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الف ـصل األول  :م ـاهية الصفقـات الع ـمومية :
إن الصفقات العمومية أىمية كبرى في اإلقتصاد الوطني لذلك أوالىا المشرع الجزائري أىمية
خاصة لذلك أوال يجب معرفة ماذا يقصد بالصفقات العمومية  ،و كيف شرحيا القانون
الجزائري و بين األطر و القوانين التي تخص بيا .
الم ـبحث األول  :مفـهوم الصفقـات الع ـمومية
المطمب األول  :تعريف الصفقات العمومية
في اطار المرسوم الرئاسي رقم  472-24المؤرخ في  35جمادى األولى عام 3645
الموافق ل  46يوليو سنة  4224و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و ال سيما المادة
الثالثة منو حيث نصت عمى أن الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفيوم التشريع المعمول
بو تبرم و فق الشروط المنصوص عمييا في ىذا المرسوم قصد إنجاز األشغال و اقتناء
المواد و الخدمات و الدراسات لحساب المصمحة المتعاقدة .1
نالحظ من ىذا التعريف أنيا تشمل احدى العمميات اآلتية أو أكثر .
 اقتناء الموازم  :مثل مواد تجييز أو منشآت انتاجية كاممة . انجاز األشغال تقديم الخدمات -انجاز الدراسات

 -3الجسٍدة السسوَت عدد  74الوؤزخت فٌ  39جوادى األولي  4645الووافق ل ٍ 4:ولَو - . 4224

أما فيما يخص بصفقات استيراد المنتوجات و الخدمات التي تتطمب من المصمحة المتعاقدة
المعينة الشرعية في اتخاذ الق اررات بحكم طبيعتيا و التقمب السريع في أسعارىا و مدى
توفرىا  ،و كذلك الممارسات التجارية المطبقة عمييا  ،فيي معفاة من تطبيق بعض األحكام
ىذا المرسوم .
المطمب الثاني  :مجاالت تطبيق الصفقات العمومية
ان األشخاص العموميين
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الذي يسعيم مجال تطبيق قانون الصفقات العمومية يمكن

حصرىم فيما يمي :
 مجمل اإلدارات العمومية لمدولة الييئات الوطنية المستقمة الواليات و البمدياتالمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريمراكز البحث و التنميةالمؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العممي و التكنولوجي .المؤسسات العمومية ذات الطابع العممي و الثقافي و المينيالمؤسسات العمومية ذ ات الطابع الصناعي و التجاري  ،عندما تكمف ىاتو األخيرة بإنجازمشاريع استثمارات عمومية بمساىمة نيائية لميزانية الدولة  ،و عموما كل عقد أو طمب يقل
عن (8222.222دج) أو يساويو لخدمات األشغال أو التوريدات
 -2الوادة  4هي الوسسوم السئاسٌ زقن  472-24الوؤزخ فٌ  35جوادى األول  3645الووافق ل ٍ 46ولَو . 4224

و

(  6222.222دج ) لخدمات الدراسات و الخدمات ال يقتضي وجوبا ابرام صفقة ( المادة 7
من المرسوم الرئاسي رقم (  )523-25المؤرخ في  36رجب  3646الموافق ل  33سبتمبر
. 3 ) 4225
المـبحث الثاني  :كيفيات و إجراءات إبرام الصفقـات
إن ابرام الصفقات العمومية تعرض اإلستجابة لألىداف المسطرة مسبقا و التي تدور
أغمبيا حول التسيير الجيد لألموال العمومية كذلك من أىدافيا تفضيل المصمحة العامة عمى
المصمحة الخاصة و المحافظة عمى توازن مصالح الطرفين .
و تبرم الصفقات العمومية تبعا لنوعين من اإلجراءات :
 -3إجراء المناقصة
-4إجراء التراض
المطمب األول :إجراء المناقصة
تعريفيها  :المناقصة ىي إجراء يستيدف الحصول عمى عروض من عدة متعاقدين مع
تخصيص الصفقة لمعارض الذي يقدم أفضل عرض
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اذا فالمناقصة تشكل األصل العام و األجراء التقميدي إلبرام الصفقات العمومية  ،و
يمكن أن تكون المناقصة و طنية أو دولية و يمكن تأخذ أحد األشكال التالية
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-المناقصة المفتوحة  :و ىي إجراء يمكن من خاللو أي مترشح أن يقدم تعيدا .

 -3الجسٍدة السسوَت عدد  74سبق ذكسها .
 -4الوادة  43هي الوسسوم السئاسٌ .
 -5الجسٍدة السسوَت عدد  74سبق ذكسها .

المناقصة المحدودة  :و ىي إجراء ال يسمح فيو بتقديم تعيدا إال لممترشحين الذين تتوفرفييم بعض الشروط الخاصة التي تتخذ ىا المصمحة المتعاقدة مسبقا .
 اإلستشارة اإلنتقائية  :ىي إجراء يكون المترشحون المرخص ليم بتقديم عرض فيوالمدعوون خصيصا لمقيام بذلك بعد انتقاء أولي لمتنافس عمى عمميات معقدة ذات أىمية
خاصة .
المزايدة  :و ىي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة لممتعيد الذي يقترح أحسن عرض  ،وتسشمل العمميات البسيطة من النمط العادي و ال تخص اال المترشحين الوطنين أو األجانب
المقيمين في الجزائر .
المسابقة  :ىي إجراء بصنع رجال الفن في منافسة قصد انجاز عممية تشتمل عمى جوانبتقنية و اقتصادية و جمالية أو فنية خاصة .
كيفية المناقصة :
إن إجراء المناقصة يمر بعدة مراحل يمكن تمخيصيا فيما يمي :
 -Iمرحمة اقامة المنافسة بإشهار الصفقة  :عند إبرام المناقصة يجب اعتماد عدة مبادىء
أىميا :
-1مبدأ المنافسة  :تخضع المناقصات بصورة الزامية لممنافسة  ،و تعني بمبدأ المنافسة ىنا
ىو إعطاء الفرصة لكل من توافر شروط المناقصة ليتقدم بعرضو لإلدارة المتعاقدة .

و ىذا ال يعني انعدام سمطة اإلدارة المتعاقدة في تقدير صالحية العارضين و كفائتيم عمى
أساس مقتضيات المصمحة العامة  ،فاإلدارة تتمتع بسمطة تقديرية في استبعاد غير األكفاء
من التعاقد حيث ليا الحق في استخدام ىذا الحق في استخدام ه\ا الحق في كافة مراحل
العممية التعاقدية و لكن حق اإلستبعاد يكون بنصوص قانونية .
-2مبدأ المساواة: 6
ان عن طريق تطبيق مبدأ المنافسة يتحقق مبدأ المساواة بين المترشحين  ،فالمساواة
أمام المرفق العام تقصي كل تفضيل في إسناد الصفقة و بالتالي يمكن اعتبارىا مصدر
المنافسة .
لذلك فإحترام المنافسة يعرض الزامية المعاممة المتماثمة لكل المعنين  ،فالمساواة اذا
ىي في نفس الوقت اساس المنافسة ووسيمة لخدمة المنافسة .
 -5مبدأ اإلشهار :
تخضع المناقصات مبدأ اإلشيار الذي يعتبر وسيمة لضمان المنافسة  ،بدعوة المؤسسات
لمعرض  ،كما يعتبر اإلشيار وسيمة لضمان الشفافية و بالتالي يعمل عمى احترام القانون .
اذا فالمناقصة تبتدأ بالدعوة العمومية لممنافسة عن طريق اإلشيار  ،و يحرر اإلعالن
لممناقصة بالمغة الوطنية و بمغة أجنبية واحدة عمى األقل كما يكون اجباريا نشره في النشرة
الرسمية لصفقات المتعامل العمومي ( ن ،ر  ،ص  ،م  ،ع ) و عمى األقل في جريدتين
يوميتين وطنيتين .
 -6قدوج حواهت < عولَت ابسام الصفقاث العووهَت فٌ القاًوى الجزائسً  ،دٍواى الوطبوعاث الجاهعَت  ، 4226ص . 344

أما مناقصات الواليات و البمديات و المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري الموضوعة
تحت وصايتيا و التي تتضمن صفقات األشغال أو التوريدات و التي تقل مبمغيا أو يساوي
 72.222.222دج تبعا لتقييم إداري  ،أو صفقات الدراسات و الخدمات التي يقل مبمغيا أو
يساوي  42.222.222دج أن تكون محل إشيار محمي حسب الكيفيات التالية :
 نشر اإلعالن عن المناقصة في جو مبين أو جيويتين إلصاق إعالن بالمقرات المينية لموالية لكافة بمديات الوالية لغرفة التجارة و الصناعة و الحرف  ،و الفالحة -لممديرية التقنية المينية في الوالية .
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و يجب ان تتجنب اإلدارة أن تكون المدة التي يستغرقيا صدور اإلعالن أو اتمام
النشر سببا في سقوط العارضين في المشاركة أو انقاص بعض األيام بسبب عممية النشر
كما يجب أن تعمل عمى السماح األكبر عدد ممكن من العارضين بالمشاركة  ،و بالتالي
توسيع مجال المنافسة .
كما يجب إشيار تمديد ميمة صالحية تقديم العروض اذا رأت المصمحة المتعاقدة أن
الظروف المستممة غير كافية إلقامة المنافسة .
و طبقا لممادة (  8)62يجب أن تحتوي إعالن المناقصة عمى البيانات اإللزامية اآلتية :
 العنوان التجاري  ،و عنوان المصمحة المتعاقدة . -7الوادة  65هي الوسسوم السئاسٌ زقن  523-25الوؤزخ فٌ  36زجب عام  3646الووافق  33سبتوبس سٌت . 4225
 -8الوسسوم السئاسٌ زقن  472-24سبق ذكسٍ .

 كيفية المناقصة ( مفتوحة أو محدودة  ،وطنية أو دولية ) أو المزايدة  ،أو عند اإلقتضاءالمسابقة .
 موضوع العممية أو الصفقة . الوثائق التي تطمبيا المصمحة المتعاقدة من المترشحين . تاريخ آخر آجل و مكان ايداع العروض . الزامية الكفالة عند اإلقتضاء .التقديم في ظرف مزدوج مختوم تكتتب فوقو عبارة " ال يفتح " و مراجع المناقصة . ثمن الوثائق عند اإلقتضاءو تضع المصمحة المتعاقدة وثائق تحت تصرف أية مؤسسة يسمح ليا بتقديم تعيدىا كما
يمكن ارساليا الى كل مترشح يطمبيا و تحتوي ىذه الوثائق عمى جميع المعمومات الضرورية
التي تمكنيم من تعيدات مقبولة و كذلك تحتوي عمى :
 الوصف الدقيق لموضوع الخدمات المطموبة أو كل المتطمبات بيا في \لك المواصفاتالتقنية و اثبات المطابقة  ،و المقاييس التي يجب أن تتوفر في المنتوجات أو الخدمات  ،و
كذلك التصاميم و الرسوم و التعميمات الضرورية .
 الشروط ذات الطابع اإلقتصادي و اتقني و الضمانات المالية حسب الحالة . المعمومات أو الوثائق التكميمية المطموبة من المتعيدين .-المغة أو المغات الواجب استعماليا في تقديم التعيدات و الوثائق التي تصحبيا .

 كيفيات التسديد اجل صالحية حسب العروض . آخر اجل إليداع العروض و الشكمية الحجمية المعتمدة فيو . العنوان الدقيق الذي يجب ان ترسل اليو التعيدات . -IIمرحمة تحديد المواقف و تقديم العروض :
بعد عممية اإلشيار و إعطاء ميمة محددة لممعنين لتحديد مواقفيم اتجاه ىذه
المناقصة فإن عمى الميتمين أن يحرر و عروضيم حسب النموذج المحدد من طرف اإلدارة
 ،ووضعيا في ظرفين مختومين  ،حيث يتضمن الظرف الخارجي تحديد المناقصة المراد
المشاركة فييا  ،أما الظرف الداخمي الذي يكتب عميو اسم المترشح فإنو يتضمن العرض  ،و
ترسل ىذه الظروف عن طريق البريد المضمون الوصول .
و يتم إيداع الع رض في اجل يحدد تبعا لعناصر معينة تبعا لعناصره معينة مثل تعقيد
موضوع الصفقة المعتزم طرحيا و المدة التقديرية الالزمة إليصال العروض .
وميما يكن أمر فإنو يجب أن يفسح األجل المحدد المجال واسعا األكبر عدد ممكن من
المتنافسين  ،و في ىذه الحالة غير المصمحة المترشحين بكل الوسائل كما يجب أن ترفق
عروض المترشحين بما يمي
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 رسالة تعيدالتصريح باإلكتتاب -9الوادة  67هي الوسسوم السئاسٌ زقن  472-24سبق ذكسٍ .

 يحرر العرض و فق دفتر الشروط . كفالة التعيد الخاصة بصفقات األشغال و الموازم التي ال يمكن أن تقل عن  %3من مبمغالتعيد .
و ترد كفالة المتعيد الذي لم يقبل  ،بعد خمسة و ثالثين (  )57يوما من تاريخ نشر اعالن
المنح المؤقت لمصفقة  ،كما ترد كفالة الصفقة لممتعيد الذي منح الصفقة عند تاريخ إمضاء
الصفقات من ىذا األخير .
كل الوثائق التي تخص تأىيل المتعيد في الميدان الميني ( شيادة التأىيل و الترتيبلصفقات األشغال و اإلعتماد لصفقات الدراسات  ،و كذا المراجع المينية .
 كل الوثائق األخرى التي تشترطيا المصمحة المتعاقدة  ،كالقانون األساسي لممؤسسة والسجل التجاري و الحصائل المالية و المراجع المصرفية .
الشيادات الجبائية و شيادات ىيئات الضمان اإلجتماعي بالنسبة لممتعيدين الوطنين والمتعيدين األجانب الذين عمموا في الجزائر .
مستخرج من صحيفة السوابق القضائية لممتعيد عندما يتعمق األمر بشخص طبيعي ،ولممسير أو لممدير العام لممؤسسة عندما يتعمق األمر بشركة و ىذا ال يخص المؤسسات
األجنبية غير المقيمة في الجزائر .
 -IIمرحمة اجراء المناقصة و ارسائها :
ان اجراء المناقصة يتكفل بو مكتب يتم تشكيمو بقرار و يسمى بمكتب المناقصة .

و يجري رئيس المكتب المناقصة في جمسة عمومية و في يوم العمل الذي يمي مباشرة
التاريخ المحدد إليداع العروض  ،يفتح في الساعة المحددة  ،ليدف المناقصة الظروف
الخارجية المشتممة عمى ظروف العروض  ،و تحرر قائمة تبين فييا الوثائق التي تشمل
عمييا كل واحد منيا .
بعد ذلك ينسحب المتنافسون و العموم من القاعة بعد إتمام ىذه اإلجراءات المذكورة
سابقا .ثم يتداول أعضاء مكتب المنافسة و يحصرون قائمة المترشحين المقبولين دون ذكر
أسباب رفض اآلخرين .
ثم تستأنف الجمسة العمومية في الحال و يق أر الرئيس قائمة المترشحين المقبولين دون ذكر
أسباب رفض بقية اآلخرين .
بعد ذلك ترد الى المترشحين المرفوضون عروضيم دون فتحيا أما عروض المترشحين
المقبولين فتفتح و يق أر محتواىا بصوت عال.
و بذلك تمغى العروض التي تخالف الشروط المتفق عمييا في دفتر الشروط و يفتح الضرف
المشتمل عمى بيان السعر األقصى  ،بحيث ال تخصص ألية صفقة لمن يعرض سع ار يزيد
عميو و ىذه ىي مرحمة إرساء المناقصة .
و يبقى شرط تخصيص الصفقة لمعارض الذي يقدم أقل األثمان قائما .
و في األخير يتعين عمى مكتب المناقصة تثبت نتائج ىذه المناقصة في محضر تذكر فيو
بالتفصيل الظروف التي جرت فييا العممية .

 -IVمرحمة المصادقة عمى الصفقة و اتمام شكميات اإلبرام :
و تعتبر مرحمة المصادقة آخر مراحل المناقصة و تتم من قبل المسؤول عن
الصفقات أو السمطة الوصية بالنسبة لمجماعات المحمية  ،و تصبح نيائية بيذه المصادقة و
ال تصبح الصفقات و ال تكون نيائية اال إذا وافقت عمييا السمطة المختصة اآلتية
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 الوزير  ،فيما يخص صفقات الدولة . مسؤول الييئة الوطنية المستقمة . الوالي  ،فيما يخص صفقات الوالية .رئيس المجمس الشعبي البمدي فيما يخص صفقات البمدية . المدير العام أو المدير فيما يخص صفقات المؤسسات العمومية الوطنية أو المحمية ذاتالطابع اإلداري .
 المدير العام أو المدير فيما يخص صفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري .
مدير المؤسسة العمومية الخصوصية ذات الطابع العممي و التكنولوجي . مدير مركز البحث و التنمية .-مدير المؤسسة العمومية ذات الطابع الثقافي و الميني .

 -3الوادة  9هي الوسسوم السئاسٌ زقن  472-24سبق ذكسٍ
10

بعد إتمام عممية اإلبرام و المصادق يجب أن يكون العقد أو نموذج الصفقة الموقع عمييا
من جميع األطراف المتعاقدة متضمنا البيانات التالية
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 التعريف الدقيق باألطراف المتعاقدة
 ىوية األشخاص المؤىمين قانونا إلمضاء الصفقة و صفتيم .
 موضوع الصفقة محددا و موضوعا و صفا دقيقا .
 المبمغ المفصل و الموزع بالعممة الصعبة و الدينار الجزائري حسب الحاالت .
 شروط التسديد .
 اجل تنفيذ الصفقة .
 بنك محل الوفاء .
 تاريخ امضاء الصفقة و مكانو
 كيفية ابرام الصفقة
 اإل شارة الى دفاتير األعباء العامة و دفاتر التعميمات المشتركة المطبقة عمى
الصفقات التي تشكل جزءا ال يتجزء منيا .
 شروط عمل المتعاممين الثانوين واعتمادىم ان وجدوا
 بند مراجعة األسعار
 بند الرىن الحيازي إن كان مطموبا .

-11الوادة  72هي الوسسوم السئاسٌ زقن  472-24هسجع سبق ذكسٍ .

 نسب العقوبات المالية و كيفيات حسابيا و شروط تطبيقييا أو النص عمى حاالت
اإلعفاء منيا .
 كيفيات تطبيق حاالت القوة القاىرة .
 شروط دخول الصفقة حيز التنفيذ .
 النص في عقود المساعدة النسبية عمى أنماط مناصب عمل  ،و قائمة المستخدمين
األجانب و مستوى تأىيمييم و كذا نسب األجور و المنافع األخرى التي تمنح ليم .
 شروط استالم الصفقة
 القانون المطبق و شروط تسوية الخالفات .
و بيذه اإلجراءات المختمفة تنتيي كيفية المناقصة بالمصادقة عمى الصفقة من طرف
الشخص المختص قانونا .

المطمب الثاني كيفية و اجراءات التراضي Marché de Gré a Gré :
إن إجراء المناقصة يمر عن طريق إج ارءات معقدة و طويمة المدى مما يجعل اإلدارة
ال تستطيع المجوء إلييا في بعض الظروف .
كما أن بعض الحاالت ال تستدعي كل ىذه اإلجراءات ليذا تم الترخيص دائما لإلدارة
بإمكانية التعاقد بكيفية التراضي :
تعريف التراضي " التراضي ىو إجراء تخصيص صفقة لتعامل متعاقد واحد دون الدعوة
الشكمية الى المنافسة"
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أشكال التراضي  :يأخذ التراضي شكمين  -3 :شكل التراضي البسيط
-4التراضي بعد اإلستشارة:
 -3شكل التراضي البسيط :وىذا اإلجراء ىو قاعدة استثنائية إلبرام العقود  ،وتمجأ المصمحة
المتعاقدة الى التراضي البسيط في الحاالت التالية
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:

 عندما ال يمكن تنفيذ الخدمات إال عمى يد متعامل متعاقد وحيد يحتل وضعية احتكارية أوينفرد بامتالك الطريقة التكنولوجية التي اختارتيا المصمحة المتعاقبة( أي المالك لبراءة
اإلختراع ) .

 -12الوادة  44هي الوسسوم السئاسٌ . 472-24 ،
 -13الوادة  59هي الوسسوم السئاسٌ . 472-24 ،

في حاالت اإلستعجال الممح المعمل بخطر داىم يتعرض لو الممك أو اإلستثمار قد تجسدفي الميدان و ال يسعو التكيف مع آجال المناقصة بشرط أنو لم يكن في وسع المصمحة
المتعاقدة .
 التنبؤ بالظروف المتسببة لحاالت اإلستعجال و أن ال تكون نتيجة الممارسات إحتيالية منطرفيا .
في حالة تموين المستعجل مخصص لضمان سير اإلقتصاد و توفير حاجات السكاناألساسية .
عندما يتعمق األمر بمشروع ذو أولوية أو ذو أىمية وطنية .وفي ىذه الحالة يخضع المجوء إلى ىذا النوع اإلستثنائي إلبرام الصفقات لمموافقة المسبقة
لممجمس الوزاري .
 -4التراضي بعد اإلستشارة :
وتنظيم ىذه اإلستشارة يكون بكل الوسائل المكتوبة المالئمة دون أية شكميات اخرى
أي ابرام الصفقة بإقامة المنافسة عن طريق االستشارة المسبقة والتى تتم بكافة الوسائل
المكتوبة كالبريد والتمكس وبدون المجوء الى االجراءات الشكمية المعقدة لالشيار .
وتمجا المصمحة المتعاقدة الى التراضي بعد اإلستشارة في الحاالت اآلتية
 عندما يتضح أن الدعوة الى المنافسة غير مجدية .

 -14الوادة  5:هي الوسسوم السئاسٌ زقن ( . )472-24
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 في حالة صفقات الدراسات و الموازم و الخدمات الخاصة التي تستمزم طبيعتيا
المجوء الى المناقصة و نحدد قائمة الخدمات و الموازم بموجب قرار مشترك بين الوزير
المكمف بالمالية و الوزير المعني  ،وعموما إن اختيار كيفية ابرام الصفقات العمومية يندرج
ضمن اختصاصات المصمحة المتعاقدة .

الفصـل الثاني  :الرقـابة على الصفقـات العمومية و الجرائم المتعلقة بها

تعريف الرقابة :
في مدلوليا أو معناىا المغوي يقصد بياو إعادة النضر أو إعادة اإلطالع مرة أخرى
 ،أما معناىا االصطالحي  :فيي فحص السندات والحسابات و السجالت الخاصة بالمنشئة
أو المؤسسة فحصا دقيقا حتى يتأكد المراقب المختص من أن الوثائق
الخاصة بالصفق ات أو التقارير المالية سميمة ،وخاصة مع نياية الوصاية المباشرة لمدولة
عمى المؤسسات العمومية  ،اإلقتصادية و أوجبت عمييا الرقابة .

المبحث األول الرقـابة على الصفقـات العمومية :
المطمب األول :أشكال الرقابة عمى الصفقات العمومية
إن األىمية البالغة التي اكتسبيا الصفقات العمومية من حيث اإلعتمادات المالية
المخصصة ليا جعل المشرع يحدث عدة ىيئات لرقابة الصفقات العمومية تكون تدخالتيا
أثناء اعداد العقد و قبل تنفيذ الصفقة و بعدىا و اليدف من كل ىذه الرقابة ىو حماية
األموال العمومية .
أشكال الرقابة عمى الصفقات العمومية :
تخضع الصفقات التي تبرميا المصالح المتعاقدة لمرقابة بشتى أشكاليا داخمية و
خارجية و رقابة الوصاية .
 – Iالرقابة الداخمية  :ىي رقابة تمارس من قبل الييئات اإلدارة و المتعاقد أي داخل
المصمحة المتعاقدة ذاتيا و ىي ترمي الى مطابقة الصفقات العمومية لمفواتير و التنظيمات
المعمول بيا و ليذا الغرض أنشأت لجنة لفتح الظروف و لجنة تقييم العروض لمقيام
بمياميا .
-3لجنة فتح الضروف  :و توجد في اطار الرقابة الداخمية لجنة لفتح األظرفة لدى كل
مصمحة متعاقدة  ،و تتمثل ميمتيا فيما يمي :

 تثبت صحة تسجيل العروض في دفتر خاص و تعد قائمة العروض حسب ترتيب و
صوليا مع بيان مبالغ المقترحات .
 تعد وصفا مختص ار لألوراق التي يتكون منيا القرض ( التعيد) .
 تحرر لجنة فتح األظرف عند االقتناء  ،محض ار بعدم جدوى .العممية يوقعو األعضاء
الحاضرون و يجب أن يحتوي المحضر عمى التحفظات التي قد بدلى بيا أعضاء
المجنة .
 ت جتمع لجنة فتح األظرفة بناء عمى استدعاء المصمحة المتعاقدة في آخر يوم من
األجل المحدد إليداع العروض و تجتمع ىذه المجنة في جمسة عمنية بحضور المتعيدين
الذين يتم اعالنيم مسبقا في دفتر الشروط .
 -2لجنة تقييم العروض :
تتشكل ىذه المجنة من أعضاء مؤىمين يختارون نظ ار لكفائتيم و خبرتيم و كذا
اختصاصيم و قدرتيم في تحميل العروض و تقديم البدائل لمعروض اذا اقتضى األمر ذلك
اال أن ليذه المج نة دور تقني أكثر منو اداري  ،و يمكن المجنة استشارة أي شخص من شأنو
ان يساعد في اعماليا و ميمة لجنة تقييم العروض تكمن في :
 دراسة لجنة فتح الظروف .
 تحميل و دراسة العروض المقبولة عمى أساس التي تشكل من طرف المصمحة
المتعاقدة .

 كما يقوم بإقصاء العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة و لمحتوى دفتر الشروط .
 و تعمل عمى تحميل العروض الباقية في مرحمتين عمى أساس المعايير و المنيجية
المنصوص عمييا في دفتر الشروط .
في المرحمة األولى  :تقوم بالترتيب التقني لمعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل
عمى العالمة الدنيا الالزمة المنصوص عمييا دفتر الشروط .
في المرحمة الثانية  :تتم دراسة العروض المالية لممتعيدين المؤىمين مؤقتا بعد فتح اضرفة
العروض المالية طبقا لدفتر الشروط بانتقاء إما

العرض األقل ثمنا اذا تعمق األمر

بالخدمات العادية  ،و إما احسن عرض اقتصاديا اذا تعمق األمر بتقديم خدمات معقدة تقنيا
 – IIالرقابة الخارجية :
ترمي الرقابة الخارجية الى التحقق من مطابقة التزام المصمحة المتعاقدة لمعمل المبرمج
بكيفية نظامية و كذا التأكد من مطابقة الصفقات المعروضة عمى المجنة بالتشريع و التنظيم
المعمول بيا و تمارس ىذه الرقابة من طرف أجيزة الرقابة المسماة لجان الصفقات و تكون
عمى عدة مستويات ( عمى مستوى الو ازرة  ،الواليات  ،البمديات  ،المؤسسات العمومية
اإلدارية ) و يمكن حصرىا فيما يمي :
-1المجنة الوطنية لمصفقات  :و يختص دورىا فيما يمي :
 تساىم في برمجة الطمبات العمومية و توجييييا طبقا لمسياسة التي تحددىا الحكومة .
 تساىم في إعداد تنظيم الصفقات العمومية

 تراقب صحة إجراءات إبرام الصفقات ذات األىمية الوطنية .
 تتولى في مجال برمجة الطمبات العمومية و توجييييا اصدار أية توصية تسمح
بإ ستعمال احسن لمطاقات الوطنية في األنتاج و الخدمات مستيدفة بذلك ترشيد الطمبات
العمومية و توحيد انماطيا في مجال التنظيم .
 تقترح أي إجراء من شأنو أن يحسن ظروف ابرام الصفقات و تشارك في تطبيق أي
إجراء ضروري لتحسين ظروف ابرام الصفقات و تنفيذىا .
 تفحص دفاتير األعباء العامة و دفاتير األحكام المشتركة و نماذج الصفقات
النموذجية الخاصة باألشغال و الموازم و الدراسات و الخدمات  ،قبل المصادقة عمييا .
 تدرس كل اطعون التي يرفعيا المتعاقد قبل أي دعوة قضائية حول النزاعات المنجزة عن
تنفيذ الصفقة .
تشكيل المجنة الوطنية لمصفقات  :تتكون ىذه المجنة برئاسة الوزير المكمف بالمالية أو ممثل
باإلضافة الى ممثل لكل و ازرة  ،غير أن لكل من الوزير المكمف بالمالية ووزير األشغال
العمومية ممثالن إثنان و يتم تعيين ىؤالء من قبل الوزير المكمف بالمالية بقرار بناء عمى
اقتراح الوزير أو السمطة التي ينتمون الييا .
و تجدد المجنة الوطنية لمصفقات بنسبة  5/3كل ثالث سنوات و يحضر اجتماعات المجنة
بانتظام و بصوت استشارة ممثل المصمحة المتعاقدة و يكمف بتقديم جميع المعمومات

الضرورية إلست عاب محتوى الصفقة التي يتولى تقديميا  ،و تصادق عمى نظاميا الداخمي
الذي يوافق عميو الوزير المكمف بالمالية بقرار .
تتولى المجنة الوطنية لمصفقات في مجال الرقابة البث في كل الصفقات اآلتية :
 األشغال التي يفوق مائتي و خمسون مميون دينار (  472.222.222دج) باإلضافة
الى كل ما يمحق بيذه الصفقة .
 الموازم التي يفوق مبمغيا مائة مميون دينار (  322.222.222دج ) باإلظافة الى كل
ممحق بيذه الصفقة .
 الدراسات و الخدمات التي يفوق مبمغيا ستين مميون دينار (  82.222.222دج ) و
كل ممحق بيذه الصفقات .
-4المجنة الوزارية لمصفقات  :تختص بدراسة الصفقات المبرمة من األشخاص من
العموميين المذكورين في المادة  4من المرسوم الرئاسي رقم  472-24في  46يوليو
 4224و تتكون ىذه المجنة
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من :

 الوزير المعني أو ممثمو رئيسا .
 ممثل عن المصمحة المتعاقدة .
 ممثل عن الوزير المكمف بالتجارة .
 ممثمين اثنين مختصين لموزير المكمف بالمالية من مصالح الميزانية و الخزينة .
-5المجنة الوالئية لمصفقات
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 :تتكون ىذه المجنة من :

 -15الوادة ; 33هي الوسسوم التٌفَرً زقن . 472-24

 الوالي أو ممثل رئيسا .
 ثالثة ممثمين لممجمس الشعبي الوالئي .
 مدير األشغال العمومي لموالئية .
 مدير الري بالوالية .
 مدير البناء و التعمير لموالية .
 مدير المصمحة التقنية المينية بالخدمة لموالية .
 مدير المنافسة و األسعار لموالية .
 أمين الخزينة الوالئية .
 المراقب المالي .
 مدير التخطيط و تييئة اإلقميم .
و تختص المجنة الوالئية لمصفقات بدراسة الصفقات التالية :
األشغال التي يقل مبمغيا أو يساوي مائتين و خمسون مميون دينار ( 472.222.222دج)باإلضافة الى ممحق بيذه الصفقة .
الموازم التي يقل مبمغيا عن مائة مميون دينار (  322.222.222دج) و كل ممحقة بيذهالصفقة .
الدراسات و الخدمات التي يقل مبمغيا عن ستين مميون دينار (  82.222.222دج) وكل
ممخص بيذه الصفقة .
 -16الوادة  342هي الوسسوم التٌفَرً زقن  523-25الوؤزخ فٌ  36زجب عام . 3646

 -6المجنة البمدية لمصفقات :تتكون هذه المجنة من :
 رئيس المجمس الشعبي البمدي أو ممثمو رئيسا . ممثل عن المصمحة المتعاقدة . ممثمين اثنين عن المجمس البمدي .قابض الضرائب .ممثل عن المصمحة التقنية المعنية بالخدمة .تختص المجنة البمدية لمصفقات بدراسة مشاريع الصفقات التي تبرميا البمدية و المؤسسات
العمومية ذات الطابع اإلداري تحت الوصاية  ،و التي يساوي مبمغيا :
خمسون مميون دينار (  72.222.222دج) أو يزيد عنو فيما يخص صفقات انجاز األشغال
و اقتناء الموازم .
و عشرين مميون دينار ( 42.222.222دج) فيما يخص صفقات الدراسات و الخدمات .
 -IIIرقابة الوصاية  :تتمثل غاية رقابة الوصاية التي تمارسيا السمطة الوصية في التحقق
من مطابقة الصفقات التي تبرميا المصمحة المتعاقدة  ،ألىداف الفعالية و اإلقتصاد و التأكد
من كون العممية التي ىي موضوع الصفقة  ،تدخل فعال في إطار البرامج و األسبقيات
ير تقويميا
المرسومة لمقطاع ،وعند التسميم النيائي لممشروع تعد المصمحة المتعاقدة تقر ا
بتضمن ظروف إنجاز المشروع المذكور و كمفتو اإلجمالية مقارنة باليدف المسطر أصال ،

ويرسل ىذا التقرير حسب نوعية النفقة الممتزم بيا الى الوزير أو الوالي أو رئيس المجمس
الشعبي البمدي وكذلك الى ىيئة الرقابة الخارجية المختمفة .
المطمب الثاني  :الرقابة المسبقة لمجنة الصفقات العمومية :
تتمثل ميمة لجنة الصفقات العمومية في متابعة كل الصفقات العمومية فيي بذلك
تقدم مساعدتيا في مجال تحضيرىا و ابراميا وفقا لمقوانين المنظمة لمختمف مراحل الصفقات
العمومية و أخي ار المتابعة الميدانية ليا .
و الرقابة الخارجية المستقمة في ىذا المجال ىي مركز القرار بالنسبة لرقابة الصفقات و ىي
التي تمنحيا التأشيرة لتنفيذىا كما يمكن أن ترفضيا .
و يتوج عمميا بمنح التأشيرة أو رفضيا خالل مدة عشرين يوما ( )42من تاريخ ايداع الممف
الكامل لدى لجنة متخصصة و تتضمن التأشيرة العناصر التالية :
 الرقم الخاص بالتأشيرة .تاريخ التأشيرة .امضاء رئيس المجنة .و يمكن ان تكون ىذه التأشيرة مرفقة بتحفظات موقفة أو غير موقفة  ،لذلك ال بد من التقميل
و التأشيرة ىي التي تحدد لنا بداية تنفيذ الصفقة العمومية و ال تنفذ من يوم التوقيع بل من
يوم منح التأشيرة حيث يحدد المرسوم  472-24اإللزامية اإلبتدائية في تنفيذ الصفقة أو

ممحقا المؤشرين خالل السنة ( )28اشير الموالية لتاريخ تسميم التأشيرة عمى األكثر واذا
انقضت ىذه المدة تغادر دراستيا من جديد من طرف المجنة المختصة .
ان التاشيرة يمكن ان ترفق بتحفظات موقفة عندما يتصل بجوىر الصفقة و تنفذ بمجرد
موافقة السمطة المختصة بعد أن تستوفي ما تتطمبو التحفظات و يجب عمى المصمحة
المتعاقدة أن تطمب التأشيرة  ،واذا عدلت المصمحة المتعاقدة عن ابرام احدى الصفقات التي
كانت موضوع التأشيرة من قبل وجب عمييا اعالم المجنة بذلك و تتولى المصمحة المتعاقدة
إعداد مذكرة تحميمية و إرساليا في اجل ال يتجاوز ثمانية (  )2:أيام قبل انعقاد اجتماع
المجنة .
و في حالة إذا لم تصدر التأشيرة في اآلجال المحددة تخطر المصمحة المتعاقدة الرئيس الذي
يجمع المجنة الوطنية لمصفقات في غضون ثمانية (  )2:أيام و يجب عمى ىذه المجنة
إن تثبت في األمر حال انعقاد الجمسة باألغمبية البسيطة لألعضاء الحاضرين .
و تتولى الكتابة الدائمة لمجنة الموضوعة تحت سمطة رئيس المجنة الموضوعة تحت سمطة
رئيس المجنة القيام بمجموع األعمال المادية التي يقتضييا عمميا خاصة :
 التأكد من أن الممف المقدم كامال حسب احكام المرسوم و حسب النظام الداخمي . تسجيل ممفات الصفقة وممحاقتيا وكذلك أية وثيقة تكميمية و اعطاء اشعار بالتسميم مقابلذلك .
-اعداد جدول األعمال .

استدعاء أعضاء المجنة وممثمي المصمحة المتعاقدة و المستشارين المحتممين . إرسال الممفات الى المقررين . ارسال المذكرة التحميمية الى أعضاء المجنة .تحرير تأشيرات و المذكرات و محاضر المجنة . اعداد التقارير الفصمية عن النشاط . تمكين أعضاء المجنة من اإلطالع عمى المعمومات و الوثائق الموجودة لدييا .واذا استوفت ىذه الرقابة كل ىذه الشروط يوقع رئيس المجنة عمى الصفقة العمومية و تمنح
ليا التأشيرة بعد التصحيح الكامل لمصفقة  ،ثم ترجع الى المتعامل العمومي

لإللتزام

بالخدمة .
واذا رأت المجنة ان ىناك تحفظات و تجاوزات غير مسموحة في محتوى الصفقة ترفض
منح التأشيرة اذا مست :
 بطريقة التعاقد اذا كانت غير منطبقة مع احكام المرسوم .
 بإحدى المواد او التبوء األساسية لمصفقة .
 الحد القانوني الرقمي لمبمغ الصفقة .
المبحث الثاني :الجرائم المتعلقة بالصفقـات العمومية
ان الجرائم المتعمقة بالصفقات العمومية ثالث صور و ىي :
 ابرام عقد أو صفقة أو التأشير عمييا أو مراجعتيا خرقا لألحكام التشريعية أو التنظيميةالجاري بيا العمل بغرض امتيازات غير مبررة لمغير و ىي جنحة المحاباة .

 استغالل النفوذ لمحصول عمى منفعة أو فائدة عند إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو احدىالييئات التابعة ليا .
قبض أجرة أو فائدة بمناسبة تحضير أو اجراء مفاوضات قصد ابرام أو تنفيذ صفقة أو عقدباسم الدولة أو احدى الييئات التابعة ليا  (.وىذه ما تعرف بالرشوة )
-3جنحة المحاباة  : Delit de favoritismeو ىي أن المتعامل اذا أعطى لممترشح
لصفقة امتيا از غير مبرر  ،وىذا ما يؤدي في معاممة المترشحين و ىذا الفعل المنصوص
معاقب عميو في المادة  34:مكرر  3-من قانون العقوبات .
و عموما يمكن حصر أىم األعمال المخالفة لألحكام التشريعية و التنظيمية المكون
لمجنحة :
-3المساس بالقواعد المتعمقة باإلشيار كعدم نشر إعالن المناقصة في الصحافة و في
النشرية لصفقات المتعامل اإلقتصادي و ىذه مخالفة لنص المادة ; 5من قانون الصفقات
العمومية .
 -4المساس بالقواعد المتعمقة باعتماد المترشحين  ،ومن ه\ا القبيل المتعامل العمومي الذي
ينوي ابعاد مؤسسات مؤىمة لمفور بالمشروع عمى حساب نرشح يخص برضاه  ،فيقرر بأن
تمك المؤسسات ال تتوفر فييا الشروط المطموبة فيما يتعمق بالكفأة المينية أو يختار مؤسسة
من المفروض أن ال تكون من المرشحين اعتبا ار الى كون ترشيحييا غير مقبول .
-5المساس بالقواعد المتعمقة بإيداع العروض في اطار اجراءات الوضع في المنافسة .

حيث يجب ان يكون لممترشحين وقت كاف إلعداد عروضيم  ،و أن يكونو عمى عمم تام
ودقيق بالميعاد المحدد ليم ليذا الغرص .
و تقوم الجريمة بعدم احترام المواعيد المحددة في القانون لمسماح لممرشحين بإعداد
عروضيم  ،وكذلك تحديد موعد قصير جدا عمال إليداع العروض  ،عندما ال يحدد القانون
أجال غير مبرر .
-6المساس بالقواعد المتعمقة باختيار المستفيد من الصفقة في اطار اجراءات المنافسة
( المادة  68الى ; 6قانون الصفقات العمومية )
الشروط الموضوعية إلجراء اإلختيار يشكل اختيار المستفيد من الصفقة بطريقة غيرشرعية صورة من صور الجريمة  ،و يتحقق ذلك عندما ال تحترم معايير اإلختيار المعمن
عنيا و التي يستوجب احتراميا  ،و حتى في غياب أي التزام بإجراء اإلختيار حسب معايير
معينة  ،فإن احسن عرض ىو الذي يجب التمسك بو  ،ومن ثم يجب اسنتاد المشروع
لممرشح الذي يستجيب أكثر من غيره لمحاجة المطموبة و اقتراح احسن الخدمات بسعر
انسب .
 الشروط اإلجرائية المتعمقة باإلختيار  :يجب أن شكل السمطة المكمفة باإلختيار ضمانالحرية الحصول عمى الصفقات العمومية ومساواة المرشحين ليذه الصفقات .

العقوبات عمى جنحة المحاباة :

أ-العقوبات األصمية  :ان عقوبة جنحة المحاباة ىي التي تفسر من سنتين (  )24الى عشر
سنوات (  )32و بغرامة من  722.222دج الى  7222.222دج و ىي نفس عقوبة الرشوة
17

.

ب -العقوبات التكميمية و ىي تتمثل في :
-3الحرمان من الحقوق الوطنية ( حق أو أكثر ) لمدة سنة الى  7سنوات

18

 -4المصادر الخاصة  :و ىي عقوبة اجباري تتمثل في مصادرة األشياء التي تسمميا
المستفيد من الجريمة

19

و تطبيق ىذه العقوبات عمى الجريمة التامة أو المشروع في

ارتكابيا .
-4االستفادة غير الشرعية من نفوذ أعوان الدولة :
و ىي أن يقوم أي شخص طبيعي ( مثال صاحب حرفة أو مقاول أو صناعي ) بإبرام
صفقة مع الدولة أو احدى الييئات التابعة ليا و يستفيد من سمطة أو تأثير أعوان ىذه
الييئات لمحصول عمى منفعة تتمثل في الزيادة في األسعار أو تعديل لصالحو في نوعية
المواد أو الخدمات أو آجال لمتسميم أو التموين  ،و نصت المادة  34:مكرر  4-من قانون
العقوبات .

أمثمة :

-17الوادة <  34:هكسز –  3هي قاًوى العقوباث
 -18الوادة  356هي قاًوى العقوباث
 -19الوادة  355هي قاًوى العقوباث .

 الزيادة في األسعار  :لو كان العقد يتمثل في تزويد البمدية بأجيزة كمبيوتر السعرالمعمول بو عادة ال يتجاوز  72222دج لموحدة وأشتغل البائع عالقتو برئيس البمدية لتسويق
بضاعتو بسعر  92222دج لموحدة .
 -التعديل في نوعية المواد  :لو أبرم البائع عقد لتزويد

البمدية بأجيزة كمبيوتر من نوع

 ، IBMإ.ب.م فتم تزويدىا بأجيزة من نوع أخر أقل جودة و عمى أساس نفس السعر.
 التعديل في نوعية الخدمات  :لو تم إبرام عقد بصيانة أجيزة الكومبيوتر التابعة لمبمديةكل ثالثة أشير عمى أن يقوم بيا ميندسون مختصون فال يقوم المتعامل المتعاقد مع البميدة
إال بصيانة واحدة في السنة يجرييا تقنيون .
التعديل في اجال التسميم أو التموين  :لو تم اإلتفاق عمى تسميم اجيزة الكومبيوتر لمبمديةفي اجل شير من ابرام العقد غير أنو ال يتم تسميمييا اال بعد مرور سنة عمى ابرام العقد .
العقوبات :
ىي نفس العقوبات المقررة لجنحة المحاباة  ،سواء كانت عقوبات أصمية أو تكميمية .
 -5قبض فائدة من الصفقات العمومية  :و يتمثل النشاط اإلجرامي في قبض أو محاولة
قبض أجرة أو فائدة ( رشوة ) من طرف األشخاص المخولين قانونا ابرام الصفقات بإسم
الدولة و قد تكون ىذه األجرة أو الفائدة ذات طبيعة مادية أو معنوية .
أو سيارة أو مالبس  ،و قد تكون نقود أو شيكا أو فتح اعتماد لمصمحة الجاني أو سداد
دين في ذمتو أو منحو ميمة غير محددة اآلجل لدفع ثمنة أو سداد دين أيا كان .

و قد تكون الرشوة ( الفائدة ) ذات طبيعة معنوية كحصول الجاني عمى ترقية أو السعي في
ترقيتو أو إعارتو أي شىء يستفيد منو و يرده بعد ذلك كإعراتو شقتو أو مركبة مثال .
و تقتضي ىذه الجريمة أن تتم بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد ابرام أو تنفيذ
صفة أو عقد أو ممحق بالصفقة بإسم الدولة أو احدى الييئات التابعة ليا .
و القصد الجنائي ىنا يتمثل في قبض األجرة أو الفائدة مع العمم بأنيا غير مبررة و غير
مشروعة .
العقوبات :
تعاقب المادة  34:مكرر  3عمى ىذه الجريمة بالسجن من  7الى  42سنة و بغرامة من
 322.222الى  7222.222دج .و تطبق نفس العقوبة عمى الشروع في الجريمة فسواء
قبض الجاني األجرة أو الفائدة ( الرشوة ) أو حاول قبضيا و خاب اثرىا لسبب خارج عن
إرادتو .

الخاتمة :

من خالل دراستنا لمصفقات العمومية نالحظ أن ىذه األخيرة تتمتع بأىمية كبيرة في
تسيير األموال العمومية لمدولة و اإلستعمال األمثل ليا ومن خالل دراستنا لمختمف قوانين
الصفقات العمومية في الجزائر منذ اإلستقالل الحظنا أنيا في البداية كانت متأثرة تأث ار
كبي ار بقانون الصفقات العمومية الفرنسي سنة  3;86و ىذا بفعل العامل التاريخي و
الزمني  ،و رغم ىذا نالحظ أن ىذه القوانين نظمت عدة ثغرات منيا :
 ان المشرع الجزائري قد حرم عمى اإلدارة العامة معاقبة المتعاقد معيا في حالة تزويرالوثائق المطموبة منو  ،و لو فعل ذلك لكان لمقانون فعالية أكثر .
انو عند استالم العروض لم يتطرق قانون صفقات العمومية الى الظروف التي تمف ضمبريدىا  ،وكان بإمكان القانون أن يجبر عمى عدم ارسال العروض في ضروف ممصقة
بالغراء العادي ألنيا سيمة الفتح بدون ترك الدليل عمى ذلك مما يعرض اصحابيا لرفض
عروضيم .
ان المشرع الجزائري لم يحدد اتجاىاتو فيما يخص حق المشرع الذي رفض طمبو فيتسبيب رفضو و كان من المفروض ان يرسل اليو سبب الرفض كتابيا .
باإلضافة الى ثغرات اخرى كثيرة ال يمكن حصرىا في ىذا البحث  ،وعموما فإن قانون
الصفقات العمومية يجب أن يواكب التحوالت السياسية و ال بأس بو في التحول من
اإلقتصاد المخطط الى اقتصاد السوق كذلك أن المفاوضات جارية مع المنظمة العالمية

لمتجارة مع العمم أن ىذه األخيرة تفرض شروط من أىميا اصالح المنظومة القانونية و ىذا
ما تسعى اليو الجزائر دوما من أجل تطوير قانون الصفقات العمومية .
ولتدعيم ذلك يجب اعطاء لمرقابة اىمية كبرى و خاصة السابقة منيا  ،حتى
نستطيع تجنب األخطاء و تصحيحييا في حال وقوعيا مع وضع السبل الكفيمة لمنع
تكرارىا في المستقبل و بالتالي تستطيع اإلدارة العمومية أن تخوض ميدان المنافسة .
و في األخير نخمص الى القول بأن الصفقات العمومية تعتبر األداة الفعالة في
تسيير و استعمال األموال العمومية .
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