العطاءاتمرحلة -2

ة رغبتها في التعاقد عن طریق إعالن إجراء المناقصة یتقدم كل بعد أن تبدي المصلحة المتعاقد

ضي التعاقد على أساسه تفیه السعر الذي یر للتعاقد مع اإلدارة بعطائه مبیناً من یجد نفسه صالحاً 

باإلضافة إلى كافة البیانات .رحت على أساسها المناقصةوالمواصفات الفنیة التي طُ  طا فیه الشرو راعیً ومُ 

.الشأنت األخرى التي قد تتطلبها القوانین واللوائح في هذا والمستندا

التقني والعرض المالي یوضع كل من العرض ، و ویشمل التعهد على عرض تقني وعرض مالي

"تقني"ویتضمنان عبارة وموضوعها،في ظرف منفصل ومقفل ومختوم یبین كل منهما مرجع المناقصة 

مناقصة رقم -ال یفتح"ظرفان في ظرف آخر مغفل ویحمل عبارة ویوضع ال.الحالةحسب "مالي"أو 

326."موضوع المناقصة-.....

وتقدیم العطاء هو اإلیجاب الموجه لإلدارة والذي ینعقد به العقد إذا كان هو أفضل العطاءات 

327.وشروطاً المقدمة سعراً 

324
.السابقالمرجع، 10/236المرسوم الرئاسي الفقرة الثالثة، 49المادة -

325
.، نفس المرجع50المادة -

326
.المرجع، نفس 51المادة -

327
.142ھیبة  سردوك، المرجع السابق، ص -
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:محتوى العرض التقني-

–العروض على عرض تقني وعرض مالي جوب اشتمال من المرسوم على و 51نصت المادة 

:محتوى العرض التقني الذي یحتوي على ما یلي1وتشرح نفس المادة في النقطة رقم –بصفة اإللزام

،باالكتتابتصریح -

یخضع واللوازم التيمن مبلغ العرض، فیما یخص صفقات األشغال %01كفالة تعهد تفوق مبلغ -

القطاعیة،جان الوطنیة للصفقات ولجان الصفقات مبلغها الختصاصات الل

الشروط،عرض تقني الذي یحمل جواب المتعهد المتعلق بالمتطلبات التقنیة لدفتر -

وكذا المراجع )عتمادالواوالتصنیف التأهیل (كل الوثائق التي تخص تأهیل المتعهد في المجال المعني -

،المهنیة

المصلحة المتعاقدة مثل القانون األساسي للمؤسسة ومستخرج السجل كل الوثائق األخرى التي تطلبها -

،التجاري والحصائل المالیة والمراجع المصرفیة

،االجتماعيالشهادات الجبائیة وشهادات الضمان -

،مستخرج صحیفة السوابق القضائیة-

،شهادة اإلیداع القانوني للحسابات للشركة-

،تصریح بالنزاهة-

،تعریف الجبائيرقم ال -

."بلرئ وقُ قُ "عبارة  ىدفتر الشروط یحتوي في آخر صفحة عل-

.بحصر المعنىللعرض التقنيیتعلق بالخدمات بدیالً ظرفاً ،في حالة المسابقة-

:محتوى العرض المالي

:یحتوي العرض المالي على ما یلي

،التعهدرسالة -

،جدول األسعار بالوحدة-
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.یري وكميتفصیل تقد-

:فحص العطاءات و البت فیهامرحلة -3

وتتضمن عملیة الفحص دراسة .تعتبر عملیة فحص العطاءات من العملیات الهامة في المناقصة

ومن ثم دراستها دراسة فنیة تحلیلیة لغرض .العروض دراسة أولیة لغرض استبعاد غیر الصالح منها

328.سةاختیار األفضل من العروض المتناف

.وعلیه نتناول الجهات المعنیة بفحص العطاءات والنتائج المترتبة عن ذلك

329:األظرفةلجنة فتح  -أ

في إطار الرقابة الداخلیة، تحدث لجنة دائمة لفتح "ه من المرسوم على أنَّ 121نصت المادة 

لجنة فتح تشكیل،وجب مقررویحدد مسؤول المصلحة المتعاقدة بم.األظرفة لدى كل مصلحة متعاقدة

."ظرفة في إطار اإلجراءات القانونیة والتنظیمیة المعمول بهاألا

المشرع الجزائري بعد إلغاء القانون القدیم المالحظة التي یمكن إثارتها في هذا الخصوص هو أنَّ 

بعد أن كانت من جاء بإضافة وهي منح لجنة فتح األظرفة صفة الدیمومة 2010جاء القانون الجدید 

.قبل مؤقتة تؤسس فقط أثناء كل عملیة

المشرع الجزائري الحدیث عن هذه اللجنة سواء من حیث تركیبتها أو إغفال المالحظة الثانیة هو 

.أو من حیث الطبیعة القانونیة لنتائج عملهاسیر أشغالها من حیث

أو  اشتراطاتئها أو عن رتبهم أو عن أي فمن حیث التركیبة لم یتكلم المشرع عن عدد أعضا

ه بالرجوع إلى التشریعات المقارنة وخاصة منه التشریع أنَّ إالَّ .مواصفات أخرى یجب أن تتوفر فیهم

یجب أن تشتمل على أعضاء فنیة وأعضاء قانونیة هذه اللجنة نا نجد أنَّ فإنَّ المجال،المصري في هذا 

330.ظیفته ودرجته مع أهمیة المناقصةوأخرى مالیة، ویترأسها موظف تتفق و 

فالمشرع لم یحدد عدد أعضاء اللجنة  وترك هذا لخصوصیات كل مصلحة متعاقدة، وٕان كان في 

، النهائي للتشكیلةعدد تحدید الحد أدنى من العدد ویترك الحریة لإلدارة في توافر رأینا كان علیه اشتراط 

.عن ثالثةیقل مثالً كأن ال 

328
.102محمد خلف الجبوري، المرجع السابق، ص -

329
.وما یلیھا10فرقان فاطمة الزھرة، المرجع السابق، ص -

330
.163ھیبة سردوك، المرجع السابق، ص -
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رأینا صفة األعضاء ورتبهم  ال یهم بقدر ما یهم عدد أعضائها، فمن حیث الصفة لحقیقة في وا       

فیكفي أن یتوفر لدیهم حد أدنى من الخبرة في مجال الصفقات العمومیة سواء من حیث الجانب اإلداري 

ضیري في هذه المرحلة ال یعدو عمل اللجنة سوى عمل تحأو من حیث الجانب التقني والمالي، ألنَّ 

وٕاعدادي للملفات على أن یتم دراستهم من قبل لجنة تقییم العروض، وبالتالي قراراتها غیر مؤثرة في منح 

.دة على سبیل الحصراختصاصاتها محدَّ بحیث أنَّ ،الصفقة

وَتْرك .ومن حیث سلطة التعیین حصرها المشرع في هیئة واحدة هي مسؤول المصلحة المتعاقدة

ول المصلحة المتعاقدة بكل حریة  ودون ضوابط  تطرح إشكالیة ؤ اللجنة من طرف مستعیین أعضاء

استقالل اللجنة عن الجهة التي تملك سلطة التعیین، فقد ینجر عن هذا تعیین األعضاء عن طریق 

الوالء، بأن یسعى مسؤول المصلحة المتعاقدة إلى تعیین األعضاء الموالین له والذین یخدمون مصالحه 

كما أنَّه یمكنه تغییر التشكیلة كلَّما رأى .صة ومصالح األعضاء على حساب المصالح العامةالخا

معارضة من أعضائها ال یخدمون مصالحه، وبالتالي كان یستحسن تعیین األعضاء بصفاتهم ولیس 

للرئیس كأن یكون رئیس مكتب، ونائباً بذواتهم، كأن تكون مثًال تتكون من رئیس مصلحة ما رئیساً 

مصلحة تقنیة أو مالیة أو التجهیزات أو الخدمات حسب طبیعة المصلحة المتعاقدة، وعمومًا یجب أن 

.تحتوي اللجنة على أشخاص ذوو كفاءة وتكوین خاص في المجاالت الفنیة والتقنیة والمالیة والقانونیة

، فخصوصیات ونظرًا الختالف كل مصلحة متعاقدة عن األخرى وكل مصلحة لها خصوصیاتها

البلدیة والوالیة لیست هي المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري أو المؤسسة العمومیة 

العلمیة أو الجامعة أو أي إدارة أخرى، وبالتالي كان یستحسن ضبط هذه اللجان من حیث التركیبة 

للتنظیم تحدید عدد البشریة، على األقل من حیث عدد األعضاء األدنى  ومدَّة العضویة  ویترك

.األعضاء وصفاتهم

:إختصاصات اللجنة-1

331:فیما یليلجنة فتح األظرفة اختصاصاتتتمثل 

،تثبت صحة تسجیل العروض على سجل خاص-

تعد قائمة المتعهدین حسب ترتیب تاریخ وصول أظرفة عروضهم مع توضیح محتوى ومبالغ -

،المقترحات والتخفیضات المحتملة

،تعد وصفا مفصال للوثائق التي یتكون منها كل عرض-

331
.، المرجع السابق236-10الرئاسيمن المرسوم 122المادة -
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، كتابیا، إلى استكمال عروضهم التقنیة بالوثائق الناقصة المطلوبة، االقتضاءدعوة المتعهدین، عند -

التصریح باالكتتاب وكفالة التعهد، عندما یكون منصوصا علیها، والعرض التقني بحصر ،باستثناء

.أیام، تحت طائلة رفض عروضهم من قبل لجنة تقییم العروض)10(المعنى، في أجل أقصاه عشرة

یوقعه جمیع األعضاء الحاضرین، والذي یجب محضراً الجلسة انعقادتحرر لجنة فتح األظرفة أثناء -

332.أن یتضمن التحفظات المحتملة المقدمة من قبل أعضاء اللجنة

یوقعه األعضاء الحاضرون، م جدوى العملیةبعد، محضراً االقتضاءعند تحرر لجنة فتح األظرفة،-

333.أي عرض استالمعرض واحد أو في حالة عدم استالمعندما یتم 

األظرفة فقط ومراقبة  حإذن یتضح لنا أنَّ دور لجنة فتح األظرفة هو دور تمهیدي یقتصر على فت

334.مدى مطابقتها للقواعد القانونیة دون اتخاذ أي قرار بإقصاء العارضین

:سیر أشغالها-2

في  المشرع الجزائري لم یدقق في سیر أشغالها ماعدا بعض اإلجراءات المقتضبة، تتمثل دائماً 

.من نفس المرسوم50و ،48وكذا المادتان ،236-10من المرسوم122نص المادة 

وهذا التاریخ 335،لیةیبدأ عمل اللجنة آخر یوم وساعة إیداع العروض بفتح األظرفة التقنیة والما

، بقاً بحضور المتعهدین الذین یتم استدعاءهم مسْ 336،بموجب إعالن الصفقةسلفاً یندمحدَّ  اوالساعة یكون

وٕاذا صادف هذا الیوم یوم عطلة أو یوم راحة قانونیة، فإن مدة تحضیر العروض وبالتالي یوم وساعة 

337.د إلى غایة یوم العمل المواليمدَّ فتح األظرفة تُ 

حد أدنى معین حضور ما یمكن تسجیله كمالحظة في هذا الخصوص هو عدم اشتراط المشرع 

من األعضاء، فمن خالل النص یمكن أن نتصور حضور عضو واحد یتكفل بكل األشغال ویصح 

االجتماع، وهذا غیر منطقي، فال یمكن لعضو واحد أن یتكفل بكل األشغال دراسة ومراقبة  وٕاعداد 

.صة في ظل ورود عروض كثیرةالمحضر، خا

332
.215، ص 1، أنظر نموذج المحضر، الملحق رقم 10/236المرسوم الرئاسي ، 122المطة الرابعة من المادة -

333
.السابقالمرجع، 10/236المرسوم الرئاسي ، 122الفقرة األخیرة من المادة -

334
.27لوز ریاض، المرجع السابق، ص-

335
.، المرجع السابق236-10الرئاسيمن المرسوم .50الفقرة األخیرة من المادة -

336
.، نفس المرجع48المطة ما قبل األخیرة من المادة -

337
.نفس المرجع،50الفقرة األخیرة من المادة -
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وفي رأینا أنَّه كان یستحسن اشتراط عدد معین من الحاضرین في الجلسة األولى كأن یكون 

النصف أو الثلثین، وفي الحالة السلبیة تؤجل الجلسة إلى جلسة الحقة یحدَّد تاریخها مع إعالم المرشحین 

.مهما كان عدد الحاضرینبالتاریخ، وفي هذه الحالة تصح اجتماعات اللجنة

في جلسة علنیة، بحضور كافة المتعهدین الذین یتم إعالمهم یتم فتح األظرفة التقنیة والمالیة،

لبعض أنواع الصفقات، ففي االستشارة القانونیة یتم فتح األظرفة الخصوصیاتمع بعض 338.بقاً مسْ 

لمسابقة یتم فتح األظرفة التقنیة والخدمات والمالیة وفي حالة ا339.التقنیة النهائیة والمالیة على مرحلتین

340.یتم فتح أظرفة الخدمات في جلسة علنیةعلى ثالث مراحل، وال

341.ها الحاضرینئاللجنة مهما كان عدد أعضااجتماعاتتصح 

جب والذي یالحاضرین،الجلسة الذي یوقعه جمیع األعضاء انعقادبمحضراللجنة تتوج أعمال 

یتم فتح األظرفة المالیة في  وال 342.أن یتضمن التحفظات المحتملة المقدمة من قبل أعضاء اللجنة

343.المسابقة إال بعد نتیجة تقییم الخدمات من قبل لجنة التحكیم

ما هو دور تمهیدي ینحصر في تفریغ دور لجنة الفتح كما رسمه القانون لها إنَّ وعلیه فإنَّ 

انعقادأثناء ات ما اشتملته من وثائق ومقدار العرض المالي الذي احتوته، وتحرر محضراً العطاءات وٕاثب

تضمنه تحفظات أعضاءها ومقترحاتهم سواء فیما تعلق بأصحابها أو فیما تعلق بالعروض جلسة بذلكال

وعلیه لیس من حق لجنة .ذاتها، ویجب أن یحمل المحضر توقیعات جمیع أعضاء اللجنة الحاضرین

المتنافسین الذین الاستبعادمة، ومنه لیس من اختصاصها دلفتح التحقق من مدى قانونیة العروض المقا

ده القانون بصریح عقَ االختصاصهذا  تتوفر فیهم الشروط القانونیة التي طرحت بها المناقصة، ألنَّ 

حیات أوسع ممَّا هو وبالرجوع للقانون المصري نالحظ أنَّ المشرع أعطاها صال344.العبارة للجنة البت

فمن حقها استبعاد كل عطاء ال یكون مستوفیا ،علیه في الجزائر واختصاصات نهائیة في بعض الحاالت

غیر محروم من أن تتأكد أنَّ مقدم العطاءأیضاولها  للشروط المطلوبة، مثل تقدیم العطاء في المیعاد،

إنَّما یتم بقرارات إداریة یجوز الطعن فیها االشتراك في المناقصة، وممارسة اللجنة لهذه االختصاصات

338
.السابقالمرجع، 10/236، المرسوم الرئاسي 123المادة -

339
.نفس المرجع،123مادة الفقرة الثانیة من ال-

340
.نفس المرجع،123الفقرة الثالثة من المادة -

341
.نفس المرجع،124المادة -

342
.المرجعنفس ،122المطة الرابعة من المادة -

343
.، نفس المرجع123الفقرة الرابعة من المادة -

344
.166ھیبة سردوك، المرجع السابق، ص -



110

بینما في التنظیم الجزائري اللجنة ال تصدر قرارات إداریة وٕانَّما ُیتوج عملها 345.أمام القضاء اإلداري

.بمحضر اجتماع فقط ال یمكن الطعن فیه أمام القضاء اإلداري

346:لجنة تقییم العروض -ب

لحة یة على إحداث لجنة لتقییم العروض على مستوى كل مصالصفقات العمومتنظیم نصَّ 

عن طریق 347ألحكام القانون،متعاقدة  تتولى فحص العطاءات المقدمة لتعیین أفضل المناقصین وفقاً 

لتناسق عملیات الرقابة الداخلیة واستكماالً .جملة من اإلجراءات التي وضعها لها المشرع هذا من جهة

348.تبدأ عملها من حیث انتهى عمل لجنة فتح المظاریف هاإذ أنَّ .من جهة أخرى

في مسار یعتبر عمل لجنة تقییم العروض في مجال الصفقات العمومیة األهم على اإلطالق 

منح ل النتیجة المتوصل لها في نهایة أشغالها هي التي تكون أساساً اإلجراءات الطویلة والمعقدة، ألنَّ 

ومن هذا المنطلق جل المخالفات إن لم نقل كلها ترتكب على هذا المستوى،، وأنَّ الصفقة العمومیة

ا من تشكیلتها وسلطة التعیین فیها وسیر أشغالها والقوة الملزمة سنحاول التركیز على هذه اللجنة بدءً 

.المتوصل إلیهاعملها لنتائج

اقدة لجنة دائمة لتقییم ه تحدث لدى كل مصلحة متعمن المرسوم على أنَّ 125نصت المادة 

والتي تتكون من أعضاء مؤهلین ،المصلحة المتعاقدةولؤ مسبقرار من أعضاؤهاالعروض، التي یعین 

عند 11تحلیل العروض، والبدائل واألسعار االختیاریة المنصوص علیها بالمادة بلكفاءتهم، ختارون نظراً یُ 

.لتي ینبغي تقدیمها للمصلحة المتعاقدةاالقتضاء، من أجل إبراز االقتراح أو االقتراحات ا

نفس المالحظات التي أبدیناها بخصوص لجنة فتح األظرفة هي نفسها التي تتعلق بلجنة تقریباً 

.تقییم العروض، مع بعض التعلیقات

فمن حیث عدد أعضاء اللجنة المشرع الجزائري لم یحدد عدد هؤالء األعضاء على األقل الحد 

النهائي حسب طبیعة على أن یتحدد العددطبیعتها،یشمل كل مصلحة متعاقدة مهما كانت الذي  األدنى

.لم یحدد صفة األعضاء، كما أنَّهكل مصلحة بموجب التنظیم

وهي عمومًا حصر سلطة التعیین في جهة واحدة فإنَّ المشرع الجزائريمن حیث سلطة التعیین و         

لم یحدد المشرع مدة العضویة  التي تعتبر من وسائل تدعیم و  ة المتعاقدة،السلطة العلیا في المصلح

345
.277بق، ص سلیمان الطماوي، المرجع السا-

346
.وما یلیھا18فرقان فاطمة الزھرة، المرجع السابق، ص -

347
.، المرجع السابق236-10الرئاسي الرئاسيمن المرسوم، 125المادة -

348
.169، المرجع السابق، ص ھیبة سردوك-
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اً عدم استقاللیة اللجنة عن سلطة التعیین، وكان یستحسن أن یكون فیها أطرافإلى جانب االستقاللیة

.وأطراف منتخبینذواتهمبعلى صفاتهم ال معینین بناءاً 

وال  لمشرع النصاب القانوني لصحة اجتماعات اللجنةم یحدد افلمن حیث سیر أشغالهاوأخیرًا 

.طریقة اتخاذ القرار

:االجتماعاتلمحضر الطبیعة القانونیة -

الملزمة، هل مدى قوتهعن یشر للطبیعة القانونیة لمحضر االجتماعات وال المشرع الجزائري لم 

ال؟ كما لم یسعفنا الحظ العثور على  أم المصلحة المتعاقدة ملزمة بالمحضر والنتائج المتوصل إلیها

وتكتسي مسألة تكییف الطبیعة .من هذه المسألةأحكام أو قرارات تبین موقف القضاء اإلداري الجزائري

من طرف علیها یتم منح الصفقة وٕابرام العقد القانونیة لمحضر اجتماعات اللجنة أهمیة بالغة والتي بناءاً 

بإمكانه إعادة النظر في ، وبالتالي هلفیما بعد على توقیع الصفقةمسؤول المصلحة المتعاقدة المؤهل

أو اختالف ، خاصة إذا اكتشف وجود مخالفات أو كان هناك سوء تقدیر ؟النتائج أو طلب دراسة ثانیة

.السیما أنَّ هو وحده من یتحمل المسؤولیة الجزائیة في حالة المخالفةفي وجهات النظر، 

ذا المبادئ العامة كاالسترشاد بالقانون والفقه المقارن و المسألة ال یسعنا إالَّ لإلجابة عن هذه 

.للقانون اإلداري

بمراعاة ما " هأنَّ المصري علىالمناقصات والمزایدات من الالئحة التنفیذیة لقانون28المادة تنص 

.....من قانون تنظیم الصفقات والمزایدات 16تقضي به أحكام المادة 

."تراهللسلطة المختصة لتقریر ما توصیاتهابإجراءاتها ومحضراً وترفع لجنة البت 

توج عملها بتحریر محضر حول سیر عملها وتصدر لجنة البت یُ نستنتج أنَّ ا النص هذمن خالل 

وال تعدو أن .ترفعها للسلطة المختصة بإبرام العقدالسیما ما تعلق بالعرض الفائز ال قرارات توصیات

محضر، وبالرجوع للمبادئ العامة في القانون اإلداري فإنَّ ن على دوَّ تكون هذه التوصیات مجرد رأي مُ 

، واألصل ، أي رأي استشاري)غیر مطابق(، وٕامَّا أن یكون غیر ملزم )مطابق(الرأي إمَّا أن یكون ملزمًا 

.لى خالف ذلكفي الرأي االستشاري أنَّه غیر ملزم، ما لم ینص القانون ع

1998لسنة 89من قانون تنظیم المناقصات والمزایدات المصري الصادر برقم 16تنص المادة 

استبعاد العطاءات غیر المطابقة للشروط أو المواصفات وٕارساء المناقصة على صاحب یجب"على أنه 
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ات من جمیع النواحي الفنیة العطاء األفضل شروطا واألقل سعرا بعد توحید أسس المقارنة بین العطاء

.والمالیة

."استبعاد العطاءات وٕارساء المناقصة على األسباب التي بنى علیهاقراریجب أن یشتمل 

ملزمة للسلطة المختصة السیما ما تعلق )التوصیات(نتائج عمل لجنة البت وعلیه نستنتج أن 

ر عنه في القانون عبَّ ، وهذا ما یُ "یجب"بمصطلح 16مادة منها بإرساء المناقصة، وهذا ما عبَّرت عنه ال

349).أو المناقصة(المزاد المصري بآلیة 

لجنة (هذا في الحاالت العادیة، أي إذا لم یوجد أيَّ اختالٍف في وجهات النظر بین لجنة البت 

وجد اختالف، فإنَّ المشرع أمَّا إذا.والسلطة المختصة بإبرام العقد)تقییم العروض في التشریع الجزائري

والئحته التنفیذیة، 1983لسنة 9رقم ) الملغى(المصري تصدى لهذه الحاالت بالتفصیل سواء في القانون 

من 24فتنص المادة والئحته التنفیذیة، 1998لسنة 89أو في القانون الحالي الساري المفعول رقم 

لجنة البت في الرأي حول قبول أو رفض أي من إذا اختلف أعضاء "الالئحة التنفیذیة على أنَّه 

العطاءات فیتم إثبات ذلك في محضر اللجنة ویكون الفصل فیه للسلطة المختصة وفي حالة االختالف 

...".یعرض األمر على رئاستهما لترجیح أحد الرأیین....350في الرأي مع العضو الفني

إذا اختلف رأي لجنة البت أو "منه على أنَّه 30دة أمَّا القانون الملغى الذي كان ینص بموجب الما

رأي أغلبیتها مع رأي رئیس اإلدارة المركزیة أو رئیس المصلحة المختص حول استبعاد بعض العطاءات 

یعرض األمر على السلطة ......أو اعتبار العطاء أصلح العطاءات إلرساء المناقصة على مقدمه

یكون الفصل في ذلك للسلطة ...مَّا إذا اختلف أعضاء اللجنة في الرأيأ. األعلى مباشرة للبت فیه نهائیاً 

یعرض .....وفي حالة االختالف في الرأي مع المندوب الفني، .التي لها حق اعتماد نتیجة المناقصة

".األمر على رئاستهما لترجیح أحد الرأیین

یحًا من القانون الساري المفعول، ین أنَّ القانون الملغى كان أكثر توضنالحظ من خالل النصَّ 

بحیث أنَّ هذا األخیر لم یذكر الحالة التي یختلف رأي لجنة البت مع رأي السلطة المختصة حول منح 

.الصفقة

:نستنتج ما یلي351من خالل هذین النصَّین

349
.287سلیمان الطماوي، المرجع السابق، ص -

350
.نجد بھ اللجنة من أجل دراسة مسألة فنیةیقصد بالعضو الفني أي عضو خارج اللجنة تست-

351
1998من قانون 24، إالَّ أنَّھ یمكن االسترشاد بھا كونھا ال تختلف كثیرا مع نص المادة 1989لسنة  9ملغاة بإلغاء القانون رقم 30رغم أنَّ المادة -

.التي عوضتھا
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ءات فقط ولیس ولكن حول قبول أو رفض العطا،فیما بینهمبین أعضاء اللجنة االختالف:الحالة األولى

.بإبرام العقدللسلطة المختصةالفصل في االختالف یكون ف حول إرساء المناقصة 

القانون في التشریع المصري أو الجزائري یجیزان للجنة البت االستنجاد بخبرات فنیة :نیةاالحالة الث

عضو الفني یعرض وبالتالي إذا كان االختالف بین أعضاء اللجنة والخارجیة غیر عضوة في لجنة البت 

.البت ورئیس العضو الفنياألمر على رئاستهما لترجیح أحد الرأیین، أي رئیس لجنة 

االختالف بین رأي لجنة البت أو أغلبیتها مع رأي رئیس اإلدارة المركزیة أو رئیس :الحالة الثالثة

أصلح العطاءات حول اعتبار العطاء)المصلحة المتعاقدة في التشریع الجزائري(المصلحة المختص

، فإنَّ السلطة المختصة هي صاحبة القرار وتقرر ما تشاء وهذا ما عبَّرت عنه الفقرة إلرساء المناقصة

وترفع لجنة البت محضرًا ..."28352وكذا الفقرة األخیرة من المادة السالفة الذكر24األخیرة من المادة 

".لتقریر ما تراهالمختصة بتوصیاتها موقعًا من جمیع أعضائها ومن رئیسها للسلطة 

وفي التشریع الجزائري لم ینص عن حاالت االختالف بین أعضاء لجنة تقییم العروض والمصلحة 

بصریح العبارة على أن اللجنة تدرس العروض وتقدم نصَّ إالَّ أنَّهالمتعاقدة وعن كیفیة حل اإلشكاالت، 

از االقتراح أو االقتراحات التي ینبغي تقدیمها للمصلحة من أجل إبر "....االقتراحات للمصلحة المتعاقدة 

واالقتراح یمكن أن ُیؤخذ به كما 354وعلیه فإنَّ اللجنة ُتصدر اقتراحات ولیس قرارات إداریة،353".المتعاقدة

بأن جعل الكلمة األخیرة للسلطة وهو نفس الرأي الذي ذهب إلیه الفقه الفرنسي.یمكن أالَّ ُیؤخذ به

ر اختیارها355برام،المختصة باإل .ولكن علیها في كل الحاالت أن تبرِّ

:مرحلة اختیار المتعاقد واعتماد الصفقة-4

قرار لجنة البت بإرساء المناقصة على أحد المتقدمین لیس الخطوة األخیرة في التعاقد، بل لیس إالَّ 

تعتبر مرحلة و  356تختص بها هیئة أخرى،أمَّا عملیة التعاقد فإنها خطوة أخرى، الحقة، .إجراء تمهیدیاً 

، فإذا وأكثره حساسیةاختیار المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة من أهم مراحل إجراءات الصفقة العمومیة

ة في وضع معاییر اختیار المتعاقد معها ولها في ذلك السلطة التقدیریة، إالَّ كانت المصلحة المتعاقدة حرَّ 

التي تدرجها في دفتر والضوابطسلطتها مقیدة، وهذا بموجب المعاییر  اقدالمتعاختیارفي مرحلة  هاأنَّ 

یجب  أن تكون معاییر اختیار المتعاقد "ه التي تنص على أنَّ 56بأحكام المادة الشروط، وذلك عمالً 

352
عتبار أنَّ فتح األظرفة في التشریع المصري یتم على مرحلتین، العرض التقني ثم تخص العرض المالي با28تخص العرض التقني والمادة 24المادة -

.العرض المالي
353

.، المرجع السابق236-10من المرسوم الرئاسي 125المادة -
354

.227و 220ص 3و 2رقم أنظر الملحق-
355

.103دات الموجھة لھا، أنظر الصفحة یستخلص ھذا من التعاریف التي أوردھا الفقھ الفرنسي للمناقصة، واالنتقا-
356

.287سلیمان الطماوي، المرجع السابق، ص -
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على  االختیارووزن كل منها مذكورة إجباریا في دفتر الشروط الخاص بالمناقصة ویجب أن یستند هذا 

:قیط مؤسس السیما على ما یأتينظام تن

،الضمانات التقنیة والمالیة-

،التنفیذالسعر والنوعیة وآجال -

شروط التمویل وتقلیص الحصة القابلة للتحویل التي تمنحها المؤسسات األجنبیة والضمانات التجاریة -

،)بعد البیع والصیانة والتكوینالخدمة(وشروط دعم المنتوجات 

،لالقتراحاتبعد المنافسة الذي یجب أن یستند أساسا على الطابع التقني الدراسات،ب اختیار مكات-

الوطني وأهمیة الحصص أو المنتوجات  االقتصادالمنشأ الجزائري أو األجنبي للمنتوج، واإلدماج في -

.موضوع التعامل الثانوي في السوق الجزائریة

یكون نظام تقییم العروض التقنیة، السیما في مجال یجب أن "ه على أنَّ 57وتضیف المادة 

مع طبیعة كل مشروع المراجع المهنیة، والوسائل البشریة والمادیة، مهما یكن إجراء اإلبرام، متالئماً 

بشكل یسمح للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري بالمشاركة في الطلب العمومي وذلك ،وتعقیده وأهمیته

.ت المرتبطة بالنوعیة وآجال اإلنجازفي ظل احترام المتطلبا

:قرار المنح المؤقتالطبیعة القانونیة ل-

بموجبه تخطر اإلدارة المتعاقدة المتعهدین والجمهور باختیارها إعالمیاً یعتبر المنح المؤقت إجراءاً 

357.ني والماليلحصوله على أعلى تنقیط فیما یخص العرض التقالمؤقت وغیر النهائي لمتعاقد ما نظراً 

قرار المنح المؤقت تتخذه المصلحة المتعاقدة ولیس لجنة البت في العروض أو كما یسمیها و        

یتمیز بكل مقومات القرار اإلداري إداریاً المشرع الجزائري لجنة تقییم العروض، وهو بهذه الصفة قراراً 

مثله مثل جمیع القرارات السابقة أو ،عن طریق دعوى اإللغاء358لمراقبة القضاء اإلداريویكون خاضعاً 

الالحقة على العقد، باعتبارها قرارات إداریة منفصلة عن العقد، كالقرار المتعلق بوضع اإلدارة لشروط 

، أو رفض عرض من قبل لجنة فتح المناقصة أو المزایدة، أو القرارات المتعلقة بإقصاء أحد المترشحین

357
.180المرجع السابق، ص ،2010عمار بوضیاف، طبعة -

358
یة  مھنا تطرح مشكلة  تكییف القرارات الصادرة عن الجھات غیر اإلداریة، كالمؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري، والمؤسسات العمو-

ریة  یطعن فیھا الخصوصیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، والمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمھني والتقني، ھل قراراتھا قرارات إدا
ي فقراراتھا لیست قرارات إداریة وال بالنف اإلجابة ال یمكن أن تكون إالَّ .ھا لیست مؤسسات عمومیة ذات طابع إداريباعتبار أنَّ  ؟القضاء اإلداري أم المأما

.وھذا ما یؤدي إلى توزیع االختصاص في مجال الصفقات العمومیة بین القضاء العادي والقضاء اإلداري.یمكن الطعن فیھا أمام القضاء اإلداري
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، یتبعه القرار النهائي ذو طبیعة مؤقتة أي غیر نهائيالمنح المؤقت ویبقى قرار359األظرفة جاء متأخرًا،

360إلسناد الصفقة بعد انقضاء آجال الطعون المقررة قانوناً 

یتم إعالم المتنافسین باسم المتعامل الذي رسى علیه االختیار المؤقت والتي تزمع اإلدارة إسناد 

التي تتطابق مع محتویات دفتر الشروط، والنقاط ختیاراالالصفقة له، مع تضمین اإلعالن كل معاییر 

المتحصل علیها بشأن كل معیار، السیما السعر وآجال اإلنجاز وكل العوامل األخرى التي سمحت 

361.كما یتضمن اإلعالن ما یشیر إلى اللجنة المختصة بدراسة الطعونبإسناد الصفقة، 

النتائج المتوصل إلیها من طرف لجنة تقییم العروض غیر وبالتالي من الناحیة القانونیة فإنَّ 

وهذا ما تؤكده ،)ملزما(ملزمة للمصلحة المتعاقدة، مادام أنَّ رأي اللجنة هو رأي استشاري ولیس مطابقاً 

المتعاقدة، یمكن لجنة تقییم العروض أن تقترح على المصلحة "على أنَّه 125الفقرة الثامنة من المادة 

،..."تترتب على منح الصفقة هیمنة المتعامل المقبول على السوقمقبول، إذا أثبتت أنَّه رفض العرض ال

السیما من طرف 362ویستخلص من ذلك أنَّه یمكن للمصلحة المتعاقدة رفض اقتراح لجنة تقییم العروض

وعلیه .مسؤولها الذي یتحمَّل المسؤولیة وحده في إبرام الصفقة سواء كانت صحیحة أو مخالفة للقانون

وهو الذي یعبر عن رضاه في العقد فإنَّ هذا الشخص هو وحده من یتحمل المسؤولیة من أي نوع كانت 

الثامنة األشخاص وحدَّدت المادة363.یتم إبرام الصفقةعلى الصفقة هعیوقوبتباسم المصلحة المتعاقدة، 

.المؤهلة قانونًا بإبرام الصقة

:نائي في إبرام الصفقات العمومیةكطریق استثالتراضي-الثانيالفرع 

من المرسوم 27والمتممة بنص المادة  لةالعمومیة المعدَّ الصفقات تنظیم من 25نصت المادة 

كما نصت المناقصة،برام الصفقات العمومیة وهي إعلى القاعدة العامة في طریقة 98-11الرئاسي 

.التراضيمن هذه الطریقة وهو إجراء االستثناءعلى 

:أشكال التراضي-أوالً 

.ي بعد االستشارةضي بسیط وتراضقسمین ترابدوره إلىالتراضي ینقسم

359
.116أحمد محمود جمعة، المرجع السابق، ص-

360
- ً إداریا مؤقتا ھ یمكن أن یكون قراراً من خصائص القرار اإلداري أن یكون نھائیا فإنَّ ار اإلداري أنَّ عن القواعد العامة المتعلقة بنظریات القرخروجا

نھائیا لنشاط ولیس نھائیا، وظھر ھذا النوع من القرارات في مجال تخلي الدولة عن االحتكار وانسحابھا من النشاطات االقتصادیة، فقبل أن تمنح قراراً 
ً مؤقتاً قرارمؤقتا مثل األنشطة المنظمة، فقبل التسجیل في السجل التجاري مثال تمنح أوالً معین، تمنح أوال قراراً  لممارسة نشاط معین وبالتالي النتیجة ھي ا

.القرار اإلداري یكون دائما نھائيخروجا عن المفھوم التقلیدي بأنَّ 
361

.213خرشي النوي، المرجع السابق، ص -
362

.22فرقان فاطمة الزھرة، المرجع السابق، ص:وفي نفس المعنى أنظر.27بق، ص لوز ریاض، المرجع السا-
363

- CHRISTOPHE Lajoye, op-cit, p66.
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:التراضي البسیط-1

:تعریفه –أ 

هو تقنیة استثنائیة لتبادل المباشر،التراضي البسیط أو كما یسمى في النظم المقارنة باالتفاق 

364.اإلیجاب و القبول في العقد

على أن  98-11بعد تعدیلها بموجب المرسوم الرئاسي ت ص ع من 27فت المادة عرَّ و        

."التراضي هو إجراء تخصیص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلیة إلى المنافسة"

یغة ویتم التفاوض بعنوان التراضي البسیط مع شخص بعینه دون غیره، ویوفر اللجوء إلى هذه الص

مع شخص واحد االتصالللوقت، غیر أنَّ بساطة في اإلجراءات وبالتالي سرعة في تلبیة الحاجات وربحاً 

والتفاوض معه، یشكل أهم وأخطر العیوب التي تكتنف هذه الصیغة، إذ یفقدها الشفافیة المتوخاة ، مع 

من إمكانیة الحصول لتقلیلواكل ما یمكن أن ینجر على ذلك من مساس بمبدأ العدالة بین المتنافسین، 

365.على أحسن العروض المتوفرة في السوق

وأخالقیات أعمق، من أجل ذلك ُأحیط اللجوء إلیها أكبر،كما تستدعي هذه الصیغة رقابة 

، ویمكن إیجاز الشروط التي أوردها التنظیم في حاالت نادراً بمجموعة من الشروط، قد ال تتوفر إالَّ 

هناك حالة أخرى ذكرتها المادة الخامسة كما أنَّ 366.الوطنیةوحالة األولویة االستعجالت وحاالاالحتكار

:یلينوجزها في ما 236-10من القانون 

:حاالته –ب

البسیط قاعدة استثنائیة إلبرام إجراء التراضي"على أنَّ )27(تضیف الفقرة الثانیة من نفس المادة 

."من هذا المرسوم43في الحاالت الواردة في المادة إالَّ العقود ال یمكن اعتمادها 

من 06بموجب المادة المعدلة والمتممة 236-10من المرسوم 43وبالرجوع إلى نص المادة 

وهذا واضح من خالل ،في ستة حاالتنجدها أوردت هذه الحاالت على سبیل الحصر 23-12المرسوم 

ثم تعدد "...:فقطي البسیط في الحاالت اآلتیة ضتعاقدة إلى التراتلجأ المصلحة الم"سیاق النص 

:الحاالت التي یمكن اللجوء فیها إلى التراضي البسیط  والتي یمكن تصنیفها كما یلي

:االستعجال الملح أو الخطر الداهم:الحالة األولى

364
.792مھند مختار نوح، المرجع السابق، ص -

365
.165خرشي النوي، المرجع السابق، ص -

366
.165ص ،المرجعنفس -
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من هذا 7إطار أحكام المادة تنفذ في هي الخدمات التي 43أولى الحاالت التي ذكرتها المادة 

تبرم الصفقات العمومیة قبل أي " همن المرسوم نجدها تنص على أنَّ 7وبالرجوع إلى المادة المرسوم،

شروع في تنفیذ الخدمات، وفي حالة وجود خطر یهدد استثمارا، أو ملكا للمصلحة المتعاقدة، أو األمن 

الوزیر أو الوالي المعني، أن یرخص بموجب مقرر العمومي یمكن مسؤول الهیئة الوطنیة المستقلة أو

."معلل، بالشروع في بدایة تنفیذ الخدمات قبل إبرام الصفقة

هذه الحالة ال تعتبر من حاالت التراضي ألنها تخص التنفیذ ولیس اإلبرام، بمعنى أنَّ والحقیقة أنَّ 

وٕافراغه في شكل مكتوب كأن بعد إبرام العقدإجراءات الصفقة قد تمت وتم اختیار المتعاقد ولكن لم یتم

نكون في مرحلة المهلة الممنوحة للمصلحة المتعاقدة لتبلیغ الصفقة للفائز بها، أو المهلة الممنوحة 

.للمشاركین لتقدیم تظلماتهم

367االستعجال الملح بإعداد الصفقة-

ستثمار قد تجسد في المیدان وال في حاالت االستعجال الملح المعلل بخطر داهم یتعرض له ملك أو ا-

یسعه التكیف مع آجال المناقصة، بشرط أنه لم یكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة 

368،لحاالت االستعجال، وأن ال تكون نتیجة مناورات للمماطلة من طرفها

راءات إبرام الصفقات، وال تتالءم طبیعتها مع آجال إجاستعجالیهعندما یتحتم تنفیذ خدمات بصفة -

هذه، وأن ال االستعجاللم یكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحاالت إذا بشرط أنه 

یجب أن تتم الموافقة المسبقة على اللجوء ،الةحتكون نتیجة مناورات للمماطلة من طرفها، وفي هذه ال

369،اجتماع الحكومةاء برام الصفقات االستثنائیة أثنإإلى هذه الطریقة في 

في حالة تموین مستعجل مخصص لضمان سیر االقتصاد أو توفیر حاجات السكان األساسیة، -

بشرط أن الظروف التي استوجبت هذا االستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة، ولم تكن نتیجة 

370.مناورات للمماطلة من طرفها

:مالحظاتإّن هذه الحاالت تستوجب بعض ال

فقط، بمعنى هل عیناً مُ هل حالة التراضي البسیط هذه تخص كل مجال الصفقات، أم تخص مجاالً -1

هذا اإلجراء یمكن أن یشمل صفقات األشغال والخدمات واقتناء اللوازم وانجاز الدراسات أم ال؟

367
.، المرجع السابق236-10الرئاسي من المرسوم 03الفقرة 07المادة -

368
.المرجعنفس ، الرابعةالمطة43المادة -

369
.المطة الثانیة، نفس المرجع43المادة -

370
.المطة الخامسة، نفس المرجع43المادة -
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ما یخص وٕانَّ الصفقات هذا اإلجراء ال ینطبق على كلأنَّ االعتقادصیاغة النص تبعث على إنَّ 

خطر یهدد "...الفقرة األولى على أنَّ المشرع فيفقط بعض الصفقات دون غیرها، وهذا من خالل نص 

خطر داهم یتعرض له ملك أو استثمار تجسد في "...وفي الفقرة الثانیة على أنَّ ،...."استثمارا أو ملكا

ومنه واقتناء اللوازم والخدمات في مجال األشغال وبالتالي ال یمكن تصور هذه الحالة إالَّ ،..".المیدان

فیحتاج إلى حمایة من اإلتالف أو عقاراً قد یكون منقوالً و لك كما یتعلق األمر بم.یستبعد مجال الدراسات

.والزوال

من بین شروط اللجوء إلى هذه الطریقة هو إصدار قرار معلل من مسؤول الهیئة الوطنیة المستقلة أو -2

اللجوء إلى هذه الطریقة إمكانهاهل تفسر بعدم أو الوالي، بمعنى عدم ذكر مسؤولي باقي الهیئات الوزیر

، وفي رأینا یرجع هذا فقط لعدم تجانس تنظیم الصفقات اللجوء إلیها ولكن ال تحتاج إلى مقرربإمكانهاأو 

وبالتالي كل ،نظیم الصفقاتت تلكثرة التعدیالت التي مسَّ اً نظر العمومیة مع نص قانون مكافحة الفساد 

.یمكن ان تلجا إلى هذا اإلجراء02الهیئات المذكورة بالمادة 

:استیراد المنتوجات والخدمات:الحالة الثانیة

حالة صفقات استیراد المنتوجات والخدمات التي وتخص حالة المادة الخامسة النصت على هذه

رعة في اتخاذ القرار بحكم طبیعتها والتقلب السریع في أسعارها تتطلب من المصلحة المتعاقدة المعنیة الس

تعفى من تطبیق بعض أحكام هذا المرسوم، السیما ".وكذا الممارسات المطبقة علیها،ومدى توفرها

......"بطریقة اإلبرام صفقات استیراد المنتوجات والخدمات

ما تعلق ق بعض أحكام هذا المرسوم السیما من تطبیذكر المشرع إعفاء المصلحة المتعاقدة إنَّ 

.البسیطة التراضيقطریقة اإلبرام یفهم منها إمكانیة لجوء المصلحة المتعاقدة إلى إجراء طریب

إذن نالحظ أنَّ نص المادة أعفى المصلحة من تطبیق بعض أحكام هذا المرسوم  دون تحدید ما 

من خالل سیاق النص یفهم منه أنَّ المصلحة المتعاقدة ملزمة هي األحكام التي یمكن تجاوزها، وبالتالي

بتطبیق أحكام هذا القانون مع السماح لها بتجاوز بعض أحكامه فقط  والسیما طریقة اإلبرام ومخالفتها 

ولیس كلها، وبالتالي فإنَّ النص جاء على إطالقه، بمعنى كل األحكام المتعلقة بهذا المرسوم فهي قابلة 

بإمكان المصلحة المتعاقدة أْن تتخطاها وال تطبقها بدءًا من عملیة التحضیر للصفقة إلى غایة للتجاوز و 

.236-10من المرسوم 02التنفیذ الكلي للصفقة حتى وٕاذا تجاوز مبلغ الصفقة الحد المذكور بالمادة

ناقصة أو ومن هذه األحكام عدم تحضیر دفتر الشروط الخاص بالعملیة، عدم اإلعالن عن الم

اتخاذ اإلجراءات المتعلقة بها، بل یمكن للمصلحة المتعاقدة اللجوء  مباشرة إلى التفاوض الحر، أي 



119

ها  السیما ما یتعلق منها ".....التراضي البسیط إلبرام الصفقة  وهذا ما نصت علیه المادة الخامسة بنصِّ

ل الصالحیات والسلطة التقدیریة في اتخاذ ، وبالتالي هنا المصلحة المتعاقدة تملك ك...."بطریقة اإلبرام

.اإلجراء المناسب حتى وٕان كان مخالفًا ألحكام هذا المرسوم

ولكن السؤال المطروح، هل أنَّ المصلحة المتعاقدة ملزمة بتطبیق هذا المرسوم ولها فقط أن 

مكن أن تتجاوزه، أم یمكنها تخالف بعض األحكام فقط الواردة فیه ولها في ذلك السلطة التقدیریة في ما ی

  ؟أن تتجاوز كل األحكام وتضع النص جانباً 

في رأینا حسب سیاق النص المصلحة المتعاقدة ملزمة باالحتكام للمرسوم الرئاسي وتطبیقه ولكن لها 

.الصالحیات في تجاوز بعض األحكام الغیر محدَّدة دون أن تتجاوز كل األحكام مرَّة واحدة

هذا اإلعفاء لیس عامًا بل یخص بعض الصفقات فقط دون غیرها، كما ربطه المشرع كما أنَّ 

.ببعض اإلجراءات الواجبة االحترام وٕاالَّ أصبح هذا االستثناء مخالفًا للقانون

:تطبیقالنطاق  -أ

المشرع الجزائري أعفى المصلحة المتعاقدة من تطبیق بعض أحكام هذا المرسوم فیما یخص 

.بعض الصفقات دون غیرها، وهي صفقات المنتوجات والخدمات ولمَّا یتعلق األمر باالستیراد فقط

إنَّ أوَّل مالحظة یمكن إدراجها في هذا الخصوص هو عدم الدِّقة في المصطلحات، فبالرجوع 

خدمات إلى نص المادة السادسة والتي حدَّدت مجال تطبیق ت ص ع في جانبها الموضوعي هو مجال

أي أنَّ موضوع الصفقة محدَّد حصریًا في هذا المجال، .األشغال أو اللوازم، خدمات الدراسات، الخدمات

إالَّ أنَّ المادة الخامسة بصدد تحدید موضوع الصفقات القابلة لإلعفاء من تطبیق بعض أحكام القانون 

مصطلح االستیراد ال یطرح إشكاًال وبالتالي إذا كان.."صفقات استیراد المنتوجات والخدمات"..ذكرت 

باعتبار أنَّ الصفقة یمكن أن تكون وطنیة أو دولیة إالَّ أنَّ مصطلح المنتوجات ُیدِخل التأویل في النص 

.لتحدید ما المقصود بالمنتوجات

وعمومًا المنتوجات  یقصد بها اللوازم،  وبالتالي مستبعد من تطبیق أحكام هذه المادة األشغال 

.والدراسات

:تطبیقالشروط  -ب

مثل تلك التي تتدوال في (أن تكون هذه المنتوجات بحكم طبیعتها سریعة التقلب في األسعار -

).البورصات العالمیة كالقمح والشعیر والسكر والمعادن وحتى تلك التي ال تتداول في البورصة
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.تذبذب توفرها في السوق الدولیة-

.ریة المطبقة علیهاطبیعة الممارسات التجا-

.تحدید القائمة بموجب قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المكلف بالتجارة-

.تشكیل لجنة وزاریة خاصة  تكلف بإجراء المفاوضات واختیار الشریك المتعاقد-

.الرقابةوعلى الهیئة المختصة ب.عرض الصفقة للتسویة بعد ثالثة أشهر من بدایة التنفیذ-

:حالة االحتكار:الحالة الثالثة

.ناتج عن حالة قانونیة نوقد یكو ،واقعیةاالحتكار قد یكون ناتج عن حالة طبیعیة أو 

:الحالة الواقعیة-أ

أو ینفرد احتكاریة،على ید متعامل متعاقد وحید یحتل وضعیة عندما ال یمكن تنفیذ الخدمات إالّ 

ح ضوتو .فنیةأو /أو العتبارات ثقافیة والمتعاقدةیقة التكنولوجیة التي اختارتها المصلحة بامتالك الطر 

قافة والوزیر رار مشترك بین الوزیر المكلف بالثأو الفنیة بموجب ق/الخدمات المعنیة باالعتبارات الثقافیة و

-12من المرسوم 08ة ر فق 02ونفس الفقرة أضافها التعدیل األخیر بموجب المادة 371.بالمالیةالمكلف 

236.372-10المعدلة للمادة السادسة من المرسوم الرئاسي رقم 23

 ااعتبارات إمَّ اللجوء إلى هذا األسلوب یكون على أساس ثالثة من خالل النص یتضح أنَّ 

.أو تكنولوجیةأو فنیة وثقافیةالعتبارات طبیعیة 

مثل المورد الحائز على لمادة معینة االقتصادياالحتكارالطبیعیة حالة االعتباراتومن أمثلة 

حائز على حق التمثیل الحصري وضعیة احتكار بناء على عقد لتورید مادة معینة من شركات أجنبیة أو

.في الجزائر لعالمة تجاریة  أجنبیة

ي تتمیز بتكنولوجیات طائرات من نوع بوینغ التریدو إبرام عقد تاالعتبارات التكنولوجیة ومن أمثلة 

.ها رائدة في هذا المجالتجعلجدًا عالیة 

إنجاز لوحة فنیة خاصة أو تمثال على ید فنان كبیر وحده االعتبارات الفنیة والثقافیةومن أمثلة 

.إقامة حفالت مع فنانین معینینقادر على إنجاز هذا العمل، أو

371
.المرجع السابق236-10الرئاسي من المرسومالمطة الثالثة 43المادة -

372
وھو مكانھا الطبیعي على اعتبار أن المادة حصرت جمیع الحاالت التي یمكن 43ھذا االستثناء مذكور بالمادة إّن ھذا التكرار ال فائدة منھ ما دام أنَّ -

.التشكیك في النصالتكرار یفیدھذا أنَّ البسیط بلاللجوء فیھا إلى التراضي 
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:الحالة القانونیة -ب

للقیام بمهمة الخدمة العمومیة، حصریاً نص تشریعي أو تنظیمي مؤسسة عمومیة حقاً عندما یمنح

373.د قائمة المؤسسات المعنیة بموجب قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المعنيوتحدَّ 

:واألهمیة الوطنیةالمشروع ذي األولویة:الحالة الرابعة

لى هذا إاللجوء یخضعویة وذي أهمیة وطنیة، وفي هذه الحالة، عندما یتعلق األمر بمشروع ذي أول-

إذا كان مبلغ الصفقة یساوي أو إلبرام الصفقات للموافقة المسبقة من مجلس الوزراء، ةاالستثنائیالطریقة 

إذا كان  اجتماع الحكومةوللموافقة المسبقة أثناء ،)دج 10.000.000.000(یفوق عشرة مالییر دینار 

374ة یقل عن المبلغ السالف الذكر،مبلغ الصفق

وفي هذه الحالة، یجب أن یخضع اللجوء .لإلنتاجعندما یتعلق األمر بترقیة األداة الوطنیة العمومیة -

بلغ م، إذا كان مجلس الوزراءإلى هذه الطریقة االستثنائیة في إبرام الصفقات إلى الموافقة المسبقة من 

وللموافقة المسبقة أثناء اجتماع ،)دج 10.000.000.000(ینار الصفقة یساوي أو یفوق عشرة مالییر د

375.الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة یقل عن المبلغ السالف الذكر

بینما الحالة الثانیة تمت ،)الملغاة(الحالة األولى تم التنصیص علیها في النصوص السابقة

الوزراء  لمجلسلموافقة المسبقة لالحالة  ذهإلى ه للجوءاإضافتها بموجب القانون الجدید واشترط القانون 

وفي هذا اإلطار عرضت على الحكومة بعض المشاریع التي اعتبرت ذات 376.الحكومةأو مجلس 

استعملت هذه الطریقة 2007، ففي سنة أهمیة وطنیة وحازت على الموافقة إلبرامها بالتراضي البسیط

إنجاز قاعة بالجزائر العاصمة تتسع ل 2008وفي سنة ابیة،النجاز برنامج كبیر یتعلق بالمؤسسات العق

محطة 90مقعد، إنجاز برامج سكنیة في إطار القضاء على السكنات الفوضویة، استالم 12000

اتصال السلكیة لفائدة قطاع التكوین المهني، إنجاز أشغال تحضیر مشروع مسجد الجزائر الكبیر وتمت 

2008.377خالل سنة المصادقة على كل هذه المشاریع 

373
.إلى غایة الیوم لم یصدر ھذا القرار-

374
.، المرجع السابق236-10 سيالرئاالمطة السادسة من المرسوم43المادة -

375
.، المرجع نفسھ08المطة 43المادة -

376
.مجلس الوزراء یرأسھ رئیس الجمھوریة، ومجلس الحكومة یرأسھ الوزیر األول-

377
- CHERIF Bennadji, "Marchés publics, et corruption en Algérie", op-cit, p149.
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األداة الوطنیة العمومیة أهداف ترقیةأو  الوطنیة،مسالة األولویة أو األهمیة تبقىهما یكن مو         

التأویل، إذ ما هي المعاییر التي یمكن أن یحكم على مصطلحات فضفاضة تحمل الكثیر من لإلنتاج،

378.أساسها بتوفر هذه المعاییر واألهداف

ض قطاعات اإلنتاج عتمكین مؤسسات عمومیة تتولى بالمشرع التفسیر الوحید هو رغبة ولعلَّ 

ا  ض الصفقات ذات الحجم الكبیر واألثر المالي الهامین، لمحاولة إخراج هذه المؤسسات ممَّ عحیازة ب

تطویر تتخبط فیه من مشاكل مالیة  عسیرة لم تنفع معها عملیات التطهیر المالي المتتالیة، نتیجة عدم 

في  في مسألة الدیون المتراكمة ومنافسة المنتوج الخارجيأسالیب التسییر فیها، واختصار مشاكلها دوماً 

379.كمبرراتعالم جدید لم یعد یأبه بها 

ما بمجرد كما تتطلبه المناقصة وٕانَّ معینة إذن التراضي البسیط ال یحتاج إلى شكلیات أو إجراءات 

وء إلى هذه الطریقة والتي یسمح فیها للمصلحة المتعاقدة التفاوض مباشرة مع توافر حاالته یتم اللج

.المرشح للتعاقد معها حول الصفقة ومهما كان المبلغ المقرر للصفقة ومهما كانت نوع الصفقة

:مزایا وعیوب إجراء التراضي البسیط -ج

:مزایاال

ما كانت شخصیة المتعاقد معها محل اعتبار على المصلحة المتعاقدة كلَّ تنعكس هذه الطریقة إیجاباً -

.ا یؤدي إلى تنفیذ العقد بصورة إیجابیةممَّ خاصة فیما تعلق بإمكانیاته المالیة والمادیة والفنیة

ما  یؤدي إلى الكثیر من بقدر ما یوفر هذا اإلجراء كثیر من الجهد والوقت في إبرام الصفقة بقدر-

.الخروقات

:عیوبال

ا یؤدي إلى تبدید أموال للجوء إلى هذه الطریقة قد ینجر عنه سوء استعمال هذه الصالحیات ممَّ إن ا -

.عمومیة

.تفتح هذه الطریقة المجال للمحاباة والمحسوبیة-

:التراضي بعد االستشارة-2

378
.169خرشي النوي، المرجع السابق، ص -

379
.169، ص نفس المرجع-
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عن صیغة تختلفها ، صیغة تدخل ضمن الصیغ التفاوضیة، غیر أنَّ االستشارةیعتبر التراضي بعد 

.في التراضي البسیطمن المنافسة، التي تنعدم نهائیاً ولو قلیالً البسیط في كونها تضمن قدراً التراضي

:تعریفه –أ

یتم التفاوض بعنوان التراضي البسیط مع شخص و  .االستشارةف التراضي بعد عرِّ المشرع الجزائري لم یُ 

.لتراضي بعد االستشارة یتوجه إلى مجموعة أشخاصبینما التفاوض بعنوان اغیره،بعینه دون 

التراضي بعد االستشارة هو إجراء مبسط یسمح للمصلحة المتعاقدة االختیار، على أساس دفتر 

ویشمل مجال 380.وبعد التفاوض معهم حول العقد اشروط للمترشح من بین عدَّة مرشحین من اختیاره

381.لذین استجابوا للمناقصةعلى العموم المشاركین فقط ااالستشارة 

382:حاالته –ب

من 6المعدلة و المتممة بموجب المادة 236-10من المرسوم الرئاسي 44نصت المادة 

د االستشارة في بعه یمكن للمصلحة المتعاقدة اللجوء إلى التراضيعلى أنَّ 23-12المرسوم الرئاسي 

:الحاالت اآلتیة

واحد فقط أو لم یتم استالم  عرضللمنافسة غیر مجدیة، وذلك إذا تم استالم الدعوة  عندما یتضح أنَّ -1

، أو إذا تم التأهیل األولي التقني لعرض واحد فقط أو لم یتم تأهیل ألي عرض، بعد تقییم أي عرض

ا إعادة إجراء المناقصة أو اللجوء وفي هذه الحالة، یمكن المصلحة المتعاقدة إمَّ ، العروض المستلمة

383.ء التراضي بعد االستشارةإلجرا

الدراسات و اللوازم و الخدمات الخاصة التي ال تستلزم طبیعتها اللجوء إلى في حالة صفقات-2

384.مناقصة

385.في حالة صفقات األشغال التابعة مباشرة للمؤسسات السیادیة في الدولة-3

380
- BRAHIM Boulifa, op-cit, p54.

381
.194یاف، الطبعة الثالثة، المرجع السابق، صضعمار بو-

382
- BRAHIM Boulifa, op-cit, p53 et 54.

383
.، المرجع السابق236-10الرئاسي الفقرة األولى من المرسوم 44المادة -

384
.السابقالمرجع، 10/236سي المرسوم الرئاالمطة الثانیة، 44المادة -

385
3و 2ھ تحدد قائمة الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة واألشغال المذكورة في المطتین الفقرة على أنَّ ھذه ذكرت المطة الثالثة و44المادة -

ذات السیادة أو مسؤول الھیئة الوطنیة المستقلة أو من ھذه المادة، بموجب قرار مشترك بین سلطة المؤسسة الوطنیة )المقصود بھا الحالة الثانیة والثالثة(
،)الملغى(250-02لمرسوم اھ إلى غایة الیوم لم تصدر ھذه القائمة، ولكن بالرجوع إلى أحكام أنَّ الوزیر المعني، حسب الحالة، والوزیر المكلف بالمالیة، إالَّ 

اضي بعد االستشارة  في قطاعات السیاحة، الشباب والریاضة، والصید البحري، صدرت بعض القرارات تحدد قائمة الخدمات واللوازم المعنیة  بالتر
:وتتمثل ھذه القرارات في

، یحدد قائمة الخدمات واللوازم موضوع الصفقات بالتراضي بعد 2007ینایر 17القرار الوزاري المشترك بین وزیر السیاحة ووزیر المالیة مؤرخ في -
.2007مارس 21، مؤرخ في 19والمھرجانات السیاحیة، ج ر عدد االستشارة، لتنظیم التظاھرات
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نت محل فسخ، وكانت طبیعتها في حالة صفقات الدراسات أو اللوازم أو الخدمات الممنوحة التي كا-4

386.ال تتالءم مع آجال مناقصة جدیدة

ثنائیة تتعلق ات في حالة العملیات المنجزة في إطار استراتیجیة التعاون الحكومي، أو في إطار اتفاق-5

إلى مشاریع تنمویة أو هبات، عندما تنص اتفاقات التمویل الدیونوتحویلبالتمویالت االمتیازیة، 

تحصر االستشارة في مؤسسات البلد لمصلحة المتعاقدة أنْ ل، وفي هذه الحالة یمكن كى ذلالمذكورة عل

387.المقدم لألموال في الحاالت األخرى دالمعني فقط في الحالة األولى أو البل

   :هإجراءات -ج

ثة اشترط على المصلحة المتعاقدة أن تستشیر زیادة على ثال44المشرع الجزائري بموجب المادة 

متعاملین اقتصادیین جمیع المتعهدین الذین استجابوا للمناقصة، بمعنى أن المصلحة المتعاقدة في حالة 

توفر شروط حالة التراضي بعد االستشارة تقوم باستدعاء على األقل ثالثة متعاملین اقتصادیین من 

انضباطهم، كما تستدعي اختیارها، قد تكون تعاملت معهم من قبل أو نظرًا لكفاءتهم وٕامكانیاتهم، أو

، جمیع المتعهدین الذین استجابوا للمناقصة، أي المناقصة التي تم طرحها من قبل وانتهت بعدم الجدوى

ولكن السؤال المطروح أال .كما تجدر اإلشارة إلیه أنه في هذه الحالة یستعمل نفس دفتر الشروط السابق

في رأینا لم 388.اقصة؟ وبالتالي لم یعد هناك تراضٍ تعتبر هذه اإلجراءات هي تقریبا نفس إجراءات المن

.یعد هناك تراٍض، وتصبح هذه الطریقة شكل من أشكال المناقصة

:جرائم الصفقات العمومیةأشكال-الثانيالفصل 

جال الصفقات االمتیازات غیر المبررة في م"تحت عنوان م ف من ق 26المادةورد في نص 

  .....:إلى ......من سیعاقب بالحب"ه على أنَّ "العمومیة

، یحدد قائمة الخدمات واللوازم التي تكون محل 2006دیسمبر 18مؤرخ في ،القرار الوزاري المشترك بین وزیر المالیة ووزیر الشباب و الریاضة-
.2007فبرایر 25مؤرخ في ،14زائر، ج ر عدد صفقات بالتراضي بعد االستشارة بعنوان األلعاب اإلفریقیة التاسعة بالج

، یحدد قائمة اللوازم موضوع الصفقات 2006مارس 14القرار الوزاري المشترك بین وزیر المالیة ووزیر الصید البحري والموارد الصیدیة، مؤرخ في -
10، مؤرخ في 30ر وإعادة تعمیر األوساط المائیة ، ج ر عدد بالتراضي بعد االستشارة بعنوان عملیات استیراد منتوجات تربیة المائیات من أجل تعمی

.2006مایو 
قائمة اللوازم والخدمات الخاصة لصالح وزارة العدل التي ال ، یحدد2008فبرایر 6القرار الوزاري المشترك بین وزیر العدل ووزیر المالیة، مؤرخ في -

.2008مایو 18في مؤرخ ،25تستلزم طبیعتھا للجوء إلى مناقصة، ج ر عدد 
386

.، المرجع السابق236-10الرئاسيالمطة الرابعة من المرسوم44المادة -
387

.المطة الخامسة، نفس المرجع44المادة -
388

- CHERIF Bennadji, "Marchés publics, et corruption en Algérie", op-cit, p149.
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كل موظف عمومي یقوم بإبرام عقد أو یؤشر أو یراجع عقدا أو اتفاقیة أو صفقة أو ملحقا مخالفا -1

بذلك األحكام التشریعیة و التنظیمیة الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتیازات غیر مبررة للغیر،

أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص، أو بصفة عامة كل شخص طبیعي كل تجاري -2

أو معنوي یقوم، ولو بصفة عرضیة، بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات 

أو الهیئات العمومیة الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات االقتصادیة و المؤسسات العمومیة ذات 

الصناعي و التجاري، ویستفید من سلطة أو تأثیر أعوان الهیئات المذكورة من أجل الزیادة في الطابع

األسعار التي یطبقونها عادة أو من أجل  التعدیل لصالحهم في نوعیة المواد أو الخدمات أو آجال 

."التسلیم أو التموین

نصوأصبح26لفقرة الثانیة من المادة تمَّ تعدیل ا15-11القانون رقم بوبموجب التعدیل األخیر 

:یليالمادة كما

كل موظف عمومي یمنح، عمدا، للغیر امتیازا غیر مبرر عند إبرام أو تأشیر عقد أو اتفاقیة أو "....

صفقة أو ملحق، مخالفة لألحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بحریة الترشح والمساواة بین المترشحین 

."وشفافیة االجراءات

ا العنوان جریمتین أساسیتین ذالمشرع الجزائري أدرج تحت هنستنتج أنَّ من خالل هذا النص

المبحث (إبرام صفقة عمومیة مخالفة لألحكام التشریعیة والتنظیمیة وهما جریمتي ، بفقرةا ممنهكل وخصَّ 

حصول على امتیازات غیر مبررة لل ، وجریمة االستفادة من سلطة وتأثیر أعوان الهیئات العمومیة )األول

).المبحث الثالث(على جریمة الرشوة27، ونص بالمادة  )المبحث الثاني(

:منح امتیازات غیر مبررة للغیرجریمة -المبحث األول
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والنص في المحاكمتعتبر هذه الجریمة أهم جرائم الصفقات العمومیة على اإلطالق وأكثرها تداوالً 

جریمة في الواقع العملي نجد أنَّ أنَّ ، إالَّ أو ملحقاً لعقد أو اتفاقیة أو صفقةً 389یشمل اإلبرام والتأشیر

وعلى هذا  في الواقع العمليشیوعًا إبرام صفقة عمومیة مخالفة لإلحكام التشریعیة والتنظیمیة هي األكثر 

أكثر دقة وتفصیل وتحدید المفاهیم وهذا لتوضیح أركان األساس نحاول التركیز على هذه الجریمة ب

.بقت بطریقة مخالفة للنص القانونيما طُ الجریمة المادیة التي كثیراً 

:للغیریر مبررة غمنح امتیازات الركن المادي لجریمة -المطلب األول

إبرام صفقة عنصرین أساسیین یجب توافرهما في في جریمة في الفصل األول سبق وأن عرفنا 

،لقانون مكافحة الفسادتم تعریفه من قبل وفقاً  اأال وهما الموظف العمومي كم،عمومیة مخالفة للتشریع

للمفهوم الذي تم تحدیده من قبل ثم یجب توافر الفعل المادي وأن یتعلق األمر بصفقة عمومیة وفقاً 

صفقة 390م أو تأشیر أو مراجعةإبرا:ماه نعناصر أساسیعنصرین هذا األخیر یتفرع إلىللجریمة

ألحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بمبادئ الصفقة ل وأن یكون هذا العمل بطریقة مخالفة ،عمومیة

 فهومموفي الفرع الثاني الفرع األول، مفهوم اإلبرام، والتأشیر، والمراجعة في وعلیه نتناول ،العمومیة

.بمبادئ الصفقة العمومیةالمتعلقة ام التشریعیة والتنظیمیة كاألح

:مفهوم اإلبرام، التأشیر، المراجعة-الفرع األول

خل ضمن دوردت في النص بعض المفاهیم التي یستوجب تحدید مفهومها بدقة باعتبارها ت

.العناصر المكونة لركن الجریمة

:معنى اإلبرام-أوالً 

لركن المادي ل اً لغة في مجال الصفقات العمومیة باعتباره أساسیكتسي مفهوم اإلبرام أهمیة با

.بدقةوعلیه وجب تحدید هذا المفهوم للجریمة 

تقوم بإعداد محضر لجنة تقییم العروض بعد دراسة العروض أنَّ 391في الفرع األولرأینا من قبل 

تم عرضه على السلطة وی392الحاضرین،یوقع علیه جمیع األعضاء –ولیس قرارات-یتضمن توصیات 

393.هالمختصة لكي تقرر ما تراه بشأن

389
.، ولم یعد یعاقب على المخالفات التي ترتكب أثناء المراجعة15-11لرئاسي رقم حذفت المراجعة بموجب التعدیل األخیر بالمرسوم ا-

390
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، ومع ذلك 01-06الذي یعدل ویتمم القانون رقم 15-11المراجعة تم حذفھا كمخالفة من النص بموجب القانون -

.نتناولھا بالشرح ألھمیة ھذه المرحلة

391
.111أنظر ص-

392
.227و 220، ص3و 2رقم أنظر الملحق-
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للتعاقد، بل ال یعدو  ةاألخیر ما تنتهي إلیه لجنة البت من اختیار ألحد المتقدمین لیس المرحلة إنَّ 

فال یعد قرار لجنة البت قبوالً ،ومالیاً یتلخص في تقریر أصلح العطاءات فنیاً تمهیدیاً أن یكون إجراءاً 

ذ البد من إمن المتعاقد یؤدي إلى إتمام العقد بالضرورة مع من قامت اللجنة باختیاره، دف إیجاباً صا

إجراء الحق یتمثل في اعتماد السلطة المختصة التي تملك دون غیرها إبرام العقد نهائیا ویعد قرارها في 

394.هذا الشأن هو القبول النهائي للعقد

علیه وفق الشكل الفنیة الضیقة التي تتضمن االتفاق بین الطرفین موقعاً یقصد باإلبرام العملیة و         

رفان بموجب االتفاق، وذلك بعد االنتهاء من كافة اإلجراءات التي طالمحدد للعقود اإلداریة بلغة یفهمها ال

395.سبق ذكرها

:السلطة المختصة باإلبرام-

ن تصل إلى محطتها األخیرة وترجمتها في شكل ة مراحل قبل أعملیة إبرام الصفقات بعدَّ تمر 

عقد مكتوب یحمل كل مواصفات العقد وأركانه والسیما تعیین األطراف المتعاقدة وصفتهم وشروط 

وفقاً -واألصل .دون یعینهم المشرعمحدَّ اً وال یملك إبرام العقود باسم اإلدارة إالَّ أشخاص396.إلخ...العقد

ء األشخاص اختصاصاتهم بأنفسهم، وال یجوز أن یحل غیرهم محلهم في أن یمارس هؤال-للقاعدة العامة

، كما ال یجوز لهم تفویض غیرهم في ممارسته إالَّ في الحدود وبالقیود التي االختصاصممارسة هذا 

397.یضعها المشرع

أهم نقطة في هذا الخصوص هي السلطة المختصة بإبرام العقد من جهة المصلحة ولعلَّ 

في الصفقات العمومیة، حیث تختلف السلطات المختصة االختصاصوهذا یتعلق بمبدأ دة، المتعاق

-10من المرسوم الرئاسي02بالمصادقة على الصفقة حسب كل مصلحة متعاقدة المذكورة في المادة 

تصح الصفقات وال تكون نهائیة  ال" همن المرسوم الرئاسي على هذا التساؤل بأنَّ 08وتجیب المادة 236

398:إال إذا وافقت علیها السلطة المختصة المذكورة أدناه

الدولة،فیما یخص صفقات الوزیر،-

393
.، المرجع السابق236-10الرئاسي من المرسوم 125وھو نفس الحكم الذي أوردتھ المادة .142ص أنس جعفر قاسم، المرجع السابق، -

394
.144، ص أنس جعفر قاسم، المرجع السابق-

395
.148محمد خلف الجبوري، المرجع السابق، ص -

396
.، المرجع السابق236-10من المرسوم 62المادة -

397
.344سلیمان الطماوي، المرجع السابق، ص -

398
ف السلطة د ھذه السلطات وھو نفس المنھج الذي اتبعھ المشرع المصري أین عرَّ ما حدَّ ف ما ھي السلطة المختصة وإنَّ عرِّ المشرع الجزائري لم یُ-

)مكرر19(بإصدار قانون تنظیم المناقصات والمزایدات ج ر، العدد1998لسنة  89المادة الثانیة من القانون رقم المختصة بتحدید ھذه السلطات  بموجب
أو المحافظ أو رئیس مجلس إدارة الھیئة –ومن لھ سلطاتھ –یقصد بالسلطة المختصة  في تنقیذ أحكام القانون المرافق، الوزیر "1998مایو 08في 

."اختصاصھالعامة، كل  في نطاق
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مسؤول الهیئة الوطنیة المستقلة،-

الوالي فیما یخص صفقات الوالیة، -

رئیس المجلس الشعبي البلدي، فیما یخص صفقات البلدیة، -

ذات الطابع اإلداري،المدیر العام أو المدیر فیما یخص المؤسسة العمومیة-

المدیر العام أو المدیر فیما یخص المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري،-

مدیر مركز البحث والتنمیة،-

مدیر المؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي والتقني،-

طابع العلمي والتكنولوجي، ذات الالخصوصیة مدیر المؤسسة العمومیة -

ؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني،مدیر الم-

399".االقتصادیةالرئیس المدیر العام أو المدیر العام للمؤسسة العمومیة -

من المرسوم 02المذكورة بالمادة هي نفسها وعلیه نالحظ أن كل السلطات المذكورة بهذه المادة 

ذكرت سلطة الوزیر فیما یخص صفقات 08فالمادة ومیة، الصفقات العمتنظیم الرئاسي والملزمة بتطبیق 

التي ذكرت اإلدارات العمومیة، فالدولة هي عبارة عن إدارات عمومیة، قد 02الدولة وهذا ما یوافق المادة 

الوزیر المختص حسب القطاع  هو من یمثل  هذه تكون مركزیة أو غیر مركزیة، فإذا كانت مركزیة فإنَّ 

وٕاذا كانت غیر مركزیة فهنا األمر یختلف، فقد یمثلها الوزیر إذا لم تكن تتمتع ،)الدولة(اإلدارة العمومیة 

بتفویض من السلطة المختصة مثل مدیریة المجاهدین على المستوى المحلي أو مدیریة النقل أو الصناعة 

تتمتع بالشخصیة فكل هذه المدیریات  على المستوى المحلي تمثل الدولة وال ...أو التجارة أو السیاحة 

المختصة لتمثیلها، عكس مدیریة التربیة اإلداریة المعنویة المستقلة وال تحوز على تفویض من الجهات 

أو محافظة الغابات، فهذه المدیریات تمثل الدولة على المستوى المحلي ولها أو مدیریة البیئة أو البرید 

.الدولة وتمثلها أمام القضاءالتفویض لتمثیل الدولة وتبرم ما شاءت من العقود باسم

یقابلها الهیئة 08مذكورة بالمادةكل سلطة باقي السلطات فال تطرح أي إشكال باعتبار أنَّ  اأمَّ 

ولكن اإلشكال یطرح من .من المرسوم الرئاسي02المعنیة بإبرام الصفقات العمومیة المذكورة بالمادة 

399
وھذا بموجب تعدیل المادة الثانیة من )03-13المرسوم الرئاسي (المؤسسة العمومیة االقتصادیة لم تعد معنیة بالصفقات العمومیة بعد التعدیل األخیر-

مواد األخرى التي تم فیھا ذكر ،الذي أخرجھا من مجال تطبیق تنظیم الصفقات العمومیة، ومع ذلك فإنَّ المشرع الجزائري لم یعدل ال236-10المرسوم 
.المؤسسة العمومیة االقتصادیة
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، مثل المجلس الشعبي البلدي، القرار فیها جماعیاً اتخاذالتي یكون هناك من الهیئات زاویة أخرى وهو أنَّ 

المجلس الشعبي الوالئي، مجلس اإلدارة في المؤسسات العمومیة، وبالتالي ممثل هذه الهیئات ال یمكنه 

القرارات دون الرجوع إلى هذه المجالس التي تمنح له الترخیص أو اإلذن بموجب مداولة أو محضر اتخاذ

فهل یسأل مسؤول الهیئة فقط أم كل أعضاء المجلس التداولي؟.إلبرام الصفقةحسب الحالة اجتماع

بامتیازات السلطة العامة ومن بین هذه االمتیازات بالرجوع إلى مبادئ القانون فإن اإلدارة تتمتع

.نوعین من السلطات وهي السلطة التقدیریة و السلطة المقیدة

:السلطة التقدیریة-

 أو عدمه،یة تقدیر الظروف التي یبرر تدخلها من ر یكون لإلدارة حالتقدیریة عندماتعني السلطة 

وكذلك عندما التدخلذا قررت إلمواجهة هذه الظروف حینما تملك حق اختیار التصرف الذي تراه مالئماً 

400.یكون في مقدورها تحدید الوقت المناسب للتدخل

:السلطة المقیدة-

أو یلزمها نشاطها،تعني السلطة المقیدة عندما یشترط القانون توافر ظروف معینة لكي تمارس 

401.د لها الوقت الذي تمارس فیه فعلهاأو یحدِّ بعینها،بمباشرة عمل معین عند توافر أوضاع 

ناك قضاء فه المجال،ة تقدیریة في هذا طالسلطة المختصة بإبرام الصفقة تتمتع بسلوعلیه فإنَّ 

ه ال یمكن للسلطة المختصة أنَّ إالَّ .اعتمادهة في اعتماد المناقصة أو عدم یثابت لسلطة اإلدارة التقدیر 

باعتماد الصفقة إصالح نتیجة مناقصة صحیحة ومطابقة لإلجراءات، ولكن لها سلطة تقدیریة واسعة في 

دواعي المصلحة من أساسها، إذا رأت أنَّ بإلغاء المناقصة العامة إبرام العقد أو في العدول عنه أصالً 

ویترتب على اعتماد الصفقة تالقي قبول اإلدارة بإیجاب المتعاقد المتمثل في عطائه .قتضي ذلكتالعامة 

402.إبرام العقد

من طرف الجهة اإلداریة المختصة الصفقات  ال تبرم إالَّ والنتیجة المترتبة عن هذا النص، أنَّ 

بإبرامها تعتبر باطلة قانوناً االختصاصن ینعقد له فإذا لم تبرم ممَّ 403.دیده في هذا النصحسب ما تم تح

أي ال نكون أمام صفقة عمومیة بمفهوم 404.وشكلیات التعاقداالختصاصلمخالفتها قواعد مطلقاً بطالناً 

د حقوق وواجبات إذا تم اعتماد الصفقة من السلطة المختصة وٕافراغها في عقد مكتوب یحدِّ ت ص ع إالَّ 

400
.626عبد الغني بسیوني عبدهللا، المرجع السابق، ص -

401
.626، ص نفسھالمرجع -

402
.113مفتاح خلیفة عبد الحمید و حمد محمد حمد الشلماني، المرجع السابق، ص -

403
.26قدوج حمامة، المرجع السابق، ص -

404
.28، صمرجعنفس ال-
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السلطة المختصة باإلبرام هي من تتحمل المسؤولیة الجزائیة في حالة وبالنتیجة فإنَّ .المتعاقدةاألطراف 

وعلیه وجب على هذه السلطة المختصة أن تتأكد من صحة إجراءات اإلبرام .إبرام صفقة مخالفة للتشریع

.یصوأن تبذل عنایة الرجل العادي الحر .قبل اعتماد الصفقة

تتجاوز النتائج التي وصلت هل یمكن لهذه السلطة المختصة أنْ :وهذا یجرنا إلى السؤال التالي

إلیها لجنة تقییم العروض وعدم منح الصفقة للمتعامل المرتب في الدرجة األولى وٕاحالتها للذي یلیه في 

  ؟المرتبة  خاصة في حالة معاینة خرق لإلجراءات التشریعیة والتنظیمیة

ه ال یجوز لسلطة التصدیق تجاوز من تحیل إلیه لجنة البت یرى الدكتور محمد خلف الجبوري بأنَّ 

في ذلك مخالفة واضحة لقواعد الشكل واإلجراءات في إصدار في العطاءات إحالة العقد إلى غیره ألنَّ 

وبخالف ذلك بأنْ ة وفي غیرها،بعض القرارات اإلداریة ومنها قرار اإلحالة بالتعاقد في المناقصات العام

تصبح السلطة التقدیریة لجهة التصدیق تطغى وعلى نحو مطلق على إجراءات التعاقد، لكان ذلك نوع 

من العبث الذي تنأى عنه اإلدارة، فخروج اإلدارة عن هذه القواعد یجعل قراراتها باطلة ویعطي الحق لمن 

405.طلب إلغاء قرار اإلحالة وبالتعویض عنهتجاوزته جهة التصدیق وأحالت العقد إلى غیره ب

من تعلیمات األشغال العامة األردنیة 15المشرع األردني عالج هذه النقطة في الفقرة ج من المادة 

406.بقرار الحق صادر عن نفس اللجنةال یجوز إجراء أي تعدیل على قرار اإلحالة إالَّ "ه على أنَّ 

تصدر قرارًا ولیس مجرد توصیات أو محضر نالحظ في التشریع األردني أنَّ لجنة البت في المناقصة و 

.اجتماع

ه فإنَّ وبمقارنة هذا الوضع بما هو علیه في التشریع الجزائري والسیما تنظیم الصفقات العمومیة،

عملها بمحضر اجتماع یحدد نتائج توجلجنة البت في العطاءات یُ لم یتطرق إلى هذه النقطة، كما أنَّ 

من طرف جمیع أعضاء اللجنة ویحال الملف فیما بعد بكامله على الجهة 407علیهمضى التقییم مُ 

المختصة للمصادقة عكس ما هو علیه في التشریع األردني أین یتوج عمل اللجنة بصدور قرار إحالة 

.اء فیهیلزم سلطة اإلبرام بما جیحمل كل مواصفات القرار اإلداري 

"وعلى هذا األساس یقول األستاذ توفیق شحاتة منع اإلدارة من التعاقد مع غیر من رست إنَّ :

علیه المناقصة یعتبر إجراء شبه آلي في اختیار المتعاقد معها، وقد یكون ضارا بها فرغبة في موازنة 

إلداري لها بسلطة تقدیریة في عدم إرساء المناقصة أقر القضاء اسلطة اإلدارة المقیدة على أثر علیه 

405
.139محمود خلف الجبوري، المرجع السابق، ص -

406
.139المرجع، ص نفس-

407
.231و223ص، 3و2رقم أنظر الملحق-
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تتعاقد إطالقا وذلك بالعدول عن إبرام العقد أي بإلغاء المناقصة حتى ال ها تملك أالَّ التعاقد فإنَّ إتمام

یفرض علیها التعاقد مع شخص ال تقبله أو إذا تبینت مالءمة اتخاذ ذلك القرار لظروف تتعلق بمصلحة 

408."والمالیةالمرفق العام من الناحیة اإلداریة

تعتمد الصفقة خاصة إذا ما الحظت سلطة اإلبرام یمكن أالَّ وعلى هذا یمكن القول في الجزائر أنَّ 

وغیاب قرار إداري صادر عن اللجنة یلزمها بذلك، وهذا إعماالً مخالفة للتشریع والتنظیم المعمول به 

ه ال یمكنها استبعاد العرض الذي توصلت إلیه نَّ أ لسلطتها التقدیریة وكذا ثبوت مسؤولیتها  الجزائیة، إالَّ 

ا إلغاء الصفقة وٕاعادتها من جدید، أو لجنة التقییم ومنح الصفقة للذي یلیه في المرتبة، ولها في هذا إمَّ 

ة ثانیة على ضوء المالحظات المقدمة من سلطة االعتماد، وفي إرجاع الملف للجنة التقییم للدراسة مرَّ 

.نفس النتائج ال یبق أمامها سوى إلغاء الصفقةحالة التوصل ل

:معنى التأشیر-ثانیا

التأشیر على الصفقة العمومیة  هو عمل إداري وقانوني إلزامي في الصفقات العمومیة  ومنح هذا 

معنى وعلیه البد أن نعرف ،التأشیر بطریقة مخالفة للتشریع والتنظیم یعرض صاحبه للمساءلة الجزائیة

.التأشیر ثم الجهة أو السلطة المختصة بمنحه

تتمثل في مجموعة من اللجان خارجیة،أحدث التنظیم المتعلق بالصفقات العمومیة هیئات خاصة 

وفق شروط التنفیذأي قبل دخول الصفقة حیز العمومیة،المحلیة والوطنیة مكلفة بالرقابة القبلیة للصفقات 

یتعلق موضوع الصفقة بأحد وأنْ ،الماليأي باستخدام المعیار ،ف مالي معینمعینة أهمها بلوغ سق

وهذا ما یعبر عنه أو دراسات،العملیات المذكورة في القانون، أي اقتناء اللوازم أو أشغال أو خدمات 

.بالمعیار الموضوعي

كما ،اءات تنظیمیةتقني وأخرى إجر طابع إضافة إلى هذا منح المشرع هذه اللجان صالحیات ذات 

دفاتر الشروط قبل الشروع في إجراء وهذا من خالل دراسة للصفقات،الرقابة القبلیة بممارسة تختص 

یتوج عمل هذه اللجان بمنح تأشیرة بالموافقة و  409.االستشارةالتراضي بعد االقتضاءأو عند المناقصة،

.على الصفقة العمومیة لتدخل بعدها حیز التنفیذ

.وصالحیاتهاید تشكیلتها وحدود اختصاصاتها دلى هذا األساس نتطرق لهذه اللجان مع تحوع       

:لجان الرقابة على المستوى المحلي-1

408
.140، ص السابقالمرجعمحمود خلف الجبوري، -

409
.، المرجع السابق236-10الرئاسي من المرسوم 132المادة -
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.تتمثل هذه اللجان في اللجنة البلدیة واللجنة الوالئیة  ولجنة المؤسسة المحلیة

:اللجنة البلدیة للصفقات -أ

فقات بدراسة مشاریع الصفقات التي تبرمها البلدیة ضمن حدود تختص اللجنة البلدیة للص

410.المذكورة أعاله136المستویات المنصوص علیها في المادة   

السقف المالي المطلوب لتدخل اللجنة البلدیة هو أقل من فإنَّ من المرسوم 136وبالرجوع للمادة 

بالنسبة لصفقات إنجاز األشغال أو اقتناء اللوازمدیناراً ملیون إالَّ مائتا أي ) دج 200.000.000(

) دج 20.000.000(و بالنسبة لصفقات الخدمات دیناراً أي خمسون ملیون إالَّ ) دج 50.000.000(و

.بالنسبة لصفقات الدراساتدیناراً ن ملیون إالَّ و أي عشر 

:تشكیلة اللجنة

:تتشكل اللجنة من

،و ممثله ، رئیسارئیس المجلس الشعبي البلدي أ-

،ممثل المصلحة المتعاقدة-

،یمثالن المجلس الشعبي البلدي)2(منتخبین اثنین -

،)مصلحة المیزانیة ومصلحة المحاسبة(عن الوزیر المكلف بالمالیة )2(ممثلین اثنین -

.ممثل المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة-

:اللجنة الوالئیة للصفقات -ب

لتي تبرمها الوالیة والمصالح غیر الفصل في الصفقات اباللجنة الوالئیة  للصفقات تختص

148و 147و 146التي یساوي مبلغها أو یقل عن المستویات المحددة في المواد 411،الممركزة للدولة

، أي یساوي أو یقل عن اللجنة الوطنیةاختصاصاتالتي تقل عن أسقف  أي  412.من المرسوم

.، بالنسبة لصفقات األشغال وكذا في كل مشروع ملحق بهذه الصفقة)دج 1.000.000.000(

410
.نفس المرجع137المادة -

411
ھذه اإلدارات تمثل عدم التركیز وتتمتع بأھلیة یریة التربیة، مدیریة البیئة، محافظة الغابات، مدیریة البرید، مدیریة الشؤون الدینیة، باعتبار أنَّ مثل مد-

.التقاضي بموجب نص قانوني
412

.، المرجع السابق236-10الرئاسي الفقرة األولى من المرسوم 136المادة -
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الفصل في صفقات البلدیات والمؤسسات العمومیة المحلیة والتي بتختص أیضا اللجنة الوالئیة و        

شغال، ویساوي أو إنجاز األعندما یتعلق األمر بصفقات ) دج 50.000.000(یساوي مبلغها أو یفوق 

413.عندما یتعلق األمر بصفقات الدراسات أو الخدمات) دج 20.000.000(یفوق 

414:تشكیلة اللجنة الوالئیة للصفقات العمومیة

:تتشكل اللجنة الوالئیة للصفقات العمومیة من

،الوالي أو ممثله، رئیسا-

ممثلین عن المجلس الشعبي الوالئي،)3(ثالثة -

،)المحاسبةمصلحة المیزانیة ومصلحة (بالمالیة عن الوزیر المكلف)2(ممثلین اثنین -

مدیر التخطیط وتهیئة اإلقلیم للوالیة،-

مدیر الرأي للوالیة،-

مدیر األشغال العمومیة للوالیة، -

مدیر التجارة للوالیة،-

مدیر السكن والتجهیزات العمومیة للوالیة، -

مدیر المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة للوالیة،-

لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات  -ج

:134الطابع اإلداري غیر المذكورة في المادة 

تختص لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیة، "ه من المرسوم على أنَّ 138ت المادة نصَّ 

یة ذات الطابع اإلداري، بدراسة مشاریع الصفقات  ضمن حدود والهیكل غیر الممركز للمؤسسة العموم

415."من المرسوم136المستویات المذكورة في المادة 

نص على وجود لجنة وطنیة تختص بصفقات تمن المرسوم 134وبالرجوع إلى نص المادة 

یر الممركز للمؤسسة الهیكل غ ىعل المؤسسة العمومیة الوطنیة ومركز البحث والتنمیة الوطني وأیضاً 

413
.ة الثانیة، نفس المرجعالفقر136المادة -

414
.، نفس المرجع135المادة -

415
.، المرجع السابق236-10من المرسوم الرئاسي 138المادة -
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خیرة من نفس ألوأضافت الفقرة ا416العمومیة ذات الطابع اإلداري، والمؤسسة العمومیة االقتصادیة،

ه سوف تحدد قائمة الهیاكل غیر الممركزة للمؤسسات العمومیة الوطنیة، بموجب قرار المادة على أنّ 

417.مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المعني

تختص بصفقات الهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیةلجنة وطنیةعلیه نستنتج وجود و        

وزاري تحدد قائمة هذه الهیاكل غیر الممركزة بموجب قرار ذات الطابع اإلداري على أنْ الوطنیة 

تختص أیضا بصفقات الهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات لجنة محلیة مشترك، و

.اإلداري ولكن تخص فقط تلك المؤسسات غیر المذكورة بالقائمة المحددة بموجب القرار الوزاريالطابع 

لللجنة المحلیة الخاصة بالهیكل غیر دة محدَّ الفإن المستویات 136المادة نص وبالرجوع إلى 

  :يكما یلالممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة غیر المذكورة بالقائمة هي 

بالنسبة إلنجاز األشغال أو اقتناء دیناراً أي خمسون ملیون دج إالَّ ) دج50.000.000(أقل من -

  .اللوازم

عندما یتعلق األمر بصفقات الدراسات دیناراً أي عشرون ملیون دج إالَّ ) دج 20.000.000(أقل من -

.أو الخدمات

:تشكیلة اللجنة

لجنة الصفقات العمومیة للمؤسسة العمومیة من المرسوم الرئاسي على أنَّ 138نصت المادة 

:المحلیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع اإلداري تتكون من

رئیسا،الوصیة،ممثل السلطة -

المؤسسة،المدیر العام أو مدیر -

ممثل منتخب یمثل مجلس الجماعة اإلقلیمیة المعنیة،-

،)مصلحة المیزانیة ومصلحة المحاسبة(الوزیر المكلف بالمالیة عن ) 2(ممثلین اثنین -

.ممثل المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة-

416
تنظیم، ورغم نفس المالحظة السابق ذكرھا وھي أنَّ المؤسسة العمومیة االقتصادیة لم تعد معنیة بتنظیم الصفقات وھا بعد تعدیل المادة الثانیة من ال-

.تعدل المواد األخرى المتعلقة بالمؤسسة العمومیة االقتصادیةذلك لم 
417

.إلى غایة الیوم لم یصدر ھذا القرار-
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:مجال الرقابة لمختلف اللجان المحلیة

:من المرسوم الرئاسي على مهام هذه اللجان ولخصتها فیما یلي132إلى  130نصت المادة 

حول كل طعن ضیر الصفقات العمومیة وٕاتمام تراتیبها، وتقدم رأیاً تقدم اللجنة مساعدتها في مجال تح-

.یقدمه متعهد یحتج على اختیار المصلحة المتعاقدة

للمشروعحسب تقدیر إداري المناقصة،قبل إعالن شروط المناقصاتتقوم بدراسة مشاریع دفاتر -

.المرسوممن 11ضمن الشروط المحددة في المادة 

لیس موجها نحو منتوج أو متعامل ،موضوع دفتر الشروط،الطلب متعاقدة من أنَّ تتأكد المصلحة ال-

.اقتصادي محدد

من لجنة الصفقات المختصة تكون )تاشیرة(صدور مقرر بیوما، 45تتوج هذه الدراسة في أجل 

شروط المعنیة عرض دراسة دفاتر الصالحة لمدة ثالثة أشهر من تاریخ توقیعها، وٕاذا انقضى هذا األجل تُ 

.من جدید، على لجنة الصفقات المختصة

:لجان الرقابة على المستوى الوطني-2

:اللجنة الوزاریة -أ

ضمن الحدود المرسومة في المواد للصفقات،تختص اللجنة الوزاریة "ه على أنَّ 133نصت المادة 

.مكرر بدراسة مشاریع صفقات اإلدارة المركزیة148و ،146،147،148

:تشكیلة اللجنة-1أ

:تتشكل اللجنة الوزاریة من

،الوزیر المعني أو ممثله ، رئیسا-

،ممثل المصلحة المتعاقدة-

،)المدیریة العامة للمیزانیة والمدیرة العامة للمحاسبة(بالمالیة عن الوزیر المكلف )2(ممثلین اثنین -

.ممثل الوزیر المكلف بالتجارة-
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:ختصاصات اللجنةا -2أ

الملغى أین كانت اللجنة الوزاریة 250-02عكس ما كان معموال به في المرسوم الرئاسي رقم 

تختص بصفقات اإلدارة المركزیة للوزارة إضافة إلى صفقات المؤسسة العمومیة ذات الطابع اإلداري، 

العلمي والتكنولوجي المؤسسات المؤسسات العمومیة الخصوصیة ذات الطابعمراكز البحث والتنمیة،

418،العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري

ل من هذه األحكام وفصل بین هذه المصالح المتعاقدة إلى فئتین، عدَّ 236-10المرسوم الجدید فإنَّ 

.وجعل لكل فئة لجنة رقابة خاصة بها

419.الوزاریة للصفقات وتختص بدراسة صفقات اإلدارة المركزیةاللجنة -

لجنة المؤسسات العمومیة الوطنیة ومركز البحث والتنمیة الوطني والهیكل غیر الممركز للمؤسسة -

420.العمومیة الوطنیة ذات الطابع اإلداري، والمؤسسة العمومیة االقتصادیة

ضمن الحدود المرسومة في للصفقات،لوزاریة تختص اللجنة ا"على أن  133نصت المادة 

...".المركزیةمكرر أدناه، بدراسة مشاریع صفقات اإلدارة 148و148و147و146المواد

اللجنة الوزاریة تختص فقط بصفقات اإلدارات المركزیة دون غیرها مثل ن لنا أنَّ من هذا یتبیَّ 

ا فیما یخص حدود أمَّ .أخرىالبرید أو العدل أو أي وزارة صفقات وزارة الداخلیة أو وزارة التجارة أو وزارة

:یليوهي كما مكرر 148إلى  146فرسمتها المواد اللجنة اختصاص 

ملیار دینار  وكل مشروع ملحق ) دج1.000.000.000(صفقات األشغال التي تساوي أو تقل عن -

من %20اوز زیادة أو نقصانا ال یتج، أي106بهذه الصفقة في حدود المستوى المبین في المادة 

.لصفقةاألصلي لمبلغ ال

ومركز البحث والتنمیة الوطني، والمؤسسة العمومیة الوطنیة لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة -ب

والهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع اإلداري المحددة بموجب ،421االقتصادیة

:134المادة فقرة األخیرة من وفقا لل قرار وزاري مشترك 

من المرسوم الرئاسي وهي المؤسسة 2ها تشمل تلك المنصوص علیها بالمادة وبهذا المعنى فإنَّ 

والمؤسسة العمومیة الخصوصیة ذات الطابع العلمیة ،العمومیة الوطنیة ذات الطابع اإلداري

418
.)الملغى(250-02الرئاسيمن المرسوم119المادة -

419
.، المرجع السابق236-10الرئاسيمن المرسوم133المادة -

420
.ذكرھا بأنَّ المؤسسة العمومیة االقتصادیة لم تعد معنیة بتنظیم الصفقات العمومیة، نفس المرجع، مع نفس المالحظة السابق 134المادة -

421
.نفس المالحظة، المؤسسة العمومیة االقتصادیة لم تعد معنیة بتنظیم الصفقات العمومیة منذ أخر تعدیل-
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علمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومیة والتكنولوجي، والمؤسسات العمومیة الوطنیة ذات الطابع ال

.ذات الطابع العلمي والتقني، والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري

:تشكیلة اللجنةب-1ب

:تتشكل اللجنة من

،ممثل السلطة الوصیة رئیسا-

،مدیر المؤسسة أو الشركةالمدیر العام أو-

،)المدیریة العامة للمیزانیة والمدیریة العامة للمحاسبة(وزیر المكلف بالمالیة عن ال) 2(ممثلین اثنین -

،ممثل وزیر الموارد المائیة-

،ممثل وزیر األشغال العمومیة-

،ممثل وزیر التجارة-

،ممثل وزیر السكن والعمران-

:اختصاصات اللجنة-2ب

146تكون ضمن الحدود المرسومة في المواد اختصاصات اللجنةعلى أنَّ 134نصت المادة 

.مكرر148إلى 

السؤال مطروح مادامت ال توجد  ىال توجد قائمة بعد بالمؤسسات العمومیة المذكورة بالمادة ویبق:مالحظة

قائمة فإن كل الهیاكل غیر الممركزة للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع اإلداري تبقى  بالضرورة 

.لمحلیةتخضع لللجنة ا

:اللجان الوطنیة والقطاعیة -ج

منه تعدیال للعنوان الفرعي الثاني من القسم 16بموجب المادة 23-12م الرئاسي  أحدث المرسو 

اختصاص اللجان الوطنیة واللجان القطاعیة "أسماه 236-10الثاني من الباب الخامس للمرسوم الرئاسي 

ص لكل دائرة رخَّ مكرر والتي بموجبها 142منه المادة 17المادة ، وأحدث بموجب "للصفقات وتشكیلها

.التي تنص على اللجان الوطنیة142، إضافة للمادة وزاریة إنشاء لجنة قطاعیة  للصفقات

:اللجان الوطنیة للصفقات العمومیة-1ج
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تص كل واحدة منها ة لجان وطنیة تخة عدَّ ل مرَّ من المرسوم الرئاسي وألوَّ 142أحدثت المادة 

الملغى أین كانت لجنة وطنیة 250-02المرسوم الرئاسي به فيبموضوع معین عكس ما كان معموال 

  :هيواحدة تختص بكل أنواع الصفقات، وهذه اللجان 

،اللجنة الوطنیة لصفقات األشغال-

،اللوازماللجنة الوطنیة لصفقات -

   .اتاللجنة الوطنیة لصفقات الدراسات والخدم-

422:اللجنة الوطنیة لصفقات األشغال-1.1ج

:تتشكل اللجنة الوطنیة لصفقات األشغال من

،رئیساعنه،وزیر المالیة أو ممثال -

،، نائبا للرئیس)قسم الصفقات العمومیة(ممثل وزیر المالیة -

،ممثل وزیر الدفاع الوطني-

،ممثل وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة-

،ممثل وزیر الخارجیة-

،)المدیرة العامة للمیزانیة والمدیریة العامة للمحاسبة(عن وزیر المالیة )2(ممثالن -

،ممثل وزیر العدل-

،ممثل وزیر الموارد المائیة-

،ممثل وزیر النقل-

،شغال العمومیةألممثل وزیر ا-

،ممثل وزیر التجارة-

،ممثل وزیر السكن والعمران-

422
.، المرجع السابق236-10الرئاسيمن المرسوم149المادة -



139

،ممثل وزیر الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة االستثمار-

،ممثل الوزیر الوصي عن المصلحة المتعاقدة عندما تكون هذه المصلحة غیر ممثلة في اللجنة-

.وفي حالة ما إذا تم إدماج دوائر وزاریة ، یعین الوزیر المعني ممثال واحدا-

423:اللوازم اللجنة الوطنیة لصفقات-2.1ج

:تتشكل  اللجنة الوطنیة لصفقات اللوازم من

،وزیر المالیة أو ممثله، رئیسا-

،نائبا للرئیس،)قسم الصفقات العمومیة(ممثل وزیر المالیة -

،ممثل وزیر الدفاع الوطني-

،ممثل وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة-

،ممثل وزیر الشؤون الخارجیة-

،)المدیریة العامة للمیزانیة والمدیریة العامة للمحاسبة(عن وزیر المالیة )2(ن ممثال-

،ممثل وزیر التربیة الوطنیة-

،ممثل وزیر العدل-

،ممثل وزیر التجارة-

،ممثل وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي-

،ممثل وزیر التكوین والتعلیم المهنیین-

،وٕاصالح المستشفیاتممثل وزیر الصحة والسكان-

،ممثل وزیر الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة االستثمار-

،ممثل الوزیر الوصي عن المصلحة المتعاقدة عندما تكون هذه المصلحة غیر ممثلة في اللجنة-

.وفي حالة ما إذا تم إدماج دوائر وزاریة ، یعین الوزیر المعني ممثال واحدا-

423
.، المرجع السابق236-10الرئاسيوممن المرس150المادة -
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424:للجنة الوطنیة لصفقات الدراسات والخدماتا -3.1ج

:تتشكل اللجنة الوطنیة لصفقات الدراسات والخدمات من

،وزیر المالیة أو ممثله، رئیسا-

،نائبا للرئیس،)قسم الصفقات العمومیة(ممثل وزیر المالیة -

،ممثل وزیر الدفاع الوطني-

،ممثل وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة-

،ممثل وزیر الشؤون الخارجیة-

،)المدیریة العامة للمیزانیة والمدیریة العامة للمحاسبة(عن وزیر المالیة )2(ممثالن -

،ممثل وزیر الموارد المائیة-

،ممثل وزیر النقل-

،ممثل وزیر األشغال العمومیة-

،ممثل وزیر التجارة-

،يممثل وزیر التعلیم العالي والبحث العلم-

،ممثل وزیر السكن والعمران-

،ممثل وزیر الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة االستثمار-

،ممثل الوزیر الوصي عن المصلحة المتعاقدة عندما تكون هذه المصلحة غیر ممثلة في اللجنة-

.وفي حالة ما إذا تم إدماج دوائر وزاریة، یعین الوزیر المعني ممثال واحدا-

425:ن القطاعیةااللج–2ج

على إمكانیة كل 23-12من المرسوم 17مكرر المستحدثة بموجب المادة 142أجازت المادة 

اختصاصها هو نفسه اختصاص وفي حالة إنشائها فإنَّ 426،قطاعیة للصفقاتإنشاء لجنةدائرة وزاریة 

424
.، المرجع السابق236-10الرئاسي من المرسوم 151-

425
.، المرجع السابق236-10الرئاسيمكرر من المرسوم152المادة -
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ر الموضوعي وكذا نفس من حیث المعیار المالي أو من حیث المعیاالوطنیة سواءاللجان 

427.الصالحیات

اختصاص هذه اللجان یتعلق بقطاع معین فقط أي بوزارة واحدة أنَّ الصدد و المالحظ في هذا 

یكون و كوزارة الفالحة أو الصناعة أو التجارة، فكل وزارة یمكن أن یكون لها لجنة قطاعیة خاصة بها 

، والحكمة اختصاصها أفقیا، أي یمتد لجمیع القطاعاتاختصاصها عمودیا، بینما اللجان الوطنیة یكون

من هذا یبدو أن المشرع أراد التحكم أكثر فأكثر في الصفقات عن طریق التخصص كون كل قطاع أدرى 

.بخصوصیاته

، بمعنى ةالختصاص اللجنة الوطنیكما جعل المشرع من إنشاء اللجنة القطاعیة اختصاصا مانعاً 

428.نشئت لجنة قطاعیة یمتنع على اللجنة الوطنیة النظر في قضایا هذا القطاعفي حالة ما إذا أ

:تشكیلة اللجنة القطاعیة-1.2ج

:تتشكل اللجنة القطاعیة للصفقات من

،الوزیر المعني أو ممثله، رئیسا-

،ممثل الوزیر المعني، نائب الرئیس-

،عن القطاع المعني)2(ممثالن -

،)المدیرة العامة للمیزانیة والمدیریة العامة للمحاسبة(یر المالیة ممثالن عن وز -

.ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة-

:اختصاصات اللجنة القطاعیة-2.2ج

، الماليوالمعیار الموضوعي المعیار إنَّ اختصاصات اللجنة القطاعیة مبني على معیارین، 

ف مالي معین، أمَّا المعیار الموضوعي هو ما تعلق بموضوع المعیار المالي وهو بلوغ الصفقة سقو 

  .اللوازم وأمات دالخ وأالدراسات  وأالصفقة، ویقصد بها صفقة األشغال 

426
یتضمن ،2012مایو سنة 09وفعال أنشئت بعض اللجان القطاعیة منھا للجنة القطاعیة للصفقات لوزارة الثقافة، وھذا بموجب القرار المؤرخ في -

، وبنفس القرار تم تعیین القائمة االسمیة  لألعضاء الدائمون، 2012یولیو سنة 22مؤرخ في 42تأسیس اللجنة القطاعیة للصفقات لوزارة الثقافة، ج ر عدد 
ً .وكذا القائمة االسمیة لألعضاء المستخلفون كن والعمران وتم تعیین أعضائھا وھذا بموجب القرار إنشاء اللجنة القطاعیة للصفقات لوزارة السكما تم أیضا

المتضمن إنشاء اللجنة القطاعیة للصفقات لوزارة السكن والعمران وتعیین أعضائھا، المعدل والمتمم بالقرار المؤرخ 2012مارس سنة 15الصادر بتاریخ 
.2013ینایر سنة 13مؤرخ في 02، ج ر عدد رقم 20123دیسمبر سنة 03في 
427

.، المرجع السابق236-10الرئاسيمكرر من المرسوم148لمادة ا-
428

.المرجعنفس ، 03مكرر فق 142المادة -
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صفقة أشغال یفوق مبلغها ملیار دینار وكل مشروع ملحق بها في حدود المستوى المبین في 

، وأخیرا تتي ملیون دینار بالنسبة لصفقة الخدمائو ما، وثالثمائة ملیون دینار لصفقة اللوازم، 106المادة 

429.ستین ملیون دینار لصفقة الدراسات

:واللجان الوطنیةصالحیات اللجنة القطاعیة -3

وقسمتها إلى نوعین من من المرسوم على صالحیات هذه اللجان 143نصت المادة 

ه تساعد المصالح المتعاقدة على أنَّ 143م نصت المادة الصالحیات، تنظیمیة ورقابیة، ففي مجال التنظی

ثم توضح .في إعداد تنظیم الصفقات العمومیةفي مجال تحضیر الصفقات وٕاتمام تراتیبها، وتساهم أیضاً 

ن ظروف إبرام من شأنه أن یحسِّ اقتراح أي إجراءمجال التنظیم والذي یشمل عموماً 145المادة 

ما یهمنا أنَّ إالَّ .یحكم عمل لجان الصفقاتنموذجیاً داخلیاً د وتقترح نظاماً عِ الصفقات العمومیة، كما تُ 

.أكثر في صالحیات اللجان هو العمل الرقابي في صحة إجراءات اإلبرام

في  للصفقات،تتولى اللجان الوطنیة واللجان القطاعیة من المرسوم على أنْ 144نصت المادة 

:یليدراسة ماجراء إبرام الصفقات العمومیة مجال رقابة مدى قانونیة إ

،مشاریع دفاتر الشروط التي تندرج ضمن اختصاصها-

.مشاریع الصفقات والمالحق التي تندرج ضمن اختصاصها-

تندرج ضمن الطعون التيكما منحها المشرع اختصاص آخر شبه قضائي وهو النظر في 

رضون االختیار الذي قامت به المصلحة المتعاقدة في االذین یعوالتي یرفعها المتعهدون اختصاصها،

وكذا الطعون التي یرفعها المتعاملون المتعاقدون قبل أي .االستشارةإطار مناقصة أو التراضي بعد 

.الصفقةبشأن النزاعات الناجمة عن تنفیذ قضائیة،دعوى 

ت في رقابة مدى قانونیة الصفقة المشرع منحها كل الصالحیاأنَّ نالحظ من خالل النص و        

من الصفقة یتجزأمن مشاریع دفاتر الشروط التي تعتبر جزءا ال بدءاً ،العمومیة والسیما إجراءات اإلبرام

وما یحتویه من بنود تعاقدیة ملزمة للجانبین ویكون عنصرا من عناصر تكوین الصفقة، إلى طرق اإلبرام 

دة في اختیار طریقة  التعاقد، إلى غایة استخراج العرض المناسب، رات المصلحة المتعاقبما في ذلك مبرِّ 

.وجدت فیما بعدنْ المالحق إوأیضاً بل 

:أحكام مشتركة لجمیع اللجان-4

429
.السابقالمرجع، 236-10المرسوم الرئاسي مكرر، 148المادة -
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.تتمثل صالحیات جمیع اللجان في نوعین من الرقابة، رقابة قبلیة ورقابة بعدیة

:الرقابة القبلیة-أ

أو التراضي وتؤدي هذه الرقابة إلى قبل الشروع في اإلعالن عن المناقصة دراسة دفاتر الشروط 

التأشیرة وتكون .مع استثناء العملیات المكررة430،یوما45إصدار تأشیرة في حالة القبول في أجل 

.وهذا الحكم یخص جمیع اللجان محلیة أو وطنیة أو قطاعیة  أو الوزاریةأشهرصالحة لمدة ثالثة 

:لبعدیةالرقابة ا-ب

بالنسبة لللجان المحلیة والبلدیة والوالئیة ، وتُتوج الرقابة الصفقةوهي التي تمارس بعد إبرام 

تكون و  431.یوما من تاریخ إیداع الملف20بمنح التأشیرة أو رفضها خالل والمؤسسة العمومیة والوزاریة 

.للبدء في تنفیذ الصفقة اا أخضرً ضوءً 

تأشیرة في البإصدار تُتوج التي تمارسها اللجان الوطنیة واللجان القطاعیة للصفقات الرقابةأمَّا 

یوما على األكثر ابتداء من تاریخ إیداع الملف الكامل لدى كتابات هذه )45(غضون خمسة وأربعین 

.للبدء في تنفیذ الصفقةاً ا أخضر تكون ضوءً 432.اللجان

:سیر عمل مختلف اللجان-5

وما ، 236-10من المرسوم الرئاسي وما یلیها 157المادة یهنصت علمختلف اللجان سیر عمل

.علیه تنتج المسؤولیة الجزائیةهو كیفیة اتخاذ القرار الذي بناءاً في عملها یهمنا 

433.المطلقةاألغلبیةتصح اجتماعات اللجنة إال بحضور  ال -

ح مداولتها مهما یكن أیام الموالیة وتصِّ 8یةثمانإذا لم یكتمل النصاب تجتمع من جدید في غضون-

.عدد الحاضرین

.لألعضاء الحاضرینباألغلبیةتتخذ القرارات -

434.اللجنة هي مركز اتخاذ القرار وتسلم تأشیرة لتنفیذ الصفقة-

430
.، المرجع السابق236-10الرئاسي من المرسوم 132المادة -

431
.المرجعنفس ، 141المادة -

432
.، نفس المرجع155المادة -

433
.السابق، المرجع236-10المرسوم الرئاسي ، 159المادة -

434
.، نفس المرجع164المادة -
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ي سط كامل رقابتها على إجراءات اإلبرام وتمنح تأشیرة للصفقة فهذه اللجان تبْ إذن نالحظ أنَّ 

وبالتالي السؤال المطروح ما مدى .وترفض ذلك في الحالة العكسیة،حالة ما إذا كانت مطابقة للقانون

.لفة للتشریع والتنظیماخاصة إذا تمت معاینة مخفي منح التأشیرة؟الجزائیة اللجانهذه  مسؤولیة 

، ولكن یمكن أن تثار رأیها ملزمیة مسؤولیة جزائیة ألعضاء اللجنة، بل وأنَّ في رأینا ال تترتب أ

ترفض اللجنة منح التأشیرة كأن  ،مسؤولیة رئیس اللجنة إذا ما خالف ما توصلت إلیه اللجنة من قرارات

التي یمكن فیها لمسؤول الهیئة وهذا عكس لجنة تقییم العروضفي حین یقرر رئیس اللجنة منحها، 

.مخالفة ما توصلت إلیه اللجنة

Révision:لمراجعةا -ثالثاً  des prix

والمبلغ ،ر المبلغ المدرج ضمن رسالة العرض، بالنسبة لصفقة صیغت وفق إجراء المناقصةعبِّ یُ 

المدرج في رسالة التعهد بالنسبة لصفقة تبرم بالتراضي، عن المقابل المالي للخدمات موضوع الصفقة 

تعود علیه من المتعاقد، مع حساب الفوائد التي ینتظر أنْ لحظة دراستها وتقییم تكلفتها من قبل المتعامل 

ضة عرَّ ما یتم ضمن لحظة زمنیة تحددها ظروف اقتصادیة مُ تقییم التكلفة هذا، إنَّ غیر أنَّ .خالل إنجازها

أثره أو كبر، یتأثر المبلغ المحدد بالزیادة أو للتذبذب والتغیر، فیتغیر أحد مكونات الخدمة قلَّ 

435.النقصان

على  وهذا حفاظاً أجاز المشرع الجزائري للمتعاقدین تعدیل أسعار الصفقة بالمراجعة أو التحیین و         

لدى التفاوض في للصیغ والكیفیات المتفق علیها وفقاً ومركز الطرفین المتعاقدین للصفقةالتوازن المالي 

هذا ما جاء في قرار لمجلس و  .صفقة تراضي، أو وفق ما تم التنصیص علیه في دفتر الشروط للمناقصة

نت اتحیین األسعار تخضع ألحكام محددة ولشروط تخضع لها الصفقات العمومیة سیما إذا كأنَّ "الدولة 

ط لتحیین و وجدت صیغة لمراجعة  األسعار وٕاذا كانت هناك شر ة أو قابلة للمراجعة وٕانْ تاألسعار ثاب

436."األسعار

یتضمنها عقد الصفقة ومن بین هذه ى البیانات الواجب أنْ من المرسوم عل62نصت المادة ف         

أو  ه یمكن أن یكون السعر ثابتاً من المرسوم على أنَّ 64األسعار، كما نصت المادة مراجعةالبیانات بند 

المشرع ترك الحریة للمتعاقدین في تحدید ما إذا كان السعر یمكن مراجعته أم بمعنى أنَّ .للمراجعةقابالً 

ز وبهذا یكون المشرع قد میَّ 437،األسعارتحیینكما نص المشرع على ا حسب طبیعة كل صفقة،وهذ ،ال

435
.332خرشي النوي، المرجع السابق، ص -

436
.77، ص2005، سنة 07، مجلة مجلس الدولة، العدد21/09/2004جلسة 015885قرار مجلس الدولة، الغرفة األولى، ملف رقم -

437
.236-10، من المرسوم 3فقرة 64ة الماد-
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تنص وفي كلتا الحالتین یجب أنْ .سعار وتحیین األسعار ووضع لكل إجراء شروطهألبین مراجعة ا

الصفقة تحیین أسعار یستوجب التذكیر بأنَّ "وجاء في قرار لمجلس الدولة  أنَّ .الصفقة على هذا البند

كان األجل یفوق مدة صالحیة العرض التي تفصل بین التاریخ المحدد إلیداع العرض ا یمكن قبوله إذ

وتاریخ األمر بالشروع في تنفیذ الخدمة أي الشروع في بدایة األشغال، بینما مراجعة األسعار تخضع 

438."ازللتغییر المعتبر في أسعار المواد المعنیة بتنفیذ الصفقة خالل فترة اإلنج

ل بتنظیم كیفیة المراجعة المشرع تكفَّ فإنَّ أو التحیین للمراجعة وفي حالة ما إذا كان السعر قابالً 

439.كما أوجب تضمینها في عقد الصفقة.وجعل هذه األحكام ملزمة تحت طائلة العقابوالتحیین، 

:مراجعة األسعار-1

لدى كل تذبذب )حسب الحالة بالزیادة أو النقصان(السعر هي إعادة النظر في مراجعة األسعار

مقارنة بما كانت علیه في الفترات السابقة الصفقة،أثناء فترة إنجاز ألسعار السلع والخدمات واألجور 

.للتذبذب

:شروط المراجعة

دة من المرسوم على كیفیات تطبیق هذه الصیغة  وفق شروط محدَّ 71لى إ 67نصت المواد من 

  :يلیمكن إجمالها فیما ی

440،أن یتم ذكر إمكانیة المراجعة في دفتر الشروط أو ملف المناقصة مع تحدید كیفیاتها-

،اشهر)3(أن یكون أجل الصفقة یفوق ثالثة -

441،إذا اتفق الطرفان على فترة أقلة واحدة كل ثالثة أشهر إالَّ أن تتم مرَّ -

442،محل تحیین لألسعارأن تتم خارج الفترة التي كانت-

443،أن تحسب خارج أجل صالحیة العرض-

438
.71، ص2003سنة  04، مجلة مجلس الدولة، العدد 15/04/2003جلسة  006052قرار مجلس الدولة، الغرفة األولى، ملف رقم -

439
.، المرجع السابق236-10من المرسوم 2فقرة 64المادة -

440
.السابق، المرجع236-10الرئاسي من المرسوم 13المطة 62المادة -

441
.، نفس المرجع70المادة -

442
.، نفس المرجع2المطة 67المادة -

443
.، نفس المرجع1المطة 67المادة -
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444.ما أنجز فعال من خدمات دون سواه حسب شروط الصفقةتمس إالَّ أالَّ -

Actualisation:تحیین األسعار–2 des prix

تاریخ إمضاء رسالة العرض (یعني تحیین األسعار نقل األسعار المعبر عنها لدى تقدیم العرض 

إلى األسعار )النسبة لصفقة عن طریق مناقصة وتاریخ إمضاء الصفقة بالنسبة لصفقة بالتراضيب

445.المالحظة لدى إعطاء األمر باألشغال

:شروط التحیین

446،إذا ورد بند في الصفقة ینص على تحیین األسعار-

یذ الخدمة، أجل یفوق مدة مر بالشروع في تنفألد إلیداع العروض وتاریخ ادَّ حأن یفصل بین التاریخ الم-

447،ذلك إذا تطلبت الظروف االقتصادیة ذلكثالثة أشهر، وك)3(تحضیر العرض زائد 

ا بتطبیق صیغة مراجعة األسعار إذا مَّ إ ا بطریقة إجمالیة وجزافیة وباتفاق مشترك، و أن یتم التحیین إمَّ -

448،نصت الصفقة على ذلك

بین تاریخ آخر أجل لصالحیة العرض وتاریخ تبلیغ األمر بالشروع على الفترة التي تتراوحال یطبق إالَّ -

449.في الخدمات التعاقدیة

سعار في ألبتحیین ا66المادة خیرة من ألة ار الفقه أجاز المشرع لألطراف بموجب أحكام غیر أنَّ 

األحكام على وتطبق هذه .حالة التأخر في تنفیذ الصفقة إذا لم یتسبب في ذلك المتعامل المتعاقد

لعملیة حسابیة دقیقة وتتم عملیة المراجعة وفقاً .الصفقات المبرمة بأسعار ثابتة وغیر قابلة للمراجعة

.منصوص علیها قانوناً 

450:طریقة  التحیین والمراجعة-3

:التحیین-أ

444
.، نفس المرجع2فقرة 67المادة -

445
.333خرشي النوي، المرجع السابق، ص -

446
.، المرجع السابق236-10الرئاسيمن المرسوم1فقرة 66المادة -

447
.المرجعنفس ، 65المادة -

448
.، نفس المرجع1المطة 66المادة -

449
.السابقالمرجع10/236المرسوم الرئاسي ، 2المطة 66المادة -

450
MOHAMED:كأمثلة تطبیقیة لطریقة حساب المراجعة أنظر- TAYEB Medjahed, op-cit, p37 et ce qui suive.
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ة وجزافیة وباتفاق هذه العملیة تتم كقاعدة عامة بطریقة إجمالیإذا ما توافرت شروط التحیین، فإنَّ 

مشترك، بمعنى أن تشمل كامل الصفقة وكل العناصر المكونة للسعر، سواء أجور أو سلع أو 

كأن یكون مبلغ ،وجزافي یضاف إلى مبلغ الصفقة المحدد في العرضإلخ، وتحدید مبلغ إجمالي ....عتاد

إجمالي جزافي یقدر الصفقة عشرة مالیین دینار في عقد أشغال عامة  عند العرض یضاف لها مبلغ

هذا التحیین یخضع للتفاوض بین بملیون دینار بعد اتفاق األطراف المتعاقدة على هذا التحیین، أي أنَّ 

.الطرفین

إستثناء من هذه القاعدة یمكن أن یكون التحیین بطریقة صیغة المراجعة شرط أن ینص عقد 

451.الصفقة على ذلك

:المراجعة -ب

حیین أین ترك المشرع الحریة للمتعاقدین لتحدید مبلغ التحیین عن طریق التفاوض ضمن عكس الت

التي یتم بها الحسابیة د بدقة المعادلة طریقة المراجعة نص علیها القانون وحدَّ الشروط السابق ذكرها، فإنَّ 

452.المراجعة

كبیرة ویمكن أن یرتكب خاللها عملیة مراجعة الصفقة أو الملحق تكتسي أهمیةإذن نالحظ أنَّ 

مخالفات قد تكون أكثر خطورة من اإلبرام نفسه أو التأشیر، ولكن بعد تعدیل القانون المتعلق بالوقایة من 

كان هذا سهوا من الفساد ومكافحته ُأسقطت المراجعة من النص، ولم یعد معاقب علیها، وال ندري إنْ 

ن النتیجة جد خطیرة یستوجب تدخل المشرع لتصحیح الوضع ، وفي الحالتین فإالمشرع أو كان مقصوداً 

.كما كان علیه النص قبل التعدیل

:المتعلقة بمبادئ الصفقة العمومیةاألحكام التشریعیة والتنظیمیةمخالفة -الفرع الثاني

ریعیة والتنظیمیة أساسًا في مخالفة األحكام التشالجریمة یتمثلباعتبار أنَّ الركن المادي في هذه 

وقبل تحدید معنى االمتیازات بغرض منح امتیازات غیر مبررة للغیر، ،المتعلقة بمبادئ الصفقة العمومیة

تحدید مفهوم مبادئ الصفقة ثم أوًال، یستوجب تحدید مفهوم األحكام التشریعیة والتنظیمیة غیر المبررة، 

.العمومیة

:والتنظیمیة ةاألحكام التشریعیمفهوم -أوالً 

451
.، المرجع السابق236-10الرئاسي الفقرة الثانیة من المرسوم 66المادة -

452
.المرجعنفس ، 69، 68المادتان -
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وهي عبارة عن ،تعتبر كل من األحكام التشریعیة والتنظیمیة في مفهوم القانون  اإلداري تشریعاً 

مجموعة القواعد القانونیة المدونة والصادرة عن السلطة المختصة، وتختلف هذه التشریعات من حیث 

السلطة التشریعیة، فنحن إزاء فإذا كانت السلطة المختصة بإصدار التشریعات هيجهة اإلصدار، 

ا إذا كانت هذه السلطة هي السلطة التنفیذیة، ففي هذه الحالة یكون لدینا أمَّ .تشریعات عادیة أو قوانین

.أي تنظیم453،تشریعات فرعیة أو لوائح

:حكام التشریعیةاأل -1

وم الرئاسي المتعلق ر عنها المشرع الجزائري في المرسكما عبَّ -یقصد باألحكام التشریعیة 

وهو مجموعة القواعد القانونیة التي العادي،القانون أو ما یسمى كذلك بالتشریع -بالصفقات العمومیة

454.الذي یبینه الدستوراختصاصهاتقوم السلطة التشریعیة أساسا بوضعها في حدود 

في ) البرلمان(التشریعیة العدید من القوانین من السلطةالمفهوم صدرتوفي هذا المجال وبهذا 

قانون والتعمیر،قانون التهیئة االنتخابات،قانون الوالیة،قانون البلدیة،منها قانون المجاالت،جمیع 

  .إلخ....التوجیه العقاري

عندما كان رئیس 1976األوامر التي صدرت قبل تأسیس البرلمان الجزائري سنة وهناك أیضاً 

لدستور الجزائر طة التشریع، أو األوامر التي تصدر عن رئیس الجمهوریة وفقاً الجمهوریة یضطلع بسل

البرلمان بین دوراته، فیحق لرئیس انعقادبوصفه سلطة تشریعیة ولیس سلطة تنفیذیة وهذا عند غیاب 

.ع بموجب أوامریشرِّ ◌ُ الجمهوریة أنْ 

وكذا المراسیم الالحقة لمفعول حالیاً الساري ا236-10وبالرجوع إلى تنظیم الصفقات العمومیة 

وعند البحث في المنظومة .قانونوالمعدلة له نجدها صدرت بموجب مراسیم رئاسیة ولیس بموجب 

القانونیة المتعلقة بالصفقات العمومیة ال نجد وال قانون أو تشریع عادي  صدر لتنظیم مجال الصفقات 

من قانون مكافحة الفساد 26ة التي وردت في نص المادة هذه الجمل، ومنه نصل إلى القول أنَّ ةالعمومی

.ألهمیة المخالفةفقط  مجرد تزید وتأكیداً ما هي إالَّ 

لغي مرسوم والحقیقة ال مانع من ذكرها فتبقى صالحة وال تحتاج إلى تعدیل في حالة ما إذا أُ 

.اً الحقتنظیم الصفقات العمومیة الحالي وأعید تنظیمه بموجب قانون 

Règlements:األحكام التنظیمیة-2

453
.60عبد الغني بسیوني عبدهللا، المرجع السابق، ص -

454
.30، ص 1999الجزائر، التنظیم اإلداري، منشورات دحلب،:، الجزء األولناصر لباد، القانون اإلداري-
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الفرعي،، وتسمى كذلك بالتشریع )اللوائح أو القرارات اإلداریة التنظیمیة (األحكام التنظیمیة 

ا له عن التشریع العادي أي القانون الذي تمییزً التنفیذیة،ویقصد به، التشریع الذي یصدر عن السلطات 

455.قسم إلى نوعین، المراسیم والقراراتنوت.لسلطة التشریعیةكمبدأ عام عن ایصدر دائماً 

:المراسیم –أ

السلطة تصدر عنالمراسیم هي القرارات اإلداریة التي إلى الدستور الجزائري، فإنَّ إستنادا 

هي من اختصاص رئیس الجمهوریة ورئیس ،وهذه األخیرة في الجزائر حسب الدستور الجزائري.التنفیذیة

والقرارات التي الرئاسیة،القرارات التي تصدر عن رئیس الجمهوریة تسمى بالمراسیم نَّ إوعلیه ف.حكومةال

457.تسمى بالمراسیم التنفیذیة456تصدر عن رئیس الحكومة

   :القرارات –ب

:یصدر هذا النوع من اللوائح عن  السلطات التالیة

الوزیر، -

،الوالي -

.البلديرئیس المجلس الشعبي-

األحكام التنظیمیة تشمل األوامر والمراسیم الرئاسیة والتنفیذیة والقرارات اإلداریة وبالتالي فإنَّ 

بعض األنظمة والتعلیمات القانونیة مثل تنظیمات مجلس النقد وأیضاً المشتركة،القرارات والوزاریة وكذا 

458.ومنها یبدأ تاریخ سریانهفي الجریدة الرسمیة البورصة وتنشروالقرض ولجنة تنظیم ومراقبة عملیات 

المرسوم (الصفقات العمومیة تنظیمال یوجد فقط إبداؤها في هذا الشأن أنَّهوالمالحة التي یمكن

في هیئات أخرى تطبق على الصفقات العمومیةبل یمكن أن توجد قوانین أو تنظیمات أخرى)الرئاسي

حتى وٕاْن لم تبلغ الحد المالي القانوني المطلوب بالمادة الهیئاتلداخلیة لهذه دة بموجب التنظیمات امحدَّ 

یتم تطبیق سیاسة إعداد "وهذا ما نصت علیه المادة األولى من المرسوم الرئاسي .الثانیة من المرسوم

معمول بها الالتنظیمات وٕابرام وتنفیذ الصفقات العمومیة التي تبرمها المصالح المتعاقدة طبقا للقوانین و

."وأحكام هذا المرسوم

455
.32، ص السابقر لباد، القانون اإلداري، الجزء األول،  المرجع ناص -  
456

.بعد تعدیل الدستور أصبح یسمى الوزیر األول-
457

.33، المرجع السابق، ص الجزء األولناصر لباد، القانون اإلداري، -
458

- RACHID Zouaimia, MARIE CHRISTINE Rouault, Droit administratif, édition Berti, Alger 2009, p 168.
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والمثال على ذلك المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري، أو مؤسسات البحث 

الصفقات العمومیة المنصوص علیه بموجب المرسوم لتنظیم العلمي والتكنولوجي، فزیادة على تطبیقها 

م الصفقات العمومیة تتوافق وخصوصیاتها داخلیة تخص إبرا تتضع تنظیماأنْ الرئاسي یمكن لها 

تتعارض مع المرسوم الرئاسي، وكل مخالفة لها تعرض صاحبه وتصبح ملزمة للتطبیق شرط أالَّ 

459.للجزاء

والمؤسسات من المرسوم الرئاسي في حالة ما إذا لم تكن المؤسسات العمومیة 2كما نصت المادة 

ن علیها تكییف إجراءاتها الخاصة مع ت ص ع والعمل یتعیَّ ،رسومخاضعة ألحكام هذا المغیر ، العلمیة

اإلجراءات التي یتم بموجبها اعتماد ت ص ع وبالتالي فإنَّ .على اعتمادها من طرف هیئاتها المؤهلة

وعلیه تصبح هذه القرارات تنظیمات ،أي مداوالت الهیئات المدیرة وقرارات داخلیة،هي عبارة عن تنظیم

.االحتراماجبة یعمل بها وو 

:مبادئ الصفقة العمومیة-ثانیاً 

یتمثل النشاط اإلجرامي في منح امتیازات غیر مبررة للغیر مخالفة لألحكام التشریعیة والتنظیمة 

مجال ونالحظ أنَّ .كما سبق شرحها المتعلقة بحریة الترشح والمساواة بین المترشحین وشفافیة اإلجراءات

وهذا ما 460.فات یتعلق بمبادئ الصفقة العمومیة المنصوص علیها بتنظیم الصفقات العمومیةهذه المخال

األحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بحریة الترشح والمساواة م ب و ف ر عنه المشرع الجزائري في قعبَّ 

.اإلجراءاتوشفافیة المرشحینبین 

صراحة على مبادئ الصفقة العمومیةلم یكن ینصعمومیةالنص الملغى المتعلق بالصفقات الإنَّ 

النص الجدید نص صراحة علیها في المادة الثالثة أنَّ إالَّ ،ولكن كانت تستشف من نصوص القانون

:وتتمثل في مایلي  و ف م ت علیها المادة التاسعة من قوأكدَّ 

461:صفقة العمومیةلمبدأ حریة الوصول ل-1

یعد من الشروط األساسیة التي و المنافسة الحرة في مجال الصفقات العمومیة، عنه بوهو ما یعبر

یتوقف علیها نجاح الطلبات العمومیة، فالمنافسة بما تثیره من تعدد في العروض وتنوع في الخیارات، 

باتها قدراً ، ویضفي على طلورشیداً عقالنیاً تسمح لإلدارة العمومیة باستخدام الموارد العمومیة استخداماً 

459
.، المرجع السابق236-10الرئاسي من المرسوم 05و 02ومثال ذلك الحالة المذكورة بالمادة -

460
.السابقالمرجع، 10/236المرسوم الئاسي المادة الثالثة، -

461
- BRAHIM Boulifa, Marchés publics, manuel méthodologique, éditions Berti, Alger 2013, p5.
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من الشفافیة والنزاهة، وهي كذلك بما تتیحه للمؤسسات من فرص للوصول لتلك الطلبات، تعد أفضل 

462.وسیلة لتحقیق حقوقها المشروعة في ممارسة حریتي التجارة والمنافسة

ات ر عنه النص بحریة الوصول إلى الطلبیعني مبدأ حریة الوصول للصفقة العمومیة أو كما عبَّ و         

، وهي شروط دة سلفاً ة  والمحدَّ دَّ تتوفر فیه الشروط الموضوعیة الُمعَ تكون ممكنة ألي كان أنْ 463العمومیة

یجب أن تبتعد أشد البعد عن االعتبارات الذاتیة أو التمییزیة على أي أساس كان، لشخص على حساب 

464.شخص آخر

كما یسمى في التشریعات المقارنة وفي ویقتضي مبدأ حریة الوصول إلى الطلبات العمومیة أو 

قانون المنافسة بمبدأ المنافسة بإعطاء الحق لكل المقاولین أو الموردین المنتمین للمهنة التي تختص بنوع 

النشاط الذي ترید اإلدارة التعاقد علیه أن یتقدموا بعطاءاتهم بقصد التعاقد مع أحدهم وفق الشروط التي 

على فكرة اللیبیرالیة االقتصادیة )دولوبادیر(افسة الحرة  في نظر األستاذ ویقوم أساس المن465،تضعها هي

466.القائمة على حریة المنافسة وفكرة المساواة بین األفراد في االنتفاع من خدمات المرافق العامة

المنافسة، تقتضي أن یعمل المشتري العمومي على تسهیل مهمة المرشحین المحتملین وعلیه فإنَّ 

نیل الصفقة في تقدیم ترشیحاتهم، وعروضهم بكل حریة ومعاملتهم على قدم المساواة، وفي ظل شروط ل

مة وتحقیق اوٕاجراءات واضحة وشفافة، وهذا من أجل ضمان حقوق المقاوالت في الوصول للطلبات الع

لمصلحة المتعاقدة برفع بتدخل اوال یتأتى هذا إالَّ 467،ورشیداً عقالنیاً استخدام الموارد العمومیة استخداماً 

ة بقواعد المنافسة، ویكون هذا بعدم خلق السلطة العمومیة وبصفة أدق المصلحة لَّ الحواجز والقیود المخِ 

المتعاقدة ممارسات مقیدة للمنافسة، بل وتلتزم بكشف ومعاقبة الممارسات المقیدة للمنافسة 

شریعات  فعلیها أن تبتعد كل البعد بوضع أحكام ویقع هذا اإللتزام على الدولة نفسها عند وضع الت

تقید من المنافسة وأن تترك المؤسسات تمارس نشاطاتها في إطار اقتصاد السوق، وهذا یستدعي من 

الدولة ضمان حریة الوصول للطلبات العمومیة  بمنع وجود اتفاقات لخلق وضعیة هیمنة من جهة، ومن 

468.جهة أخرى مراقبة التجمیعات

462
، كلیة الحقوق بن 2،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة االقتصادیة والسیاسیة، العدد"حمایة المنافسة في الصفقات العمومیة"محمد الشریف كتو، -

.73ص،2010عكنون، الجزائر، سنة
463

.، المرجع السابق236-10الرئاسي المادة الثالثة من المرسوم -
464

.491، ص ،خرشي النوي، المرجع السابق-
465

.94صحمد محمد حمد الشلماني، المرجع السابق،ومفتاح خلیفة عبد الحمید -
466

.94، ص نفس المرجع-
467

.76ص، المرجع السابق،"حمایة المنافسة في الصفقات العمومیة"محمد الشریف كتو، -
468

- RACHID Zouaimia, Le droit de la concurrence, maison d’édition Belkeise, Algérie, 2012, p 7.
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ما هي هذه األحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة ولكن قبل مناقشة هذا یجب علینا معرفة أوالً 

بالمنافسة؟بالمنافسة، أي بعبارة أخرى ما هي القواعد التي تعتبر إخالالً 

03-03وهو األمر ینظمها،لإلجابة عن هذه القواعد البد من الرجوع إلى النص القانوني الذي 

.للمنافسةتعلق بالمنافسة الذي یحدد لنا صور الممارسات المنافیة الم

:صور الممارسات المنافیة لقواعد المنافسة -أ

:هماحصر األمر المتعلق بالمنافسة صور الممارسات المنافیة للمنافسة في مجموعتین رئیسیتین 

.الممارسات المقیدة للمنافسة والتجمیع غیر المرخص به

:ممارسات المقیدة للمنافسةال -1أ

469:األعمال واالتفاقیات غیر الشرعیة-1.1أ

تحظر الممارسات واألعمال المدبرة واالتفاقیات "ه على أنَّ 03-03نصت المادة السادسة من األمر 

الصریحة أو الضمنیة عندما تهدف أو یمكن أن تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو 

:بها في نفس السوق أو في جزء جوهري منه، السیما عندما ترمي إلىاإلخالل 

،الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها-

،تقلیص أو مراقبة اإلنتاج أو منافذ التسویق أو االستثمارات أو التطور التقني-

،اقتسام األسواق أو مصادر التموین-

،ر حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع الرتفاع األسعار أو النخفاضهاعرقلة تحدید األسعا-

،مما یحرمهم من منافع المنافسةالتجاریین،تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء -

إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه العقود سواء -

.ها أو حسب األعراف التجاریةبحكم طبیعت

بدأ المنافسة الحرة في نفس السوق  الهدف منها تحریف مهذه االتفاقات ممنوعة ومحظورة إذا كان 

470.أو في جزء جوهري منه

469
.219أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الطبعة الرابعة، المرجع السابق، ص-

470
- YELLES Chaouche Bachir, "Droit des marchés publics et droit de la concurrence", op-cit, p05.
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:التعسف الناتج عن وضعیة هیمنة أو احتكار–2.1أ

یة هیمنة على السوق أو احتكار المادة السابعة من نفس األمر كل تعسف ناتج عن وضعمنعت 

.لها أو على جزء منها إذا كان القصد منها تحقیق نفس األفعال السابق ذكرها في المادة السادسة

:إبرام عقد استئثاري الحتكار التوزیع-3.1أ

بأنه یعتبر عرقلة لحریة المنافسة أو الحد منها أو"وهذا ما نصت علیه المادة العاشرة من األمر 

".إخالل بها كل عقد شراء استئثاري یسمح لصاحبه باحتكار التوزیع في السوق

:التعسف في استغالل وضعیة التبعیة-4.1أ

على كل مؤسسة التعسف في استغالل التبعیة لمؤسسة أخرى یحظر "ه بأنَّ 11نصت علیه المادة

.بصفتها زبونا أو ممونا إذا كان ذلك یخل بقواعد المنافسة

:یتمثل هذا التعسف على الخصوص في

،رفض البیع بدون مبرر شرعي-

،البیع المتالزم أو التمییزي-

،البیع المشروط باقتناء كمیة دنیا-

،اإللزام بإعادة البیع بسعر أدنى-

،قطع العالقة التجاریة لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجاریة غیر مبررة-

"أن یقلل أو یلغي منافع المنافسة داخل سوقكل عمل آخر من شأنه-

:البیع بثمن أقل من سعر التكلفة–5.1أ

یحظر عرض األسعار أو ممارسة أسعار "بأنْ 03-03من األمر 12وهذا ما نصت علیه المادة 

بیع مخفضة بشكل تعسفي للمستهلكین مقارنة بتكالیف اإلنتاج والتحویل والتسویق، إذا كانت هذه 

عروض أو الممارسات تهدف أو یمكن أن تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول ال

".إلى السوق

:التجمیع غیر المرخص به-2أ



154

یتمیز اقتصاد السوق بظاهرة اقتصادیة، تتمثل في تجمیع أو تركیز المؤسسات االقتصادیة الذي 

بغرض السیطرة والتحكم في النشاط االقتصادي ،ة ضخمةاقتصادی تیساعد على تكوین وٕانشاء وحدا

.ومراقبته

ل لألعوان االقتصادیین الحق في االندماج وأخذ المساهمات وٕاذا كانت حریة المبادرة الخاصة تخوِّ 

هذا التركیز قد نَّ إن، فیْ المالیة وٕانشاء المؤسسات المشتركة، وما إلى ذلك من أشكال التركیز االقتصادیَ 

ة، حیث سیؤدي إلى تغییر دائم في بنیة وتركیبة السوق وزوال استقاللیة على المنافسة الحرَّ نعكس سلباً ی

471،األعوان االقتصادیین أو المؤسسات، في مقابل تقویة السلطة االقتصادیة لهؤالء األعوان مجتمعین

منافسة وتقدیم عروضهم في خاصة وأن تنظیم الصفقات العمومیة أجاز للمتعاملین االقتصادیین التقدم لل

ا وضوابط على تجمیع المؤسسات یجب وعلى هذا األساس وضع المشرع الجزائري قیودً 472شكل تجمعات

.مراعاتها

وكل تجمیع من شأنه المساس بالمنافسة، والسیما بتعزیز وضعیة هیمنة مؤسسة على سوق ما،

القانون وبالتالي فإنَّ 473،یه في أجل ثالثة أشهریقدمه أصحابه إلى مجلس المنافسة الذي یبت فیجب أنْ 

وأخضعه للرقابة  للتأكد من عدم تقییده –من حیث المبدأ-المتعلق بالمنافسة أخذ بمشروعیة التجمیع 

474.للمنافسة

ومراقبة التجمیع لیست موجهة لكل العملیات بل هي مقررة للعملیات الواسعة النطاق التي تبلغ 

من المبیعات أو المشتریات المنجزة في سوق %40حًدا یفوق 03-03من األمر 18حسب المادة 

بل ویمكن لمجلس المنافسة أن 475.العملیات التي تقل عن ذلك ال تخضع للمراقبةا یفهم أنَّ معینة ممَّ 

.وفق شروط من شأنها تخفیف آثار التجمیع%40یرخص بالتجمیع حتى إذا فاقت النسبة 

:على مبدأ حریة المنافسةالقیود الواردة  -ب

إزاء المتنافسین، فهي لیست حرة في حیادیاً یقوم هذا المبدأ على أساس وقوف اإلدارة موقفاً 

هذا المبدأ ال أنَّ إالَّ .استخدام سلطتها التقدیریة بتقریر فئات المقاولین التي تدعوها وتلك التي تبعدها

471
في القانون الجزائري، دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، أطروحة لنیل درجة دكتوراه دولة في محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة-

.198، ص 2005سنة الجزائر، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، القانون، فرع القانون العام،
472

.، المرجع السابق236-10الرئاسيمن المرسوم39المادة -
473

.، المرجع السابقمتعلق بالمنافسةال03-03من األمر 17المادة -
474

.207ص ،، المرجع السابقالممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائريمحمد الشریف كتو، -
475

.، المرجع السابق03-03من األمر 18المادة -
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تقتضیها المصلحة العامة تسمح لإلدارة إبعاد بعض الراغبین اً یسري على إطالقه، إذ ترد علیه قیود

476.من التعاقد مع اإلدارةأو نهائیاً بالتعاقد مؤقتاً 

ص ع ولیس لإلدارة أي تدخل فیها، تجعل من ت علیها صراحة هناك من القیود التي نصَّ 

، وهناك من نهایةأو  مؤقتةئیة ا في وضعیة إقصاو المتعاملین ممنوعین من التقدم للمناقصة، وقد یكون

.القیود التي ترك فیها المشرع السلطة التقدیریة  لإلدارة في وضعها

:القیود بنص القانون-1ب

من المرسوم الرئاسي 06من المرسوم الرئاسي المعدلة والمتممة بموجب المادة 52نصت المادة

متعاملین االقتصادیین بالمشاركة في الصفقات على الحاالت التي ال یسمح فیها لبعض ال23-12رقم 

:وهيالعمومیة سواء بصفة نهائیة أو مؤقتة 

،مكرر125الذین تنازلوا عن تنفیذ صفقة، حسب الشروط المنصوص علیها في المادة -

،الذین هم في حالة إفالس أو تصفیة أو توقف عن النشاط أو التسویة القضائیة أو الصلح-

التوقف عن النشاط أو التسویة القضائیة أو التصفیة أوإجراء عملیة اإلفالس أو الذین هم محل -

،الصلح

،الذین كانوا محل حكم قضائي له حجیة الشئ المقضي فیه بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم المهنیة-

،الذین ال یستوفون اإلیداع القانوني لحسابات شركاتهم-

،ة وشبه الجبائیةالذین ال یستوفون واجباتهم الجبائی-

،كاذبالذین قاموا بتصریح -

الذین كانوا محل قرارات الفسخ تحت مسؤولیتهم، من أصحاب المشاریع، بعد استنفاذ إجراءات الطعن -

،المنصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول بهما

العمومیة،قات لصفاالمسجلون في قائمة المتعاملین االقتصادیین الممنوعین من المشاركة في -

477،من هذا المرسوم61المنصوص علیها في المادة 

476
.95المرجع السابق، ص حمد محمد حمد الشلماني،مفتاح خلیفة و-

477
یحدد كیفیات التسجیل والسحب من قائمة المتعاملین االقتصادیین الممنوعین من المشاركة 2011مارس 28مؤرخ في صدر في ھذا الخصوص قرار-

مؤرخ ،24یحدد كیفیات اإلقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة، ج ر عدد رقم 2011مارس 28في الصفقات العمومیة ، وكذا القرار المؤرخ في 
.2011أبریل 20في 
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المسجلون في البطاقیة الوطنیة لمرتكبي الغش، مرتكبي المخالفات الخطیرة للتشریع و التنظیم في -

،مجال الجبایة والجمارك  والتجارة

،الذین كانوا محل إدانة بسبب مخالفة خطیرة لتشریع العمل والضمان االجتماعي-

478،من هذا المرسوم24لوا بالتزاماتهم المحددة في المادة األجانب المستفیدون من صفقة، وأخَّ -

).توضح كیفیات تطبیق هذه المادة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة(

بحیث یمنع على المصلحة مهامهم،الموظفون السابقون في المصلحة المتعاقدة الذین توقفوا عن أداء -

479.خمس سنوات)05(تعاقدة أن تمنح هؤالء الموظفین أي عقد بأي شكل من األشكال وهذا لمدة الم

یمكن أن تؤدي إلى حرمان المصلحة المتعاقدة لالستفادة من والواقع أن هذه القیود مبالغ فیها جداً 

ي في الواقع خدمات بعض المؤسسات من حیث الجودة والسعر لمجرد ارتكاب مخالفة بسیطة ال تستدع

والمثال عن ذلك مخالفات التشریع المتعلق ،حرمان المؤسسة من المشاركة في تقیم العروض وٕاقصائها

مخالفة خطیرة ه ال توجد أصالً المذكورة أعاله، حیث أنَّ 52بالعمل كما هو منصوص علیه بالمادة 

المعنى القانوني ولیست جنح، وفي جل هذه المخالفات هي مخالفات ببالمفهوم الدقیق للمعنى باعتبار أنَّ 

د ج، هذا من جهة، ومن جهة ثانیة ترك 2000كل الحاالت ال تتجاوز عقوبتها الغرامة المقدرة ب 

ا یفتح باب التعسف المشرع الجزائري السلطة التقدیریة للمصلحة المتعاقدة في تقدیر بعض الوضعیات ممَّ 

یستوفي المتعهد واجباته الجبائیة وشبه الجبائیة، ففي هذه والمثال على ذلك اشتراط المشرع أنْ ،والمحاباة

الحالة یستدعي األمر تقدیم مستخرج من شهادة الوضعیة الجبائیة فإذا لم تكن مصفاة یرفض عرض 

ه في هذه الحالة یمكن أن یكون المتعهد في وضعیة قانونیة كأن یكون المعني یسدد المتعهد، والحقیقة أنَّ 

لتأخر في تسویة وضعیته المالیة من طرف مصلحة متعاقدة أخرى كان قد أدى لها ل بالتقسیط نظراً 

وعلیه كان یستحسن اشتراط أن یكون المعني في وضعیة قانونیة .أشغال ولم تسدد له حقوقه المالیة بعد

  .لها فقط تجاه إدارة الضرائب حتى وٕان كان مدیناً 

هذا الخصوص تتعلق بالنص القانوني في حد ذاته،المالحظة الثانیة التي یمكن إبداؤها في 

، والتي بدورها أحالت 236-10كانت بموجب المرسوم الرئاسي 52فالحاالت التي جاءت بها المادة 

د الحاالت التي یمكن أن تكون محل إقصاء، للتنظیم في كیفیة تطبیق أحكام المادة وبصدور التنظیم عدَّ 

ات تشریع الضمان االجتماعي، مخالفات شروط تشغیل األجانب، منها مخالفات تشریع العمل، مخالف

478
بضرورة االستثمار في الجزائر عن طریق ،المذكر سابقاً 03-13بموجب المرسوم الرئاسي 24تتعلق ھذه االلتزامات  وفقا آلخر تعدیل للمادة -

ستثمار باال شراكة،عندما یتعلق األمر بمشاریع خاضعة إللزامیة االستثمار، وتخص صفقات األشغال واللوازم والدراسات والخدمات، وصدر نموذج االلتزام
.2011أبریل 20مؤرخ في،24، ج ر عدد 2011مارس 28الذي یجب أن یرفق بملف الصفقة بموجب القرار الصادر عن وزیر المالیة، المؤرخ في 

479
.، المرجع السابق236-10مكرر، الفقرة الثالثة، من المرسوم الرئاسي رقم 61المادة -
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فأغلبیة .مخالفات الوقایة الصحیة واألمن وطب العمل، مخالفات تشریع تنصیب العمال ومراقبة التشغیل

هذه المخالفات هي مخالفات بسیطة ولیست خطیرة باعتبارها تنتمي لدرجة المخالفات  وعقوباتها مالیة 

.بسیطة

القرار أدخل بعض الحاالت التي لم ینص علیها المرسوم مثل مخالفات الوقایة الصحیة ا أنَّ كم

وطب العمل، شروط تشغیل األجانب، تنصیب العمال ومراقبة التشغیل، وبالتالي القرار لم یحترم المرسوم 

.للمبادئ القانونیةا یعد خرقاً ممَّ 

:للسلطة التقدیریة لإلدارةالقیود وفقاً -2ب

أجاز المشرع الجزائري للمصلحة المتعاقدة عند إعداد شروط المناقصة والسیما تلك المنصوص 

من شروط یجب توافرها في المرشحین تتالءم وطبیعة تضع  ما تراه مناسباً علیه في دفتر الشروط أنْ 

د تشترط المصلحة ولكن ق ،المناقصة وخصوصیاتها التقنیة تجعلها في وضعیة تتنافى ومبادئ المنافسة

ا عسیرة یصعب توفرها في المتعاملین االقتصادیین على نطاق واسع المتعاقدة عند إجراء مناقصة شروطً 

.تجعلها في وضعیة تتنافى ومبادئ المنافسة

لتنظیم الصفقات العمومیة في كما منح المشرع الجزائري صالحیات واسعة للمصلحة المتعاقدة وفقاً 

ها قادرة على تنفیذها، كیفما عتقد أنَّ للمؤسسة التي یُ حین، حیث سمح بتخصیص الصفقة إالَّ تأهیل المرش

تتأكد المصلحة المتعاقدة من قدرات المتعامل المتعاقد التقنیة والمالیة ویتعین أنْ 480،كانت طریقة اإلبرام

اء تقییم العروض التقنیة، ه على المصلحة المتعاقدة أن تستعلم، أثنأنَّ 38وأضافت المادة 481،والتجاریة

482ا،ا سدیدً عند االقتضاء، عن قدرات المتعهدین ومواصفاتهم المرجعیة، حتى یكون اختیارهم لهم اختیارً 

مستعملة في ذلك كل وسیلة قانونیة والسیما لدى مصالح متعاقدة أخرى، وٕادارات وهیئات مكلفة بمهمة 

.یة في الخارجالمرفق العمومي، ولدى البنوك والممثلیات الجزائر 

المشرع الجزائري وضع من جهة إجراءات دقیقة وصارمة في كیفیة إبرام إذن نالحظ أنَّ 

ومن جهة أخرى منح ،ا من مرحلة ما قبل طرح المناقصة إلى غایة التنفیذالصفقات العمومیة بدءً 

وأفكار فضفاضة المصلحة المتعاقدة صالحیات واسعة في تأهیل المرشحین بحیث أتى بمصطلحات 

یمكن االعتماد علیها في إقصاء المرشحین الذین ال یرغبون في التعاقد معهم، فیفهم من المواد السابقة 

أن المصلحة المتعاقدة تستعلم عن قدرات المتعهد فقد یكون من ناحیة العروض التقنیة والمالیة هو أحسن 

480
.لمرجع السابق، ا236-10الرئاسيمن المرسوم35المادة -

481
.المرجعنفس ، 36المادة -

482
.237أنظر في ھذا المعنى، سلیمان الطماوي، المرجع السابق، ص -
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بعد االستعالم عن قدراته فقد تكون مجرد العروض ولكن بموجب هذه المادة یمكن إقصاؤه من المناقصة

السلطة التقدیریة للمصلحة المتعاقدة في إقصائه تقاریر ال تستند إلى أي دلیل، بل حتى وٕان وجدت فإنَّ 

.من عدمه

ولهذا یشترط القانون على المصلحة المتعاقدة عدم خلق ممارسات مقیدة للمنافسة وفي نفس الوقت 

.للمنافسةكشف ومعاقبة الممارسات المقیدة یقع علیها التزاما ب

:االلتزام بعدم عدم خلق ممارسة مقیدة للمنافسة-1

حذر من خلق وضعیات احتكار أو هیمنة على یعني هذا االلتزام أن تتالفى المصلحة المتعاقدة وتَ 

483.وذلك بمناسبة العقود اإلداریة التي تبرمها مع األعوان االقتصادیینالسوق،

الملغى تنص على رفض 250-02من المرسوم الرئاسي 111وفي هذا اإلطار نجد المادة 

ه یترتب على منح المشروع هیمنة للمتعامل ن أنَّ العرض  المقبول من طرف لجنة تقییم العروض  إذا تبیَّ 

كانت، ویجب المقبول على السوق أو یتسبب ذلك في اختالل المنافسة في القطاع المعني، بأیة  طریقة

أن یبین في هذه الحالة، حق رفض عرض من هذا النوع، حسب األصول، في دفتر شروط المناقصة، 

236.484-10وهو نفس الحكم الوارد بالمرسوم 

المتعامل الحائز على مثل هذا العقد، یمكن أن یستغل وضعیة الهیمنة تعسفیا خالل فترة ذلك أنَّ 

عن العقد اإلداري والتصرفات االنفرادیة یة، وهذه الوضعیة ناتجة تلقائیاً العقد ویستفید من مزایا حصر 

لإلدارة التي تسبق العقد، وهذا النص یجد مصدره في قانون المنافسة الذي یمنع أي شكل من أشكال 

485.تقیید المنافسة سواء بواسطة االتفاقات أو التعسف في الهیمنة على السوق وغیرها من الممارسات

المصلحة من المرسوم الرئاسي على أنَّ 126ما نصت علیه الفقرة العاشرة من المادة أیضاً 

، إذا كان یبدو منخفضاً المتعاقدة یمكنها أن ترفض العرض المالي للمتعامل االقتصادي المختار مؤقتاً 

.دمةبشكل غیر عادي بعد أن تطلب التوضیحات التي تراها مالئمة والتحقق من التبریرات المق

ویمكن للمصلحة المتعاقدة أن تخلق ممارسة مقیدة للمنافسة بفعل اختیارها لتقنیة معینة دون 

إلى فكرة التعسف في غیرها أو إجراء معین إلبرام الصفقة، وقد قضت المحكمة اإلداریة لنیس استناداً 

الصفقة إلى مجموعة واحدة من واقعة تنظیم الصفقة في حصة واحدة وأیلولة هذه الهیمنة على سوق أنَّ 

483
.77ص، المرجع السابق،"حمایة المنافسة في الصفقات العمومیة"محمد الشریف كتو، -

484
.، المرجع السابق236-10الرئاسي من المرسوم 8الفقرة 125المادة -

485
.78ص، المرجع السابق،"حمایة المنافسة في الصفقات العمومیة"الشریف كتو، محمد-
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حول دون تحدید األسعار بموجب سعر السوق الحرة وذلك بسبب التشجیع على تقدیم سعر شأنه أن یَ 

.واحد

مسألة أخرى  تتعلق بمعاییر اختیار العروض المقدمة لنیل الصفقة، فإن اختیار وهناك أیضاً 

المشرع الجزائري خاصة وأنَّ -التقیید التعسفي للمنافسة المصلحة المتعاقدة لبعض المعاییر، قد یؤدي إلى 

إدراج أي معاییر تراها مناسبة الختیار المتعاقد معها شرط 56سمح للمصلحة المتعاقدة بموجب المادة 

إذا كانت المؤسسات هي التي یمكن أن تتوفر فیها وذلك یحدث مثالً -أن تكون مدرجة في دفتر الشروط

486.دون غیرها من المؤسساتوحدها هذه المعاییر 

الممارسات المنافیة للمنافسة هو حظر الممارسات واألعمال المدبرة واالتفاقیات ومن بین أیضاً 

وهي نفس 487،الصریحة أو الضمنیة التي تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو اإلخالل بها

تح األظرفة التفاوض مع المتعهدین بعد فتح األفعال التي حظرها ت ص ع بحیث یحظر على لجنة ف

488.األظرفة

وقضت بعض المحاكم اإلداریة الفرنسیة بإلزام المشتري العمومي بمراقبة احترام قانون المنافسة، 

من طرف المؤسسات المرشحة لنیل الصفقات، بناء على ما لهذا المشتري من سلطات وامتیازات تقلیدیة 

یتضمن مؤسسة عمومیة مرشحة لنیل الصفقة، قدمت عرضاً بین من التحقیق أنَّ وقد ت.في هذا المجال

منخفضة بمقدار النصف مقارنة بالسعر الذي تضمنته ثالثة عروض مرشحین آخرین، وقد تبین أسعاراً 

لجنة طلب العروض اعتبرت نفسها غیر مؤهلة لفحص ما إذا كانت المؤسسة العمومیة المعنیة  قد أنَّ 

م ال من مزایا مالیة وغیرها من المزایا في مقابل أدائها مهام المرفق العام واعتبرت المحكمة أنَّ استفادت أ

رفض لجنة العروض مراقبة شروط دخول مرشحین إلى امتیازات تسییر المرافق العامة إخالال بالتزاماتها 

489.المقررة بموجب إجراء المنافسة على عاتق المشتري العمومي

ه یتعین على الشخص العام المسؤول على الصفقة أن مجلس الدولة الفرنسي بأنَّ أیضاً وقضى 

دراسة ، وبناء على ذلك فإنَّ رمت فعلیاً قواعد المنافسة الحرة قد احتُ یتأكد عند إجراء صفقة عمومیة، أنَّ 

لمعاییر ترشح المقاوالت لنیل الصفقة، یخضع إلى معیار جدید وهو احترام المنافسة إضافة إلى ا

490.والضمانات المهنیة والمالیة والتقنیة

486
.78ص،نفس المرجع-

487
.، المرجع السابق03-03من األمر رقم 6المادة -

488
.، المرجع السابق236-10الرئاسيمن المرسوم58المادة -

489
.80المرجع السابق، ص،"ة المنافسة في الصفقات العمومیةحمای"محمد الشریف كتو، -

490
.80، صنفس المرجع-
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:االلتزام بالكشف عن الممارسات المقیدة للمنافسة ومعاقبتها-2

إذا كان الشخص العام مطالب بعدم ارتكاب ممارسات مقیدة للمنافسة بفعل العقود التي یبرمها 

ثبت ارتكاب ممارسات قبل صدور القرارات ه في حالة ما إذا والتصرفات االنفرادیة التي یصدرها، فإنَّ 

یكون  المتعامل المقبول اإلدارة ملزمة من التأكد، عندما تبرم طلبات عمومیة، أالَّ والعقود اإلداریة، فإنَّ 

لنیل الصفقة، قد نالها بفضل استخدام ممارسات مقیدة للمنافسة، ومن أجل تمكین المصلحة المتعاقدة من 

ذه الممارسات المحتملة لألعوان االقتصادیین، تم إثراء قانون الصفقات العمومیة أداء دورها في مراقبة ه

وهذه القواعد تفرض التزاما جدیدا على اإلدارة یتمثل في مراقبة .بقواعد مستمدة من قانون المنافسة

من الشفافیة ومعاقبة الممارسات المقیدة للمنافسة، ویندرج هذا الدور الجدید لإلدارة في إطار إضفاء قدًرا 

236-10والنزاهة على العقود اإلداریة، ومن تلك القواعد  ما نصت علیه المادة الثالثة من المرسوم 

راعى في الصفقات تُ لضمان نجاعة الطلبات العمومیة واالستعمال الحسن للمال العام، یجب أنْ "

مرشحین وشفافیة اإلجراءات العمومیة مبادئ حریة الوصول للطلبات العمومیة والمساواة في معاملة ال

491."ضمن احترام أحكام هذا المرسوم

خل بمبدأ المنافسة االلتزام الثاني الذي یقع على اإلدارة في حالة كشف ممارسات أو مخالفات تُ 

الحرة هو متابعة هذه المخالفات وعقابها وفقا للقانون، وبالتالي یطرح اإلشكال في الجهة القضائیة أو 

.المجالالمختصة في هذا اإلداریة

تتمثل و  ،جهات قضائیةأوجد المشرع الجزائري جهات إداریة وأخرى شبه قضائیة وأخیراً عموماً 

ا الجهات الجهات اإلداریة في لجان الطعن المختلفة على كل المستویات المحلیة والوالئیة والوطنیة، أمَّ 

حیث 492،االختصاص األصیل في حمایة المنافسةالشبه القضائیة فیتمثل في مجلس المنافسة صاحب

مر على نشاطات التوزیع والخدمات بما ألیطبق هذا ا"نصت المادة الثانیة من قانون المنافسة على أنه

فیها تلك التي یقوم بها األشخاص العمومیون، إذا كانت ال تندرج ضمن إطار ممارسة صالحیات السلطة 

والقضاء الجزائي493ا الجهات القضائیة فیتمثل في القضاء اإلداريأمَّ و ". العامة أو أداء المرفق العام

).قانون الوقایة من الفساد ومكافحته(

:مدى إعمال قواعد المنافسة في مجال الصفقات العمومیة -ج

491
.79ص،نفس المرجع-

492
، ، المرجع السابقة للمنافسة في القانون الجزائريلمزید من الشرح حول مجلس المنافسة واختصاصاتھ أنظر محمد الشریف كتو، الممارسات المنافی-
.274إلى 243ص 

493
.إمإ ق 946المادة -
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إدراج الصفقات العمومیة ضمن مجاالت تطبیقه، ممَّا 2008شهد تعدیل قانون المنافسة سنة 

لقواعد واألحكام المنظمة للمنافسة على الصفقات العمومیة من تاریخ اإلعالن عنها إلى یعني سریان ا

6غایة المنح النهائي، خاصة ما تعلق بالممارسات المقیدة للمنافسة الواردة في الفصل الثاني من المادة 

مایة المنافسة في وعلى الخصوص الفقرة األخیرة من المادة السادسة،  ویدل االهتمام المتزاید بح14إلى 

مجال الصفقات العمومیة على وجود إرادة سیاسیة تهدف إلى تعمیق آلیات اقتصاد السوق والحریة 

االقتصادیة بتكریسها في أجهزة الدولة وٕادخالها في المجال اإلداري ومن ثم إلزام األشخاص العامة 

494.میةباحترام مبدأ المنافسة الحرة ومراعاته أثناء إبرام الصفقات العمو 

03-03وقد یبدو أنَّ تنظیم الصفقات العمومیة مستقل عن القوانین األخرى، والسیما القانون 

المتعلق بالمنافسة وال یوجد أي ترابط بینهما أو ارتباط عضوي، ولكن في الحقیقة هناك نص صریح في 

یمات التي لها عالقة بتنظیم هذا المجال یحیل لیس فقط لقانون المنافسة وٕانَّما لكل القوانین والتنظ

یتم "الصفقات العمومیة، وهو نص المادة األولى من تنظیم الصفقات العمومیة التي نصت على أنَّه 

تطبیق سیاسة إعداد وٕابرام وتنفیذ الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة طبقا للقوانین والتنظیمات 

دة الثانیة من األمر المتعلق بالمنافسة المعدل بالقانون كما نصت الما".المعمول بها وأحكام هذا المرسوم

على أْن تطبق أحكام هذا األمر على الصفقات العمومیة ابتداء من اإلعالن عن المناقصة 08-12رقم 

495.إلى غایة المنح النهائي للصفقة

20المادة المتعلق بالصفقات العمومیة وبموجب 250-02كما أنه منذ صدور المرسوم الرئاسي 

من 21كمبدأ عام في إبرام الصفقات العمومیة وأكدته المادة )الدعوة للمنافسة(منه جعلت المناقصة 

بمناسبة تعدیل قانون الصفقات 2008نفس المرسوم، إالَّ أنَّ هذه األحكام لم تكن كافیة وهذا إلى غایة 

:وتتعلق هذه المبادئ ب496الرئاسي،العمومیة وتم إدخال مبادئ الصفقات العمومیة صراحة في المرسوم

.حریة الوصول للطلبات العمومیة-

.المساواة في معاملة المترشحین-

.شفافیة اإلجراءات-

494
الملتقى الوطني األول أعمال ،"مدى مسایرة قانون الصفقات العمومیة للنھج اإلصالحي، دولة متدخلة أم ضابطة أم مترددة"كریم، بودریوة عبد ال-

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 2011دیسمبر 01-نوفمبر30حول أثر التحوالت االقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیة، الجزء األول، یومي
.163صالجزائر، جیجل، محمد الصدیق بن یحي، ة جامع

495
قبل .2008یولیو 02، مؤرخ في36ج ر عدد المتعلق بالمنافسة،03-03یعدل ویتمم األمر 2008فبرایر 20المؤرخ في 12-08القانون رقم -

ه مجلس المنافسة في قرار لھ تحت رقم ، وھذا 1995صدور ھذا القانون لم تكن الصفقات العمومیة خاضعة لقانون المنافسة في ظل األمر 02/99ما أكدَّ
RACHID:، بحجة أن الصفقات العمومیة ھي عقود إداریة ولیس نشاطات إنتاجیة أو خدمات أو عملیات استیراد أنظر1999أكتوبر 17بتاریخ 

Zouaimia, MARIE CHRISTINE Rouault, Droit administratif, éditions Berti, Alger, 2009, p182.
496

- YELLES Chaouche Bachir, "Droit des marchés publics et droit de la concurrence", op-cit, p04.
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المنافسة فيهو أول نص قانوني ینص على مبدأ 01-06ویعتبر قانون مكافحة الفساد 

یجب أن "فقات العمومیة على أنَّه من تنظیم الص59كما نصت أیضًا المادة 497.الصفقات العمومیة

یتضمن دفتر الشروط إمكانیة تقدیم عرض في إطار تجمع مؤسسات شریطة احترام القواعد المتعلقة 

، ولتحدید مفهوم تجمع المؤسسات وشروطها البد من الرجوع "بالمنافسة، إذا اقتضت مصلحة العملیة ذلك

من ت ص ع أشارت إلى أنَّه یمكن للجنة تقییم 125إضافة إلى هذا فإن المادة .إلى قانون المنافسة

العروض أن تقترح على المصلحة المتعاقدة، رفض العرض المقبول، إذا أثبتت  أنَّه تترتب على منح 

الصفقة هیمنة المتعامل المقبول على السوق أو یتسبب في اختالل المنافسة في القطاع المعني، بأي 

ن العرض المالي للمتعامل االقتصادي المختار مؤقتًا، یبدو منخفضًا طریقة كانت، كما نصت أنَّه إذا كا

بشكل غیر عادي، فإنَّه یمكن للمصلحة المتعاقدة أن ترفضه بمقرر معلل، بعد أن تطلب كتابیًا، 

ِضف إلى هذا فإنَّ قانون اإلجراءات 498.التوضیحات التي تراها مالئمة والتحقق من التبریرات المقدمة

اریة سمح لكل متضرر من عملیة إبرام صفقة عمومیة تمت أو سوف تتم خرقًا لقواعد المدنیة واإلد

499.المنافسة أن یخطر المحكمة اإلداریة المختصة لوقف هذه المخالفة واالمتثال لقواعد القانون

وٕانَّما لكل 236-10وكل هذا یعني أنَّ الصفقات العمومیة ال تخضع فقط للمرسوم الرئاسي 

بل أن قانون المنافسة في حد ذاته یخضع .نین والتنظیمات األخرى التي لها عالقة بالصفقاتالقوا

500.الصفقات العمومیة لقواعد المنافسة منذ نشر إعالن المناقصة إلى غایة المنح النهائي للصفقة

ا على توجیهات وفي فرنسا فإنَّ قواعد المنافسة ُأدرجت في تنظیم الصفقات العمومیة الداخلي بناءً 

وتوصیات القانون المشترك لإلتحاد األوروبي السیما في مجال صفقات األشغال والتوریدات وفي وقت 

501.صفقات الخدماتالحق مسَّت أیضاً 

وعلى هذا األساس في إبرام الصفقات العمومیة یجب النظر إلى كل القوانین التي لها عالقة 

.لتطبیق تحت طائلة العقاب ومنها قانون المنافسة بالدرجة األولىبالصفقات العمومیة وهي ملزمة ا

502:مبدأ المساواة في معاملة المرشحین-2

497
Droit"یلس شاوش بشیر،02أنظر تھمیش رقم - des marchés publics et droit de la concurrence" 04، المرجع السابق، ص.

498
BRAHIM:، أنظر أیضاً 236-10من المرسوم الرئاسي10، 9الفقرة 125المادة - Boulifa, op-cit, p 106 et 107.

499
.اإلجراءات المدنیة واإلداریةانونق 946المادة -

500
- voir note de page n

o
15, CHERIF Bennadji, "Marchés publics, et corruption en Algérie", op-cit, p153.

501
- BADIE Blèza, L’application de la concurrence aux conventions de gestion déléguée de service public, thèse de

doctorat, université panthéon-Assas (paris II), 2001.p 30 au 39.
502

- BRAHIM Boulifa, Op-cit, p6.
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حریة اإلدارة في اختیار المتعاقد معها مقیدة تختلف العقود  اإلداریة عن العقود الخاصة في أنَّ 

ذلك أنَّ یة الحصول على أحسن العروضغبقیود منها المساواة بین من یتنافسون على التعاقد معها، بُ 

یختار من یتعاقد معه بحریة كاملة، وهذا أمر طبیعي ألنه یتعامل في أمواله وشؤونه الخاصة، الفرد أنْ 

)غیر كفء أو غیر أمین(وعلیه وحده تقع مسؤولیة إهماله أو تسرعه، بینما لو تعاقدت اإلدارة مع مقاول 

اإلدارة  رتد على الخزانة العامة بسبب ضیاع األموال العامة وعلیه فإنَّ آثار خطئها تلبناء منشأة، فإنَّ 

503.تلتزم بقاعدة المساواة بین المتنافسین الراغبین في التعاقد مع اإلدارة والذین تتماثل مراكزهم القانونیة

ویعني مبدأ المساواة في معاملة المرشحین، وجوب إخضاع جمیع المرشحین لنفس معاییر 

الختیار وكذا لنفس قواعد وشروط المنافسة الموضوعیة بین األشخاص أمام القانون، وهو مبدأ مقتبس ا

خ في اإلعالن العالمي رسَّ من مبادئ دستوریة ُتعنى بالمساواة بین األشخاص أمام القانون، كما هو مبدأ مُ 

آلخرین إذا تماثلت لحقوق اإلنسان، والذي یفید وجوب معاملة أي شخص بطریقة مماثلة لألشخاص ا

فمهما كان حجم المؤسسة أو وضعها القانوني فیمكنها أن 504.الوضعیة القانونیة لهؤالء األشخاص

الوصول للصفقات العمومیة شرط أن تكون في وضعیة قانونیة تجاه إدارة الضرائب والضمان االجتماعي 

505.وقوانین العمل

یجب أن "ه تعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته على أنَّ وقد نصت المادة التاسعة من  القانون الم

تؤسس اإلجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومیة على قواعد الشفافیة والمنافسة الشریفة وعلى 

:س هذه القواعد على وجه الخصوصمعاییر موضوعیة، ویجب أن تكرِّ 

لعمومیة،عالنیة المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات ا-

اإلعداد المسبق لشروط المشاركة واالنتقاء،-

معاییر موضوعیة ودقیقة التخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومیة،-

".ممارسة طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات العمومیة-

ورد بعض األمثلة على سبیل المثال ال ه أالمتعلق بالمنافسة فإنَّ 03-03وبالرجوع إلى القانون 

:منهاالمتنافسین نذكرعد من بین األعمال التي تمس بالعدالة بین الحصر التي تُ 

.ا یحرمهم من منافع المنافسةتطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات اتجاه الشركاء التجاریین ممَّ -1

503
.333،334صنواف كنعان، القانون اإلداري،  المرجع السابق،-

504
.491خرشي النوي،المرجع السابق، ص -

505
- KOUROGHLI Mokdad, op-cit, p21.
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  .ةنافسالممارسات واالتفاقات التي من شأنها أن تحد من الم-2

ترد علیه قیود متعددة، ترجع إلى اعتبارات مختلفة نجملها فیما )المساواة(غیر أن هذا المبدأ العام 

506:یلي

.طبیعة المناقصة، فالمناقصات المحدودة أو المحلیة مقصورة بطبیعتها على أفراد معینین-

من صالحیة المناقصین أو المزایدین مراعاة المصلحة العامة، فمن واجب اإلدارة أن تتأكد مقدمًا -

فیتعین على هؤالء أن یثبتوا قیامهم في عهود قریبة بأعمال تشبه في نوعها األعمال المطروحة في 

.المناقصة أو المزایدة، حتى ال تتعاقد اإلدارة مع بعض المغامرین فتضار المصلحة العامة

.عقوبةمنع بعض األفراد من االشتراك في المناقصات العامة ك-

وجود الفرد في حالة ال یمكن معها االشتراك في المناقصات العامة، وذلك حالة الموظفین العمومیین -

).حاالت التنافي(

507:مبدأ شفافیة اإلجراءات-3

یعني مبدأ شفافیة اإلجراءات وضوح اإلجراءات واإلعالم المسبق للمتنافسین بشأن معاییر 

حین من إیصال عروضهم ، وتمكین المرشَّ ن  عنها بالطرق المحددة قانوناً االختیار، وضرورة اإلعال

وحضور جلسات فتح العروض، واإلطالع على نتائج التقییم واالختیار، وفتح مجاالت الطعن في 

508.القرارات المتخذة واألعمال المتعلقة بإجراءات الطلبیة العمومیة

یمكن أنْ لة والمعقدة الملزمة للمصلحة المتعاقدة،وعلیه هناك مجموعة من اإلجراءات الطوی

مرحلتین أساسیتین، مرحلة اإلشهار الواسع  للصفقة  قصد اطالع المتعاملین على العرض إلى مها قسِّ نُ 

.بغرض تقدیم عطاءاتهم، ثم مرحلة تقییم العروض النتقاء األحسن منها

:اإلشهار -أ

منها مبدأ حریة  الوصول إلى 236-10سها المرسوم رقم كرَّ تقوم الصفقة على مبادئ أساسیة 

المنافسة و مبدأ المساواة في معاملة المتعاملین و الشفافیة في اختیار المعامل المتعاقد مع المصلحة 

وفي سبیل تحقیق هذه المبادئ البد من اتخاذ بعض اإلجراءات تبدأ باإلعالن على الصفقة 509،المتعاقدة

506
.وما یلیھا237سلیمان الطماوي، المرجع السابق، ص -

507
- BRAHIM Boulifa, Op-cit, p6.

508
.493خرشي النوي، المرجع السابق، ص -

509
.، المرجع السابق236-10من المرسوم الرئاسي رقم 03المادة -
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رائد لتمكین المتعاملین اإلطالع علیها لتقدیم ترشیحاتهم، ویشمل هذا اإلعالن على العمومیة في الج

یتضمنها اإلعالن والسیما موضوع الصفقة، المقر االجتماعي للمصلحة مجموعة من المعلومات یجب أنْ 

ن المتعاقدة، كیفیة الحصول على دفتر الشروط، نوع المناقصة، تاریخ آخر أجل لتقدیم العطاءات ومكا

.إیداع العروض

:تقییم العروض-ب

بعد اإلعالن على الصفقة تستقبل المصلحة المتعاقدة العروض لتبدأ المرحلة الثانیة وهي تقییم 

ل عمل تقوم به لجنة فتح قصد اختیار أحسن عرض، ویبدأ بأوَّ هذه العروض من الجانب المالي والتقني

كانت مستوفاة ة لهذا الغرض لمراقبة هذه الملفات إنْ دَّ لمعَ األظرفة على مستوى المصلحة المتعاقدة وا

للشروط المطلوبة أم ال، لتقصي من المنافسة تلك التي ال تتوفر فیها الشروط المطلوبة المعلن عنها في 

ها بعد هذا تقوم لجنة أخرى لدراسة هذه العروض من الناحیة التقنیة والمالیة الختیار الحسن منو . الجرائد

.ة سلفاً دَّ اییر اختیار معَ وفق مع

:غیر مبررة للغیرامتیازاتمنح -ثالثاً 

یصعب اإلحاطة به، ولكن بالرجوع إلى الممارسة المیدانیة یمكن أنْ مفهوم االمتیاز غیر المبرر 

ألحد متیازیةإلویكون تسریب المعلومات ا، 510،امتیازیهیتمثل في إفادة المستفید من الصفقة بمعلومات 

ا یؤدي إلى إقصاء بقیة المتنافسین وهذا لوب، ممَّ طلما هو مالمتعاملین بقصد تمكینه من العرض وفقاً 

بمبدأ المساواة بین المتعهدین والذي یعتبر مبدأ من المبادئ التي تقوم علیها الصفقات یعتبر إخالالً 

511.بین المتعاملینبمبدأ المنافسة الشریفةالعمومیة، باإلضافة إلى هذا فهو إخالالً 

االمتیازات غیر المبررة تتعلق باإلجراءات التي تخص عملیة اإلبرام أو التأشیر بل والواقع أنَّ 

مرحلة ما قبل وضع الصفقة للمنافسة وظهورها للعلن، وذلك بإعداد دفتر شروط وتضمینه وتخص أیضاً 

في فئة قلیلة من ها ال تتوفر إالَّ ا إلى درجة أنَّ بالغ فیهصعبة التحقیق أو مُ اً تعجیزیة أو شروطشروطاً 

 أوال تتالءم وطبیعة المناقصة المتنافسین، كأن تشترط المصلحة المتعاقدة مثال مؤهالت تقنیة عالیة جداً 

تتالءم وتوجیه الصفقة معاییر اختیارنظام تنقیط أوتضع إمكانیات بشریة جد متخصصة، كما یمكن أنْ 

كن أن تتعلق بالتضییق من حریة المنافسة وذلك بوضع أجل قصیر جداً لشخص معین، كما یم

بعد أن یكون المستفید للمتنافسین لتقدیم عروضهم أو نشر الصفقة في وسائل إعالم غیر واسعة االنتشار 

.من الصفقة قد ُسربت له معلومات حول الصفقة لتحضیر نفسه

510
.135ص،2012الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة الثانیة عشر، دار ھومة، الجزائر، سنة ، أحسن بوسقیعة-

511
.51رجع السابق، صبوزبرة سھیلة، الم-
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ة بمعاملة تفضیلیة للمستفید مقارنة مع باقي المتعهدین كما یمكن أن تتعلق االمتیازات غیر المبرر 

إیداع المعني لعرضه بعد فوات أجل تقدیم العروض وقبوله، أو التفاوض بشأن الصفقة بعد وذلك مثالً 

   .هافتح األظرفة، أو تعدیل

:المركز القانوني للمستفید من الصفقة-

في الجریمة، أم شریكاً أصلیاً هل یعتبر فاعالً :لیطرح تجریم المستفید من الصفقة أكثر من إشكا

  ؟ال یعاقب أصالً  مأ

هذه األحكام هي جرائم الموظف العمومي بمعنى أنَّ جرائم قانون الفساد عموماً نَّ من المسلم به أ

لتجریم وعقاب الموظف العمومي الذي یتاجر بالوظیفة وبالتالي هو المقصود بالتجریم جاءت أساساً 

في القضیة بطریقة أو بأخرى فهي غیر معنیة بالجریمة ا األشخاص األخرى التي تكون طرفاً لعقاب، أمَّ وا

ال جریمة "ما لم ینص القانون صراحة على تجریمها أو عقابها، وهذا وفقا للمبدأ القانوني والنص الجزائي 

عامة بذلك وفقا ألحكام الشریك في أو تسمح األحكام القانونیة ال512،"وال عقوبة أو تدبیر أمن بغیر قانون

.الجریمة

یكتمل دون شرحنا في أركان الجریمة، فإن البناء القانوني للجریمة یمكن أنْ وعلیه كما سبق وأنْ 

تدخل من المستفید من الصفقة، بل وحتى بدون طلبه أو علمه بهذه االمتیازات، فقد یكون للجاني 

في الشركة التي فازت بالمناقصة، خاصة وأنَّ مساهماً مثالً  نیكو نْ مصلحة في منح هذه االمتیازات، كأ

، أو كأن یكون المستفید من أحد أقارب أو معنویاً طبیعیاً یكون شخصاً المستفید من الصفقة یمكن أنْ 

.الموظف العمومي

تصور أنْ عملیة اإلبرام تتمثل في التوقیع من طرف الموظف على الصفقة، وبالتالي ال یمكن و        

ال یمكن وجوده إال إبرام الصفقة یشارك المستفید الموظف في وضع توقیعه على الصفقة، وٕاذا اعتبرنا أنَّ 

في اإلبرام ولكن هذا المستفید شریكاً ا یسمح القول أنَّ بوجود توقیعین، توقیع الموظف وتوقیع المستفید ممَّ 

الغیر هو من لم یكن طرفا في و متیازات للغیر، االحتمال یصطدم  بالنص القانوني الذي یجرم منح اال

یكون في التوقیع على الصفقة فلم یعد من الغیر، ومنه یستبعد أنْ العقد، وباعتبار المستفید شریكاً 

المشاركة في "اسمهافي الجریمة وال یمكن من الناحیة القانونیة تصور جریمة المستفید من الصفقة شریكاً 

."ة لألحكام التشریعیة والتنظیمیةإبرام صفقة عمومیة مخالف

512
.المادة األولى من قانون العقوبات-
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في الجریمة، كما ال یمكن تصوره فاعالً وعلیه ال یمكن تصور المستفید في هذه الحالة شریكاً 

514،أو إداري، أو مدني513،جنائيسواء جزاءولكن هذا ال یعني معاقبته تحت وصف آخر، أصلیاً 

الصفقة أو العقد أو أو فسخ هو إلغاء ذا جزاء إداري ب على هفتنظیم الصفقات العمومیة في حد ذاته رتَّ 

وكذا التسجیل في قائمة المتعاملین االقتصادیین الممنوعین من تقدیم عروض للصفقات العمومیة الملحق 

515.هإذا توافرت شروط

:صفقة مخالفة للتشریعمنح الركن المعنوي لجریمة -المطلب الثاني

عریف القصد الجنائي وتحدید جوهره ویمكن التمییز في هذا الشأن بین الفقهاء في تاختلف

  .اإلرادةونظریة العلم،نظریة :نظریتین مختلفتین هما

.الجریمةترى نظریة العلم أن جوهر القصد الجنائي هو العلم الذي ینبغي أن یحیط بكافة أركان و        

علما بكافة العناصر الالزمة لقیام الجریمة بما في ذلك إذا أحاط الجاني فال یتوافر القصد الجنائي إالَّ 

516.الفعلإدراكه بلزوم وقوع النتیجة اإلجرامیة إذا تصرف على نحو معین مع إرادة هذا التصرف أو

فال یكفي اتجاه اإلرادة المشروعة،ا نظریة اإلرادة فترى أن القصد الجنائي هو إرادة النتیجة غیر أمَّ 

517.وٕانما یلزم فضال عن ذلك أن تتجه اإلرادة إلى النتیجة غیر المشروعةإلجرامي،اإلى الفعل 

 .واإلرادةأي العلم  وتتجه غالبیة التشریعات إلى اعتبار القصد الجنائي یقوم على العنصرین معاً 

.والقصد الجنائي بدوره ینقسم إلى قصد جنائي عام وقصد جنائي خاص 

   :العامقصد الجنائي ال -األولالفرع        

في التطبیق العملي ، فكثیر هي الحاالت التي توبع فیها كبیراً تطرح مشكلة القصد الجنائي إشكاالً 

أشخاص بجریمة إبرام صفقة عمومیة مخالفة للتشریع لمجرد مخالفة بسیطة والسیما على مستوى البلدیات 

قات العمومیة، بل وأكثر من هذا حیث تمت إدانتهم بعقوبات للجهل بالقواعد القانونیة المتعلقة بالصفنظراً 

الحبس رغم انعدام توافر القصد الجنائي، فتحولت بذلك هذه الجریمة إلى جریمة مادیة تقوم لمجرد مخالفة 

518.حكم تشریعي أو تنظیمي

513
.من قانون مكافحة الفساد إذا توافرت شروطھا المتعلقة باإلخفاء للعائدات اإلجرامیة43یمكن تطبیق أحكام المادة -

514
.من أحكام القانون المدني 124یكون فیھا التعویض النقدي وفقا ألحكام المادة -

515
.، المرجع السابق236-10الرئاسيمن المرسوم61المادة -

516
.153، ص1992، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، سنة )الجریمة-القسم العام (عادل قورة، محاضرات في قانون العقوبات، -

517
.154، ص عنفس المرج-

518
.151صالمرجع السابق،الثانیة عشر،الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة ، أحسن بوسقیعة-
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ل هي مرحلة بثالثة مراحوالقصد الجنائي في جریمة إبرام صفقة مخالفة للتشریع والتنظیم مرَّ 

ثم المرحلة  2006،519قانون العقوبات، أي عندما كان ینص علیها قانون العقوبات قبل تعدیله سنة

ا مرحلة تعدیل قانون مكافحة الفساد سنة الثانیة وهي مرحلة قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، وأخیرً 

2011.520

:المرحلة األولى

المعدلة باألمر 423وهذا بموجب المادةفي قانون العقوباتوهي مرحلة التنصیص على الجریمة 

التي أحدثت هذه المادة التي اشترطت أن یقوم الجاني ألغراض شخصیة 17/06/1975المؤرخ في 

تم تعدیل هذه المادة 1988ها مخالفة للمصالح االقتصادیة للدولة، وفي سنة أنَّ یعلمبإبرام عقد أو صفقة 

المساس بمصالح الهیئة التي یمثلها، وأخیرا ومنذ سنة قاصداً ألحكام التشریعیة یخالف اونصت على أنْ 

:مكرر، والتي أصبح نصها كما یلي128أصبح ینص علیها بموجب المادة 2001

119كل من یعمل لصالح الدولة أو الجماعات المحلیة أو إحدى الهیئات المشار إلیها في المادة "

أو یؤشر أو یراجع عقدًا أو اتفاقیة أو صفقة أو ملحقا مخالفا بذلك  عقدبإبرام من هذا القانون یقوم

".إعطاء امتیازات غیر مبررة للغیربغرضاألحكام التشریعیة أو التنظیمیة الجاري بها العمل 

المشرع اشترط صراحة توافر القصد الجنائي العام والخاص أي إذن خالل هذه المرحلة نالحظ أنَّ 

المساس بمصالح الهیئة التي ینتمي  ده یقصما یقوم به الجاني هو مخالف للقانون وأنَّ لم الجاني بأنَّ ع

.ه یقصد في األخیر إعطاء امتیازات غیر مبررة للغیرإلیها، وأنَّ 

:المرحلة الثانیة

قانون الفقرة األولى من 26المادة وتشمل هذه المرحلة، مرحلة التنصیص على الجریمة في

، حیث تمیزت هذه المرحلة 2011أوت  02تاریخ إلى غایة 2006فبرایر 20مكافحة الفساد منذ تاریخ 

الصفقات تنظیم لكونهم خالفوا رون ال لسبب إالَّ ا ما ُأدین مسیِّ باختالف وجهات النظر بین القضاة، فكثیرً 

رغم أنَّ 521،ه الصفقة محل المتابعةودون إبراز للنصوص التي خالفها المسیر عند إبرامالعمومیة وكفى

النص واضح ویشترط باإلضافة للقصد العام القصد الجنائي الخاص، ویتمثل في إعطاء امتیازات للغیر 

  .لإللغاءیتعرض عیباً كان مَ یبرزها الحكم القضائي وٕاالَّ غیر مبررة والتي یجب أنْ 

519
المتعلق بالفساد السابق ذكره 01-06تم تعدیل قانون العقوبات بإلغاء المواد المتعلقة بالصفقات العمومیة وتم إدراجھا في نص خاص ھو القانون رقم -

520
مؤرخ في 44بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، ج ر عدد رقم المتعلق01-06، یعدل ویتمم القانون رقم 2011أوت 02المؤرخ في 15-11القانون رقم -

.2011أوت 10
521

.151صالمرجع السابق، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة الثانیة عشر،-
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:المرحلة الثالثة

طع المشرع الشك بالیقین وفیها قَ 2011أوت  02حالیا منذ تاریخ اریة المفعولوهي المرحلة السَّ 

والبد من إبراز القصد الجنائي في عمداً یكون منح  امتیازات للغیر غیر مبررة ونص صراحة على أنْ 

یكون هناك ضرر یلحق المصلحة المتعاقدة بل ه ال یشترط لقیام الجریمة أنْ الحكم، ونشیر في األخیر أنَّ 

ألحكام التشریعیة والتنظیمیة الساریة المفعول المتعلقة بحریة الترشح لكون هناك مخالفة تیكفي أنْ 

، حیث جاء في منح الغیر امتیازات غیر مبررة دوالمساواة بین المترشحین وشفافیة اإلجراءات وذلك بقص

فها المادة عرِّ تُ یجب ذكر العناصر القانونیة لهذه الجریمة بكاملها كما"....قرار للمحكمة العلیا أنه 

:حالیا وهي1مكرر فقرة 128من قانون العقوبات سابقا والتي عوضتها المادة 423/1

، أن یبرم عقد أو صفقة باسم الهیئة التي یعمل بها، أن یخالف األحكام التشریعیة أو الفاعل موظفاً أنَّ 

تمت مخالفته، أن یكون الغرض التنظیمیة الجاري العمل بها مع ضرورة ذكر التشریع أو التنظیم الذي 

522."من العقد أو الصفقة إعطاء امتیازات غیر مبررة للغیر

:القصد الجنائي الخاص-الفرع الثاني

القصد الجنائي، كقاعدة عامة هو قصد إضافي أو شرط تجریم في بعض الجرائم  حیث ال یكفي 

قصد الجاني إلى النتیجة اإلجرامیة التي تشكل ما یجب زیادة على ذلك أن یتجه  فیها القصد العام، إنَّ 

523.الغرض البعید من هذه الجرائم، حیث یتمثل الغرض الخاص في إعطاء امتیازات للغیر غیر مستحقة

رة لیست امتیازات مادیة كأن تكون نقود أو أموال أو عقارات أو والمقصود باالمتیازات غیر المبرَّ 

كالحصول على وعد لتوظیف أحد األقارب أو الحصول على ترقیة، ولكنها سیارة ولیست امتیازات معنویة

رتب للمتعهد عند دراسة العروض تجعله یُ فالعون العمومي یمنح امتیازاً ،امتیازات معنویة تتعلق بالقانون

في ترتیب أحسن بغرض االستفادة من الصفقة، فالنتیجة هي الحصول على ترتیب غیر مستحق وهذا 

، وقد یكون هذا حتى بدون مقابل، ففي جریمة منح المساواة في تطبیق أحكام القانونبواسطة عدم

.امتیازات غیر مبررة ال یشترط القانون مقابل لهذا االمتیاز لفائدة الموظف العمومي

522
.2006، سنة 1،مجلة المحكمة العلیا ، العدد)ط -ع(، النیابة العامة ضد354438، ملف رقم 15/02/2006قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ -

لعمومیة ال واشتراط قرار المحكمة العلیا من بین ما یبرزه القاضي في حكمھ ذكر التشریع أو التنظیم الذي تمت مخالفتھ، ھذا دلیل على أن الصفقات ا
.أخرى تحكم مجال الصفقات العمومیة، ولكن ھناك أحكام تشریعیة وتنظیمیة236-10الرئاسيتخضع فقط ألحكام المرسوم

523
.123،124بكرارشوش محمد، المرجع السابق، ص -
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:جریمة االستفادة من سلطة وتأثیر أعوان الهیئات العمومیة-الثانيالمبحث 

أركان جریمة االستفادة من سلطة وتأثیر أعوان الهیئات العمومیة، یجدر ق إلى دراسة قبل التطر 

(توضیح بعض المفاهیم، وتمییزها عن جریمة استغالل النفوذ والسیما بنا تحدید مفهوم هذه الجریمة 

).المطلب الثاني(، ثم تحدید أركان الجریمة )المطلب األول

:مة االستفادة من سلطة وتأثیر أعوان الهیئات العمومیةمفهوم جری-المطلب األول

كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو "على أنَّ و ف م من قانون 26نصت الفقرة الثانیة من المادة 

بإبرام، عرضیةمقاول من القطاع الخاص أو بصفة عامة كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم، ولو بصفة 

الجماعات المحلیة أو المؤسسات أو الهیئات العمومیة الخاضعة للقانون العام عقد أو صفقة مع الدولة أو 

ویستفید ،والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري524أو المؤسسات العمومیة االقتصادیة

من سلطة أو تأثیر أعوان الهیئات المذكورة من أجل الزیادة في األسعار التي یطبقونها عادة أو من أجل 

.آجال التسلیم أو التموینلتعدیل لصالحهم في نوعیة المواد أو الخدمات أوا

الفرع (النص القانوني صیاغة حول الشكلیة قبل التطرق ألركان الجریمة نورد بعض المالحظات 

).الفرع الثاني(، ثم نبین مفهوم الجریمة وهذا لتمییزها عن بعض الجرائم المشابهة لها )األول

:النصصیاغة إشكالیة -األولالفرع 

التاجر أو الصناعي أو الحرفي أو على 26نیة من المادة ااستهل المشرع بالنص في الفقرة الث:أوالً 

ل وهلة یبدو وكأن المشرع حصر األشخاص الخاضعة للعقاب في ما المقاول من القطاع الخاص، في أوَّ 

ه یستدرك ویعمم النص إلى كل ه مباشرة وكأنَّ أنَّ تم ذكره من قبل فقط وهم فقط المعنیین بالنص، إالَّ 

یدخلون هم بالذكر بصفاتهمفاألشخاص الذین خصَّ ،شخص طبیعي أو معنوي من القطاع الخاص

، فهذا التكرار یفید التشكیك في النص، وكأن األشخاص الذین الطبیعيأو الشخص المعنوي مفهومضمن

ص المعنوي أو الطبیعي وبالتالي كان أولى وأحرى أن ذكرهم بصفاتهم ال یدخلون ضمن مفهوم الشخ

...یعمم النص ویذكر مباشرة  .، ویحذف ذكر األشخاص بصفاتهم..."كل شخص طبیعي أو معنوي "

524
.المؤسسات العمومیة االقتصادیة لم تعد معنیة بالنص منذ آخر تعدیل-
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د األشخاص المعنیة بالمخالفة یواصل صیاغة النص بالضمیر عدَّ سوء صیاغة النص، فبعد أنْ :ثانیاً 

ثم ینتقل في آخر النص إلى المخاطبة ...)من سلطة وتأثیر  دیستفی –هو (المخاطب  المفرد الغائب 

.لصالحهم ...یطبقونها (بصیغة الجمع  ا ترك اللبس حول النص، هل  یقصد في تطبیق ممَّ ....)

.األسعار عادة ، المصلحة المتعاقدة أم المتعامل المتعاقد مع  اإلدارة

یادة في األسعار التي یطبقونها عادة أو من أجل من أجل الز ".....المشرع ذكر في آخر النص :ثالثاً 

."التموینالتعدیل لصالحهم في نوعیة المواد أو الخدمات أو آجال التسلیم أو 

وتطرق له المشرع في ت ص ع وأخضعه لشروط یجب مراعاتها فتعدیل األسعار جائز قانوناً 

ولكن المشكل یكمن في المصطلح الذي وبالتالي ال تطرح أي إشكال،525،وكذا إلى طریقة المراجعة

المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة في مقابل السلع التي یوردها بمعنى أنَّ ،)یطبقونها عادة(أضافه المشرع 

للمصلحة المتعاقدة أو الخدمات أو األشغال له أسعار معروفة وهي المتداولة في السوق وهي نفسها 

، ولكن هذا األخیر یستفید من سلطة وتأثیر أعوان غیر اإلدارةاألسعار التي یطبقها على اإلدارة أو 

لرفع هذه األسعار والزیادة في مقدارها وتضخیمها على غیر العادة، وبالتالي ال الهیئات المذكورة سابقاً 

.التي تتمیز بالنمط العادي والتكراري526،في صفقات الطلبیةیمكن تصور هذا إالَّ 

ي هذه الحالة أن نكون بصدد عقد أو صفقات برنامج كثیرة التكرار مثل تزوید ف كما یفترض أیضاً 

527.الهیئة بمواد استهالكیة كتموین المطاعم بالمواد االستهالكیة

في إطار تنفیذ هذه االمتیازات المتحصل علیها ال یمكن تصورها إالَّ وفي نفس اإلطار فإنَّ 

بمعنى ال ،...واء كانت صفقة أو عقد برنامج أو اتفاقیة، أو ملحقس، في جمیع أشكالهاالصفقة العمومیة 

.یمكن تصور هذه المخالفات قبل إبرام الصفقة العمومیة

من 02بخصوص النص هو عدم التجانس بین هذا النص والمادة  االمالحظة التي یمكن أن نبدیه:رابعاً 

لزمة بتطبیق تنظیم الصفقات العمومیة فأتى تنظیم الصفقات العمومیة التي تحدد األشخاص المعنویة الم

على ذكر بعض األشخاص غیر منصوص علیها في تنظیم الصفقات العمومیة مثل الدولة، الجماعات 

، المؤسسات أو الهیئات العمومیة  الخاضعة للقانون العام، )وٕان كان یقصد بها البلدیة والوالیة(المحلیة 

ویة والتي هي مذكورة في تنظیم الصفقات العمومیة وهي وبالمقابل لم یذكر بعض األشخاص المعن

اإلدارات العمومیة، الهیئات الوطنیة المستقلة، المؤسسات العمومیة ذات الطابع اإلداري، مراكز البحث 

525
.، المرجع السابق236-10الرئاسي من المرسوم 64المادة -

526
.المرجعنفس ، 20المادة -

527
.132لسابق، ص بكرارشوش محمد، المرجع ا-
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والتنمیة، والمؤسسات العمومیة الخصوصیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، والمؤسسات العمومیة ذات 

.افي والمهني، والمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والتقنيالطابع العلمي والثق

عندما استثنى المؤسسات 528،عند تعدیل قانون الصفقات العمومیةوظهر هذا العیب أیضاً 

ها لم تعد ملزمة بتطبیق تنظیم العمومیة االقتصادیة من مجال تطبیق قانون الصفقات، بمعنى أنَّ 

المستفید من االمتیازات غیر في قانون مكافحة الفساد مازال ینص على عقاب النصأنَّ الصفقات، إالَّ 

وعلیه یطرح السؤال في حالة المؤسسات 529.في حالة الموظف في المؤسسة العمومیة االقتصادیةالمبررة 

العمومیة ذات الطابع اإلداري، ومراكز البحث والتنمیة، والمؤسسات العمومیة الخصوصیة ذات الطابع 

إذا أبرمت .مي والتكنولوجي، وذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، وذات الطابع العلمي والتقنيالعل

صفقة عمومیة مع تاجر أو صناعي، أو حرفي، واستفاد هذا األخیر من سلطة وتأثیر أعوان هذه 

.الهیئات

ت عن جریمة استغالل تمییز جریمة االستفادة من سلطة وتأثیر أعوان الهیئا-الثانيالفرع        

:النفوذ

قد یختلط مفهوم جریمة االستفادة من سلطة وتأثیر أعوان الهیئات مع مفهوم جریمة استغالل 

الوسیلة المستعملة في الحصول على منافع غیر مستحقة هي واحدة، وهي المتاجرة النفوذ باعتبار أنَّ 

.بالنفوذ

.......:یعاقب " ه ة الفساد على أنَّ من قانون مكافح32فنصت المادة 

كل من وعد موظفا عمومیا أو أي شخص آخر بأیة مزیة غیر مستحقة أو عرضها علیه أو منحه -1

، لتحریض ذلك الموظف العمومي على استغالل نفوذه الفعلي أو ، بشكل مباشر أو غیر مباشرإیاها

مزیة  غیر مستحقة لصالح  المحرض المفترض بهدف الحصول من إدارة أو من سلطة عمومیة على 

األصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر، 

أیة مزیة یقوم بشكل مباشر أو غیر مباشر، بطلب أو قبول آخر كل موظف عمومي أو أي شخص -2

أو الشخص نفوذه آخر لكي یستغل ذلك الموظف العمومي غیر مستحقة لصالحه أو لصالح شخص 

."هدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومیة على منافع غیر مستحقةالفعلي أو المفترض ب

528
المتضمن 2010أكتوبر 7المؤرخ في ،236-10، یعدل ویتمم المرسوم الرئاسي رقم 2013ینایر 13المؤرخ في ،03-13المرسوم الرئاسي رقم -

.2013ینایر 13مؤرخ في ، 02قم تنظیم الصفقات العمومیة، ج ر عدد ر
529

.أو الرجوع للقولعد العامةمن نفس القانون إذا توافرت الشروط القانونیة25آخر وھو المادة وھذا ال یعني عدم العقاب وإنما یتابع المتھم بنص -
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:أوجه التشابه

كالهما یتاجر بالنفوذ للحصول على منافع غیر مستحقة یتشابهان قي أنَّ -

أجل الحصول على منافع هو عمل أداؤه منالعمل المطلوب من الموظف الواجب یتشابهان في أنَّ -

.الموظفخارج اختصاصات 

:ه االختالفأوج

فیمكن أن یكون ،موظفاً االستفادة من سلطة وتأثیر األعوان الجاني ال یمكن أن یكون یمةر في ج-1

یترك ى وٕانْ حتَّ .الموظفأو أي شخص طبیعي أو معنوي آخر غیر أو مقاوالً أو حرفیاً أو صناعیاً تاجراً 

ا من خالل النص ذوه عمومیاً اً الجاني یمكن أن یكون موظفاالعتقاد من خالل صیاغة النص أنَّ 

الموظف یمكن أن یدخل تحت هذه بمعنى أنَّ ،..".معنويبصفة عامة كل شخص طبیعي أو ".....

أو  تاجراً یكون الموظف ال یمكن أنالطائفة، ولكن من الناحیة القانونیة ال یمكن تصور هذا باعتبار أنَّ 

ه سوف یكون ع الهیئات المذكورة بالمادة الثانیة ألنَّ أو یحمل أي صفة أخرى ویبرم باسمه عقدا مصناعیاً 

ا في أمَّ .والتي تمنعه من مزاولة أي نشاط آخرفي حالة من حاالت التنافي المنصوص علیها قانوناً 

یكون كذلك وهذا واضح من نص الفقرة ویمكن أالَّ جریمة استغالل النفوذ فالجاني یمكن أن یكون موظفاً 

أي شخص آخر بأي عمومیا أوكل من وعد موظفا "..فقرة األولى تنص على أنَّ فال .والثانیة ىاألول

یطلب أو .....كل موظف عمومي أو أي شخص آخر..".أنَّ والفقرة الثانیة نصت على،..."مزیة

...".یقبل

الجاني ال یطلب وال یعرض على الموظف أي في جریمة االستفادة من سلطة وتأثیر أعوان الهیئات-2

ما الموظف یتدخل بسلطته أو تأثیره بصورة فهو یكون في موقف سلبي وال یطلب أي شيء وٕانَّ شيء 

ال یمكن تصور تدخل الموظف بدون عفویة لكي یستفید الجاني من المنافع، ولكن في الواقع عموماً 

لجاني إذا بینما في جریمة استغالل النفوذ ا.ولكن في حاالت ضیقة جداً هذا ممكنًا،مقابل حتى وٕان كان 

ه یحمل الموظف ویحرضه على استغالل نفوذه للحصول على منافع، وٕاذا كان الجاني فإنَّ لم یكن موظفاً 

فإن هذا األخیر هو من یعرض خدماته للغیر الستغالل نفوذه من أجل الحصول على منافع موظفاً 

.للغیر

صر أساسیة لتوافر أركان یمكن أن نستنتج ثالث عنا2فق  26من خالل نص المادة وعلیه 

.منهوالغرض  إجرامي،یتحلل إلى نشاط للجریمة الذيوالركن المادي الجاني،الجریمة هي صفة 
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:أركان الجریمة-الثانيالمطلب 

یجب أن یتوفر فیها إلى جانب الجرائم،جریمة االستفادة من سلطة وتأثیر األعوان كغیرها من 

في  )الفرع األول(والركن المادي بدوره یشترط صفة معینة المادي،لركن ا والمعنوي،الركن الشرعي 

.)الفرع الثاني(ویتطلب نشاطًا إجرامیًا معینًا الجاني 

:صفة الجاني-األولالفرع 

،عمومیاً موظفاً على عكس ما هو في جرائم الصفقات العمومیة األخرى أین یكون الجاني دائماً 

.عمومیاً ما شریكه هو من یكون موظفاً وٕانَّ عمومیاً الجاني ال یكون موظفاً مة في هذه الجریفإنَّ 

:عمومیاً الجاني ال یكون موظفاً -أوالً 

عكس ما هو مشترط في جرائم الصفقات العمومیة األخرى أن یحمل الجاني صفة الموظف 

ي في هذه الجریمة ال یشترط أن یكون موظفاً صفة الجانالمبحث األول فإنَّ في العمومي كما تم تعریفه 

یخرج الفالح من (.من القطاع الخاصأو مقاوالً اً أو حرفیاً أو صناعیاً ا تاجر بل أن یكون إمَّ عمومیاً 

عمومیاً ، ولكن الشریك الذي یساهم بسلطته وتأثیره داخل الهیئات هو الذي یجب أن یكون موظفاً )النص

  .دلقانون مكافحة الفساوفقاً 

یعد تاجرا كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر "59،530-75فته المادة األولى من األمر عرَّ :التاجر

."ویتخذه مهنة معتادة له، ما لم یقض القانون بخالف ذلكتجاریاً عمالً 

في مجال ینشطعون ال یخرج مفهومه عن كل تعریف للصناعي ولكن عموماً ال یوجد:الصناعيمعنى 

.القطاعاتواعها الثقیلة أو الخفیفة أو التحویلیة وتشمل كل الصناعة بكل أن

ه كل شخص طبیعي مسجل في سجل الصناعة التقلیدیة والحرف، ف الحرفي بأنَّ عرَّ یُ :معنى الحرفي

ویتولى بنفسه ومباشرة تنفیذ من هذا األمر، یثبت تأهیالً 5كما هو محدد في المادة تقلیدیاً یمارس نشاطاً 

531.نشاطه وتسییره وتحمل مسؤولیتهالعمل، وٕادارة

هو من یمارس صناعة یدویة بمفرده أو یساعده في ذلك عدد قلیل من العمال أو ه فه الفقه أنَّ عرِّ ویُ 

532.االستعانة ببعض اآلالت التي یدیرها بنفسه

530
.، المعدل والمتمم1975دیسمبر19مؤرخ في ،101عدد رقم یتضمن القانون التجاري، ج ر1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75األمر -

531
.األنشطة التفلیدیةمنھ 5ددت المادة وح،الحرفيب المتعلق01-96قانونالمن 10المادة -

532
.17، ص 2002حمدي باشا عمر، القضاء التجاري، دار ھومة، الجزائر، سنة -
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.حرفییناله یمكن استشارة من تنظیم الصفقات العمومیة أشارت إلى أنَّ 06المادة حیث أنَّ 

ولكن عموما هو كل ه عرف المقاولة في القانون المدني، المشرع لم یعرف المقاول رغم أنَّ :معنى المقاول

.مقابل أجرشخص یقوم بإنجاز أشغال لصالح شخص آخر هو رب العمل

أو بصفة عامة كل "..وینص یعود وكأنه یستدرك أن ذكر هذه الفئات ظ أن المشرع بعدونالح

كان علیه أن یستغني عن التعداد، وهذا یفید التشكیك في النص، وبالتالي ..."بیعي أو معنويشخص ط

كون صیغة كل شخص طبیعي أو معنوي تشمل كل متدخل في الصفقة بغض النظر عن صفته مقاول 

.عي أو تاجراأو صن

أمر بدیهي هذا  ،"...الخاصمن القطاع كل شخص طبیعي أو معنوي و ..."ویضیف المشرع 

الدولة،المشرع الجزائري في إقراره تجریم الشخص المعنوي استبعد من المساءلة الجزائیة باعتبار أنَّ 

وبالتالي فإن هذا النص یتطابق مع 533،واألشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العامالمحلیة،والجماعات 

عة للقانون العام هي تلك التي ذكرها والمقصود باألشخاص المعنویة الخاض.ه قانون العقوباتما أقرَّ 

  . اإلداريوكذا المؤسسات العمومیة ذات الطابع البلدیة،ونعني بها الدولة الوالیة ، لمشرعا

أو  أو مقاوالً اً أو صناعیاً سبق وأن ذكرنا من قبل في المالحظات أن الجاني یمكن أن یكون تاجر 

كانت صفته عدا أن یكون الموظف وبالتالي المقصود في ، ویمكن أن یكون أي شخص أخر مهما اً حرفی

یقوم باستغالل سلطة أو تأثیر أعوان الدولة ولیس فقط الفئات السابق ذكرهم هذه الجریمة هو كل شخص 

534.والهیئات التابعة لها بمناسبة إبرام الصفقة

:للعون المتدخل بنفوذهالمركز القانوني -ثانیاً 

هو المقاول أو التاجر أو من سلطة أو تأثیر أعوان الهیئات جریمة االستفادةالفاعل األصلي في 

أي ارتكاب فعل تام دون أن یتدخل ،إلخ، لكن الجاني ال یمكن أن یكون في هذا المركز...الصناعي

كنه من االستفادة من هذه االمتیازات، ودون تدخل عون الهیئات المذكورة، كون هذا األخیر هو من یمَّ 

.ما نكون أمام شروع في الجریمةن ال یمكن تصور جریمة تامة وٕانَّ العو 

533
المتضمن 1966یونیو 08مؤرخ في 156-66المعدل والمتمم للقانون رقم 2004نوفمبر 10مؤرخ في 15-04مكرر من القانون رقم 51المادة -

.قانون العقوبات
534

- DELLMAS-MARTY Mireille, Droit pénal des affaires, 2
eme

partie infraction, 3
eme

édition, presse universitaire de
France paris, 1990.p95.
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وفي هذه الحالة ال یمكن معاقبة الفاعل األصلي بجریمة الشروع في االستفادة من سلطة وتأثیر 

إذا  المشرع لم ینص علیه، والشروع في قانون العقوبات ال یعاقب علیه إالَّ أعوان الهیئات باعتبار أنَّ 

535.مشرع على ذلكنص ال

في الجریمة للمتعاقد مع الهیئة والذي تحصل على امتیازات في وبالتالي فإن العون یكون شریكاً 

وعلیه تطبق على .تعدیل السعر أو في نوعیة المواد أو الخدمات أو اآلجال المتعلقة بالتموین أو التسلیم

.العون القواعد العامة المتعلقة بأحكام الشریك

:الركن المادي-الثانيفرع ال

المخالفة تحدث بعد إبرام الصفقة العمومیة وأثناء التنفیذ، عكس جریمة تتمیز هذه الجریمة  بأنَّ 

المخالفة تحدث عند اإلبرام أو في مرحلة ما قبل اإلبرام، إبرام صفقة عمومیة مخالفة للتشریع فإنَّ 

وعلیه نتناول النشاط )ODS(نفیذ هو األمر ببدء األشغال والفاصل بین المرحلتین أي اإلبرام والت

.الغرض من استغالل النفوذثاني نتناولالعنصر الوفي في العنصر األول، اإلجرامي 

:النشاط اإلجرامي-أوالً 

أو تأثیر أعوان الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات أو الهیئات استغالل سلطةیتمثل في 

لعمومیة الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات العمومیة االقتصادیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع ا

.والتجاريالصناعي 

عرف في فقه ما عمله سلبي وهذا ما یُ الجاني في هذا المستوى ال یقوم بأي عمل إیجابي وٕانَّ 

الموظف فهو الذي یتدخل بنفوذه لدى الهیئات النشاط الحقیقي یقوم به ألنَّ السلبیة،القانون بالجریمة 

فالجاني هنا یتعرض للعقاب لمجرد تلقیه فائدة .التدخلالمذكورة والفائدة تعود على الجاني نتیجة هذا 

ط أن یكون ر وبطبیعة الحال یشت.العمومیةعلى إثر تدخل الموظف العمومي بسلطته وتأثیره لدى الهیئات 

واستفاد صناعي أو الحرفي قد أبرم صفقة عمومیة مع الهیئات السابق ذكرها هذا المقاول أو التاجر أو ال

.من االمتیازات المذكورة سابقا

:االستفادة من سلطة األعوان-1

، عاماً لمجلس اإلدارة، أو مدیراً رئیساً یعني أن الموظف یكون صاحب سلطة كأن یكون مدیرا أو

بمعنى یكون صاحب سلطة في اتخاذ القرار، وقد یكون مختصاً للمجلس الشعبي البلدي، رئیساً  أو

535
.من قانون العقوبات 31المادة -
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، فمثال رئیس المجلس الشعبي البلدي فهو صاحب سلطة ویمنحه القانون بالعمل وقد ال یكون كذلك

فبسلطته هذه یمكن أن یمنح امتیازات السابق ذكرها للمتعاقد 536،اختصاصات في إبرام الصفقات البلدیة

األسعار الجدیدة أو الموافقة على تعدیل نوعیة المواد الخدمات أو على قرار  ءباإلمضامع اإلدارة وهذا 

إضافیة للمستفید لتسلیم مشروعه أو تورید السلع  أو إنجاز الخدمات المطلوبة، ففي هذه منح آجاالً 

.هو مختص بالعمل)رئیس البلدیة(الحالة العون 

ي یتدخل لدى رئیس المجلس الشعبي مستعمال وقد یكون العون غیر مختص بالعمل مثل الوال

بذلك سلطته من أجل منح االمتیازات السابق ذكرها للمتعامل، وبالتالي هنا نكون أمام فاعل أصلي وهو 

.ة شریك الشریكیالمتعامل مع الهیئات المذكورة، والوالي شریك ورئیس البلد

:االستفادة من تأثیر األعوان-2

ما یكون له تأثیر في اتخاذ القرار كأن یكون من صاحب سلطة وٕانَّ الموظف ن یكو یمكن أالَّ 

ستشارون في األمر مثل األعوان في المصالح التقنیة بالبلدیة أو مدیریات التعمیر والبناء، األعوان الذین یُ 

.فرأي هؤالء مؤثر جدا في اتخاذ القرار النهائي من طرف السلطة المختصة

عد محاضر ا في فترة تنفیذ العقد ویُ ك المهندس أو التقني الذي یراقب األشغال دوریً ومن أمثلة ذل

وتقاریر حول نسبة تقدم األشغال وطریقة اإلنجاز ونوعیة المواد، وكان العقد یتضمن استعمال مواد بناء 

جودة عالیة، ه استعمل مواد ذاتذات جودة  بینما المتعاقد استعمل مواد ردیئة ومع ذلك العون یذكر أنَّ 

.فهنا المتعاقد فاعل أصلي والعون شریك في المخالفة

ما یكون طرفا في العالقة أو عنصرا مستلزما وٕانَّ ،عمومیاً ففي هذه الجریمة الجاني ال یكون موظفاً 

537.لقیام الجریمة

متع بنفوذ وفي كلتا الحالتین أي صاحب سلطة أو تأثیر یجب أن یكون الموظف العمومي یت

ملین اهو القوة أو درجة التأثیر التي یتمتع بها الموظف بین زمالئه والعلقضاء الحاجة، والمقصود بالنفوذ 

ا على توجیه القرارات أو اإلجراءات بطرق غیر رسمیة ومن معه العتبارات شخصیة ومهنیة، فیصبح قادرً 

538.ون أن یكون لتأثیره هذا أي سند أو مصدر قانونيد

536
.2011یولیو 03ؤرخ في م 37المتعلق بالبلدیة، ج ر عدد2011یونیو 22المؤرخ في 10-11من القانون رقم 82المادة -

537
.55المرجع السابق، ص بوزبرة سھیلة،-

538
.55، ص نفس المرجع-



178

   :نوالغرض من استغالل نفوذ األعوان العمومی-ثانیاً 

:الزیادة في األسعارالحصول على -1

و كان السعر المعمول به عادة ال یتجاوز كمبیوتر،كما لو أبرم تاجر مع البلدیة لتزویدها بأجهزة 

بذلك عالقته دج مستغالً 70.000ق التاجر على البلدیة سعر في حین طبَّ للوحدة،د ج  50.000

.المتمیزة مع رئیس البلدیة

:التعدیل في نوعیة المواد-2

كما في المثال السابق لو أبرم عقد لتزوید البلدیة بأجهزة من نوع إ ب م األصلي فتم تزویدها 

.السعربأجهزة من نوع آخر أقل جودة وعلى أساس نفس 

ن االقتصادي المتعاقد مع الهیئة أقل عرض من أجل تحصل هذه العملیة عادة عندما یقدم العو 

بتعدیل في نوعیة المواد المطلوب اً أو تأثیر اً الفوز بالصفقة فقط وعند التنفیذ یقوم األعوان الذین لدیهم نفوذ

مواد أخرى مطلوب توریدها لصالح الهیئة بحیث یستبدل  ةوضعها في البناء أو أیة أشغال أخرى أو أی

موا وقدَّ في الكشوف الوصفیة الملحقة بدفاتر الشروط والتي على أساسها تنافس المرشحون المثبتة المواد 

موضوعیة آخذین بعین االعتبار سعر التكلفة وهامش الربح ومختلف الرسوم والمصاریف عروضاً 

ان التابعین للهیئة األعو  لم الیقین بأنَّ التاجر أو المقاول الذي یكون یعلم عِ أنَّ الجبائیة وشبه الجبائیة  إالَّ 

التي تعاقد معها سیستعملون نفوذهم من أجل تعدیل تلك المواد بمواد أخرى قد تكون بمواصفات عالیة 

وبهذه 539.تیح له ذلك اقتراح أسعار جد مرتفعة في غیاب العملیة التنافسیةیبالنسبة لألولى وبالتالي 

الزیادة في التعدیل في نوعیة المواد وأیضاً واحد منالطریقة یكون المتعاقد مع الهیئة استفاد في آنٍ 

.األسعار

:التعدیل في نوعیة الخدمات-3

یقوم بها مهندسون على أنْ كما في المثال السابق لو تم إبرام عقد لصیانة أجهزة البلدیة فصلیاً 

.تقنیونمختصون فال یقوم المتعامل المتعاقد مع البلدیة إال بصیانة واحدة في السنة یجریها

:آجال التسلیم أو التموینالتعدیل في -4

539
.132بكرارشوش محمد، المرجع السابق، ص -
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لو تم االتفاق على تسلیم أجهزة الكمبیوتر للبلدیة في میعاد أقصاه كما في المثال السابق دائماً 

540.بعد مرور أشهر على إبرام العقده ال یتم تسلیمها إالَّ غیر أنَّ العقد،شهر من تاریخ إبرام 

انونیة استعمال طریقة الملحق، حیث تقوم المصلحة المتعاقدة بإبرام ملحق یكون ومن الطرق الق

ألحكام موضوعه تعدیل آجال التسلیم ویخضع هذا اإلجراء إلى فحص هیئات الرقابة الخارجیة وفقاً 

ات ر عندها تقوم الهیئة التي تقدمت بهذا الملحق بتقدیم المبرِّ 541،التنظیم المتعلق بالصفقات العمومیة

لجنة الصفقات المعنیة بالمراقبة، ویصبح اإلجراء  ةالموضوعیة لهذا إلجراء حتى تحصل على تأشیر 

.رات التي تقدمها الهیئة ال تكون صحیحة وقد تصل درجة التزویرالمبرِّ وبطبیعة الحال فإنَّ 542.قانوني

باستغالل نفوذ وال تتم إالَّ التي یلجأ إلیها الجاني الحیل المستعملة في تعدیل آجال التسلیم من و        

ما وٕانَّ أو رئیساً عون الهیئة المكلف بتنفیذ العقد أو الصفقة، وقد ال یتطلب أن یكون العون بالضرورة مدیراً 

االستالمیتمتع ببعض الصالحیات كاإلشراف على متابعة الورشات، حیث  یضع في محضر یكفي أنْ 

الجاني قام مع األجل العقدي، وكأنَّ ، تماشیاً یس حقیقیاً ل سابقاً المؤقت، ووضعیات األشغال تاریخاً 

بتسلیم المشروع أو التموین في اآلجال المتعاقد علیها، ویفلت بذلك من الغرامات التأخیریة وعقوبات 

حد التسجیل في قائمة المتعاملین االقتصادیین الممنوعین من تقدیم عروض إداریة أخرى قد تصل إلى 

.ا ال یخلو هذا الفعل من الوقوع في جرائم التزویر واستعمال المزوروطبعً 543.ةفي الصفقات العمومی

:للجریمةالركن المعنوي-الثالثالفرع 

تتطلب جریمة  االستفادة من سلطة وتأثیر األعوان توافر القصد الجنائي العام المتمثل في علم 

ذ لفائدته، وكذا القصد الخاص المتمثل في نیة الجاني بنفوذ أعوان الدولة وٕارادة استغالل هذا النفو 

544.الحصول على امتیازات مع العلم أنها غیر مبررة

:القصد الجنائي العام-أوالً 

یتجسد القصد الجنائي العام في علم الجاني، أي  التاجر أو المقاول أو الصناعي أو أي شخص 

األعوان العمومیین یتمتعون بنفوذ في بأنَّ 26نیة من المادة ن ذكرتهم الفقرة الثاطبیعي أو معنوي ممَّ 

أي  545،المصالح التي یشتغلون لدیها، وبالتالي عزمه على استغالل ذلك النفوذ لخدمة مصالحه الذاتیة

540
.130ص ،أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، المرجع السابق-

541
.، المرجع السابق236-10الرئاسيالمرسوممن 106إلى 102المواد من -

542
.134بكرارشوش محمد، المرجع السابق، ص -

543
.132، ص المرجعنفس -

544
.130أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، المرجع السابق، ص -

545
.135بكرارشوش محمد، المرجع السابق، ص -
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یجب أن یتوافر العلم بسلطة وتأثیر األعوان العمومیین في إبرام الصفقة أو العقد، واإلرادة في استغالل 

546.أو النفوذ لفائدتههذه السلطة

:القصد الجنائي الخاص-ثانیاً 

القصد الجنائي الخاص، یتمثل في النیة لدى الجاني التي انعقدت على الحصول على امتیازات 

أي یجب أن تتجه إرادة الجاني بعد حث العون العمومي على 547،ه ال یستحقهامع علمه المسبق بأنَّ 

لمصلحة المتعاقدة واستعمال سلطته أو تأثیره لدیها من أجل استفادة المتعاقد معها تدخله أو توسطه لدى ا

على امتیازات غیر مبررة تتمثل في الزیادة في األسعار أو التعدیل في نوعیة المواد أو الخدمات أو 

ه إذا كان الغرض من تدخل العون العمومي  لیس من أجل التعدیل في آجال التسلیم، بمعنى أنَّ 

من أجل إلغاء الغرامات السابق ذكرها فلن نكون أمام هذه الجریمة، كأن یكون التدخل مثالً متیازاتاال

.فنكون أمام وصف آخر للجریمةالتأخیریة 

جریمة االستفادة من سلطة وتأثیر األعوان العمومیین كغیرها من الجرائم على وخالصة القول أنَّ 

ركان الجریمة المتمثلة في صفة الجاني، وسلطة أو تأثیر العون العمومي، ن في الحكم أبیِّ یُ القاضي أنْ 

والغرض من االستفادة، والمتمثل في الزیادة في األسعار، ومنه عدم توافر الركن المادي، ومنه نقض 

548.وٕابطال القرار المطعون فیه

:لصفقات العمومیةفي مجال اجریمة الرشوة-الثالثالمبحث 

546
.148ش سمیر، المرجع السابق، صبلحیر-

547
.135المرجع السابق، ص بكرارشوش محمد،-

548
نقال عن .188، ص 1993، سنة 01دد ع، المجلة القضائیة، 03/12/1991، الغرفة الجنائیة، الصادر بتاریخ 94149قرار المحكمة العلیا رقم -

.سمیر، المرجع السابقمذكرة بلحیرش
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الرشوة تعتبر آفة اجتماعیة تنسج خیوطها في الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة فتتمكن من 

فالرشوة تحولت إلى لغة العصر وأصبح .السریعالموظفین وتعمل على استغالل النفوذ لتحقیق الربح 

اقتصادیة واجتماعیة ون، بل تخلف آثاراً مفعولها ال یقتصر على الدوائر واألماكن التي یعمل بها الموظف

فتهدمه وتنشر الخراب والدمار وسیاسیة هامة من شأنها أن تؤثر على بنیان أي مجتمع مهما كان قویاً 

م احترام الدولة دا یشجع أفراد المجتمع على عفیه، وتجعل أي سلطة فیه تفقد مصداقیتها أمام شعبها ممَّ 

549.والقانون

جریمة الرشوة نبدي مالحظة حول النص سبق وأن أبدینا مثلها في مواضع أخرى وقبل تناول 

وتتعلق هذه المالحظة بصیاغة النص وعدم تجانس النص في الصفقات العمومیة مع النص في قانون 

ات ولم یواكب ة مرَّ تم تعدیل ت ص ع عدَّ 2006، فبعد صدور قانون مكافحة الفساد سنة مكافحة الفساد

المتعلقة 02من نص المادة وحذف أشخاصاً اً أشخاص عل نص العقوبات، فأضاف ت ص هذا التعدی

باألشخاص الملزمة بتطبیق ت ص ع، ومادام نحن في مجال قانون العقوبات ال یمكن التفسیر الواسع 

للنصوص المتعلقة بجرائم للنص، ومنه سیفلت ال محال أشخاص من تطبیق قانون مكافحة الفساد وفقاً 

وعلى سبیل المثال یخرج من تطبیق نص المادة المؤسسات العمومیة ذات الطابع .ت العمومیةالصفقا

  .إلخ....المستقلةالهیئات الوطنیة العلمي والثقافي والتقني والتكنولوجي و 

.)مطلب ثاني(، وأركان الجریمة في )مطلب أول(ونتناول في هذا المجال مفهوم الرشوة في 

550:فهوم جریمة الرشوةم-ألولاالمطلب 

الفرع (وموقف المشرع الجزائري منهاوأنظمتهاتحدید مفهوم الرشوة یستدعي أن نحدد تعریفهاإنَّ 

.)الفرع الثاني(لهاتمییزها عن بعض المفاهیم المشابهة ثم ،)األول

:تعریف جریمة الرشوة وأنظمتها-األولالفرع 

بینما في أنظمة 551،ها ال تختلف في محتواها ومعناهاأنَّ رشوة، إالَّ ة تعاریف لجریمة الجدت عدَّ وُ 

.الرشوة اختلفت التشریعات بین نظام وحدة الرشوة أو ثنائیة الرشوة

:الرشوةتعریف-أوالً 

549
.27، ص2008جرائم أصحاب الیاقات البیضاء،الرشوة وتبییض األموال، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، سنة منفادیا قاسم بیضون،-

550
الملتقى الوطني حول اآللیات أعمال ، "المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ01-06جریمة الرشوة ومكافحتھا في ضوء قانون "حمدوش أنیسة، -

.، بدون صفحة2008دیسمبر 02،03كلیة الحقوق والعلوم االقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي القانونیة لمكافحة الفساد، 
551

، 2009مارس 11و10الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد وتبییض األموال، یومي أعمال ،"01-06جریمة الرشوة في ظل قانون رقم "معاشو فطة، -
.ن ترقیملود معمري، تیزي وزو، ص بدووجامعة م
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واقتصر على تبیان صفة للفقه،ف الجریمة وترك كغیره هذه المسألة عرِّ المشرع الجزائري لم یُ 

تعني الرشوة حصول الشخص على منفعة تكون في و  552.شي، واألفعال التي تؤدي إلى قیام الجریمةالمرت

553.الغالب مالیة لتمریر أو تنفیذ أعمال خالف التشریع أو أصول المهنة

أو  عالً رض أحدهما على اآلخر جَ عالرشوة بمعناها العام هي اتفاق بین شخصین ی :الفقهفها عرِّ ویُ 

فالرشوة بحسب .554.فیقابلها ألداء عمل أو االمتناع عن عمل یدخل في وظیفته أو مأموریتهفائدة ما 

األصل هي اتجار موظف عام بوظیفته، ولذا قالت محكمة النقض واإلبرام المصریة في حكم قدیم لها 

عن عمل یكون ها تجارة المستخدم في سلطته لعمل شيء أو امتناعهفوا الرشوة بأنَّ علماء القوانین عرَّ إنَّ "

555."من قانون العقوبات89من خصائص وظیفته وعلى طبق هذا التعریف ورد ت المادة 

بوظیفته )أو القائم بخدمة عامة(الرشوة هي اتجار الموظف العام "ها على أنَّ أیضاً فها الفقه وعرَّ 

من أعمال وظیفته أو أو استغاللها بأن یطلب أو یقبل أو یحصل على عطیة أو وعد بها ألداء عمل

556".االمتناع عنه أو اإلخالل بواجباتها

جریمة من جرائم الموظف العام ضد اإلدارة العامة، وهي "ها فها جانب من الفقه على أنَّ عرِّ كما یُ 

557."قد تأخذ صورة الرشوة السلبیة أو اإلیجابیة

558".أو الخدمةالرشوة هي اإلتجار بأعمال الوظیفة"وفي تعریف آخر 

:أنظمة الرشوة-ثانیاً 

الذي یجعل فعل الراشي والمرتشي اختلفت التشریعات في تجریمها للرشوة بین مبدأ وحدة الجریمة 

التي تجعل فعل كل واحد منهما مستقل أو ثنائیة الجریمة تتمثل في جریمة الموظف العام جریمة واحدة 

ومنه یكون لكل فاعل شركاؤه الخاصین به  دون أن یكونوا 559،متمیزتین، أي جریمتینعن فعل اآلخر

:تأخذ بأحد النظامینوهي عموماً شركاء للفاعل األخر ، 

:الرشوةنظام وحدة -1

552
02،03الملتقى الوطني حول اآللیات القانونیة لمكافحة الفساد، أعمال ، "الرشوة كمظھر من مظاھر الفساد اإلداري وأسالیب عالجھ"قاشي علي، -

.ص بدون ترقیمكلیة الحقوق والعلوم االقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ،2008دیسمبر 
553

وتبیض األموال، یومي الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد، أعمال ، "كسبیل لمكافحة الفساد على الصعید الوطنيالحكم الراشد"حمیدوش علي، -
.، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص بدون ترقیم2009مارس11و10
554

.03صالمرجع السابق، ، ديعبد المالك الجن-
555

.03، ص نفس المرجع-
556

منشورات الحلبي الحقوقیة، ، انون العقوبات، القسم الخاص، جرائم االعتداء على المصلحة العامة وعلى اإلنسان والمالقعلي عبد القادر القھوجي، -
.18ص ، 2001بیروت، لبنان، سنة 

557
.58بوزبرة سھیلة، المرجع السابق، ص -

558
.15، ص2008صر، سنة یاسر كمال الدین، جرائم الرشوة واستغالل النفوذ، منشأة المعارف، اإلسكندریة، م-

559
.حمدوش أنیسة، المرجع السابق، بدون صفحة-
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عتبر هذا النظام الرشوة جریمة واحدة هي جریمة الموظف العام الذي یتجر بوظیفته باعتباره سید یَ 

ولذا فإنه یعتبر الفاعل االتجارفة موضوع یحده الذي یناط به أعمال الوظالمشروع اإلجرامي فهو و 

أما .بأعمال الوظیفة و المساس بنزاهتهااالتجاراألصلي على أساس أن جوهر الجریمة یتمثل في 

یة الجریمة ر الراشي فما هو إال مساهم في الجریمة بوصفه فاعال ضروریا وفق ما تقتضي به قواعد نظ

560.المتعددذات الفاعل 

من موظف أثناء قیامه  بوظیفته وبدون صفة الموظف ال ال ترتكب إالَّ فالرشوة في هذا النظام 

ویأخذ بهذا 561،ا الراشي فهو مجرد شریك متى توافرت شروط االشتراك في شأنهأمَّ تقوم جریمة  الرشوة 

والقانون الجزائري في مجال 562،اللبنانينماركي، السوري، االد ،القانون المصريالنظام القانون اإلیطالي،

.من قانون مكافحة الفساد27الصفقات العمومیة بموجب نص المادة 

إذ ال عقاب على الشروع الرشوة، وعلى أساس هذا الوصف للراشي یتعذر معاقبته إذا ما رفضت 

.االشتراكفي 

:الرشوةنظام ثنائیة -2

وهذا فیما الفرنسي، على غرار القانون الجزائري،القانون أیضاً یأخذ بهذي نظام ثنائیة الرشوة وال

وكذا رشوة الموظفین العمومیین األجانب ،25یخص رشوة الموظفین العمومیین المنصوص علیها بالمادة 

.28وموظفي المنظمات الدولیة العمومیة المنصوص علیها بالمادة 

الفساد كان المشرع الجزائري یأخذ بنظام ثنائیة الرشوة، وهذا بموجب وقبل صدور القانون المتعلق ب

من قانون العقوبات حیث نص على جریمة الرشوة التي یقترفها 127563و مكرر126، 126المواد 

، على جریمة الرشوة التي یقترفها الراشي وٕان لم یذكر كلمة الراشي صراحة129المرتشي، وفي المادة 

لجریمتین كان یسمح بالمعاقبة على بعض الحاالت التي ال یمكن المعاقبة علیها فیما وهذا التمییز بین ا

دم الراشي على عرض الرشوة دون أن تالقي قْ یُ ومثال ذلك أنْ .لو اعتبرت جریمة الرشوة جریمة واحدة

القانون  إذا كان ففي هذه الحالة ال یمكن مالحقة الراشي في شروع إالَّ .الموظفمن تلك الحالة قبوالً 

القوانین التي نصت على اعتبار جریمة الرشوة ویالحظ أنَّ .المرتشيیمیز بین جریمة الراشي وجریمة 

560
.165ص،2008طبعة مصر، سكندریة، إلمحمد أحمد غانم، اإلطار القانوني للرشوة عبر الوطنیة، دار الجامعة الجدیدة، ا-

561
.33فادیة قاسم بیضون، المرجع السابق، ص -

562
.166سابق، ص محمد أحمد غانم، المرجع ال-

563
.من قانون مكافحة الفساد25ونقلوا بتصرف إلى المادة من قانون العقوبات ألغیت 129و127و126المواد -
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–لت النص بتجریم حالة عرض رشوة ولم تقبل منه استكموالراشي،جریمة واحدة طرفاها المرتشي 

564.صبنص خا–كشروع في جریمة الرشوة 

:متمیزتینالرشوة تشمل جریمتین ى أنَّ یقوم علهذا النظام وعلیه فإنَّ 

."الرشوة السلبیة"تسمیتها وقد اصطلح على العمومي،من جانب الموظف سلبیة،، األولى-

565."الرشوة االیجابیة" ها، إیجابیة من جانب صاحب المصلحة، وقد اصطلح على تسمیتالثانیة-

566:الجریمة السلبیة -أ

ى الرشوة السلبیة أو االرتشاء وتتحقق بطلب الموظف العام للمقابل أو موهي جریمة المرتشي وتسَّ 

سلطة وظیفته الذي یطلب الرشوة أو یقبلها مستغالً فعل الشخصأو بقبوله له للوعد به، أي .بأخذه له

فالرشوة السلبیة ال تقوم إالَّ .التي خولها له القانون سواء أكانت في صورة عطیة أو هدیة أو مجرد وعد

567.ن موظف عموميم

تقتضي الرشوة اتحاد إرادة شخصین صاحب مصلحة یعرض هدیة أو عطیة على موظف لیحمله 

وفعله رشوة إیجابیة وموظف أو من في حكمه یطلب أو على أداء عمل من أعمال وظیفته ویسمى راشیاً 

568.السلبیةوعمله یكون الرشوة یتلقى الهدیة أو العطیة ویتجر بوظیفته ویسمى مرتشیاً 

569:الجریمة اإلیجابیة - ب 

وهي جریمة الراشي الذي یعطي الموظف العام المقابل أو یعده به أو یعرضه علیه فهي تقع من 

بإعطائه للموظف العام أو المستخدم مقابل ما یؤدیه إلیه بنفسه أو بواسطة أو جانب صاحب الحاجة 

م القانون الفرنسي، القانون األلماني، الروسي العراقي، ویأخذ بهذا النظا.عرض ذلك علیه أو وعده به

مستقلة،العقوبات الدولي فنص على جریمة الرشوة السلبیة في مواد االتجاه قانونالسوداني، وقد أید هذا 

570.وجریمة الرشوة اإلیجابیة في مواد أخرى مستقلة

إذ ال یعتبر سلوك الراشي لعقاب،في التجریم و ابعضهمالتان عن قالجریمتان مستعلیه فإن و        

ما سلوك كل منهما وٕانَّ في جریمة الراشي، وال سلوك المرتشي اشتراكاً في جریمة المرتشي،اشتراكاً 

564
.63عبدهللا سلیمان، المرجع السابق، ص -

565
.58الطبعة الرابعة، ص أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني،-

566
.43، 42، ص2007أفریل 25و 24الملتقى الوطني األول حول الجرائم المالیة، جامعة قالمة، الجزائر، أعمال ، "الرشوة"مسعود، بوصنوبرة -

567
- DELLMAS-MARTY Mireille, Op.Cit. p83.

568
.108ص ،2001ة، الجزائر، سنة جیاللي بغدادي، االجتھاد القضائي في المواد الجزائیة، الجزء الثاني، الدیوان الوطني لألشغال التربوی-

569
.41بوصنوبرة مسعود، المرجع السابق، ص-

570
.166محمد أحمد غانم، المرجع السابق، ص -
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مستقل في جریمته بحیث یتصور أن یكون لكل من الراشي و المرتشي شركاء في جریمته غیر شركاء 

ون األخرى أو أن یكون لكل منهما صور شروع اآلخر، كما یتصور كذلك أن تتوفر إحدى الجریمتین د

571.خاصة بها

سأل عن جریمة الرشوة إذا طلب المقابل ولو رفض صاحب المصلحة الموظف العام یُ بمعنى أنَّ 

االستجابة إلى طلبه، حیث تتحقق الرشوة السلبیة الكاملة رغم عدم استجابة صاحب المصلحة، كما أنَّ 

في جریمة  خاصة به هي الرشوة اإلیجابیة، أصلیاً موظف العام، بل یعد فاعالً لل الراشي ال یعد شریكاً 

سأل عن الجریمة متى عرض المقابل على الموظف العام على الرغم من رفض األخیر لهذا ومن ثم یُ 

572.العرض

:موقف المشرع الجزائري من النظامین-3

ا بعد كان یأخذ بثنائیة النظام كما سبق ذكره، أمَّ قبل صدور قانون مكافحة الفسادالمشرع الجزائري 

، من قانون العقوبات 126،127،129نقل محتوى المواد انتهج نفس المنهج و صدور القانون الجدید 

أي الجریمة اإلیجابیة جمع هاتین الصورتین من قانون مكافحة الفساد و 25لهم إلى نص المادة وحوَّ 

وحصرها في رشوة الموظف العمومي، كما أفرد قرة لكل صورة مع تخصیص ففي نص واحد، والسلبیة 

ا للرشوة الموظفین العمومیین ا آخرً ، ونصً 40للرشوة في القطاع الخاص بموجب أحكام المادة ا خاصاً نصً 

جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة بنص آخر ا خصَّ ، وأخیرً 28األجانب بموجب نص المادة 

.نفس القانونمن 27خاص وهو المادة 

، بحیث اعتمد نظام اً آخر مسلكًا المشرع الجزائري سلك ولكن في مجال الصفقات العمومیة فإنَّ 

جمع الصورتین األولى والثانیة النصفإنَّ 27من خالل استقراء نص المادة وحدة الرشوة  وهذا واضح 

شوة في الصفقات العمومیة سلوك واحد ه یمكن أن نتصور جریمة الر مع بعض في نص واحد، بمعنى أنَّ 

وصاحب الموظف العمومي یأخذ مركز الفاعل األصلي،ینتج عنه فاعل أصلي و اآلخر شریك، أي أنَّ 

حاول أن قبضها أو و هو الذي طلب الرشوة سواء أكان  الموظف یأخذ مركز الشریك،المصلحة 

مركز الفاعل األصلي، فالعبرة ذ دائماً فالموظف یأخ.منه لها دون طلبعرضت علیه وقبِ أو  یقبضها،

.بالقبض أو محاولة القبض، أي أن یكون هناك سلوك إیجابي من جانب الموظف

رضت علیه ولم یطلبها، ولم یقبضها، ولم یحاول أن یقبضها كما لو تظاهر الموظف ا إذا عُ أمَّ 

صلحة متلبسا، فهنا نكون أمام بقبول العرض وسارع لتبلیغ السلطات المختصة للقبض على صاحب الم

571
.58المرجع السابق، ص أحسن بوسقیعة، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة،-

572
.166محمد أحمد غانم، المرجع السابق، ص -
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فاعل أصلي واحد هو الشخص الذي عرضها على الموظف أي صاحب المصلحة الذي لیس بموظف، 

، 27بالتالي یخرج الجاني من دائرة نص المادة و 

كل موظف عمومي یقبض أو یحاول أن "......وهذا واضح من سیاق النص الذي جاء بصیغة 

على عرض أو طلب، وٕاذا كان فالقبض أو محاولة القبض یكون بناءاً ...."...یقبض لنفسه أو لغیره

ما یدخل وٕانَّ ، هناك عرض دون أن یقترن بقبض أو بمحاولة قبض فال یعقل أن یفلت الجاني من العقاب

.25المادة من مجال نص ضعقابه 

والتي 25المادة كما لم نجد أي أثر في النص لتجریم الشریك بنص مستقل كما جاء في نص

ا الفقرة الثانیة من نفس أمَّ ، ...)عرضها علیه أو...كل من وعد موظفا عمومیا بمزیة(...جاءت بصیغة 

....)كل موظف عمومي طلب أو قبل(...المادة جاءت بصیغة 

جریمة الرشوة في الصفقات العمومیة بنص خاص المشرع الجزائري خصَّ نالحظ أنَّ وأخیراً 

وهذا نظراً المجاالت بها رشوة الموظف العمومي في باقي د من تلك التي خصَّ وبعقوبة أشَّ مستقل

ًال عمومیة ضخمة قد تصل میزانیة دوًال أخرى اصرف فیه أمو الذي تُ العمومیة ألهمیة مجال الصفقات 

.على التنمیة والتطورللفساد، وهذا ینعكس سلباً صباً بأكملها وبالتالي یكون مجاًال خِ 

المشرع الجزائري أخد بنظام وحدة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة و لقول أنَّ نصل لوعلیه 

.الصفقات العمومیةفي غیر مجال بنظام ثنائیة الرشوة 

:تمییز الرشوة عن بعض المصطلحات المشابهة لها-الفرع الثاني

مع بعض الجرائم المشابهة لها  ت العمومیة كجریمة من جرائم الصفقامفهوم الرشوة قد یختلط 

ا قد ینتج عنه تعاریفها جاءت متشابهة ممَّ في قانون مكافحة الفساد یصعب التمییز بینهما خاصة وأنَّ 

المادة (النفوذ استغاللتكییف خاطئ للوقائع ومنه عقوبة غیر العقوبة المستحقة، وأهم هذه الجرائم جریمة 

،)35المادة (، جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة )33المادة (الوظیفة استغاللإساءة جریمة ،)32

).38المادة (جریمة تلقي الهدایا 

وقبل أن نتطرق لهذه الجرائم نشیر إلى مالحظة نراها في غایة من األهمیة، وهي الفرق بین الرشوة 

السیما تلك .لقواعد العامةفي مجال الصفقات العمومیة، والرشوة في باقي المجاالت، أي في ا

573.الختالف األحكام بینهما ومنه العقوبة المستحقة25المنصوص علیها بالمادة 

573
.سنوات إلى عشرین سنة10سنوات، بینما عقوبة الرشوة في الصفقات العمومیة الحبس من 10الحبس من سنتین إلى ھي 25عقوبة الرشوة في المادة -
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:عن الرشوة في المجاالت األخرىتمییز جریمة الرشوة في الصفقات العمومیة -أوالً 

العامة تشترط في مقابل إنَّ أهم فرق في هذا المجال هو االختصاص بالعمل، فالرشوة في القواعد 

الرشوة أن یؤدي الموظف عمًال أو یمتنع عنه هو من واجباته، أي یكون مختصًا بالعمل وهذا ما نصت 

لكي یقوم بأداء عمل أو االمتناع عن أداء عمل "....من قانون مكافحة الفساد28والمادة 25علیه المادة 

وٕانما یكفي أن یة ال تشترط االختصاص بالعمل بینما الرشوة في مجال الصفقات العموم".من واجباته

أو التفاوض بشأنها سواء األجرة أو المنفعة بمناسبة تحضیر الصفقة أو یحاول أن یقبضیقبض الموظف

قصد إبرام صفقة عمومیة، فهنا الموظف قد یكون من وهذا ، تعلق األمر بمناقصة أو بإجراء التراضي

وقد ال یكون كذلك، ولكن یستلزم أن یكون موظفًا في ،میةالمتدخلین في ترتیبات الصفقات العمو 

التي هي بصدد تحضیر الصفقة، فهو یحدث أمًال لدى المترشح )المصلحة المتعاقدة(المؤسسة أو الهیئة

أو عضوًا في لجنة فتح األظرفة أو لجنة 574بالفوز بالصفقة، فقد یكون مثًال عضوًا في مكتب المناقصة

.ول عن إبرام الصفقةتقییم العروض أو المسؤ 

كما یمكن أن تكون المناسبة هو تنفیذ الصفقة، أي أنَّ المتعاقد حصل على الصفقة ولكن قد 

، أو أن تعترضه بعض الصعوبات كأن تتماطل المصلحة المتعاقدة في تسلیم المعني األمر ببدء األشغال

خل الموظف بإحداث األمل لدى المتعاقد ، فیتدلالتفاقیتعلق األمر بتنفیذ الصفقة على نحٍو مخالٍف 

بإزالة هذه العقبات فقد تكون هذه العقبات مشروعة وقد تكون غیر مشروعة، وٕانَّما یكفي أن یعتقد المتعاقد 

ه ذوبهذا تتمیز ه.ولو بدون مخالفة للقوانینفي نفسه أن الموظف سوف یساعده بالنظر إلى وظیفته

حكام األفة للتشریع في أن هذه األخیرة ركنها األساسي هو مخالفة الجریمة عن جریمة إبرام صفقة مخال

، بینما الرشوة في القواعد العامة ال یشترط مخالفة األحكام القانونیة بل التشریعیة بغرض إبرام صفقة

ق ع قبل إلغائها ال تحصر األمر في 126، وكانت المادة یمكن أن یسلك الموظف كل الطرق القانونیة

الشخصیة إالَّ  هاتاختصاصن یدخل في اختصاص الجاني، بل تتعدَّاه لیشمل العمل الخارج عالعمل الذي

575.أنَّ من شأن وظیفته تسهل له أداءه أو كان من الممكن أن تسهله له

:تمییز جریمة الرشوة عن جریمة استغالل النفوذ-ثانیاً 

جریمة استغالل النفوذ هي جریمة بوظیفته فإنَّ إذا كانت الرشوة هي جریمة الموظف الذي یتاجر

وال یمكن أن یكون الفعل الواحد في نفس الوقت رشوة واستغالل 576.صاحب النفوذ الذي یتاجر بنفوذه

574
یوجد في المؤسسات واإلدارات مایسمى بمكتب الصفقات أو مصلحة الصفقات وھي التي تقوم بتحضیر صفقات المؤسسة مثل إنجاز دفاتر الشروط، -

.الوثائق المتعلقة بالمناقصة وتسلیمھا للمترشحینوالتكفل باإلعالنات وتحضیر كل
575

فریل أ25و24الملتقى الوطني األول حول الجرائم المالیة، جامعة قالمة، أعمال ، "جریمة الرشوة في ظل قانون مكافحة الفساد"عیساوي نبیلة، -
2007.

576
.84عبدهللا سلیمان، المرجع السابق، ص -
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رغم تشابه الجریمتین إلى درجة كبیرة في الركنیین المادي والمعنوي، بدلیل 577،نفوذ الختالف الجریمتین

یتضمن الجریمتین معاً 578دار قانون مكافحة الفساد كان قانون العقوباتالمشرع الجزائري قبل إصأنَّ 

579."الرشوة واستغالل النفوذ"تحت نفس العنوان 

"  همن قانون مكافحة الفساد بأنَّ 32المشرع الجزائري على جریمة استغالل النفوذ في المادة نصَّ 

.......:یعاقب بالحبس من

أو أي شخص آخر بأیة مزیة غیر مستحقة أو عرضها علیه  أو منحه كل من وعد موظفا عمومیا-1

ل مباشر أو غیر مباشر، لتحریض ذلك الموظف العمومي أو الشخص على استغالل نفوذه كإیاها ، بش

لصالحعمومیة على مزیة غیر مستحقة سلطةبهدف الحصول من إدارة أو المفترضالفعلي أو 

لصالح أي شخص آلخر،لك الفعل أو ذالمحرض األصلي على 

أیة مزیة كل موظف عمومي أو أي شخص آخر یقوم بشكل مباشر أو غیر مباشر، بطلب أو قبول -2

ي یستغل ذلك الموظف العمومي أو الشخص نفوذه كآخر ل صغیر مستحقة لصالحه أو لصالح شخ

."الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومیة على منافع غیر مستحقة 

:أوجه الشبه

هما یقومان على نفس األعمال المادیة بقبول أو تتفق جریمة الرشوة مع جریمة استغالل النفوذ في أنَّ -

580.طلب المرتشي أو مستغل النفوذ العطایا أو الوعود أو الهبات أو أیة منافع أخرى

581صاص الموظف بالعمل،عدم اشتراط اختفي كما تتفق جریمة الرشوة مع جریمة استغالل النفوذ -

یهم وال  أي تكفي المناسبةففي جریمة الرشوة یشترط أن یكون الفعل المجرم بمناسبة إبرام صفقة عمومیة،

وفي جریمة استغالل النفوذ ال یمكن تصور اختصاص الموظف ، أم ال أن یكون الموظف مختص بالعمل

.وذه للحصول على منافع، فالموظف العمومي أو الشخص یتدخل فقط بنفبالعمل إطالقاً 

، بینما الفقرة الثانیة مت الفقرة األولى من هو غیر موظفٍ ، حیث جرَّ 32نص المادةوهذا واضح من-

.اً مت من هو موظفجرَّ 

:أوجه االختالف

577
.107السابق، صجیاللي بغدادي، المرجع -

578
.من قانون العقوبات الملغاة126المادة -

579
.61عبدهللا سلیمان، المرجع السابق، ص -

580
.84، ص نفس المرجع-

581
عكس المجاالت األخرى أین یشترط المشرع أن یكون العمل المطلوب یدخل ضمن اختصاص الموظف وھذا أیضا شرط مطلوب في التشریعات -

.المقارنة
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في جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة صفة الموظف الذي یجب أن یكون موظفًا عمومیًا -

582نفوذ ال یكون كذلك، فیمكن أن یكون موظفًا ویمكن أالَّ یكون موظفًا،بینما في استغالل ال

الرشوة الحصول في جریمةفبینما یكون الغرض الجریمة،في الغرض من بینهما یكمناالختالف -

بطریقة مخالفة للقانون، حتى وٕان لم ینص المشرع على طریقة عمومیةأو تنفیذ صفقة عمومیة صفقة 

النفوذ هو التحریض على استغاللبینما الغرض في .للقانون ولكن یفهم من سیاق النصالتنفیذ المخالفة 

بمعنى التدخل .مستحقةإدارة أو سلطة عمومیة من أجل الحصول على مزیة غیر النفوذ لدىاستغالل 

یر غبما لدیه من نفوذ حقیقي أو مفترض لدى إدارة عمومیة للحصول على مزیة صاحب النفوذ من 

 هعلى مقابل من طرف المحرض وهذا سواء بطلب من هحصولآخر مقابلللمحرض أو لشخص مستحقة 

.تعرض علیه و یقبلهاأو أنْ 

،الصفقةو الهدف هو الحصول على هذه صفقة عمومیةمناسبة تحضیر بفي الرشوة نكون إذن       

بینما في ،موظف في الجانيمع اشتراط صفة الالشروطمخالفة للقانون والسیما دفتر  ةبطریق اأو تنفیذه

والهدف حصول الغیر على منافع یملك نفوذاً أو غیر موظف استغالل النفوذ نكون أمام توسط موظف

.العمومیةا من الصفقة والمنافع هي أوسع مفهومً .غیر مستحقة

:الرشوة عن جریمة إساءة استغالل الوظیفةجریمة تمییز-ثالثاً 

، كل موظف ......یعاقب بالحبس من"ه من قانون مكافحة الفساد على أنَّ 35نصت المادة 

عن أداء عمل في إطار االمتناععمومي  أساء استغالل وظائفه أو منصبه عمدا من أجل أداء عمل أو 

ممارسة وظائفه، على نحو یخرق القوانین والتنظیمات، وذلك بغرض الحصول على منافع غیر مستحقة 

".ص أو كیان آخرلنفسه أو لشخ

:أوجه التشابه

تشترك جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة مع جریمة إساءة استغالل الوظیفة في صفة 

الجاني، بحیث یشترط القانون أن یكون الجاني موظفا عمومیا كما سبق تعریفه، فإذا لم تتوفر هذه الصفة 

.یننصَّ في الجاني امتنع عقابه وفقا لهذین ال

:أوجه االختالف

582
.142في ھذا المعنى، یاسر كمال الدین، المرجع السابق، ص أنظر-
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في جریمة الرشوة یشترط القانون أن یكون هناك طلب من الموظف أو عرض من صاحب المصلحة -

ویستوي أن یكتمل الفعل أو أن ، یالقیه قبوالً أي هناك إیجاباً من جانب الموظف العمومي، یقابله قبوالً 

أو  الفعل تلقائیا، بمعنى ال یكون هناك طلباً شروعا، بینما في سوء استغالل الوظیفة یمكن أن یكونیكون

.مقدما ضد أحد أفراد عائلتهالشرطة  الذي یحفظ بالغاً ضابطومثال ذلك ، یقابله قبوالً عرضاً 

فال یمكن أن تقوم الجریمة،االختصاص بالعمل في جریمة إساءة استغالل الوظیفة شرط أساسي لقیام -

ال جتص بالعمل، بینما ال یشترط ذلك في جریمة الرشوة في ملم یكن الموظف مخقائمة ماللجریمة

.الصفقات العمومیة

:الرشوة عن جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیةجریمة تمییز -رابعاً 

، كل موظف ......یعاقب بالحبس من"ه من قانون مكافحة الفساد على أنَّ 35نصت المادة 

ا عن طریق شخص آخر، فوائد من العقود أو ا  بعقد  صوري وٕامَّ مباشرة و إمَّ ا عمومي یأخذ أو یتلقى إمَّ 

لها أو مشرفاً المزایدات أو المناقصات أو المقاوالت أو المؤسسات التي یكون وقت ارتكاب الفعل مدیراً 

بتصفیة بأن یصدر إذنا بالدفع في عملیة ما أو مكلفاً علیها بصفة كلیة أو جزئیة، وكذلك من یكون مكلفاً 

علیه في قانون العقوبات قبل وهو نفس النص الذي كان منصوصاً ."د أیا كانتئأمر ما ویأخذ منه فوا

.123التعدیل بموجب المادة 

هناك من یعتبر جریمة الرشوة مع جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة كما أنَّ تتشابه كثیراً 

المصطلحات یمة من جرائم الصفقات العمومیة وهذا یفهم من جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة هي جر 

نا أمام جریمة من مجال الصفقات العمومیة تبعث على االعتقاد أنَّ كلها تدخل التي أتى بها النص التي 

هذه الجریمة ال تدخل ضمن أنَّ ، إالَّ .....جرائم الصفقات العمومیة وهي العقود  المزایدات و المناقصات

:التالیةات العمومیة وهذا لألسباب جرائم الصفق

جرائم الصفقات العمومیة جاءت على سبیل الحصر في قانون مكافحة الفساد تحت عنوان -1

، والعنوان الثاني الرشوة في مجال الصفقات االمتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة

صت لكل جریمة فقرة وخصَّ 26مادة جریمتین بموجب الالعنوان األول أدرجت ضمنالعمومیة، حیث 

وجریمة یة والتنظیمیةلتشریعلألحكام امخالفة منح امتیازات غیر مبررة عمداً وهما جریمة ها، خاصة ب

المتعاقد من القطاع الخاص الذي یستفید من سلطة وتأثیر أعوان الهیئات العمومیة من أجل الزیادة في 

ا العنوان الثاني فأدرجت ضمنه جریمة الرشوة بموجب أمَّ .األسعار أو تعدیل نوعیة المواد والخدمات

وبالتالي ال یمكن أن نتصور وجود جریمة من جرائم الصفقات .من نفس القانون27أحكام المادة 

.العمومیة خارج هذا العنوان
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المزایدات،لم تذكر بأي شكل من األشكال الصفقات العمومیة وٕانما ذكرت العقود، 35المادة -2

فالعقود جاء المصطلح بصفة عامة وبالتالي یمكن أن یدخل ضمنه المؤسسات،المقاوالت،مناقصات،ال

الصفقات العمومیة وغیر الصفقات العمومیة فكل عقد مهما كان نوعه یمكن أن یدخل تحت هذه 

.التسمیة

یقة من طرق إبرام أي طر  ها طریقة من طرق إبرام الصفقات العمومیة فهي أیضاً كما أنَّ :المزایدات

وعقود  االمتیازبل ویمكن أن نتصورها حتى في عقود ،یجاراإل ،البیع اعقد من العقود األخرى والسیم

، ومثال ذلك ویمكن أن نكون أمام مزایدة دون أن نكون بصدد صفقة عمومیةتفویض المرفق العام،

   . إ لخ...سیارات أو المذابحالبلدیة التي تقوم بإیجار األسواق العمومیة أو حظائر توقف ال

والمؤسسات فهنا ال نكون بصدد عقد من العقود ولكن یكفي أن یكون الموظف المقاوالتا أمَّ 

.علیها ویأخذ فوائد دون وجه حقعلیها أو مسؤوالً مشرفاً 

العقود  جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة، قد تنطبق على الصفقات العمومیة باعتبارها عقد من-3

ه إذا اعتبرنا جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة جریمة من فقط ولیس باعتبارها صفقة عمومیة، ألنَّ 

هذا یعني أن یكون من بین أركان الجریمة صفقة عمومیة بمفهوم قانون ،جرائم الصفقات العمومیة

وأن تتبع كل ،مرسومالصفقات ومنه أن تبلغ قیمة الصفقة الحد المالي المطلوب لتطبیق أحكام ال

بینما یكفي لقیام الجریمة أن نكون بصدد أيٍّ اإلجراءات القانونیة المطلوبة في إبرام الصفقات العمومیة، 

كأن تقوم البلدیة ببیع عتاد غیر صالح لالستعمال .من هذه العقود دون تطبیق قانون الصفقات العمومیة

قیمته الحد المطلوب في الصفقات العمومیة ویأخذ عن طریق المزایدة أو إیجار محالت دون أن تبلغ 

.الموظف فائدة من حاصل البیع أو اإلیجار

من عناصر الركن المادي جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة ال یشترط أن یكون الضرر عنصراً -4

ة جرائم الصفقات العمومیبینما583،فقد ال یصیب المصلحة العامة أي ضرر بل وقد تصیب نفعا ما

ا أمَّ .غیر المبررة أو الرشوةاالمتیازاتسواء في مجال یصیب المصلحة العامة ضرراً یترتب عنها دائماً 

فیها، والحكمة من العقاب علیها تكمن في منع الموظف المكلف جریمة أخذ فوائد فالضرر لیس ركناً 

التي یحتمل أن تصیب بإدارة عمل من أعمال الدولة أو اإلشراف علیه السعي وراء مصلحته الخاصة 

584.المصلحة العامة بضرر

583
.115عبدهللا سلیمان، المرجع السابق، ص-

584
.115، ص نفس المرجع-
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وتلتقي جریمة الرشوة مع جریمة أخذ فوائد بصورة غیر قانونیة في طبیعتها وغایة المشرع من 

ففي كل من الجریمتین یحصل الموظف على فوائد بسبب وظیفته التي تاجر بها، األمر الذي .تجریمها

585.اهة الوظیفة العمومیةاستوجب تدخل المشرع من أجل حمایة ونز 

:رشوة عن جریمة تلقي الهدایالا جریمةتمییز:خامساً 

ي مو مكل موظف ع،...یعاقب بالحبس من" هالفساد على أنَّ قانون مكافحةمن 38نصت المادة 

یقبل من شخص هدیة أو أیة مزیة غیر مستحقة من شأنها أن تؤثر في سیر إجراء ما أو معاملة لها

.صلة بمهامه

...."یعاقب الشخص مقدم الهدیة بنفس العقوبة 

:أوجه التشابه

عمومي،كالهما یشترط أن یكون الجاني موظف تشترك هذه الجریمة مع جریمة الرشوة في أنَّ 

586.وضتلقي الهدایا تكون بال عِ  اأمَّ وض،بعِ فجریمة الرشوة تكون وض،العَ بینما یختلفان في 

:ه االختالفأوج

الموظف في جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة ال یشترط أن كما سبق وأن تطرقنا في أنَّ -

یكون كذلك، بینما في جریمة تلقي الهدایا، كما یمكن أالَّ بالعمل، فیمكن أن یكون مختصاً یكون مختصاً 

.بالعمل وهذا بصریح النصشرط أساسي أن یكون الموظف مختصاً 

)الطرف الثاني في العالقة(ي جریمة تلقي الهدایا نص المشرع صراحة على عقاب مقدم الهدایا ف -

كفاعل أصلي ولیس كشریك، بینما في جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة لم ینص على عقاب 

على شوة ولم یحدد مركزه القانوني خاصة في حالة ما إذا عرض الر )الطرف الثاني في العالقة(الشریك 

للنص المتعلق ورفضها ولم یقبلها ولم یحاول أن یقبضها، وبالتالي یخرج من دائرة التجریم وفقاً الموظف 

.بالرشوة سواء كفاعل أصلي أو كشریك

ما تقدیم وض وٕانَّ وض، بینما في تلقي الهدایا ال یكون بعِ في جریمة الرشوة المقابل ال بد أن یكون بعِ -

ا یجعله في موقف حرج ال یسمح له بأداء عمله بكل ي نفسیة الموظف ممَّ الهدیة یمكن أن یؤثر ف

587.نزاهة

585
.112، ص نفس المرجع-

586
.معاشو فطة، المرجع السابق بدون صفحة-
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:أركان جریمة الرشوة-المطلب الثاني

المشرع الجزائري في مجال أنَّ في المبحث الثالث من الفصل الثاني سبق وأن أشرنا من قبل 

، خارج مجال الصفقات العمومیةالرشوة الرشوة أخذ بنظامین مختلفین، فكقاعدة عامة أخذ بنظام ثنائیة 

وبالتالي تختلف أركان جریمة الرشوة في ،في مجال الصفقات العمومیة أخذ بنظام وحدة الرشوةواستثناءاً 

ومنه نستعرض الركن الماديمجال الصفقات العمومیة عنها في باقي القطاعات والمعامالت األخرى 

الركن المعنوي یراً خ، وأ)الفرع الثاني(والشروع م الشریك اأحكاً نتناول أیضو  )الفرع األول(لهذه الجریمة 

.)الفرع الثالث(

:الركن المادي-الفرع األول

، كل موظف عمومي .......یعاقب ب"ه من قانون مكافحة الفساد على أنَّ 27نصت المادة 

أجرة أو منفعة مهما یكن یقبض أو یحاول أن یقبض لنفسه أو لغیره، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة،

أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفیذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو تحضیرنوعها بمناسبة 

الجماعات المحلیة أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع اإلداري أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع 

."االقتصادیةالصناعي و التجاري أو المؤسسات العمومیة 

الركن المادي للجریمة یتمثل في نشاط إجرامي یصدر عن موظف عام إذن من خالل النص فإنَّ 

الغایة منه الحصول على الصفقة ،تحضیر صفقة عمومیةنوعها بمناسبةوینصب على منفعة مهما یكن 

.أو تنفیذها

:النشاط اإلجرامي-أوالً 

ت األخرى أین یتمثل النشاط اإلجرامي في صورتین، عرض من على خالف الرشوة في القطاعا

الرشوة في مجال الصفقات فإنَّ )المرتشي(وقبول أو طلب من موظف عمومي )الراشي(طرف شخص 

المشرع جمع الصورتین في العمومیة تشمل صورة واحدة وهي القبض أو محاولة القبض، بمعنى أنَّ 

ر نكون أمام شروع وهذا ما عبَّ فم جریمة تامة أو محاولة القبض وهنا نكون أماصورة واحدة وهي القبض

وعلیه نتناول النشاط ......"كل موظف عمومي یقبض أو یحاول أن یقبض".....عنه المشرع الجزائري

.للشروع في الجریمةاإلجرامي من خالل الجریمة التامة على أن نتطرق الحقاً 

587
.، بدون صفحةالسابقالمرجعمعاشو فطة، -
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الجاني قبض فعالً الفعل تام أي أنَّ بمعنى أنَّ ،"بضیق"جاءت صیغة النص بفعل المضارع 

بأحد الفرضیین، طلب الرشوة وبالتالي ال یمكن تصور الشروع في هذه الحالة، وفعل القبض ال یتحقق إالَّ 

أو عرض من صاحب المصلحة )الراشي(من صاحب الحاجة یقابله قبوالً )المرتشي(من جانب الموظف 

وال یكفي هذا في مجال الصفقات العمومیة  أي طلب أو .لموظف العموميمن جانب ایقابله قبوالً 

.بل ال بد من القبض الفعلي للرشوةعرض یقابله قبوالً 

588:الطلب -1

الطلب و ، ....أو عالً عطیة أو جَ الطلب هو وصف یرد على النشاط الذي یقوم به المرتشي طالباً 

ألداء وظیفته أو خدمته، وقد وظف العمومي یطلب فیه مقابالً هو تعبیر یصدر عن اإلرادة المنفردة للم

، ومادام أنَّ )طرق التعبیر عن اإلرادة(589یكون الطلب شفاهة أو كتابة، كما قد یكون صراحة أو ضمناً 

تتوفر فیه شروط التعبیر عن اإلرادة  المنصوص علیها بالقانون الطلب هو تعبیر عن اإلرادة فال بد أنْ 

وي أن یطلب الموظف المقابل لنفسه أو لغیره، فتقوم جریمة  الرشوة في حالة طلب الموظف ویست، المدني

أو أن یقوم نفسه،كما یستوي أن یقوم بالطلب الموظف المرتشي .المقابل لمنفعة شخص آخر غیره

لنفسه أو ...یقبض"... ب ر عنه المشرع الجزائريوهذا ما عبَّ 590،شخص آخر بمباشرته باسمه ولحسابه

...."بصفة مباشرة أو غیر مباشرةلغیره،

من قانون مكافحة الفساد ال 27ألحكام المادة في مجال الصفقات العمومیة ووفقاً فجریمة الرشوة 

للمنفعة أو األجرة  كما ال یكفي  استجابة  صاحب المنفعة )المرتشي(طلب الموظفبمجرد تتحقق 

عكس التشریع المصري الذي یكتفي  وهذا حقق النتیجة أي القبض الفعليما البد أن تتوٕانَّ  للطلب )الراشي(

، وال "یقبض"وهذا ما جاء به النص 591،بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله فتقع الجریمة تامةً 

.حالة الشروع مما نكون أماإفالت الطالب من العقاب، وٕانَّ یعني هذا 

وبالتالي ال ه إذا كان في معرض الهزل ال یعد قائماً ألنَّ ،جدیاً یشترط في الطلب أن یكون و        

، شفاهة أو كتابة، الشكل غیر مهم بقدر ما یكون طلب قد یكون الطلب صراحة أو ضمناً .جریمة

592.المرتشي قائما وفعلیا

  :العرض -2

588
.دون صفحةحمدوش أنیسة،المرجع السابق، ب-

589
.60أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، المرجع السابق، ص -

590
.34ص علي عبد القادر القھوجي، المرجع السابق،-

591
.58یاسر كمال الدین، المرجع السابق، ص -

592
.39فادیا قاسم بیضون، المرجع السابق، ص -
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لعمومي طلب من الموظف اوهي أن یكون یتحقق بالصورة األولى القبض في جریمة الرشوةإنَّ 

عرض من جانب صاحب المصلحة ویتحقق بالصورة العكسیة وهي الحاجة،من صاحب یقابله قبوالً 

.العموميمن جانب الموظف یقابله قبوالً 

تعبیر عن اإلرادة یجب أن تتوفر فیه شروط صحة التعبیر عن اإلرادة وفقاً والعرض هو أیضاً 

.ألحكام القانون المدني

من قانون مكافحة الفساد البد أن یكون هناك طلب  27ن أمام جریمة تامة وفقا للمادة ولكي نكو 

من جانب صاحب المصلحة، أو یكون هناك عرض من جانب صاحب من جانب الموظف یقابله قبوالً 

.من جانب الموظف وعلیه نتناول معنى القبولالمصلحة یقابله قبوالً 

593:القبول-3

ف إیجابي من جانب الموظف یعني الرضا بتسلمه في المستقبل نظیر أداء العمل القبول هو موق

إذ القبول ال یكون كذلك ما لم الحاجة، من جانب صاحب "عرضاً "وهو یفترض .االمتناع المطلوبأو 

.عرضایطابق 

ال یعد كذلك فلم یكن فإنْ وجادة،القبول ال یعتد به ما لم یصدر عن إرادة صحیحة على أنَّ 

بقبول )الموظف(تظاهر شخص فإنْ .وبالتالي ینتفي ركن من أركان الرشوة،الرضا بالعرض قائماً 

.القبولفال تقوم الرشوة في جانب الموظف النتفاء العرض كي یوقع بصاحب الحاجة متلبساً 

كمن یعرض على فإذا لم یكن كذلك فال قبول وال رشوة، ،جاداً القبول القى عرضاً ویفترض أنَّ 

أشبه"–ما تقول محكمة النقض ك –، فهذا العرض الموظف كل ثروته نظیر قیامه بعمله أو امتناع

594."بالهزل

رضا یقبله الموظف ع، كمن یعرض وفي حقیقته خادعاً ولكن إذا كان العرض في ظاهره  جاداً 

ققا، وتقوم جریمة الرشوة في حق الموظف، القبول هنا یعتبر متحا، فإنَّ سمتلبمن ذلك اإلیقاع بهقاصداً 

ر في وظیفته وأهدر الثقة في نزاهة الوظیفة الموظف تاجَ ة التجریم في هذا الفرض ألنَّ إذ تحققت علَّ 

595.العامة

593
.بدون صفحة.أنیسة، المرجع السابقحمدوش -

594
.182محمد أحمد غانم، المرجع السابق، ص -

595
.182، ص نفس المرجع-
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وقد  596ضمنیا،أو  یحاً ر والطلب ال یهم شكله أو وسیلته فقد یكون صوالقبول مثله مثل العرض 

على شرط ولكن هذا الشرط یجب أن یكون وقد یكون معلقاً .اإلشارةو عن طریق أ أو شفویاً یكون مكتوباً 

597.تحقیقه وأن یكون جدیاً ممكناً 

لنكون في مجال الصفقات العمومیة ال یكفي أن یكون هناك عرض أو طلب یقابله قبوالً غیر أنَّ 

ه قد یتصور وجود عرض یقابله قبوالً ألنَّ .للمقابلفعلي  أمام جریمة تامة بل ال بد أن یكون هناك قبٌض 

)صاحب الحاجة (بمعنى أن یكون هناك اتفاق بین الراشي .األجرةدون أن یكون هناك قبض للمنفعة أو 

على أداء عمل معین أو االمتناع عنه مقابل أجرة معینة أو منفعة مهما یكن نوعها )الموظف(والمرتشي 

.أو حكمیاً سواء فعلیاً دون أن تتم عملیة القبض أو االستالم لها

:القبض-4

من قانون مكافحة الفساد أن یتسلم الموظف مقابل 27القبض وفقا لما جاء في نص المادة 

أن یتم التسلیم من الراشي نفسه، فقد یتم التسلیم ، أي انتقال الحیازة إلیه بنیة التملك، ولیس شرطاً الرشوة

عد األخذ متحققا حین یعلم الموظف بالغرض من ویُ .البریدعن طریق رسول أو وسیط أو عن طریق

فإذا كان ذا طبیعة غیر مادیة كمنفعة أو .هذا إذا كان المقابل ذا طبیعة مادیة.التسلیم  فیقرر االحتفاظ

بما یقابلها كوضع سیارة أو شقة فائدة تحقق األخذ أو القبض حین یحصل الموظف على المنفعة عالماً 

الجریمة  التامة في الرشوة في مجال الصفقات وعلیه فإنَّ 598.وظف فیقرر استعمالهاتحت تصرف الم

فعلي أو حكمي للمنفعة أو زائد قبٌض ،إذا كان هناك عرض أو طلب یقابله قبوالً العمومیة ال تتم إالَّ 

كل موظف عمومي "....وهذا ما عبر عنه المشرع الجزائري في مجال الصفقات العمومیة .األجرة

ه في مجال الصفقات العمومیة ال تتحقق جریمة الرشوة بمجرد وعلیه نصل إلى نتیجة أنَّ ...."قبضی

أو فعلي  ، بل البد من قبٌض حتى إذا كان هناك قبوالً الطلب أو بمجرد العرض بل وال تتحقق أیضاً 

مجرد الطلب ، وهذا عكس جریمة الرشوة في غیر الصفقات العمومیة أین تتحقق الجریمة بللمنفعةحكمي

.أو بمجرد العرض

:محل االرتشاء-ثانیاً 

محل النشاط اإلجرامي أو االرتشاء في مجال من قانون مكافحة الفساد أنَّ 27أوضحت المادة 

.منفعةالصفقات العمومیة هو أجرة أو 

596
.60یاسر كمال الدین، المرجع السابق، ص -

597
.40فادیا قاسم بیضون، المرجع السابق ،ص -

598
.182، 181محمد أحمد غانم، المرجع السابق، ص -
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:األجرة-1

وفي  599،تلف عن المنفعة أو الفائدةال تخلم یحدد معنى األجرة، ولكن عموماً المشرع الجزائري 

أو  أو ذهباً ا نقوداً رأینا األجرة هي المنفعة أو الفائدة المادیة مقابل أداء العمل، وقد تكون بهذا المفهوم إمَّ 

.أو غیره من األشیاء المادیةأو شعیراً أو قمحاً أو مسكناً فضة  أو سیارة أو أثاثاً 

:المنفعة-2

هي المحل الذي یرد علیها طلب المرتشي أو قبوله وللفائدة معنى واسع یشمل  دة المنفعة أو الفائ

�ĎƔ£�³ ſƊƆƅ�řŠŕţ�ŶŗŮƔ�ŕƈ�¿Ƅفالفائدة .ا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت الحاجة مادیة أو غیر مادیة

سندات أو مالیة أو أو أوراقاً ، فقد تكون نقوداً عدیدة یكاد یخطئها الحصرتتسع في معناها لتشمل صوراً 

تأخذ شكل الحصول والمنفعة المعنویة قد .مجوهرات أو مالبس أو مأكوالت أو أي شيء آخر له قیمة

أو تأخذ شكل بیع عقار بأقل من ثمنه أو لغیره،للموظف أو استثنائیةعلى وظیفة أو ترقیة أو عالوة 

600.شراء لعقار بأكثر من ثمنه

ر عنه المشرع الجزائري بعبارة مهما وهذا ما عبَّ معنویة،ون إذن قد تكون المنفعة مادیة وقد تك

وقد اختلف الفقهاء في اعتبار العالقة الجنسیة منفعة فاستقر الرأي على اعتبارها مقابل .نوعهایكن 

ئدة المعنویة اكون النص جاء مطلقًا وبالتالي الف601.ها تشكل منفعة للمرتشيألنَّ –أي رشوة–للخدمة 

.كمنح المرتشي مواد مخدرة602،النص سواء أكانت مشروعة أو غیر مشروعةتدخل تحت طائلة

.والسؤال المطروح هل یجب أن تتساوى األجرة أو المنفعة مع حجم العمل المقدم؟

ومرتشیاً اً قد تكون الرشوة بین الموظفین ضمن خدمة متبادلة، في هذه الحالة نجد الموظف راشی

ه ال بد من توافر تناسب بین فبعض الفقهاء اعتبروا أنَّ .المقابلال یمكن تحدید في نفس الوقت أي

جرد علبة سجائر قدمت إلیه من مه ال یمكن أن نقبض على  موظف بتهمة الرشوة لالمنفعة والعمل ألنَّ 

د إلى وال یجوز تقییده ویعو النص جاء مطلقاً عاملة، بینما عارضهم البعض اآلخر معتبرین أنَّ مصاحب ال

التناسب غیر القاضي وحده البت في وجود أو عدم وجود جرم الرشوة مهما كان المقابل تافها ألنَّ 

604.وها ما استقر علیه قضاء المحكمة العلیا المصریة603.مطلوب في هذه الحالة

599
.132الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، المرجع السابق ص خاص،أحسن بوسقیعة، القسم ال-

600
.43محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص -

601
.41فادیا قاسم بیضون، المرجع السابق، ص-

602
.66یاسر كمال الدین، المرجع السابق، ص -

603
.41فادیا قاسم بیضون، المرجع السابق، ص -

604
.68لسابق، ص یاسر كمال الدین، المرجع ا-
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:المناسبة-لثاً ثا

ة كبیرة في جرائم الرشوة المتعلقة لألجرة أو المنفعة أهمیتكتسي مناسبة القبض أو محاولة القبض

عقد أو ملحق باسم مرحلة التنفیذ لمرحلة ما قبل اإلبرام لصفقة أو دها المشرع في بالصفقات العمومیة وحدَّ 

الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع  اإلداري أو المؤسسات العمومیة ذات 

ر عنه المشرع الجزائري بنص سسات العمومیة االقتصادیة وهذا ما عبَّ الطابع الصناعي والتجاري أو المؤ 

بمناسبة تحضیر أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفیذ ......أجرة أو منفعة...یقبض"....27المادة 

....."صفقة أو عقد

عدة العامة في المناقصة هي القانَّ أ في المبحث الثاني من الفصل األولعرفنا من قبلسبق وأنْ 

ة مراحل عملیة إبرام الصفقة العمومیة التي تمر بعدَّ و  إبرام الصفقات العمومیة والتراضي هو االستثناء،

ا من تحدید الحاجیات إلى اإلعالن عنها في الجرائد ودراسة الملفات وتقییم العروض ثم تحضیریة بدءً 

بمعنى .ا التراضي فیخضع للتفاوض قبل إبرام العقد، أمَّ اإلبرام أي التوقیع على العقدالمنح المؤقت وأخیراً 

.فیحتاج إلى مفاوضاتنكون أمام مناقصة تحتاج إلى إجراءات تحضیریة أو أمام تراضٍ 

لتعاطي صباً خِ مجاالً وتكون هذه المرحلة أیضاً تنفیذ الصفقة العمومیة یكتسي أهمیة كبیرة كما أنَّ 

ا یكلف خسائر كبیرة في ى نحو یخالف العقد وباستعمال طرق الغش ممَّ الصفقة عل ذالرشاوى بغرض تنفی

بمناسبة تحضیر أو إجراء "...وعلى هذا األساس جاءت صیاغة النص .ومنه الخزینة العمومیةالمشروع

-10من المرسوم الرئاسي 61المادة ته أیضاً وهذا ما أكدَّ ..."قصد إبرام أو تنفیذ صفقة مفاوضات

المشرع بمعنى أنَّ .زت بین مرحلتین هما التحضیر والتفاوضمیَّ بالصفقات العمومیة بأنْ المتعلق236

یة امن مرحلة التحضیر للصفقة إلى غالجزائري غطى كل المراحل المتعلقة بالصفقات العمومیة بدءاً 

.وتنفیذهاإبرامها 

لحساسیتها وخطورتها كونها تتعلق المشرع الجزائري قصد هذه المرحلة بالذات نظراً والحقیقة أنَّ 

على الخزینة ما ینعكس سلباً بمنح الصفقة لشخص ال تتوفر فیه الشروط القانونیة والمؤهالت المطلوبة م

.العمومیة

:الرشوةالغرض من -رابعاً 

فساد اللتان من قانون مكافحة ال27و 25للقواعد العامة في مجال الرشوة والسیما المادتان وفقاً 

واشترطتا في مقابل الفائدة أو المنفعة أو رتا جمیع أنواع الرشاوى خارج مجال الصفقات العمومیة حصَ 

من اختصاصه الوظیفي أو ضالمزیة التي یتحصل علیها الموظف العمومي أن یقوم بأداء عمل یدخل 
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مر یختلف، فالمقابل لیس ه في مجال  الصفقات العمومیة األعمل من واجباته، فإنَّ  أداءیمتنع عن 

ما یكفي أن یكون عن عمل من واجباته وٕانَّ االمتناععمل من اختصاص الموظف أو  أداءضرورة بال

.القبض للمنفعة بمناسبة تحضیر أو مفاوضات قصد إبرام أو تنفیذ صفقة عمومیة

إبرام الصفقة من قانون مكافحة الفساد تعاطي الرشوة في مرحلة ما قبل 27دت المادة حدَّ 

أن یحصل المرشح أو المتعاقد مع اإلدارة على العمومیة وهذا بغرض حمل الموظف العمومي على 

.تنفیذهاوعلیه نكون أمام مرحلتین مختلفتین، الغرض إبرام الصفقة ثم الغرض .الصفقة أو تنفیذها

:الغرض إبرام الصفقة-1

ة مراحل قبل التوقیع علیها ودخولها حیز التنفیذبعدَّ رُّ إبرام صفقة عمومیة یمفنا من قبل أنَّ عرَ 

ة متدخلون فیها إلخراجها في شكلها النهائي أي في صورة عقد بین وفي هذا المسار كله هناك عدَّ 

واختیار طریقة من تحدید الحاجیات إلى تحضیر دفتر الشروط المصلحة المتعاقدة والمتعاقد معها، بدءاً 

فة ودراسة العروض المالیة والتقنیة وطریقة اختیار المتعاملین المتعاقدین  وتأهیل اإلبرام وفتح األظر 

ة موظفین یتدخلون إلى إبرام الصفقة، فخالل هذا المسار وكل هذه اإلجراءات هناك عدَّ المرشحین وصوالً 

مختصین بإبرام هل كل الموظفین یشملهم التجریم، سواء كانوا :في هذه العملیة، وبالتالي السؤال المطروح

الصفقة أم ال؟

ال یشترط القانون أن یقوم الموظف بأداء عمل أو االمتناع عنه كما ال یشترط أن یكون صاحب -

الموظف لدى ، ومثال ذلك اختصاص بل ویمكن أن یكون خارج فئة الموظفین المعنیین بتحضیر الصفقة

ي یقبض رشوة من طرف أحد المتعهدین أو الذو المصلحة المتعاقدة كأن تكون البلدیة أو الوالیة  

هذا العضو لیس في صفقة طرحتها المصلحة المتعاقدة للتنافس، رغم أنَّ م عرضاً حین الذي قدَّ المرشَّ 

ه یستطیع مساعدة المتعهد في عي أنَّ یدَّ في لجان فتح العروض أو تقییمها، ولكن َ أو عضواً مسؤوالً 

له بالحصول على رشاوى هو المناسبة بوضع مناقصة أو حتفالوسیلة التي سم.الحصول على الصفقة

، حتى وٕان كان هذا الفعل یكیف جریمة استغالل النفوذ، وبالتالي نكون أمام للمنافسةإجراء التراضي 

.تطبیق الوصف األشد وفقا للقواعد العامة

ولكن سلطة اإلبرام وال یملكالموظف المختص بتحضیر الصفقة ال یملك سلطة التوقیع علیها و        

ح المتعاقد مع اإلدارة من خالل عمله التحضیري كما یساهم بشكل كبیر في إرساء المناقصة على المرشَّ 

.فنا في الفصل األول ما تعلق بطرق إبرام الصفقات العمومیةسبق وأن عرَ 
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ا سبق شرحه في الموظف المختص بإبرام الصفقة هو من یملك سلطة التوقیع على العقد كما أمَّ 

.برام العقدإل، وبالتالي یكون یتمیز بقدر من المسؤولیة الفصل األول

بإبرام وقد یكون غیر مختص بإبرام الصفقة وعلیه نستخلص أن الموظف قد یكون مختصاً 

م یكون له أي عالقة ال بالتحضیر وال باإلبرابل ویمكن أالَّ .العمومیة ولكن یساهم في مرحلة التحضیر

.ما یكون موظفا في المصلحة التي طرحت الصفقة للمنافسةنَّ إ و 

أي -لقیام جریمة الرشوة أن یكون االتفاق بین الراشي والمرتشي على طلب المزیة أخیراً ویشترط 

قبضها أم ال، المهم أن یكون وال یهم إنْ 605،أو قبولها قبل أداء العمل محل الرشوة-األجرة أو المنفعة

.ق بشأنها قبل أداء العملاالتفا

:الغرض تنفیذ الصفقة-2

هنا یكون المتعاقد مع اإلدارة قد حصل على الصفقة بطرق قانونیة ودون شبهة كما یمكن أن 

یكون قد تحصل علیها بطرق مشبوهة ولكن في كلتا الحالتین یسعى إلى تنفیذها بطرق مخالفة للعقد 

أو یحصل على تنفیذ الصفقة بطرق مخالفة للعقد،د التستر علىفیقبض الموظف العمومي رشاوى قص

دخولها حیز التنفیذ بعد أن وضع عقبات قانونیة  أو وهمیة لتعطیل و رشاوى من أجل تنفیذ الصفقة 

)بدایة األشغال(تنفیذ الصفقة ألن البدء في ، تنفیذها، وهنا یشترط أن یكون الموظف صاحب اختصاص

ordre(ألمر بالخدمة ال یمكن أن یتم بدون ا de service( ًمن یملك صالحیة منح األمر وطبعا

كي وبالتالي .من یملك صالحیة إبرام الصفقةوهو أیضاً االختصاصبالخدمة هو الموظف صاحب 

تقوم جریمة الرشوة في هذا الفرض یقوم هذا الموظف بوضع عراقیل أو خلق عراقیل تعطل من البدء في 

سباب واهیة حتى یجبر المتعاقد مع اإلدارة دفع رشاوى إلزالة هذه العراقیل والشروع األشغال والتحجج بأ

.)حسب طبیعة الصفقة(في األشغال أو التموین بالتوریدات أو الحصول على الخدمات 

كما یمكن أن یكون الموظف غیر مختص بالعمل ولكن بمناسبة تنفیذ الصفقة العمومیة یسمح له 

عتقدي أو وظیفته لدى المصلحة المتعاقدة الحصول على رشوة من المتعامل المتعاقد كأن یمركزه القانون

.ه سوف یساعده في إزالة العراقیل اإلداریة نظرًا لعالقاته مع الموظفینهذا األخیر بأنَّ 

یكون هذا  نكفى بأییشترط أن تكون الوظیفة تدخل ضمن اختصاصات الموظف بل إذن ال        

القوانین أو األنظمة، وال یشترط قبول الراشي مكلف بالتحضیر أو التفاوض، وال یشترط مخالفةالموظف

605
.بدون صفحة،معاشو فطة، المرجع السابق-
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لذلك بل حتى ولو كانت شروط التحضیر والتفاوض تمت في أحسن الظروف وبأفضل الشروط، ألنَّ 

606.الفعل المجرم هو السلوك اإلجرامي للموظف العام

:ریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیةفي جالشروع والشریكأحكام -الفرع الثاني

:الشروعأحكام -أوالً 

في الجنحة ال –كما عبر عنها المشرع –المحاولة من قانون العقوبات فإنَّ 30للمادة وفقاً 

المشرع الجزائري نص على المحاولة بنص فإنَّ .على نص صریح في القانوناً بناءیعاقب علیها إالَّ 

بالشروع معاقب علیه وهذا من خالل المحاولة أو ما یعرف فقهاً ح في قانون مكافحة الفساد على أنَّ صری

أن یقبض یحاولكل موظف عمومي یقبض أو "......من قانون مكافحة الفساد بنصها 27نص المادة 

....."لنفسه

ضروري أن یترتب عن هذا الفعل نه لیس من الإإذا كانت الجریمة ال تلتئم إال بتوافر فعل مادي ف

بصدد الجریمة التامة وٕاذا لم النتیجة نكونفإذا تحققت .ة حتى تكون الجریمة قابلة للجزاءنتیجة مضرَّ 

البدء في التنفیذ :هماویقوم الشروع على ركنیین .الجریمةتتحقق نكون بصدد الشروع أو محاولة ارتكاب 

607.االختیاريوانعدام العدول 

:یكالشر أحكام -یاً ثان

من قانون مكافحة الفساد فإنَّه لم ینص على عقاب الشریك 27من خالل استقراء نص المادة 

أو  أو مرشحاً والذي یمكن أن یكون متعهداً 608بحیث أنَّه ذكر الموظف فقط دون أن یذكر الشریك

الفاعل األصلي في هذه الجریمة ف .قة، وهذا بحسب المرحلة التي تكون فیها إجراءات إعداد الصفمتعاقداً 

رضت علیه وقبلها، وسواء كانت الجریمة تامة أو هو الموظف العمومي سواء هو الذي طلب المزیة أو عُ 

وال یطرح اإلشكال 609فمانح الرشوة هنا یأخذ حكم الشریك وهذا بتطبیق القواعد العامة،وبالتالي.شروعاً 

هذا  وة على الموظف العمومي ویقبلها هذا األخیر، فإنَّ الرشفیها الشخص یعرض في الحالة التي 

الشخص یكون قد ساهم بفعله في اكتمال أركان جریمة الرشوة ومنه یعاقب بمثل ما یعاقب به الفاعل 

إالَّ 610.في التشریع الجزائري الشریك یعاقب بنفس العقوبة المقررة للفاعل األصلياألصلي، باعتبار أنَّ 

،األخیررفضها هذا یالراشي الرشوة على الموظف و التي یعرض فیها الحالةهي تطرح المشكلة التيأنَّ 

606
.52، ص المرجع السابقبوصنوبرة مسعود، -

607
.93، ص 2007الطبعة الرابعة، سنة أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، دار ھومة، الجزائر،-

608
.ألصلي في الفقرة األولى وخصت الفقرة الثانیة لعقاب الشریكمن نفس القانون التي نصت على عقاب الفاعل ا25عكس المادة -

609
.من قانون العقوبات42المادة -

610
.من قانون العقوبات44المادة -



202

نظام وحدة الرشوة خاصة وأنَّ عارض الرشوة؟فما هو األساس القانوني الذي یمكن من خالله معاقبة 

الذي أخذ به المشرع الجزائري فیما یخص جریمة الرشوة ال یسعفنا لمتابعة الشخص الذي عرض الرشوة 

إالَّ  يالحدیث عن مساهم تبع، ألنَّه ال یمكن شریكاً لى الموظف ورفضها هذا األخیر، وال یمكن اعتباره ع

إذا وقعت جریمة أصلیة إذا كان هناك ابتداء فاعل أصلي، فالمساهمة التبعیة ال یعاقب علیها القانون إالَّ 
یمكن أن األصلي، وبالتاليفاعل عن ال فال یمكن تصور شریك في الجریمة إذا انتفت الجریمة أصالً 611

.خطورةا الفعل من ذهه رغم ما ینطوي علیالعطیة،یفلت من العقاب بمجرد امتناع الموظف عن قبول 

على  ضاً ففي هذه الحالة یمكن مالحقة عارض الرشوة كفاعل أصلي ولیس كشریك باعتباره محرِّ 

التشریع الجزائري یعاقب على التحریض كفاعل أنَّ ارتكاب الجریمة، أال وهي جریمة الرشوة على أساس 

ض شریك ولیس المحرِّ  انیعتبر ان ذلالالفرنسي والمصري للقانون وهذا خالفاً 612أصلي ولیس كشریك

.27، وبالتالي یخضع ألحكام المادة ليصفاعل أ

وجهة التي الشخص على ارتكاب الجریمة بالتأثیر في إرادته وتوجیهها الوالتحریض هو حثُّ 

ض ض، ومن بین الوسائل المستعملة في التحریض الهبة والوعد، فالهبة كأن یمنح المحرِّ یریدها المحرِّ 

613.، والوعد كأن یعده بإعطائه مكافأة عند تنفیذ الجریمة)فتح الراء(ض هدیة مادیة أو عینیة للمحرَّ 

ألحكام ولكن وفقاً أصلي أیضاً كفاعل مالحقة عارض الرشوة التي رفضها الموظفیمكن اكم

.27ولیس المادة من نفس القانون 25المادة 

أشخاص آخرین في یمكن أن یتدخل )الشریك(إلى جانب الشخص الذي یقدم الرشوة للموظف

.وعلیه نتناول أحكامهماالمزیةالوسیط والمستفید من :اكتمال الركن المادي للجریمة وهما

:ة الرشوةالوسیط في جریم-1

بجانب الراشي قد یساهم في الجریمة شخص آخر وفعله لیس رشوة، وهذا الشخص هو الوسیط 

عد الذي یتدخل بالوساطة للتوفیق بین الراشي والمرتشي لعرض الرشوة أو لطلبها أو ألخذها وعلى ذلك یُ 

614.عقباتها وقد ینشر فكرتهاعلى المجتمع إذ یقوم بدور السمسار في مجال الجرائم یذللالرائش خطراً 

لما له من تأثیر مباشر على عقد جداً ، بل أصبح خطیراً كبیراً ویلعب الوسیط في الحیاة العملیة دوراً 

611
.169محمد أحمد غانم، المرجع السابق، ص-

612
ض على ارتكاب الفعل بالھبة أو الوعدجریمة أو حرَّ یعتبر فاعال كل من ساھم مساھمة مباشرة في تنفیذ ال"من قانون العقوبات الجزائري،41المادة -

."أو التحایل أو التدلیس اإلجراميأو التھدید أو إساءة إستعمال السلطة أو الوالیة أو الوالیة 
613

.155المرجع السابق، ص أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي، القسم العام،-
614

.191محمد أحمد غانم، المرجع السابق، ص -
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له یتعامل باسمه صفقات الرشوة وتقریب وجهات النظر بین الجناة، كما وقد یتخذه الموظف العام ستاراً 

615.ولحسابه مع الراشین

ر ره متروك كما قرَّ بالوسیط فأمْ خاصاً بخالف المشرع المصري حكماً شرع الفرنسيلم یضع الم

.اح الفرنسیون والمحاكم الفرنسیة إلى قواعد االشتراك العامة فهو شریك لمن كلفه الوساطةرَّ الشُ 

یكاً فیعتبر شر للمرتشي،ا في القانون المصري فیختلف األمر فیما إذا كان الوسیط رسوالً أمَّ 

له في حالة إسناد الجریمة ئل بوصفه شریكاً للراشي، سُ باالتفاق والمساعدة، أم إذا كان الوسیط رسوالً 

وفي حالة عرض الرشوة من إجرام الوسیط یستمد إجرامه في حالة تمام جریمة الرشوة للراشي أي أنَّ 

ا إذا لم یقبل الموظف عطیة، أمَّ ل الموظف الیعاقب بالعقوبة المقررة لجریمة الرشوة، إذا قبِ و الفاعل، 

ه یكون في جریمة عرض الرشوة ما لم یكن قد قام هو بعرض الرشوة فإنَّ ه یسأل باعتباره شریكاً العطاء فإنَّ 

في الرشوة وذلك إذا عرض أو قبل عد شریكاً لوسیط جریمته الخاصة التي یرتكبها دون أن یُ لو . فاعالً 

616.لعرض أو القبولعمله االوساطة في الرشوة ولم یتعدَ 

�ĎŰ Ɗ�̄±ſƔ�Àƅ�Å±œ§² Šƅ§�¹±Ůƈƅ§�ÆŕŰ ŕŦ�ŕ الصفقات جرائم الفساد ومنها جرائم بالوسیط في ما یخص

ویعاقب .شریكاً اعي بین الراشي والمرتشي یمكن اعتبار الوسیط أو السَّ وعلیه ،إلیهلم یتطرق العمومیة و 

ما هو مسهل أو ما یقوم به أو ما یقدمه إنَّ لمه بأنَّ بنفس العقوبة، المقررة لجریمة الرشوة، بشرط توفر ع

 نهذا بطبیعة الحال إذا قبض الموظف الرشوة أو حاول أ617،ه منفذ لهان على أعمال الرشوة أو أنَّ یمعِ 

یعاقب باعتباره شریكا أي  ه یأخذ نفس الحكم للشریك كما سبق شرحه،ا إذا لم یقبضها فإنَّ یقبضها، أمَّ 

إذا لم تتوافر أركان جریمة الرشوة المتعلقة 27المادة أو إذا توافرت أركانها 25ة الماد،حسب الحالة

.بالصفقات العمومیة

:المستفید من المزیة غیر الموظف-2

المشرع الجزائري عاقب الموظف الذي یقبض أو یحاول أن یقبض لنفسه أو لغیره بطریقة مباشرة 

.لغیرهكان  اما یطرح إذال یطرح إذا كان القبض لنفسه وٕانَّ وبالتالي اإلشكال مباشرة،یر غأو 

المشرع الفرنسي كما فعل أیضاً فالمشرع الجزائري لم ینص على عقاب المستفید بنص مستقل 

عكس ما هو في بعض التشریعات المقارنة كالتشریع المصري الذي نص على عقاب المستفید بنص 

615
.82عبدهللا سلیمان، المرجع السابق، ص -

616
.191محمد أحمد غانم، المرجع السابق، ص -

617
.30، 29عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص -
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كل شخص عین ألخذ العطیة أو الفائدة أو علم بها ووافق علیه "وبات مكرر من قانون العق108المادة 

618."من ذلك مع علمه یعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنةل شیئاً المرتشي أو أخذ أو قبِ 

في هذه الحالة البد أن یكون هناك اتفاق بین الموظف المرتشي والشخص الذي تؤول إلیه 

وبالتالي یأخذ حكم إلخ، ...ا زوجته أو أحد أقاربه أو أصهاره أو أوالدهالمنفعة، وقد یكون هذا الغیر إمَّ 

619.الشریك بشرط أن یكون هناك اتفاق مسبق

620:الركن المعنوي -لثالفرع الثا

والقصد .الجنائيالقصد -الموظف المرتشي–الرشوة جریمة قصدیه ینبغي أن یتوافر لدى فاعلها 

ویتألف حینئذ من إرادة النشاط مع العلم بجمیع عناصر الفعل المادي المكون  اً ا أن یكون عاممَّ إالجنائي 

ویتكون من القصد العام بالمعنى السابق باإلضافة إلى ا أن یكون خاصاً مَّ إ للجریمة كما وصفها القانون و 

.اتجاه نیة مرتكب الجریمة إلى تحقیق هدف معین مستقل عن مادیات الجریمة

المتطلب لدى الموظف المرتشي لكي تقوم جریمة  درأي الغالب في الفقه إلى اعتبار القصویتجه ال

621والقبضإرادة الموظف المرتشي إلى فعل القبول أو الطلب اتجاهأي  ،خاصاً ال  عاماً الرشوة قصداً 

622.بكافة عناصر الركن المادي للرشوةمع علمه

:القصد العام-أوالً 

فیجب أن .623القانون ینهي عنهفي انصراف إرادة الجاني نحو القیام بفعل وهو یعلم أنَّ یتمثل 

ویجب أن یعلم عند حكمه،ه موظف عام أو من في فیعلم أنَّ :الجریمةیعلم المرتشي بتوافر جمیع أركان 

لعلم بأحد العناصر فإذا انتفى ا.الوظیفيالطلب أو القبول بالمنفعة أو الفائدة التي تقدم إلیه نظیر العمل 

غ بعد لَّ بَ ه موظف كما لو كان لم یُ لذلك إذا انتفى علم المتهم بأنَّ وتطبیقاً .السابقة انتفى القصد الجنائي

، أو لدیهفال یعد القصد متوافرا به،بلغ زل من وظیفته بناء على كتاب مزور أُ ه عُ أو اعتقد أنَّ تعینه،بقرار 

.كأن یعتبرها مجاملة مثالً 624،ت بغرض برئاعتقد أن الهدیة المقدمة إلیه كان

618
.192محمد أحمد غانم، المرجع السابق، ص -

619
.43فادیا قاسم بیضون، المرجع السابق، ص-

620
.47بوصنوبرة مسعود، المرجع السابق، ص-

621
.كلمة مضافة من الباحث -

622
.56محمد أبو زكي عامر، المرجع السابق، ص -

623
.109أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص -

624
.49، 48، ص ، المرجع السابقعلي عبد القادر القھوجي-
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ه موظف عمومي ویمثل إحدى الهیئات المذكورة على سبیل الحصر بالمادة كما یجب أن یعلم أنَّ 

، وهي الدولة، ابتداء من الرئاسة إلى الوزارات واإلدارات المركزیة، والوالیة 01-06من القانون 27

ة وجمیع المصالح التابعة لها، المكلفة بالتحضیر إلبرام الصفقات وجمیع المدیریات الوالئیة، والبلدی

العمومیة، أو إجراء التفاوض إلبرام هذه الصفقات، سواء كان التحضیر أو التفاوض إلبرام عقد الصفقة 

ام له ارتباط بإبر ، أو ملحقاً إبرام عقد له عالقة بإبرام الصفقة أو تنفیذها وابتداء، أو تنفیذ بنود الصفقة، أ

625.الصفقة أو تنفیذها

:القصد الخاص-ثانیاً 

یتمثل في الغایة التي یقصدها الجاني من ارتكاب الجریمة فضال عن إرادته الواعیة لمخالفة 

626.القانون الجزائي

ا القصد الخاص فیفترض أمَّ الجریمة،فالقصد العام یقوم بالعلم واإلرادة المنصرفین إلى أركان 

627.داد مادیات الجریمةانصراف العلم واإلرادة إلى واقعة ال تدخل في عِ 

ولكن ثار خالف فقهي بوجوب توافر القصد الجنائي الخاص، فجانب من الفقه اشترط وجوب 

في  -بالوظیفة أو العمل، إذ البد أن یكون "االتجارنیة "ه لتوافر قصد جنائي خاص لدى المرتشي و 

الغرض لدیه من الطلب أو القبول للمنفعة أو الفائدة هو ما سیقوم به  من عمل –نظر هذا الرأي 

فإذا كانت نیة الموظف المرتشي متجهة حین تلقي الفائدة، إلى القیام بالعمل ،لمصلحة صاحب الحاجة

لى عدم ا إذا كانت نیة الموظف متجهة حین تلقي الفائدة إأمَّ ،"االتجار"أو االمتناع عنه تحققت لدیه نیة 

628.ولكن هذا الكالم ال یمكن التسلیم به.تنفیذ ما طلب منه من عمل  وظیفي فال تقوم عنده نیة االتجار

قیام الموظف القصد الجنائي لجریمة الرشوة هو قصد عام باعتبار أنَّ والرأي الراجح في الفقه یرى أنَّ 

وعلى ذلك  لموظف بالعمل المطلوب منه،ان أقام افالجریمة تقوم وسیَّ .بالعمل لیس من مادیات الجریمة

629.قبول الرشوة وعدم تنفیذ العمل الوظیفي إلىتعد قائمة الجریمة ولو اتجهت نیة الجاني 

ا القصد الخاص فهو غیر مطلوب ذلك أنَّ القصد العام یكفي لقیام الجریمة، أمَّ فإنَّ لذلك  وتطبیقاً 

في عنصر العلم الذي هو أحد عناصر القصد الجنائي نیة االتجار بالوظیفة أو استغاللها تدخل

625
.51بوصنوبرة مسعود، المرجع السابق، ص -

626
.110، الوجیز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص أحسن بوسقیعة-

627
.49ص المرجع السابق، علي عبد القادر القھوجي، -

628
.50، ص السابقالمرجععلي عبدالقادر القھوجي، -

629
.77عبدهللا سلیمان، المرجع السابق، ص -
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األجرة أو المنفعة التي یقبضها هي نظیر عمل یقوم به یتمثل قصد یجب أن یعلم بأنَّ وعلیه 630،العام

.صفقة عمومیة أو عقد أو ملحقأو تنفیذ الوصول إلى إبرام 

:وقت توافر القصد الجنائي-ثالثاً 

القصد الجنائي لحظة ارتكاب الفعل أن ُیعاصرسلم بها في قانون العقوبات وجوب من المبادئ الم

ولكن توافر بعد ذلك فهو قصد الحق وال اللحظة،في هذه  لم یكن متوفراً فإنْ المادي،الذي یقوم به الركن 

له فیما بعد ن ها قدمت إلیه بغرض برئ وتبیَّ أنَّ ومن هذا القبیل قبول الموظف لهدیة معتقداً 631.عبرة به

.ها قدمت له بغرض إرشائه فقرر مع ذلك االحتفاظ بها ال یعد مرتشیاً أنَّ 

هذا المقابل كان نتیجة لعمله دون قصد االرتشاء ثم یعلم بعد ذلك أنَّ وقد یقبل الموظف مقابالً 

متوفرا لحظة هنا ال قصد لدیه ألن العلم جاء الحقا ولم یكن.لرشوة دفعها صاحب المصلحة ویقبل بها

632.مع فعل الرشوةارتكاب الجرم أي متزامناً 

:خاتمة

بناءا على دراستنا لموضوع جرائم الصفقات العمومیة وقفنا على مدى خصوصیة هذه الجرائم 

ح ها تمس األموال العامة، وأنَّ القائم بها هو نفس الشخص الذي أوكلت له مهمة تحقیق الصالباعتبار أنَّ 

سبل عدیدة لتجنب إضافة لقانون مكافحة الفساد، المشرع حیث سنَّ العمومي،العام أال وهو الموظف

وقوع هذه الجرائم ضمن اإلطار القانوني للصفقات العمومیة نفسه، عبر تكریسه لجملة من المبادئ 

ي هذا اإلطار هو كثرة ولكن ما یعاب على المشرع ف.واآللیات الرقابیة التي تحكم إبرام الصفقة العمومیة

الثغرات والنقائص التي تفتح المجال أمام الموظفین الرتكاب المخالفات، وهو ما یفسر لجوء المشرع إلى 

630
.03ص ،المرجع السابقعیساوي نبیلة، -

631
.51المرجع السابق، ص ھوجي،علي عبد القادر الق-

632
.45فادیا قاسم بیضون، المرجع السابق ، ص-
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ة لیتالءم والصعوبات التي تعترضه أثناء العمومیة كل مرَّ النص القانوني الذي یحكم الصفقاتتعدیل

ء فهم للقانون في حد ذاته، وأحیانًا أخرى لصرامته التطبیق العملي، هذه الصعوبات ناتجة أحیانًا عن سو 

حتى ولو تعلق األمر المساس بحریة األشخاص، یكلف قد الشدیدة والخوف من الوقوع في الخطأ الذي 

منذ صدور التنظیم  هة إلزالة هذه العقبات، حیث أنَّ ا أدى بالمشرع إلى التدخل كل مرَّ بخطأ بسیط، ممَّ 

2002الصادر سنة 250-02وقبله كان المرسوم الرئاسي الملغى .بع مرَّاتُعّدل أر 2010الجدید سنة 

بالمرسوم الساري ، ویعوض 2010سنة نهائیاً قبل أن یلغى2008وسنة 2003قد ُعدل مرتین سنة 

.236-10المفعول حالیًا 

ایة من الفساد قانون الوقالمشرع الجزائري سنَّ وفي مسعاه لتعزیز التصدي لمثل هذه الجرائم 

، ولكن رأینا من قانون العقوباتومكافحته وأدخل ضمنه جرائم الصفقات العمومیة بعد أن أخرجها تماماً 

من جهة، ومخالفة اإلجراءات أن أركان الجریمة األساسیة تتمثل في حتمیة وجود صفقات عمومیة 

ون آخر هو تنظیم الصفقات ا یجعلنا نبحث عن هذا الركن في قانممَّ المتعلقة بها من جهة أخرى، 

بما فیها دقیقاً وهذا یتنافى ومبدأ الشرعیة الذي یستلزم أن تكون الجرائم محددة تحدیداً العمومیة، 

لتعدیالت الكثیرة وعدم التحكم في المفاهیم والمصطلحات أدى لولكن ونتیجة العناصر المكونة ألركانها، 

ت العمومیة وقانون مكافحة الفساد، وأدى هذا إلى أي تنظیم الصفقا،إلى عدم التجانس بین النصین

م من دائرة العقاب، السیما عند مراجعة الصفقة، وكذا في مرحلة تنفیذ الصفقة ئخروج العدید من الجرا

ي هاتین المرحلتین یجد الموظف العمومي المجال الخصب الرتكاب ما یشاء من مخالفات فف ،خاصة

لم یعد یعاقب على الجرائم التي 2011نون مكافحة الفساد سنة دون حسیب وال رقیب، فبعد تعدیل قا

ترتكب في مرحلة تنفیذ الصفقة، وركز المشرع على اإلجراءات المتعلقة بالمنافسة الشریفة فقط، أي 

احترام المبادئ الثالثة للصفقة العمومیة فقط وهي حریة الوصول للصفقات، المساواة في معاملة 

.منح الصفقة افعل ماشئتراءات، وبعد المرشحین، وشفافیة اإلج

إذا كان المشرع الجزائري حصر مفهوم أهم عنصر أو ركن في هذه الجرائم وهو الموظف 

ه لم العمومي الذي یكاد یطال كل شخص مهما كان منصبه ورتبته وفي أي قطاع عمومي كان، إالَّ أنَّ 

ففي ما یخص جریمة .متعلقة بالصفقات العمومیةیفعل أو لم ینجح في ذلك فیما یخص تحدید الجرائم ال
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من قانون مكافحة الفساد، كان 26للفقرة األولى من نص المادة منح امتیازات غیر مبررة للغیر وفقاً 

.ص قبل التعدیل أكثر دقة وأكثر شمولیةالنَّ 

كان شكلها سواء فذكر الموظف والصفقة العمومیة مهما،ه ذكر كل أركان الجریمةأكثر دقة ألنَّ 

وهما الركنان المفترضان في جرائم الصفقات -كما سبق شرحها-عقد أو اتفاقیة أو صفقة أو ملحقا 

.العمومیة

أكثر شمولیة فیما یخص المراحل التي ترتكب فیها المخالفة وكذا المخالفات المتعلقة بالنشاط 

تأشیر أو المراجعة وكل مخالفة لألحكام التشریعیة اإلجرامي، فجرم كل مخالفة تتعلق باإلبرام أو ال

والتنظیمیة الجاري بها العمل ولكن بعد التعدیل األخیر خرجت مرحلة مهمة من الرقابة والمحاسبة 

أهم المخالفات یمكن أن رغم أنَّ ،وهي مراجعة الصفقةسواء كان ذلك عن قصد أو سقطت سهواً 

المخالفات المتعلقة بمبادئ نتباه، كما لم یعد یمس التجریم إالَّ ترتكب في هذه المرحلة التي ال تلفت اال

الصفقات العمومیة، بمعنى كل مخالفة خارج هذه المبادئ لم یعد یعاقب علیها، وهذا تقلیدًا للتشریع 

.الفرنسي

في ما یخص الركن المعنوي جاء التعدیل األخیر بنقطة إیجابیة وهي توضیح اشتراط ركن العمد 

للنقاش الفقهي والقضائي السابق، حیث كان هناك اختالف متباین في اآلراء، فرأي اً راحة ووضع حدص

نما رأي آخر یرى أنها جریمة مادیة أي ال تحتاج لركن العمد بحجة أن المشرع لم ییشترط ركن العمد ب

، فكل جریمة تحتاج إلى یشترط هذا الركن، والحقیقة أن هذا الرأي یجافي المنطق والمبادئ العامة للقانون

حتي في ظل النص القدیم أي قبل التعدیل األخیر، كان المشرع یشترط  ه، كما أنَّ استثناءاً ركن العمد إالَّ 

".بغرض إعطاء امتیازات غیر مبررة للغیر"...ركن العمد، وهذا واضح من صیاغة النص، 

خیر أهمل مرحلة مهمة من مراحل الصفقة المشرع الجزائري سواء قبل التعدیل أو بعد التعدیل األ

العمومیة، وهي مرحلة التنفیذ التي تعتبر مرحلة حساسة ترتكب فیها أهم المخالفات دون أن یتفطن لها 

أحد وتمر بهدوء، كأن تبرم الصفقة العمومیة في ظل احترام كامل لإلجرات ودون التعدي على القانون 

ا یمكن المتعامل من الحصول على الصفقة، ودة عالیة ممَّ ولكن یتم طرح أسعار متدنیة وخدمات لج

بعد إبرامها والشروع في تنفیذها تتم مراجعة األسعار بصیغ قانونیة وٕانجاز األشغال بنوعیة ردیئة كن ول

وتسلیم المشروع رغم العیوب الكبیرة وهذا بتواطؤ من الموظف الذي یستلم أو یؤشر على محاضر 

اجعة األسعار، مما یكلف المصلحة المتعاقدة أموال إضافیة وتكلفة أكثر مما االستالم واالنجاز أو مر 
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وبالتالي وجب على المشرع التدخل لتجریم هذه المرحلة الحساسة في حالة الغش في ،كان مخصص له

.تنفیذ الصفقة

م أما على مستوى تحدید المسؤولیات المشرع لم یحدد بدقة مدى مسؤولیة كل من لجنة تقیی

العروض المكلفة بتحدید العرض المناسب وبین مسؤولیة الموظف العمومي الذي یختص بإبرام الصفقة 

والذي عادة ما یكون مدیر أو مسؤول المصلحة المتعاقدة، وكل طرف یحمل المسؤولیة لآلخر، فأعضاء 

اسب، بل اللجنة یتحججون بأن مسؤولیتهم تكمن فقط في ترتیب العروض فقط واستخراج العرض المن

وأن عملهم یغلب علیه الطابع الجماعي ویمكن أن یكون هناك اختالف في اآلراء والقانون نفسه یجیز 

ذلك وتسجل هذه االختالفات في محضر االجتماع ومن المنطقي ال یمكن تجزئة المسؤولیة، ولكن 

لجنة بالمشاركة في لألسف القضاء الجزائري أخذ مذهبا آخر ولم یقبل هذه الحجج وتمت إدانة أعضاء ال

إبرام صفقة عمومیه مخالفة للتشریع وهذا غیر منطقي كون عمل اللجنة هو عمل تحضیري واستشاري 

وال تصدر قرارات، ومن جهة أخرى یجد مسؤول المصلحة المتعاقدة نفسه في ورطة أخرى ال تقل أهمیة 

اللجنة أو لم یأخذ به، ففي كلتا عن األولى، وهي أنه دائما مسؤوال على إبرام الصفقة، سواء أخذ برأي

.الحالتین یتم معاقبته بجنحة إبرام صفقة عمومیة مخالفة للتشریع، وبهذا یكون بین المطرقة والسندان

لمحاضر فتح وعلیه نقترح في هذا المجال أن یتدخل المشرع الجزائري من أجل تحدید الطبیعة القانونیة 

.ومنه تحدد المسؤولیاتبالنسبة لمسؤول المصلحة المتعاقدةوتقییم العروض ومدى إلزامیتها من عدمه 

وأهم العیوب التي طالت تنظیم الصفقات العمومیة هي مشكلة التناقض في النصوص القانونیة 

بین قانون الصفقات وقانون مكافحة الفساد والسیما فیما یخص تسمیة المصلحة المتعاقدة، فنظرًا لكثرة 

ست تنظیم الصفقات العمومیة والسیما فیما یخص المؤسسات والهیئات الخاضعة التعدیالت التي م

لتنظیم الصفقات، تارة باإلضافة وتارة بالحذف دون المساس بقانون مكافحة الفساد جعل النصوص 

القانونیة صعبة التطبیق خاصة ونحن في المجال الجزائي الذي ال یقبل القیاس ویعتني بمبدأ التفسیر 

الهیئات 236-10من المرسوم الرئاسي 02صوص، فعلى سبیل المثال یذكر نص المادة الضیق للن

والمؤسسات الخاضعة لتنظیم الصفقات العمومیة منها الهیئات الوطنیة المستقلة ومراكز البحث والتنمیة 

ذات ابع العلمي والتكنولوجي وذات الطابع العلمي والثقافي، و طوالمؤسسات العمومیة الخصوصیة ذات ال

ه ال نجد أي ذكر لهذه المؤسسات في قانون مكافحة الفساد، إلخ، غیر أنَّ ......الطابع العلمي والتقني

الدولة ، الجماعات المحلیة، المؤسسات العمومیة الخاضعة 26فیذكر مثال في الفقرة الثانیة من المادة 
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المؤسسات العمومیة االقتصادیة، للقانون العام، المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري، و 

رغم أن هذه األخیرة لم یعد یشملها تنظیم الصفقات وحذفت بموجب التعدیل األخیر، ونفس الشئ یقال 

المتعلقة بالرشوة، أي یذكر مؤسسات غیر موجودة في تنظیم الصفقات ومجودة في 27بالنسبة للمادة 

بعض األشخاص من العقاب أو تطبیق نصوص قانون مكافحة الفساد أو العكس، والنتیجة هو إفالت

عقابیة وفقا للقواعد العامة وهي أقل شدة من تلك التي خصصها المشرع في قانون مكافحة الفساد 

.وبالتالي انتفاء الحكمة من هذا القانون التي توخاها المشرع

انون مكافحة الفساد والحقیقة أنه یمكن تفادي هذا التناقض بعدم ذكر الهیئات والمؤسسات في ق

التعدیل المادة مسَّ لیبقى النص صالحا حتى ولو"المصلحة المتعاقدة"وتعویضها بصفة واحدة وهي 

.الثانیة من تنظیم الصفقات سواء بالحذف أو اإلضافة للمؤسسات والهیئات

بسبب عدم استهالك ا إهدار للمال العام أو تعطل التنمیةإمَّ :والنتیجة في كل هذا ال تخلو من

من المالحقات الجزائیة وهذا نتیجة التسرع في تعدیل النصوص القانونیة حسب المستجدات األموال خوفاً 

المیدانیة أدى إلى عدم التحكم في المفاهیم، وبالتالي حان الوقت لالهتمام أكثر بهذا المجال لیس على 

.والقضائي واألكادیميمستوى التشریع فقط وٕانما أیضا على المستوى اإلداري 
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قائمة المراجع

.المراجع باللغة العربیة:أوالً 

I.الكتب.

السید محمد إبراھیم، شرح نظام العاملین المدنیین بالدولة، دار المعارف، اإلسكندریة،-1
.1966سنة  مصر،

، الجزء األول، الطبعة الثانیة، دار وقضاءالجمل محمد حامد، الموظف العام، فقھا -2
.1969سنة مصر، النھضة العربیة، القاھرة، 

قانون العقوبات، القسم الخاص، الدار الجامعیة، بیروت، سنة زكي،أبو عامر محمد -3
1984.

محمود خلف، النظام القانوني للمناقصات العامة، دراسة مقارنة، دار الثقافة الجبوري -4
.1999سنة األردن، للنشر والتوزیع، عمان، 

علي عبد القادر، قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم االعتداء على القھوجي -5
.2001سنة المصلحة العامة وعلى اإلنسان و المال، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

محمد صبري، شرح القانون المدني الجزائي، النظریة العامة لاللتزامات، السعدي -6
.2004الجزائر، سنة الجزء األول، الطبعة الثانیة، دار الھدى، عین ملیلة،

العجارمة نوفان العقیل، سلطة تأدیب الموظف العام، دراسة مقارنة، دار الثقافة، عمان، -7
.2007األردن، سنة

األسس العامة للعقود اإلداریة، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي،سلیمان،الطماوي -8
.2008مصر، سنة القاھرة،

سنة مصر، عة الجدیدة، اإلسكندریة، العقود اإلداریة، دار الجامراغب،ماجد الحلو -9
2009.

الثاني، الدیوان الوطني جیاللي، االجتھاد القضائي في المواد الجزائیة، الجزء بغدادي -10
.2001لألشغال التربویة، الجزائر، سنة 

جرائم المال ،، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفسادأحسنبوسقیعة-11
.2006، سنة ھومة، الجزائرالثاني، الطبعة الرابعة، دار ءواألعمال، جرائم التزویر، الجز

، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة الرابعة، دار ھومة، سنة أحسنبوسقیعة-12
2007.
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جرائم المال ،الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفسادأحسن،بوسقیعة-13
، سنة ھومة، الجزائر، دارالثانیة عشرواألعمال، جرائم التزویر، الجز الثاني، الطبعة 

2012.

قاسم، من جرائم أصحاب الیاقات البیضاء، الرشوة وتبییض األموال، بیضون فادیا -14
.2008منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، سنة 

یاف عمار، الصفقات العمومیة في الجزائر، الطبعة الثانیة، جسور للنشر ضبو-15
.2009والتوزیع، الجزائر، سنة 

الثالثة، جسور للنشر بوضیاف عمار، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، الطبعة-16
.2011والتوزیع، الجزائر، سنة 

بالل أمین زین الدین، ظاھرة الفساد اإلداري في الدول العربیة و التشریع المقارن، -17
.2010سنة األردن، مقارنة بالشریعة اإلسالمیة، دار المناھج، عمان، 

أحكام المحكمة اإلداریة بالل أمین زین الدین، التأدیب اإلداري، دراسة فقھیة في ضوء-18
.2010سنة  العلیا، دار المناھج، األردن،

جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائیة، الجزء الرابع، دار إحیاء التراث العربي، -19
.نشربیروت، بدون سنة

، العقود اإلداریة طبقاً لقانون أحكام المناقصات والمزایدات الجدید،أحمد محمودجمعة -20
.2002مصر، طبعة اإلسكندریة، عارف،منشأة الم

إبراھیم حسن، نظام العاملین المدنیین بالدولة والقطاع العام، مكتبة الشباب، حنبل -21
.1972المنیة، مصر، سنة 

.2002حمدي باشا عمر، القضاء التجاري، دار ھومة، الجزائر، سنة -22

مجموعة النصوص القانونیة المتعلقة بالوظیف العمومي، دیوان ،فؤادحجري -23
.2006المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سنة 

خلیفة عبد العزیز عبد المنعم، المسئولیة التأدیبیة في الوظیفة العامة، منشأة المعارف، -24
.2009سنة مصر، اإلسكندریة، 

الصفقات العمومیة، دار الخلدونیة، خرشي النوي، تسییر المشاریع في إطار تنظیم -25
.2011الجزائر، سنة 

دیوان المطبوعات القسم الخاص،عبدهللا، دروس في شرح قانون العقوبات،سلیمان -26
.1998الجامعیة ،الجزائر، سنة 
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عبد العزیز، جرائم االعتداء على األموال العامة والخاصة، الطبعة الثالثة، دار سعد -27
.2006سنة  ھومة، الجزائر،

المناقصة العامة كطریقة للتعاقد اإلداري، مكتبة الوفاء القانونیة، ھیبة،سردوك -28
.2009سنة مصر، اإلسكندریة، 

الوظیفة العامة،  (شطناوي علي خطار، القانون اإلداري األردني، الكتاب الثاني، -29
.2009وائل للنشر، عمان، سنة ، دار )القرارات اإلداریة، العقود اإلداریة واألموال العامة

صادق موریس، قانون تنظیم المناقصات والمزایدات في العقود اإلداریة، دار محمود -30
.1999للنشر والتوزیع، سنة 

عمار، دروس في القانون اإلداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عوابدي -31
.1990سنة الطبعة الثالثة، 

عبد الغني بسیوني، القانون اإلداري، دراسة مقارنة ألسس ومبادئ القانون عبد هللا -32
.1991سنةمصر، اإلداري وتطبیقھا في مصر، منشأة المعارف، اإلسكندریة، 

حمدي یاسین، العقود اإلداریة في التطبیق العملي، المبادئ و األسس العامة،  عكاشة -33
.1998مصر، سنة منشأة المعارف، اإلسكندریة،

محمد فؤاد، العقد اإلداري، المقومات، اإلجراءات، اآلثار، دار الجامعة عبد الباسط -34
.2006سنة مصر،  الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، 

غازي ھیثم حلیم، مجالس التأدیب ورقابة المحكمة اإلداریة العلیا علیھا، دراسة -35
.نشرتطبیقیة، دار المناھج، بدون سنة

مد، اإلطار القانوني للرشوة عبر الوطنیة، دار الجامعة الجدیدة، غانم محمد أح-36
2008طبعة مصر، اإلسكندریة، 

، دیوان )الجریمة-القسم العام(عادل، محاضرات في قانون العقوبات، قورة -37
.1992المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سنة 

المناقصات والمزایدات وتطبیقھ أنس جعفر، العقود اإلداریة، دراسة مقارنة لنظم قاسم -38
.2002، دار النھضة العربیة، القاھرة، 1998لسنة  89للقانون 

قدوج حمامة، عملیة إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، -39
.2006، الجزائر، سنة امعیةجطبوعات المیوان الد

مكتبة دار الثقافة، عمان، األردن، سنة الثاني،القانون اإلداري، الكتاب نواف، كنعان -40
2003.
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بدون الجزائر، الرسمیة،المطبعة االقتصادي،محفوظ، دراسات في القانون لعشب -41
.نشر سنة

منشورات دحلب، الجزء األول،ناصر، القانون اإلداري، التنظیم اإلداري،لباد-42
.1999الجزائر،  سنة 

لباد، طبعة éditeurالقانون اإلداري، الجزء الثاني، النشاط اإلداري،ناصر، لباد -43
2004.

مفتاح خلیفة عبد الحمید،  حمد محمد حمد الشلماني، العقود اإلداریة وأحكام إبرامھا، -44
.2008سنة مصر، دار المطبوعات الجامعیة، اإلسكندریة، 

منشورات )دراسة مقارنة(مھند مختار، اإلیجاب والقبول في العقد اإلداري نوح -45
.2005الحلبي، بیروت، سنة 

المبادئ العامة وتطبیقاتھا في القانون الجزائري، :یلس شاوش بشیر، المالیة العامة-46
.2008وھران، الجزائر، سنة ،دیوان المطبوعات الجامعیة

الرشوة واستغالل النفوذ، منشأة المعارف، اإلسكندریة، یاسر كمال الدین، جرائم -47
،2008مصر، سنة 

II. َّسائل والمذكرات الجامعیةالر.

كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة -1
العام، جامعة بالقانون الفرنسي، أطروحة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون، فرع القانون 

.2005مولود معمري، تیزي وزو، سنة 

، العزل من الوظیفة العامة كعقوبة جنائیة وتطبیقاتھ في العتیبي نواف بن خالد فایز-2
المملكة العربیة السعودیة، رسالة ماجستیر، تخصص التشریع الجنائي  اإلسالمي،  جامعة 

.2003الریاض، سنة نایف العربیة للعلوم األمنیة،

بوزبرة سھیلة، مواجھة الصفقات المشبوھة، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في -3
جیجل، محمد الصدیق بن یحي، القانون الخاص فرع قانون السوق، كلیة الحقوق، جامعة 

.2008سنة 

بلحیرش سمیر، الرقابة على تقسیم وزیادة األشغال والخدمات في الصفقات العمومیة، -4
القانون العام، تخصص القانون العام لألعمال، كلیة الحقوق والعلوم رسالة ماجیستیر

.2012السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، سنة 
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بكرارشوش محمد، متابعة الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، -5
یة والتنظیم القضائي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، تخصص القوانین اإلجرائ

.2012كلیة الحقوق، جامعة وھران، سنة 

حقوق الموظف العمومي في التشریع الجزائري، دراسة مقارنة، بحث أحمد،سنة  -6
للحصول على شھادة الماجستیر في اإلدارة و المالیة العامة، كلیة الحقوق والعلوم اإلداریة، 

.2005الجزائر، سنة 

رقابة الصفقات العمومیة الوطنیة في الجزائر، مذكرة من أجل فرقان فاطمة الزھرة،-7
الحصول على شھادة الماجستیر في القانون، فرع الدولة والمؤسسات، كلیة الحقوق، 

.2007الجزائر، 

-02لتعدیالت المتعلقة بالصفقات العمومیة، المرسوم الرئاسي رقم ادراسة لوز ریاض،-8
العمومیة، مذكرة من أجل الحصول على شھادة الماجستیر ، المتضمن تنظیم الصفقات 250

.2007الدولة و المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، الجزائر، سنة :في القانون، فرع

III.المقاالت.

للعلومالجزائریةالمجلة، "حمایة المنافسة في الصفقات العمومیة"كتو محمد الشریف، -
، 2010، كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر، سنة 2، العددوالسیاسیةاالقتصادیةالقانونیة

.101إلى73ص 

IV.الملتقیات.

، المالیةالجرائمحولاألولالوطنيالملتقىأعمال ، "الرشوة"بوصنوبرة مسعود، -1
.54إلى 38، ص 2007أفریل 25و24، قالمة، 45ماي 08جامعة 

للنھج اإلصالحي، دولة مدى مسایرة قانون الصفقات العمومیة"بودریوة عبد الكریم، -2
االقتصادیةالتحوالتأثرحولاألولالوطنيالملتقىأعمال ،"متدخلة أم ضابطة أم مترددة

، كلیة 2011دیسمبر 01-نوفمبر30، الجزء األول، یومي الوطنیةالقانونیةالمنظومةعلى
.169إلى 162، ص الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل

المتعلق بالوقایة من 01-06جریمة الرشوة ومكافحتھا في ضوء قانون "حمدوش أنیسة، -3
02،03، الفسادلمكافحةالقانونیةاآللیاتحولالوطنيالملتقىأعمال ، "الفساد ومكافحتھ

، ص بدون كلیة الحقوق والعلوم االقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،2008دیسمبر 
.ترقیم

أعمال ، "الراشد كسبیل لمكافحة الفساد على الصعید الوطنيالحكم "حمیدوش علي، -4
، 2009مارس 11و10یومي ، األموالوتبییضالفسادمكافحةحولالوطنيالملتقى

.، ص بدون ترقیملود معمري، تیزي وزووجامعة م
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األولالوطنيالملتقىأعمال ، "جریمة الرشوة في ظل قانون الفساد"عیساوي نبیلة، -5
.10إلى 01، ص 2007أفریل 25و24، جامعة قالمة، المالیةالجرائمحول

أعمال ، "الرشوة كمظھر من مظاھر الفساد اإلداري وأسالیب عالجھ"قاشي علي، -6
كلیة ،2008دیسمبر 02،03، الفسادلمكافحةالقانونیةاآللیاتحولالوطنيالملتقى

.، ص بدون ترقیمورقلةالحقوق والعلوم االقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح،

حولالوطنيالملتقىأعمال ،"01-06جریمة الرشوة في ظل قانون رقم "معاشو فطة، -7
لود معمري، و، جامعة م2009مارس 11و10، یومي األموالوتبییضالفسادمكافحة

.، ص بدون ترقیمتیزي وزو

V.وثائق وأوراق عمل.

فلسفة الوظیفة العامة والموظف العام، بحوث خبراء المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، -1
وأوراق عمل، ندوة التشریعات الحاكمة للخدمة المدنیة في الوطن العربي، المنعقدة قي الدار 

.2007، سنة البیضاء، المغرب

دروس في الوظیفة العمومیة، محاضرات منشورة ألقیت على طلبة خرفي الھاشمي،-2
.2007المدرسة العلیا للقضاء، سنة السنة الثالثة للطلبة القضاة، 

منشورة في المالیة العامة، ألقیت على طلبة السنة األولى ، محاضرات علي بساعد-3
.2007سنة بالمدرسة العلیا للقضاء، 

VI.النصوص القانونیة.

النصوص القانونیة الجزائریة-أ

.الدساتیر:أوالً 

-96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، 1996الجمھوریة الجزائریة لسنةدستور-
، معدل ومتمم 08/12/1996مؤرخ في 76، ج ر عدد 07/12/1996المؤرخ في 483

أفریل 14مؤرخ في 25ج ر،عدد ،2002فریل أ10مؤرخ في 03-02بالقانون رقم 
63عدد ، ج ر2008نوفمبر 15مؤرخ في 08-19القانون رقم معدل ومتمم ب.2002

.2008نوفمبر 16مؤرخ في 

.االتفاقیات:ثانیاً 

األمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة لألمم المتحدة تفاقیةا-1
-04المصادق علیھا بتحفظ بالمرسوم الرئاسي رقم ،2003أكتوبر 31بنیویورك بتاریخ 

.2004أفریل 25مؤرخ في 26، ج ر عدد 2004أبریل سنة 19المؤرخ في 128
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، 2003جویلیة11اتفاقیة اإلتحاد اإلفریقي لمنع الفساد ومكافحتھ المعتمدة بمابوتو یوم -2
،24، ج ر عدد 2006أفریل 10، مؤرخ في137-06مصادق علیھا بمرسوم رئاسي رقم 

.2006مارس 8مؤرخ في 

 ً .النصوص التشریعیة:ثالثا

المتضمن القانون العضوي المتعلق 1997مارس 06مؤرخ في 07-97رقم أمر-1
، المعدل والمتمم بالقانون العضوي 1997مارس 06مؤرخ في12باالنتخابات، ج ر عدد

.24ص ، 9، ج ر عدد 2004فبرایر 07المؤرخ في 01-04رقم 

، یتضمن القانون األساسي 2004سبتمبر 06مؤرخ في 11-04قانون عضوي رقم -2
.08/12/2004مؤرخ في57، ج ر عدد للقضاء

28، ج ر عدد تعلق بقوانین المالیةی، 1984یولیو07مؤرخ في17-84رقمقانون-3
).المعدل والمتمم(،1984یولیو 10المؤرخ في

، المتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات 1988ینایر 12مؤرخ في 01-88رقمقانون-4
.1988ینایر 13مؤرخ في 02العمومیة االقتصادیة، ج ر عدد 

المؤرخ في 59-75یعدل ویتمم األمر 12/01/1988، مؤرخ في 04-88رقمقانون-5
القواعد الخاصة المطبقة على ، المتضمن القانون التجاري، ویحدد1975سبتمبر 26

).الملغى(13/01/1988مؤرخ في 02، ج ر عدد المؤسسات العمومیة االقتصادیة

ج ر عدد ، المتعلق بالمحاسبة العمومیة،15/08/1990مؤرخ في 21-90رقمقانون-6
.1131، ص 1990سنة  35

، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، ج 2006فبرایر 20مؤرخ في 01-06قانون رقم -7
.المعدل والمتمم،14ر عدد 

قانون اإلجراءات المدنیة یتضمن25/02/2008مؤرخ في 09-08قانون رقم -8
.2008أبریل 23سنة مؤرخ في 21، ج ر عددواإلداریة 

المتعلق 01-06، یعدل ویتمم القانون 2011أوت 02مؤرخ في 15-11قانون رقم -9
.2011أوت 10، مؤرخ في 44بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، ج ر عدد 

مؤرخ ،37یتعلق بالبلدیة، ج ر العدد 2011یونیو22مؤرخ في 10-11قانون رقم -10
.2011سنة یولیو3في 

، 12، المتعلق بالوالیة، ج ر، عدد 12/02/2012، مؤرخ في 07-12قانون رقم -11
.2012فبرایر 29مؤرخ في 
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المتضمن قانون الصفقات العمومیة، ج ر 1967یونیو17مؤرخ في 90-67أمر رقم -12
).ملغى( 718، ص 1967یونیو27، مؤرخ في 52عدد 

یتضمن قانون العقوبات ، ج ر عدد1966یونیو08مؤرخ في 156-66أمر رقم  -13
.، المعدل و المتمم1966جوان 11مؤرخ في 49

، 78تضمن القانون المدني، ج ر عدد ی26/09/1975مؤرخ في 58-75أمر رقم -14
.المعدل والمتمم

، 101یتضمن القانون التجاري، ج ر عدد26/09/1975مؤرخ في 59-75أمر رقم -15
.المعدل والمتمم

المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة 20/08/2001مؤرخ في 04-01أمر رقم -16
المعدل ،22/08/2001مؤرخ في ،47االقتصادیة وتسییرھا وخصخصتھا، ج ر عدد 

.2008سنة  11، ج ر عدد 28/02/2008ي مؤرخ ف01-08باألمر رقم والمتمم

،43المتعلق بالمنافسة ج ر العدد رقم 2003یولیو 19مؤرخ في 03-03أمر رقم -17
.المعدل والمتمم،2003سنةجویلیة 20مؤرخ في 

یتضمن القانون األساسي للوظیفة ،2006جویلیة 15مؤرخ في 03-06رقم أمر-18
.2006یولیو16، مؤرخ في 46العمومیة، ج ر عدد 

سبتمبر 01مؤرخ في 50ر عدد ج، 2010غشت 26مؤرخ في 05-10األمر رقم -19
والموافق المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، 01-06رقم یعدل ویتمم القانون ، 2010

03مؤرخ في 66عدد ج ر،2010أكتوبر27المؤرخ في 11-10علیھ بموجب قانون رقم
.2010نوفمبر

 ً .النصوص التنظیمیة:رابعا

یحدد شروط رفع العلم الوطني، ج 1984نوفمبر 3مؤرخ في 325-84مرسوم رقمال-1
.1869-1868، ص 1984نوفمبر 7ر مؤرخة في 

یتضمن القانون األساسي النموذجي 1985مارس 23المؤرخ في59-85مرسوم رقم ال-2
1985مارس 24مؤرخ في13لعمال المؤسسات واإلدارات العمومیة، ج ر، عدد 

.)الملغى(
یتضمن تنظیم الصفقات 2002یولیو 24مؤرخ في 250-02رئاسي رقم المرسوم ال-3

مرسوم المعدل والمتمم بال2002جویلیة 28مؤرخ في 52العمومیة، ج ر عدد رقم 
سبتمبر 14مؤرخ في 55، ج ر عدد 2003سبتمبر 11مؤرخ في 301-03الرئاسي رقم 

، ج 2008أكتوبر 26مؤرخ في 338-08، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 2003
).الملغى(، 2008نوفمبر 09مؤرخ في 62ر عدد 
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تنظیم الصفقات ، یتضمن 2010أكتوبر 07مؤرخ في 236-10رئاسي رقم المرسوم ال-4
.2010أكتوبر 07مؤرخ في 58العمومیة، ج ر عدد 

یعدل ویتمم المرسوم ، 2011مارس01مؤرخ في 98-11المرسوم الرئاسي رقم -5
06، مؤرخ في 14ج ر عدد المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 236-10رقمالرئاسي
.2011مارس 

یعدل ویتمم المرسوم ، 2011یونیو 16مؤرخ في 222-11المرسوم الرئاسي رقم -6
19مؤرخ في 34ج ر عدد المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،236-10رقمالرئاسي

.2011یونیو 

یعدل ویتمم المرسوم ، 2012ینایر 18، مؤرخ في 23-12المرسوم الرئاسي رقم -7
26في  ، مؤرخ04ج ر عدد المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،236-10رقمالرئاسي

.2012ینایر 

یعدل ویتمم المرسوم ، 2013ینایر 13مؤرخ في 03-13المرسوم الرئاسي رقم -8
13، مؤرخ في 02ج ر عدد المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،236-10الرئاسي رقم 

.2013ینایر 

یتضمن تنظیم الصفقات 1991نوفمبر 09المؤرخ في 434-91المرسوم التنفیذي رقم -9
13ھجریة، الموافق ل 1412جمادي األولى 06مؤرخ في 57العمومیة، ج ر عدد 

).الملغى(المعدل والمتمم، 1991نوفمبر 
الدولة المتعلق بنفقات 13/07/1998مؤرخ في 227-98مرسوم تنفیذي رقم -10

).المعدل والمتمم(.1419ربیع األول 21مؤرخ في 51، ج ر عدد زلتجھیل

، یتضمن صالحیات الوكالة 2006أكتوبر 9مؤرخ في 356-06مرسوم تنفیذي رقم -11
.2006أكتوبر 11، مؤرخ في 64الوطنیة لتطویر االستثمار، ج ر عدد 

.القرارات:خامساً 
،1965ینایر19 في مؤرخة6رقمجریدة، 1964نوفمبر21في المؤرخالقرار-1

صفقات على المطبقةالعامةاإلداریةالشروطدفتر على المصادقةیتضمن، 46الصفحة
.والنقلالعمومیةواألشغالالبناءتجدیدبوزارةالخاصةاألشغال

یتضمن كیفیات ممارسة تنفیذ األشغال 1988مایو15قرار وزاري مشترك مؤرخ في -2
1479ھجریة، ص 1409ربیع األول 15في میدان البناء وأجر ذلك، ج ر مؤرخة في 

18مؤرخ في ،الریاضةالقرار الوزاري المشترك بین وزیر المالیة ووزیر الشباب و -3
لوازم التي تكون محل الصفقات بالتراضي بعد ، یحدد قائمة الخدمات وال2006دیسمبر 
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فبرایر 25مؤرخ في ،14ج ر العدد بالجزائر،االستشارة بعنوان األلعاب اإلفریقیة التاسعة 
2007.

القرار الوزاري المشترك بین وزیر المالیة ووزیر الصید البحري والموارد الصیدیة، -4
، یحدد قائمة اللوازم موضوع الصفقات بالتراضي بعد 2006مارس 14مؤرخ في 

االستشارة بعنوان عملیات استیراد منتوجات تربیة المائیات من أجل تعمیر وإعادة تعمیر 
.2006سنة مایو 10مؤرخ في ، 30األوساط المائیة ، ج ر العدد 

، 2007ینایر 17القرار الوزاري المشترك بین وزیر السیاحة ووزیر المالیة مؤرخ في -5
یحدد قائمة الخدمات واللوازم موضوع الصفقات بالتراضي بعد االستشارة، لتنظیم 

.2007مارس 21مؤرخ في ، 19التظاھرات والمھرجانات السیاحیة ، ج ر العدد 

، 2007ینایر 17لقرار الوزاري المشترك بین وزیر السیاحة ووزیر المالیة مؤرخ في ا-6
یحدد قائمة الخدمات واللوازم موضوع الصفقات بالتراضي بعد االستشارة، لتنظیم 

.2007مارس 21مؤرخ في ، 19التظاھرات والمھرجانات السیاحیة ، ج ر العدد 

6عدل حافظ الختام ووزیر المالیة المؤرخ في القرار الوزاري المشترك بین وزیر ال-7
یحدد قائمة اللوازم والخدمات الخاصة لصالح وزارة العدل التي ال تستلزم 2008فبرایر 

.2008مایو 18مؤرخ في 25طبیعتھا اللجوء إلى مناقصة، ج ر عدد 

یحدد كیفیات التسجیل والسحب من قائمة 2011مارس 28مؤرخ في القرار ال-8
24، ج ر عدد رقم المتعاملین االقتصادیین الممنوعین من المشاركة في الصفقات العمومیة

.2011أبریل 20مؤرخ في 

یحدد كیفیات اإلقصاء من المشاركة في الصفقات 2011مارس 28القرار المؤرخ في -9
.2011أبریل 20مؤرخ في24العمومیة، ج ر عدد 

نموذج االلتزام یحدد .2011مارس 28در عن وزیر المالیة، المؤرخ في االقرار الص-10
.2011أبریل 20مؤرخ في24، ج ر عدد باالستثمار الذي یجب أن یرفق بملف الصفقة

یتضمن تأسیس اللجنة القطاعیة للصفقات 2012مایو سنة 09القرار المؤرخ في -11
.2012یولیو سنة 22مؤرخ في 42ج ر العدد الثقافة،لوزارة 

المتضمن إنشاء اللجنة القطاعیة 2012مارس سنة 15القرار الصادر بتاریخ -12
03للصفقات لوزارة السكن والعمران وتعیین أعضائھا، المعدل والمتمم بالقرار المؤرخ في 

.2013ینایر سنة 13مؤرخ في 02ج ر العدد رقم ،2012دیسمبر سنة 

، یحدد قائمة المشاریع التي 2013ینایر سنة 07القرار الوزاري المشترك مؤرخ في -13
.2013ینایر 13مؤرخ في 02یمكن أن تكون موضوع استشارة انتقائیة، ج ر عدد رقم 

.النصوص القانونیة األجنبیة-ب
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.التشریع المصري-

19بإصدار قانون تنظیم المناقصات والمزایدات، ج ر العدد 1998لسنة  89قانون رقم -1
.1998مایو 8في ) مكرر(

بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون تنظیم المناقصات 1998لسنة  1367القرار رقم -2
.1998لسنة  89والمزایدات الصادر بالقانون رقم 

VII.القضائياالجتھاد.

، 03/12/1991، الغرفة الجنائیة، الصادر بتاریخ 94149المحكمة العلیا رقم قرار -1
.188، ص 1993، سنة 01دد عالمجلة القضائیة، 

، مجلة 15/04/2003جلسة  006052قرار مجلس الدولة، الغرفة األولى، ملف رقم -2
.71، ص2003سنة  04مجلس الدولة، العدد 

، مجلة 15/04/2003، جلسة 004841ملف رقم قرار مجلس الدولة، الغرفة األولى،-3
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