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رؼزجو اٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ ِٓ اٌّٛاػ١غ اٌّّٙخ اٌز ٟرؾبفع كائّب ػٍ ٝلبثٍ١زٙب ٌٍٕمبُ
ٌّب رطوؽٗ ِٓ إشىبٌ١بد لبٔ١ٔٛخ ِزٕٛػخ ثبػزجبه٘ب اؽل ا٤كٚاد اٌّّٙخ ٌٔ٧فبق اٌؼِّٟٛ
ثغوع رؾم١ك اٌّظٍؾخ اٌؼبِخ ٚثٙنٖ اٌظفخ ٠ؾغ اٌّبي اٌؼبَ ثؾّب٠خ لبٔ١ٔٛخ ثطوق ِزؼلكح
إكاه٠خ ٚلؼبئ١خ إكاه٠خ ٚعيائ١خ ٘ٚنا ثّوالجخ إٔفبلٗ ٚاٍزؼّبٌٗ ؽز٠ ٝؾمك اٌغوع ٚاٌٙلف
اٌّوعٚ ِٓ ٛهاء رَق١وٖ ِغ ا٦شبهح إٌ ٝأْ اٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ وبٔذ ِٚبىاٌذ ثؤهح ِّٙخ
ٌٍفَبكٚ ،إما وبْ ٨ثل ِٓ اٌّوالجخ ثٛعٗ ػبَ ِٚؼبلجخ وً ِٓ رَٛي ٌٗ ٔفَٗ اٌؼجش ثبٌّبي
اٌؼبَ ف١غت أ٠ؼب أْ  ٨رزؾٛي ٘نٖ ا٦عواءاد إٌ٘ ٝبعٌ ٌّّضً اٌّظٍؾخ اٌّزؼبللح ِّب لل
٠ؤك ٞإٌ ٝاهرجبوٗ ٚرقٛفٗ ِٓ فطو ِؾلق  ِٓٚصّخ رؼطً ِظبٌؼ ٘نا اٌشقض اٌّؼٕٞٛ
اٌؼبَ اٌنِ ٛ٘ ٞطبٌت وّب لٍٕب ثزؾم١ك اٌّظٍؾخ اٌؼبِخ.
ٛ٠اوت ِواؽً اثواَ اٌظفخ فطو عيائِ ٟؾلق ثّّضً اٌّظٍؾخ اٌّزؼبللح اٌن٠ ٞؼًّ ػٍٝ
اٌم١بَ ثّٙبِٗ رٍج١خ ٨ؽزجبعبد اٌّظٍؾخ اٌّزؼبللح اٌزّ٠ ٟضٍٙبٚ ،فٔ ٟفٌ اٌٛلذ ٠و٠ل رفبكٞ
اٌقطو اٌغيائٚ ٟاٌٛلٛع ف ٟاٌَّبئٍخ اٌغيائ١خ لله اٌَّزطبعٚ ،ثبٌزبٌٔ ٟى ْٛأِبَ ِظٍؾزٓ١
ِزٕبلؼز :ٓ١اٌّظٍؾخ اٌؼبِخ ٌٍّظٍؾخ اٌّزؼبللح ٚاٌز ٟرى ْٛماد ؽبثغ ِبٌ ٟأ ٚالزظبك،ٞ
ٚاٌّظٍؾخ اٌقبطخ ٌّّضً ٘نٖ ا٤ف١وح.
ٚف٘ ٟنا اٌظلك ٔى ْٛأِبَ ؽزّ١خ اٌّٛاىٔخ ثِ ٓ١ظٍؾز ٓ١اٌّظٍؾخ اٌقبطخ ٌّّضً
اٌّظٍؾخ اٌّزؼبللح اٌن٠ ٞو٠ل أْ ٠ؼًّ ٠ٚؤكِ ٞب ػٍِ ٗ١غ رفبك ٞأَِ ٞبئٍخ لل رطبٌٗ ِّٙب
وبْ ٔٛػٙب ٍٛاء وبٔذ رأك٠ج١خ أ ٚعيائ١خ ٚفٔ ٟفٌ اٌٛلذ َ٠زٙلف ِٓ ف٩ي ٘نا اٌّغٛٙك
رؾم١ك اٌّظٍؾخ اٌؼبِخ اٌَّزٙلفخ ِٓ ؽوف اٌّظٍؾخ اٌّزؼبللحٔٚ ،ظوا ٌظؼٛثخ اٌزٛف١ك ثٓ١
اٌغوػٚ ٓ١ؽز ٨ ٝرزأصو ِجبكهح ِّضً اٌّظٍؾخ اٌّزؼبللح ِّٙب وبٔذ طفزٗ ٚاؽزّبي ٚلٛػٗ
ف ٟاٌقطأ أ ٚاٌقطو أطجؼ ِٓ اٌؼوٚه ٞاٌجؾش ف ٟاٌغٙخ اٌّقٌٛخ ثٙنا اٌلٚه اٌّ.ُٙ
ٕ٘بن ؽوػ ِفبكٖ اْ اٌقطو اٌغيائٍ١ٍٚ ٛ٘ ٟخ ٨ػبكح اٌزٛاىْ اٌّفمٛك ث١ذ
اٌّظٍؾز ٓ١اٌّزٕبلؼزٚ ،ٓ١اْ اٌمؼبء ٘ ٛاٌّقٛي ثٍؼت ٘نا اٌلٚه اٌّ ِٓٚ ،ُٙإٌبؽ١خ
اٌزشو٠ؼ١خ ٔض اٌّشوع ػٍ ٝاٌقطو اٌغيائ ٟف ٟلبٔ ْٛاٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ طواؽخ فٟ
اٌّوٍ َٛاٌوئبٍ ٟهلُ  01ـ ٘ٚ 636نا ف ٟاٌّبكح ٚ ،ِٕٗ 60اٍزّو ٘نا إٌٙظ ف ٟلبْٔٛ
اٌظفمبد اٌَبه ٞاٌظبكه ثبٌّوٍ َٛاٌوئبٍ ٟهلُ  05ـ  647ف ٟاٌّبكح .ِٕٗ 89
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إْ رؼلك اؽز١بعبد ا٤شقبص اٌّؼٕ١خ ثزٕظ ُ١اٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ ِّٙب وبٔذ طفزٙب
ؽَت اٌّبكح  ِٓ 66اٌّوٍ َٛاٌوئبٍ ٟهلُ 55ـ 747اٌّؤهؿ ف 7655/69/56 ٟاٌّزؼّٓ
رٕظ ُ١اٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ ٚرف٠ٛؼبد اٌّوفك اٌؼبَ 1رمزؼ ٟإثواَ طفمبد ػّ١ِٛخ ٘ٚنا
ٍٛاء ٔ٨غبى أشغبي أ ٚالزٕبء ٌٛاىَ أ ٚأغبى كهاٍبد أ ٚرمل ُ٠فلِبد ؽَت اٌّبكح ِٓ 79
ٔفٌ اٌّوٍٚ ،َٛػٍٛ٠ ٗ١اوت إثواَ ٘نٖ اٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ فطوا عيائ١ب لل ٠زٛهؽ فٗ١
اٌّٛظف أ ٚاٌؼ ْٛاٌؼِّّ ِٟٛضً اٌغٙخ اٌّزؼبللحٚ ،ػٍ ٝغ١و اٌؼبكح ٠جل ٚأْ اٌّشوع رطوق
اٌ٘ ٝنا اٌقطو ٚ٤ي ِوح ف ٟلبٔ ْٛاٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ اٌظبكه ثبٌّوٍ َٛاٌوئبٍ ٟهلُ 56ـ
 736ثزبه٠ـ  7656/56/67ف ٟاٌّبكح ٚ ِٕٗ 65ثؼل إٌغبء ٘نا اٌّوٍٚ َٛاٍزجلاٌٗ ثمبْٔٛ
اٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ ٚرف٠ٛؼبد اٌّوفك اٌؼبَ اٌظبكه ثبٌّوٍ َٛاٌوئبٍ ٟهلُ 55ـ 747
ؽبفع اٌّشوع ػٍ٘ ٝنا إٌٙظ ؽ١ش ٚهك ف ٟاٌمَُ اٌضبِٓ ِٕٗ رؾذ ػٕٛاْ"ِىبفؾخ اٌفَبك"
اٌّبكح  89اٌز ٟرش١و اٌ ٝاٌّزبثؼخ اٌغيائ١خ ػل وً ِٓ ٠زٛهؽ ف ٟأفؼبي ِغوِخ ٌٙب ػ٩لخ
ثّغبي اٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ ٚونا عياءاد إكاه٠خ ثفَـ اٌظفمخ ثوِزٙب أ ٚعياءاد لؼبئ١خ
إكاه٠خ ثئٌغبء اٌظفمخ اٌؼّ١ِٛخ أ ٚاٌٍّؾك ِغ ا٦شبهح أْ لبٔ ْٛاٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ اٌٍّغٝ
هلُ 56ـ ٕ٠ ٌُ 736ض ف ٟاٌّبكح  65ػٍ ٝإٌغبء اٌظفمخ اٌّقبٌفخ ٌٍمبٔٚ ْٛوبْ ٠ىزف ٟثفَـ
اٌظفمخ أ ٚاٌؼمل ٘ٚنا ا٤ف١و ٌُ ٕ٠ض ػٍ ٗ١لبٔ ْٛاٌظفمبد اٌَبه ٞؽ١ش رقض اٌغياءاد
إٌّظٛص ػٍٙ١ب ف ٟاٌّبكح  89اٌظفمخ ٚاٌٍّؾكٚ ،اٌغوع ِٓ رٕظ٘ ُ١نا اٌقطو فٍك
أهػ١خ ٦ػبكح اٌزٛاىْ ث ٓ١اٌّظٍؾخ اٌقبطخ ٌّّضً اٌّظٍؾخ اٌّزؼبللح ٚاٌّظٍؾخ اٌؼبِخ
اٌَّزٙلفخ ِٓ ؽوف ٘نٖ ا٤ف١وح ٨ٚ ،ه٠ت أْ اٌّقٛي ثٙنٖ اٌّّٙخ ٘ ٛاٌمؼبء ٍٛاء وبْ
اٌمبػ ٟا٦كاه ٞثبٍ٤بً أ ٚاٌمبػ ٟاٌغيائٚ ،ٟف٘ ٟنا اٌجبة ثغت أْ ٔش١و أٌ ٝمطخ ِّٙخ
ؽ١ش ّ٠ ٨ىٓ اٌؾل٠ش ػٓ كٚه اٌمبػ ٟاٌغيائ ٟفبهط ٔطبق ِجلأ شوػ١خ اٌزغو ُ٠أ٠ ٞغت
أْ رشىً اٌّقبٌفبد اٌّورىجخ ِٓ ؽوف ِّضً اٌّظٍؾخ اٌّزؼبللح عوّ٠خ ِٕظٛص ػٍٙ١ب فٟ
لبِٔ ْٛىبفؾخ اٌفَبك هلُ  66ـ 265اٌّؼلي ٚاٌّزُّ ثبِ٤و هلُ  65-56اٌّؤهؿ فٟ
ٚ ،7656/68/76ػٍٔ ٗ١زَبءي ػٓ اٌّغي٘ ِٓ ٜنا اٌقطو لجً اٌٛلٛع فّ٠ ً٘ٚ ٗ١ىٓ
اػزجبهٖ فؼٍ١ٍٚ ٩خ ٦ػبكح اٌزٛاىْ ثِ ٓ١ظٍؾزِ ٓ١زٕبلؼزٚ ٓ١ثبٌزبٌ٠ ٟجل ٚأْ ا٦شبهح اٌٝ
٘نٖ اٌّقبؽو ف ٟطٍت لبٔ ْٛاٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ ٚرف٠ٛؼبد اٌّوفك اٌؼبَ وفٍ١خ ثٍفذ أزجبٖ
 1ـ اٌّوٍ َٛاٌوئبٍ ٟهلُ  05ـ  ،647اٌّؤهؿ ف ،6105/19/06 ٟاٌّزؼّٓ رٕظ ُ١اٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ ٚرف٠ٛؼبد اٌّوفك اٌؼبَ  ،ط ه
ػلك  ،51اٌظبكه ثزبه٠ـ .6105/19/61
 2ـ اٌمبٔ ْٛهلُ 16ـ ،10اٌّؤهؿ ف ،6116/16/61 ٟاٌّزؼٍك ثبٌٛلب٠خ ِٓ اٌفَبك ِٚىبفؾزٗ ،ط ه ،ػلك  ،04اٌظبكه ثزبه٠ـ
.6116/13/18
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اٌّظٍؾخ اٌّزؼبللح ِّٚضٍٙب  ْ٤اٌغياء ٍٛف ٠ى ْٛف ٟاٌغبٌت ِيكٚط فَـ اٌظفمخ أٚ
إٌغبئٙب ِٚزبثؼخ عيائ١خ لل رطبي اٌّظٍؾخ اٌّزؼبللح ثظفزٙب شقض ِؼٕ ٞٛفبص ٍِيَ
ثبٌقؼٛع اٌ ٝرٕظ ُ١اٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ ؽَت اٌّبكح ِ 58ىوه ِٓ لبٔ ْٛاٌؼمٛثبدٚ 1ؽَت
اٌّبكح  ِٓ 68اٌّوٍ َٛاٌوئبٍ 747 -55 ٟأ ٚرطبي ِّضٍٙب اٌمبٔ ٟٔٛثظفزٗ شقض ؽج١ؼٟ
ٚلل ٠مزظو اٌغياء ػٍ ٝاٌّزبثؼخ اٌغيائ١خ ك ْٚاٌغياء ا٦كاه.ٞ
ٚف٘ ٟنا اٌظلك ٔزَبءي ػٓ ِقبٌفبد ٌزٕظ ُ١اٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ لل رؤك ٞاٌ ٝثطْ٩
أ ٚإٌغبء اٌظفمخ اٌؼّ١ِٛخ ف ٟؽبٌخ ػوػٙب ػٍ ٝاٌمبػ ٟا٦كاه٘ٚ ٞنا كٚ ْٚطٌٙٛب اٌٝ
كهعخ ِٕؼ اِز١بىاد غ١و ِجوهح ٌٍغ١و ِبكاَ اِ٤و ٠مزظو ػٍ ٝػٛ١ة لل رطبي اٌظفمخ
ثظفزٙب ػمل إكاه٘ ِٓٚ ٞنا إٌّطٍك أطجؼ ِٓ اٌؼوٚه ٞاٌجؾش ف ٟاٌطج١ؼخ اٌمبٔ١ٔٛخ
ٌٍظفمخ اٌؼّ١ِٛخ ِٓ ؽ١ش ِفِٙٛٙب ٚاٌّؼب١٠و اٌّؼزّلح ف ٟمٌه ٚؽو٠مخ إثواَ اٌظفمخ
اٌؼّ١ِٛخ ؽَت ِب ِ٘ ٛؾلك ف ٟاٌّبكح  ِٓ 47 ٚ 39اٌّوٍ َٛاٌوئبٍ55 ٟـ ٍٛٚ ،747ف
ٔمف ٨ؽمب ػٍ ٝأْ اٌطج١ؼخ اٌمبٔ١ٔٛخ ٌٍظفمخ هوٓ ِفزوع ف ٟعوائُ اٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ
ٚػٍٔ ٗ١جؾ ش ف ٟطٛه ِقبٌفخ اٌظفمخ اٌؼّ١ِٛخ ٌٍمبٔ ِٓ ْٛؽ١ش أهوبٔٙب ٚأشىبي إثواِٙب
ٚونا ِقبٌفخ أؽىبَ اٌٍّؾك أوضو اٌّغب٨د إصبهح ٌٍغلي أِبَ اٌمبػ ٟا٦كاهٚ ٞؽز ٝاٌمبػٟ
اٌغيائٚ ،ٟثبٌٕظو اٌ ٝرؼبًِ لبع اٌّشوٚػ١خ أ ٚاٌ٦غبء ِغ اٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ ثطو٠مخ
ِقبٌفخ ٌزٍه إٌّزٙغخ ِٓ ؽوف لبع اٌمؼبء اٌىبًِ ثطج١ؼخ اٌؾبي ثبٌٕظو اٌ ٝؽج١ؼخ وً
كػٔ ٜٛجؾش ف ٟؽو٠مخ إػبكح اٌزٛاىْ اٌّفمٛك ث ٓ١اٌّظٍؾز ٓ١اٌّزٕبلؼز ِٓ ٓ١ؽوف
اٌمبػ ٟا٦كاهِّٙ ٞب وبٔذ ؽج١ؼخ اٌلػ ٜٛاٌّؼوٚػخ ػٍ ٗ١ك ْٚإغفبي ِب  َّٝ٠ثبٌمواهاد
إٌّفظٍخ اٌز ٟرفوع ٔفَٙب ػٍ ٝوً ثبؽش ف ٟاٌمؼبء ا٦كاه ٞفِ ٟغبي اٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ
٘ٚنا ٌٍٛلٛف ػٍ ٝفؼبٌ١خ ٘نا اٌمؼبء ثبٌَٕجخ ٦شىبٌ١خ اٌجؾش ِغ اٌؼٍُ أْ لبٔ ْٛا٦عواءاد
اٌّلٔ١خ ٚا٦كاه٠خ هلُ  68ـ ٠ ٨ 69فظً ثجٓ لبع اٌ٦غبء ٚلبع اٌمؼبء اٌىبًِ ػؼ٠ٛب .
أِب ف١ٍ ٟبق اٌجؾش ػٓ كٚه ٠م َٛثٗ اٌمبػ ٟاٌغيائ٦ ٟػبكح اٌزٛاىْ اٌّفمٛك ثٓ١
اٌّظٍؾز ٓ١اٌّزٕبلؼزِٕ ِٓ ٓ١طٍك ِجلأ شوػ١خ اٌزغو ُ٠فّٓ اٌؼوٚه ٞاٌزطوق اٌ ٝأفؼبي
ٚطٍخ اٌ ٝكهعخ اٌغوّ٠خ ٚأفطو٘ب ػٍ ٝا٦ؽ٩ق عوّ٠خ ِٕؼ اِز١بىاد غ١و ِجوهح ٌٍغ١و،
٘نا اٌغوَ اٌن٠ ٞورىجٗ اٌّٛظف ثبٌشواوخ ِغ اٌّزؼبلل ِؼٗ اٌٛؽ١ل اٌن ٞأشبه إٌ ٗ١ثظواؽخ
لبٔ ْٛاٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ اٌٍّغ ٝهلُ 56ـ ٚ 736ثؼل رؼ٠ٛؼٗ ثمبٔ ْٛاٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ
 1ـ اِ٤و هلُ  66ـ  ،056اٌّؤهؿ ف ، 0966 ٛ١ٔٛ٠ 18 ٟط ه ،ػلك  ،49اٌظبكه ثزبه٠ـ  ،0966/16/00اٌّؼلي ٚاٌّزُّ ػلح ِواد.
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ٚرف٠ٛؼبد اٌّوفك اٌؼبَ اٌظبكه ثبٌّوٍ َٛهلُ 55ـ 747أشبه إٌ ٗ١اٌّشوع ف ٟاٌّبكح 89
طواؽخ ِ ٛ٘ٚغوَ أ٠ؼب ثبٌّبكح  ِٓ 5/76لبِٔ ْٛىبفؾخ اٌفَبك هلُ  66ـ  ،65وّب أشبه
ٔفٌ اٌّوٍ َٛاٌ ٝرؼبهع اٌّظبٌؼ ف ٟاٌّبكح ِ ِٕٗ 96غ اٌؼٍُ أْ لبٔ ْٛاٌظفمبد اٌَبثك ٌُ
٠شو اٌ٘ ٝنا اٌفؼً ِ ٛ٘ٚغوَ وّب ٠جل ٚثبٌّبكح  ِٓ 34اٌمبٔ ْٛهلُ  66ـ 65اٌّزؼٍك ثبٌٛلب٠خ
ِٓ اٌفَبك ِٚىبفؾزٗٚ ،أشبه اٌّشوع ػّٕب ف ٟاٌّبكح ِ ِٓ 89وٍ55 َٛـ 747اٌ ٝفؼً
اٍ٨زفبكح ِٓ ٍٍطخ ٚرأص١و ا٤ػٛاْ اٌؼّ ٓ١١ِٛاٌؼبٍِ ٓ١ف ٟاٌ١ٙئبد اٌّؼٕ١خ ثزٕظ ُ١اٌظفمبد
اٌؼّ١ِٛخ  ٛ٘ٚفؼً ِغوَ أ٠ؼب ثبٌّبكح  ِٓ 7/76اٌمبٔ ْٛهلُ  65-66ثب٦ػبفخ إٌ ٝعوائُ
أفوّ٠ ٜىٓ ٚطفٙب ثبٌغوائُ اٌّورجطخ ِجبشوح ثبٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ ٚأفطو٘ب عوّ٠خ اٌوشٛح
فِ ٟغبي اٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ اٌّؼبلت ػٍٙ١ب ثٕفٌ اٌمبٔ ْٛف ٟاٌّبكح ٚ ِٕٗ 77اٌز٠ ٌُ ٟشو
إٌٙ١ب لبٔ ْٛاٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ ٚرف٠ٛؼبد اٌّوفك اٌؼبَ ِجبشوحٚ ،عوّ٠خ اٍزغ٩ي إٌفٛم
اٌّؼبلت ػٍٙ١ب ثبٌّبكح ٚ ،37اٌمبٍُ اٌّشزون ث٘ ٓ١نٖ ا٤فؼبي اٌّغوِخ ِٓ ؽ١ش اٌٙلف
ِؾبٌٚخ اٌؾظٛي ػٍ ٝاِز١بىاد غ١و ِجوهح .
وّب ّ٠ىٕٕب أْ َٔغً أفؼب ٨أفوِ ٜغوِخ ٌٚىٓ ّ٠ىٓ ٚطفٙب ثبٌّورجطخ ثظفخ غ١و
ِجبشوح ثّغبي إثواَ اٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخِٕٙ ،ب عوّ٠خ رٍم ٟاٌّٛظف ٘لا٠ب ِٚيا٠ب غ١و
َِزؾمخ ِٓ شأٔٙب أْ رؤصو ػٍ ٝؽ١بكٖ اٌّؼبلت ػٍٙ١ب ثبٌّبكح  ِٓ 38اٌمبٔ ْٛهلُ  66ـ ،65
ٚعوّ٠خ افن فٛائل ثظفخ غ١و لبٔ١ٔٛخ ِٓ اٌؼمٛك أ ِٓ ٚاٌّيا٠لاد أ ِٓ ٚإٌّبلظبد أٚ
اٌّمب٨ٚد أ ٚاٌّؤٍَبد اٌّؼبلت ػٍٙ١ب ثبٌّبكح ٔ ِٓ 35فٌ اٌمبٔٚ ،ْٛعوّ٠خ اٌغله اٌّؼبلت
ػٍٙ١ب ثبٌّبكح ٔ ِٓ 36فٌ اٌمبٔٚ ْٛغ١و٘ب ِٓ ا٤فؼبي اٌّغوِخ ٘ٚنٖ ٌٓ ٔزطوق إٌٙ١ب ٔظوا
ٌطج١ؼخ ٘نٖ اٌلهاٍخ.
 ِٓٚث ٓ١اٌّ٩ؽظبد اٌَّغٍخ ػٍ ٝا٤فؼبي اٌّغوِخ اٌّورجطخ ثبٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ
ثظفخ ِجبشوح اشزواوٙب ف ٟػٕظوّ٘ ٓ٠ب هوِٕ ٓ١فزوػ٠ٚ ٓ١زؼٍك اِ٤و ثظفخ اٌّٛظف
ٚاٌظفمخ اٌؼّ١ِٛخ ،فٙنٖ اٌغوائُ  ٨رورىت إ ِٓ ٨ؽوف ِٛظف أٚػ ْٛػّ ِٟٛثّٕبٍجخ
إػلاك أ ٚإثواَ أ ٚرٕف١ن طفمخ ػّ١ِٛخ ،أِب اٌغوائُ ا٤فو ٜفّ١ىٓ أْ رورىت ف٘ ٟنا ا٦ؽبه
أ٠ؼب وّب ّ٠ىٓ اهرىبثٙب ثظفخ ػبِخ فبهط ِغبي اٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ.
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ٚػٍ ٗ١فبْ ِؼبٌغخ ٘نا اٌّٛػٛع رطوػ أِبِٕب إشىبٌ١بد أ١ٌٚخ ِٕٙب ِب ثزؼٍك ثّفَٛٙ
اِ٨ز١بىاد غ١و اٌّجوهح وفؼً ِقبٌف ٌٍمبٔ ْٛأشبه إٌ ٗ١اٌّوٍ َٛاٌوئبٍ ٟهلُ 55ـ 747
ٚثظفزٗ عوّ٠خ ِٕظٛص ػٍٙ١ب ف ٟلبٔ ْٛاٌٛلب٠خ ِٓ اٌفَبك ِٚىبفؾزٗ هلُ 66ـِٚ ،65بكاَ
٘نا اٌفؼً ّ٠ضً فطوا عيائ١ب هئ١َ١ب ِؾللب ثّّضً اٌّظٍؾخ اٌّزؼبللح ثظفخ ػبِخ أطجؼ
ٌياِب ػٍٕ١ب اٌجؾش ثؼّك ف ٟا٤شقبص اٌّؼٕ ٓ١١ثٙنا اٌقطو فِ ٟغبي اٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ،
ٚروعغ أّ٘١خ ٘نا اٌؼٕظو إٌٔ ٝمطز ٓ١أ ٨ٚاٌزجب ٓ٠اٌَّغً ث ٓ١لبٔ ْٛاٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ
ّ١ٍ٨ٚب ف ٟاٌّبكح  ِٕٗ 88أ ٓ٠اٍزؼًّ اٌّشوع ِظطٍؼ اٌؼ ْٛاٌؼِّّ ِٟٛضٌٍ ٩شقض
اٌّؼٕ ٞٛاٌؼبَ أ ٞاٌّظٍؾخ اٌّزؼبللح اٌن٠ ٞمبثٍٗ ؽوف آفو ٠ظطٍؼ ػٍ ٗ١اٌّزؼبًِ اٌّزؼبلل
لل ٠ى ْٛشقض ؽج١ؼ ٟأ ٚشقض ِؼٕ ٞٛوّب ِٕ٘ ٛظٛص ػٍ ٗ١ف ٟاٌمَُ اٌضبٌش اٌّبكح
 ،37أِب اٌّبكح ٔ ِٓ 66فٌ اٌّوٍ َٛفؾلكد ا٤شقبص ا٨ػزجبه ٓ١٠اٌّؼٕ ٓ١١ثئثواَ
اٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ  ٟ٘ٚاٌلٌٚخ ٚاٌغّبػبد ا٦لٍ١ّ١خ ٚاٌّؤٍَبد اٌؼّ١ِٛخ ماد اٌطبثغ
ا٦كاهٚ ٞاٌّؤٍَبد اٌؼّ١ِٛخ اٌقبػؼخ ٌٍزشو٠غ اٌن٠ ٞؾىُ إٌشبؽ اٌزغبه ٞػٕلِب رىٍف
ثبٔغبى ػٍّ١خ ٌِّٛخ وٍ١ب أ ٚعيئ١ب ثَّبّ٘خ ِؤلزخ أٙٔ ٚبئ١خ ِٓ اٌلٌٚخٚ ،اٌز ٟلل ٕ٠لهط رؾزٙب
اٌّؤٍَبد اٌؼّ١ِٛخ ماد اٌطبثغ اٌظٕبػٚ ٟاٌزغبهٚ ٞاٌّؤٍَبد اٌؼّ١ِٛخ ا٨لزظبك٠خ ِغ
اٌؼٍُ أْ لبٔ ْٛاٌظفمبد اٌَبثك هلُ  56ـ ٔ 736ض طواؽخ ػٍ٘ ٝنٖ ا٤شقبص اٌؼّ١ِٛخ
ٚأفؼؼٙب ٌزٕظ ُ١اٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ إما وبْ رّ ً٠ٛاٌظفمخ ِٓ اٌّبي اٌؼبَ ػٍ ٝف٩ف
اٌّوٍ َٛإٌّظُ ٌٍظفمبد اٌؼّ١ِٛخ اٌظبكه ثبٌّوٍ َٛاٌوئبٍ ٟهلُ  756-67ثزبه٠ـ 74
 7667ٛ١ٌٛ٠اٌن٠ ٌُ ٞقؼغ اٌّؤٍَبد اٌؼّ١ِٛخ ا٨لزظبك٠خ ٌزٕظ ُ١اٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ ِغ
اٌؼٍُ أْ ٘نا اٌّوٍ َٛطله ثؼل اٌمبٔ ْٛهلُ 88ـ 65اٌّؤهؿ ف 5988/65/57 ٟاٌّزؼّٓ
اٌمبٔ ْٛاٌزٛعٌٍّ ٟٙ١ؤٍَبد اٌؼّ١ِٛخ ا٨لزظبك٠خ اٌن ٞأفؼغ ٘نٖ ا٤ف١وح ٌٍمبٔ ْٛاٌنٞ
٠ؾىُ إٌشبؽ اٌزغبه ِٓٚ1،ٞعٙخ أفوَ٠ ٜزؼًّ اٌمبٔ ْٛهلُ  65-66اٌّزؼٍك ثبٌٛلب٠خ ِٓ
اٌفَبك ِٚىبفؾزٗ اٌّؼلي ٚاٌّزُّ ِظطٍؼ "ِٛظف ػّ٠ٚ2"ِٟٛجل ٚأْ ِظطٍؼ اٌؼْٛ
اٌؼّ ِٟٛأشًّ  ْ٤رٕظ ُ١اٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ ٠طجك ػٍ ٝا٦كاهح ٚػٍ ٝاٌّؤٍَبد اٌؼّ١ِٛخ
اٌقبػؼخ ٌٍمبٔ ْٛاٌن٠ ٞؾىُ إٌشبؽ اٌزغبه ،ٞصبٔ١ب ِؼٍ َٛأْ اٌمبٔ ْٛاٌغيائٚ ٟاٌمبػٟ
اٌغيائ٠ ٟفوق ث ٓ١اٌؼبًِ ف ٟاٌّؤٍَخ ماد اٌطبثغ اٌظٕبػٚ ٟاٌزغبهٚ ٞاٌّؤٍَبد
اٌؼّ١ِٛخ ا٨لزظبك٠خ ٚث ٓ١اٌّٛظف ف ٟإكاهح ػّ١ِٛخ ٘ ْ٤نا ا٤ف١و ٠قؼغ ٌمبٔ ْٛاٌٛظ١فخ
1

ـ اٌغو٠لح اٌوٍّ١خ  ،ػلك  ،16اٌظبكه ثزبه٠ـ 0988/10/03

 2ـ هاعغ ِض ٩اٌّبكح ٚ 66اٌّبكح  ِٓ 34 ٚ 36 ٚ 67اٌمبٔ ْٛهلُ  16ـ ِ ،10وعغ ٍبثك
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اٌؼّ١ِٛخ ثّٕ١ب ٠قؼغ ا٢فو ٌمبٔ ْٛاٌؼًّٚ 1،ف٘ ٟنا إٌٛع ِٓ اٌغوائُ رشىً طفخ اٌّشزجٗ
ف ٗ١أ ٚاٌّز ُٙأؽل ا٤هوبْ اٌقبطخ ٌم١بَ اٌغوّ٠خ ِؾً اٌّزبثؼخٚ ،ػٍّ٠ ٨ ٗ١ىٓ رؾل٠ل
اٌّؼٕ ٓ١١ثٙنا اٌقطو ك ْٚاٌزطوق اٌ ٝثٕبء اٌغوائُ اٌّزؼٍمخ ثبٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ.
إْ ٘نا اٌقطو اٌغيائٛ٠ ٟاوت وً ِواؽً إثواَ اٌظفمخ اٌؼّ١ِٛخ اٌز ٟرجلأ ثبفز١به
و١ف١خ إثواَ اٌظفمخ ٍٛاء ػٓ ؽو٠ك ؽٍت اٌؼوٚع ومبػلح ثأشىبٌٗ اٌّقزٍفخ ؽٍت اٌؼوٚع
اٌّفزٛػ أ ٚؽٍت اٌؼوٚع اٌّفزٛػ ِغ اشزواؽ للهاد كٔ١ب أ ٚؽٍت اٌؼوٚع اٌّؾلٚك أٚ
اٌَّبثمخ أٚ ٚفمب ٦عواء اٌزواػ ٟثٕٛػ ٗ١وبٍزضٕبء ٘ٚنٖ اٌطو٠مخ ا٤ف١وح أوضو أشىبي اٌزؼبلل
إصبهح ٌٍغلي فبطخ ِٓ ؽ١ش اؽزّبي اٌٛلٛع ف ٟاٌفَبكٚ ،ثبٌزبٌ ٟإظٙبه اٌقطو اٌغيائٟ
اٌّزّضً ف ٟإٌشبؽ ا٦عواِ ٟرجؼب ٌّواؽً ٍ١و إعواءاد إػلاك ٚاثواَ اٌظفمخ اٌؼّ١ِٛخ
ثأشىبٌٙب اٌّقزٍفخ أوضو ِٓ ػوٚه.ٞ
إْ افز١به ؽو٠مخ ِٓ ٘نٖ اٌطوق اٌّؾلكح ف ٟاٌّٛاك  ِٓ 49ٚ 47اٌّوٍ َٛاٌوئبٍٟ
55ـ ّ٠ 747ىٓ أْ ٕ٠ط ٞٛػٍ ٝفطوا عيائ١ب إما فبٌف ِّضً اٌّظٍؾخ اٌّزؼبللح اٌمبْٔٛ
ِٚؾزًّ علا أْ ٠مغ ف ٟعوّ٠خ ِٕؼ اِز١بىاد غ١و ِجوهح ٌٍغ١و أ ٚغ١و٘ب ِٓ اٌغوائُ
اٌّورجطخ ثبٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ٠ٚ ،جم٘ ٝنا اٌقطو ِؾزًّ اٌٛلٛع ٍٛاء فِ ٟوؽٍخ إعواءاد
رؾؼ١و اٌظفمخ أ ٚفِ ٟوؽٍخ افز١به اٌّزؼبًِ اٌّزؼبلل ِؼٗ ٚلل ّ٠زل ٘نا اٌقطو إٌِ ٝوؽٍخ
رٕف١ن اٌظفمخ اٌؼّ١ِٛخ أ ٚاٌٍّؾك ِٚؼٍ َٛأْ ٘نا ا٤ف١و أػؾ ٝثؤهح ِّٙخ ٌٍفَبك ٚفٗ١
٠زغٍ ٝاٌقطو اٌغيائ ٟثبٌَٕجخ ٌٍّٛظف أ ٚاٌؼ ْٛاٌؼّ ِٓ ِٟٛعبٔت اٌّظٍؾخ اٌّزؼبللح ِٓٚ
عبٔت اٌّزؼبلل ِؼٗ اٌنَ٠ ٞزف١ل ِٓ اِز١بىاد غ١و ِجوهح ثٛاٍطخ اٌٍّؾك ٌلهعخ أٗ لل
٠زؼّٓ ِشوٚػب ِٓ اٌّفوٚع أْ ٠ىِ ْٛؾً ِٕبفَخ أ ٞطفمخ َِزمٍخ ِب وبْ ٘نا اٌّزؼبلل
ِؼٗ أْ ٠فٛى ثٙب ٌ ٛػوػذ ٌٍّٕبفَخ ثٙنا اٌشىً ِٓ اٌجلا٠خ.
إْ ٘نٖ ا٤فؼبي اٌّغوِخ عيء ِٓ عوائُ اٌفَبك رٛطف ثبٌغٕؼ ٚثبٌزبٌ ِٓ ٟؽ١ش
إعواءاد وشفٙب رقؼغ ٌٍ٥بٌ١ت اٌؼبِخ ٌٍىشف ػٓ اٌغوائُ ٚونا ٌٍ٥بٌ١ت اٌقبطخ اٌزٟ
اٍزؾلصٙب اٌّشوع ثؼل رؼل ً٠لبٔ ْٛا٦عواءاد اٌغيائ١خ ثّٛعت اِ٤و هلُ 67ـ ِٓٚ ،255
 1ـ اِ٤و هلُ  ،13 -16اٌّؤهؿ ف ،6116 ٛ١ٌٛ٠ 05 ٟاٌّزؼّٓ اٌمبٔ ْٛاٌؼبَ ٌٍٛظ١فخ اٌؼّ١ِٛخ ،ط ه ،ػلك  ،46اٌظبكه ثزبه٠ـ
.6116/17/06
 2ـ اِ٤و هلُ  ،16 -05اٌّؤهؿ ف٠ ،6105 ٛ١ٌٛ٠ 63 ٟؼلي ٠ٚزُّ اِ٤و هلُ  ،055-66اٌّؤهؿ ف ،0966 ٛ١ٔٛ٠ 18 ٟاٌّزؼّٓ
لبٔ ْٛا٦عواءاد اٌغيائ١خ.
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ؽ١ش رؾو٠ه اٌلػ ٜٛاٌؼّ١ِٛخ ٔزَبءي ؽٛي ِل ٜإػّبي اٌمٛ١ك اٌٛاهكح ػٍٍٍ ٝطخ إٌ١بثخ
اٌؼبِخ ف ٟرؾو٠ه ِٚجبشوح اٌلػ ٜٛاٌؼّ١ِٛخٚ ،فِ ٟوؽٍخ اٌزؾم١ك اٌمؼبئٚ ٟاٌّؾبوّخ
ٔجؾش فِ ٟلٚ ٜعٛك فظٛط١بد رّ١ي ٘نا إٌٛع ِٓ اٌغوائُٚ ،اٌغوع ِٓ ٘نا اٌجؾش
إظٙبه ٍٍطبد وً اٌفبػٍ ٓ١ف١ٍ ٟو اٌٍّف اٌغيائ ٟلجً رٛع ٗ١ا٨رٙبَ ٚثؼلٖ ؽزٔ ٝزّىٓ ِٓ
رم ُ١١كٚه اٌمبػ ٟاٌغيائَ٠ ٛ٘ٚ ٟزٙلف ثطو٠مخ غ١و ِجبشوح إػبكح اٌزٛاىْ اٌّفمٛك ثٓ١
اٌّظٍؾز ٓ١اٌّزٕبلؼز ٓ١ػجو رؾل٠ل اٌَّؤ١ٌٚخ اٌغيائ١خ ِٚؼبلجخ اٌفبػٍ.ٓ١
ٚؽز٠ ٨ ٝزؾٛي ٘نا اٌقطو اٌغيائ ٟإٌ٘ ٝبعٌ ٠زجغ اٌّٛظف ٠ٚؤصو ثبٌٍَت ػٍٝ
أكائٗ اٌّ ِٓٚ ٟٕٙصّخ ٠ظجؼ ػبئمب ٌٕشبؽ اٌشقض ا٨ػزجبه ٞاٌؼبَ وغٙخ ِزؼبللح ٠غله ثٕب
اٌجؾش ف ٟو١ف١خ رغٕت ٘نا اٌقطو اٌّؾلق ػجو وً ِواؽً ٍ١و اٌظفمخ اٌؼّ١ِٛخ ٚفبطخ
مٌه اٌّزؼٍك ثغٕؾخ اٌؾظٛي ػٍ ٝاِز١بىاد غ١و ِجوهح ٚاٌوشٛح ف ٟاٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ.
 ْ٤ٚاٌّٛظف أ ٚاٌؼ ْٛاٌؼّ ِٟٛأٚي اٌّؼٕ ٓ١١ثٙنا اٌقطو ٚأُ٘ ؽٍمخ فٍٍٍَ ٟخ
اٌفَبك أطجؼ ِٓ اٌؼوٚه ٞا٘٨زّبَ ثٗ ِبك٠ب ِٓ ف٩ي أعوح ِٕبٍجخ ِٚؼٕ٠ٛب ِٓ ؽ١ش
و١ف١بد رٛظ١فٗ ٚرول١زٗ ٚرى ٕٗ٠ٛاٌَّزّو ٚاٌّزقظض ٚونا ا٘٨زّبَ ثأف٩لٗ اٌٛظ١ف١خٚ ،فٟ
ٔفٌ اٌٛلذ ٔزَبءي ػٓ رشل٠ل اٌّشوع إعواءاد إثواَ اٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ اٌز ٟلل رىْٛ
ٍ١ٍٚخ أفوٌ ٜزغٕت اٌٛلٛع ف ٟاٌقطو اٌغيائ ٟوّب ّ٠ىٓ أْ رىٍ ْٛججب ٌّقبٌفخ إعواءاد
إثواَ اٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ ٚثبٌزجؼ١خ اؽزّبي اٌٛلٛع ف ٟاٌَّبئٍخ اٌغيائ١خٚ ،ػٍ ٗ١ف١ٍ ٟبق
رٛػ١ؼ ؽوق إثواَ اٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ ٔجؾش فِٛ ٟاؽٓ ٘نا اٌزشل٠ل ِٚل ٜفؼبٌ١خ ٘نا
اٌزٛعٗ ف ٟرؾم١ك اٌٙلف إٌّشٛك ِٓ اٌّشوع أ ٚاٌزَجت ف ٟإٌز١غخ اٌؼىَ١خ .
وّب أْ اٌزىو ٌ٠اٌفؼبي ٌ ٌٍ٥اٌز ٟرم َٛػٍٙ١ب اٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ ِٓ شأٔٗ ٠ؤك ٞإٌٝ
ؽَٓ اٍزؼّبي اٌّبي اٌؼبَ  ِٓٚصّخ ٠زغٕت اٌّٛظف أ ٚاٌؼ ْٛاٌؼّ ِٟٛاٌقطو اٌغيائٟ
ٚاٌٛلٛع ف ٟاٌغوَ ٘ٚنٖ اٌّجبكا ٔظذ ػٍٙ١ب اٌّبكح  ِٓ 65اٌّوٍ َٛاٌوئبٍ ٟهلُ
55ـ 747إٌّظُ ٌٍظفمبد اٌؼّ١ِٛخ ٚأول ػٍٙ١ب اٌمبٔ ْٛهلُ  65-66اٌّزؼٍك ثبٌٛلب٠خ ِٓ
اٌفَبك ف ٟاٌّبكح  169اٌّزّّخ ثبِ٤و هلُ  65-56ؽ١ش أػبف اٌّشوع ِجلأ إٌيا٘خ إٌٝ
عبٔت ِجلأ ؽو٠خ اٌٛطٛي ٌٍطٍجبد اٌؼّ١ِٛخِٚ ،جلأ اٌَّبٚاح ث ٓ١اٌّوشؾ ٓ١ؽَت لبْٔٛ
اٌظفمبد ِٚجلأ اٌشفبف١خ اٌن٠ ٞشزون ف ٗ١اٌمبٔٔٛبْ ِٚجلأ إٌّبفَخ اٌشو٠فخ ٚاٌّؼب١٠و
 1ـ هاعغ اٌّبكح  ِٓ 15اٌّوٍ َٛاٌوئبٍ ٟهلُ  05ـ ٚ ،647اٌّبكح  ِٓ 19اٌمبٔ ْٛهلُ  16ـ ِ ،10وعغ ٍبثك

7

اٌّٛػٛػ١خ اٌنٕ٠ ٓ٠فوك ثّٙب لبٔ ْٛاٌٛلب٠خ ِٓ اٌفَبك ِٚىبفؾزٗٚ ،أولد اٌّبكح  69اٌّنوٛهح
ػٍ ٝأْ ٘نٖ اٌمٛاػل ٠غت أْ رىوً ػٍٚ ٝعٗ اٌقظٛص ػ١ٔ٩خ اٌّؼٍِٛبد ٚإعواءاد
إثواَ اٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ ٚا٦ػلاك اٌَّجك ٌشوٚؽ اٌّشبهوخ ٚأ٨زمبء ِٚؼب١٠و ِٛػٛػ١خ
كل١مخ ٨رقبم اٌمواهاد اٌّزؼٍمخ ثئثواَ اٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ ٚونا ِّبهٍخ ؽوق اٌطؼٓ ف ٟؽبٌخ
ػلَ اؽزواَ ٘نٖ اٌمٛاػلٚ ،ف٘ ٟنا ا٦ؽبه أول اِ٤و هلُ  65-56اٌّؼلي ٚاٌّزُّ ٌٍمبٔ ْٛهلُ
 65 -66ػٍ ٝاٌزظو٠ؼ ثبٌٕيا٘خ٘ .نٖ اٌّجبكا رؾزبط إٌ ٝكهاٍخ شبٍِخ ِٓ ثبة ِفِٙٛٙب
ٚرىوَٙ٠ب ٚرفؼٍٙ١ب ؽز ٝرٛطٍٕب ٌٍٙلف اٌن ِٓ ٞأعٍٗ ٚػؼذِ ،غ اٌؼٍُ أْ ِجلأ إٌّبفَخ ٘ٛ
ا ُ٘٤ػٍ ٝا٦ؽ٩ق ٔظوا ٌزلافٍٗ ِغ اٌّجبكا ا٤فو ،ٜوّب أْ ٔض اٌّشوع ػٍ ٝاٌّؼب١٠و
اٌّٛػٛػ١خ ثظفخ ِطٍمخ ٠غؼٍٙب أوضو اٌّجبكا غّٛػب.
ِٚبكاِذ اٌظفمخ اٌؼّ١ِٛخ رزؼّٓ ٔفمخ ػّ١ِٛخ رظوف ِٓ اٌقيٕ٠خ اٌؼّ١ِٛخ أطجؼ
ِٓ اٌؼوٚه ٞإفؼبػٙب ٌىً أٔٛاع اٌولبثخ اٌّبٌ١خ اٌمجٍ١خ ٚاٌجؼل٠خ ٚؽز ٝاٌزىّ١ٍ١خ إْ طؼ
٘نا اٌٛطف اٌنَٔ ٞزؼٍّٗ ثىً رؾفع ف١ٍ ٟبق اٌجؾش ػٓ آٌ١بد رغٕت اٌقطو اٌغيائ،ٟ
ٚػٍ٠ ٗ١جل ٚأْ رٍَ١ؾ اٌؼٛء ػٍ ٝاٌولبثخ اٌزّ٠ ٟبهٍٙب اٌّوالت اٌّبٌ ٟرجؼب ٌزأش١وح اِ٢و
ثبٌظوف ٚونا هلبثخ اٌّؾبٍت اٌؼّ ِٟٛعل٠وح ثبٌجؾش فبطخ فّ١ب ٠زؼٍك ثٍَطخ اٌزغبٚى
إٌّّٛؽخ ٌِ٣و ثبٌظوف ِٚل ٜرأص١و٘ب ف ٟاٌولبثخ اٌّبٌ١خ ٌٍّوالت اٌّبٌٚ ٟاٌّؾبٍت
اٌؼّٚ ،ِٟٛإما وبٔذ ٘نٖ رٛطف ثولبثخ ِبٌ١خ رّبهٍٙب ٘١ئبد ماد ؽبثغ إكاه ٞفبْ ٔفٌ
اٌولبثخ ثأٚعٗ ِقزٍفخ رّبهٍٙب ٘١ئخ أفو ٜماد ؽبثغ لؼبئ٠ٚ ٟزؼٍك اِ٤و ثّغٌٍ اٌّؾبٍجخ
اٌن٠ ٞجل ٚأٔٗ غ١ت ِٓ ِؾ١ؾ اٌولبثخ اٌجؼل٠خ ػٍ ٝاٌّبي اٌؼبَ ثَجت رٕظٍٚٚ ّٗ١بئً ػٍّٗ
غ١و إٌّبٍجخ ٌطج١ؼخ ػٍّٗ٠ٚ ،جل ٚأْ ػوع رغبهة كٚي أفو ٜف٘ ٟنا اٌّغبي ِٚؾبٌٚخ
اٍ٨زفبكح ِٕ ٙب لل  َُٙ٠ف ٟإٌٛٙع ثٙنٖ اٌ١ٙئخ اٌّّٙخ ؽز ٝرَبُ٘ ف ٟرغٕ١ت اٌفبػٍ ٓ١فٟ
ِغبي اٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ اٌٛلٛع ف ٟاٌقطو اٌغيائِ ،ٟغ ا٦شبهح اٌ ٝأٔٗ ٚاْ وبْ ِغٌٍ
اٌّؾبٍجخ م ٚؽبثغ لؼبئ ٟإ ٨إٕٔب ٔ ٨ؼزجوٖ ػّٓ اٌمؼبء اٌزمٍ١ل ٞإْ طؼ ٘نا اٌٛطف فٛٙ
ٌ ٌ١ػّٓ اٌمؼبء ا٦كاه ٞث١ٙبوٍٗ اٌّؼوٚفخ ِؾىّخ إكاه٠خ ِٚغٌٍ كٌٚخ  ٌ١ٌٚأ٠ؼب ػّٓ
اٌمؼبء اٌغيائ ٟث١ٙبوٍٗ اٌّؼوٚفخٚ ،ثبٌزبٌٔ ٌُ ٟزٕب ٌٗٚوٍ١ٍٛخ ٦ػبكح اٌزٛاىْ ث ٓ١اٌّظٍؾخ
اٌؼبِخ ٚاٌّظٍؾخ اٌقبطخ ثً وٍ١ٍٛخ ٌزغٕت اٌقطو اٌغيائ ْ٤ ٟهلبثزٗ ٨ؽمخ.
ٚلل ٍجك ٚلٍٕب أْ عوائُ اٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ عيء ٠ ٨زغيأ ِٓ عوائُ اٌفَبك ٚثبٌزبٌٟ
اٍزؾلاس اٌّشوع ٌ١ٙئبد ِزقظظخ ٌٍٛلب٠خ ِٚىبفؾخ ٘نٖ ا٢فخ ّ٠ىٓ أْ رى ْٛآٌ١خ أفوٜ
ٌزغٕت اٌقطو اٌغيائ٠ٚ ٟزؼٍك اِ٤و ثبٌ١ٙئخ اٌٛؽٕ١خ ٌٍٛلب٠خ ِٓ اٌفَبك ِٚىبفؾزٗ ٚاٌلٛ٠اْ
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اٌّوويٌ ٞمّغ اٌفَبكٚ ،ف٘ ٟنا اٌَ١بق ٔزَبءي ػٓ اٌؼ٩لخ ثّٕٙ١ب ٚونا فؼبٌ١خ وً ِّٕٙب
ثبػزجبهّ٘ب أؽل ا١ٌ٢بد اٌَّزؼٍّخ ٌزغٕت اٌقطو اٌغيائ.ٟ
ثؼل ٘نا اٌؼوع اٌّووي ٌّٛػٛع اٌلهاٍخ ّ٠ىٓ رؾلك إشىبٌ١خ اٌجؾش وّب :ٍٟ٠
هل ٌوكي اعتباس الخطش الجضائً وسٍلت إلعادة التىاصى الوفقىد بٍي هصلحتٍي
هتٌاقضتٍي ،الوصلحت العاهت راث الطابع الوالً أو االقتصادي والوصلحت الخاصت لووثل
الوصلحت الوتعاقذة ،والجهت الوكلفت بزلك ،استٌادا إلى الوشسىم الشئاسً سقن 51ـ742
الوتضوي تٌظٍن الصفقاث العوىهٍت وتفىٌضاث الوشفق العام والقاًىى سقن 65-60
الوتعلق بالىقاٌت هي الفساد وهكافحته وكزا حسب القاًىى الوقاسى.
ٚروعغ أّ٘١ـخ افز١ـبه ٘نا اٌّٛػٛع ثبٌلهاٍخ إٌ ٝاٍ٤جبة اٌزبٌ١خ :
أ ٨ٚإٌ ٝأّ٘١خ اٌّٛػٛع ف ٟؽل مارٗ وّب موورٙب أػٚ ٖ٩ونا كٚه وً ِٓ اٌمؼبء
ا٦كاهٚ ٞاٌمؼبء اٌغيائ ٟف ٟإ٠غبك رٛاىْ ثِ ٓ١ظٍؾزِ ٓ١زٕبلؼزٚ ٓ١ا٤صو ا٠٨غبث ٟػٍٝ
اٌّظٍؾخ اٌؼبِخ ٠ؼبف إٌٙ١ب صبٔ١ـب أزشبه اٌفَبك ٚريا٠ل اٌفؼبئؼ اٌّبٌ١خ فِ ٟغبي اٌظفمبد
اٌؼّ١ِٛخ ف ٟاٌفزوح ا٤ف١وح ِٚب رجؼٗ ِٓ رلفً َِزّو ٌٍّشوع ِؼلِٚ ٨زّّب ٌمبْٔٛ
اٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ ٚاٌمٛأ ٓ١اٌوكػ١خ اٌّورجطخ ثٗ ٌؾّب٠خ اٌّبي اٌؼبَ ٘ٚنا ٠غؼً اٌّٛػٛع
ثأّ٘١خ ثبٌغخ ،وّب أْ طلٚه اٌّوٍ َٛاٌوئبٍ ٟاٌّزؼٍك ثبٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ ٚرف٠ٛؼبد
اٌّوفك اٌؼبَ رجؼب ٌمبِٔ ْٛىبفؾخ اٌفَبك ٚونا لبٔ ْٛإٌّبفَخ هلُ  63ـ  63اٌّورجؾ أ٠ؼب
ثبٌّٛػٛع ٚرؼل ً٠لبٔ ْٛا٦عواءاد اٌغيائ١خ ف ٟعٛأت ِزظٍخ ثئعواءاد اٌزؾو١ٍٚ ٞو
اٌلػ ٜٛاٌؼّ١ِٛخ ف ٟعوائُ اٌفَبك ٠غؼً اٌّٛػٛع ِض١واٚ ،لجً ٘نا رؼل ً٠اٌّشوع
٨فزظبطبد اٌمبػ ٟا٦كاه ٞفِ ٟغبي اٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ رؾل٠لا ثّٛعت لبْٔٛ
ا٦عواءاد اٌّلٔ١خ ٚا٦كاه٠خ هلُ 68ـ  69اٌظبكه ثزبه٠ـ ٠ 7668/67/75ي٠ل ِٓ أّ٘١خ
اٌّٛػٛع ،وّب أْ ِؾبٌٚخ رغٕت ِّضً اٌّظٍؾخ اٌّزؼبللح ٌٍقطو اٌغيائ ٟاٌّؾلق ثٗ ٠لفؼٕب
أ٠ؼب ٌٍجؾش ف ٟاٌّٛػٛع.
ٔٚظوا ١ّ٘٤خ اٌّٛػٛع ِٓ إٌبؽ١خ اٌؼٍّ١خ ٚاٌؼٍّ١خ رٛاٌذ اٌجؾٛس ٚاٌٍّزم١بد
ٚا٠٤بَ اٌلهاٍ١خ ٚفبطخ ػٕلِب أكهط اٌّشوع ف ٟلبٔ ْٛاٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ ٚرف٠ٛؼبد
اٌّوفك اٌؼبَ ٔظٛطب رٍيَ اٌّٛظفٚ ٓ١ونا ا٦كاهح ثؼوٚهح اٌزى ٓ٠ٛاٌَّزّو ٌّٛظفٙ١ب إ٨
أْ ٔمبئض وج١وح ٔٚمبؽ ػً ػل٠لح ِبىاٌذ رؾزبط إٌ ٝاٌجؾش ٚاٌزّؾ١ض ٚإٌملٚ ،عٛأت
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ػل٠لح ِٓ ٘نا اٌّٛػٛع ِبىاي ٠شٛثٙب اٌغّٛع رؾزبط إٌ ٝكهاٍخ أ ٚإػبكح كهاٍخ أ ٚرىٍّخ
ِب ثلأٖ غ١ؤبٚ ،لل اهرإٔ٠ب أْ ٔأفن اٌّٛػٛع ِٓ ىا٠ٚخ رأصو ِّضً اٌّظٍؾخ اٌّزؼبللح ِٛظفب
وبْ أ ٚػ ْٛػّ٘ ِٓ ِٟٛنا اٌقطو اٌن٩٠ ٞىَ اٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ ِٓ ِوؽٍخ اٌزؾؼ١و إٌٝ
ِوؽٍخ اٌزؼبلل ٚاٌزٕف١ن ٚاصو مٌه ػٍ ٝاٌّظٍؾخ اٌقبطخ ٚاٌّظٍؾخ اٌؼبِخ ػٍ ٝاٌَٛاء ٍٚجً
إػبكح اٌزٛاىْ ث ٓ١اٌّظٍؾزٚ ٓ١ف ٟاثؼل اٌؾلٚك ِؾبٌٚخ ؽظو آٌ١بد رغٕت ٘نا اٌقطو.
ِؤول إٔٔب رٕبٌٕٚب اٌّٛػٛع أ٠ؼب ِٓ ىا٠ٚخ اٌفَبك ف ٟاٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ ٌٚىٓ ٌٌ١
ثٙلف إظٙبه ِىٔٛبد اٌغوّ٠خ ف ٟؽل مارٙب ثً لظل رزجغ اٌقطو اٌغيائ ٟػجو ِواؽً إثواَ
اٌظفمخ اٌؼّ١ِٛخ ثؼل إظٙبه كٚه اٌمبػ ٟا٦كاه ٞاٌن٠ ٞزٛلف ػٕل ؽلٚك إثطبي اٌظفمخ
اٌّقبٌفخ ٌٍمبٔ ْٛصُ اٌزطوق اٌ ٝكٚه اٌمبػ ٟاٌغيائ ٟف ٟإػبكح اٌزٛاىْ ث ٓ١اٌّظٍؾخ
اٌقبطخ ٚاٌّظٍؾخ اٌؼبِخ ِٚؼٍ َٛأْ افزظبطٗ ٠زٛلف ػٕل ؽلٚك ِجلأ شوػ١خ اٌزغو ُ٠أٞ
ػٕلِب رزغبٚى اٌّقبٌفبد اٌَّغٍخ ِوؽٍخ إثطبي اٌظفمخ ،وّب أْ ٘بعٌ اٌقطو اٌغيائ ٟاٌنٞ
٠مزؾُ ِغبي اٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ لل ٠ؤك ٞإٌ ٝرؼطً اؽز١بعبد اٌّظٍؾخ اٌّزؼبللح  ِٓٚصّخ
اٌزأص١و ثبٌٍَت ػٍ ٝأكائٙب ٚاٌجؾش ف٘ ٟنا اٌّٛػٛع ِٓ شأٔٗ رٍَ١ؾ اٌؼٛء ػٍ٘ ٝنا اٌغبٔت
اٌّٚ ُٙهفغ اٌىض١و ِٓ اٌٍجٌ فبطخ فِ ٟب ٠زؼٍك ثبٌؾظٛي ػٍ ٝاِز١بىاد غ١و ِجوهح ثفؼً
اٌّٛظف أ ٚاٌؼ ْٛاٌؼّٚ ِٟٛاٌز ٟلل ٠ظؼت وشفٙب ٚآصبه ٘نا اٌقطو ػٍ ٝاٌظفمبد
اٌؼّ١ِٛخ  ِٓٚصّخ ِؾبٌٚخ إٌظو فٍٚ ٟبئً ٚؽوق ِٓ شبٔٙب رؤك ٞإٌ ٝرغٕجٗ فبطخ فّ١ب
٠زؼٍك ثبٌّٛظف اٌن ٛ٘ ٞاٌؾٍمخ ا ُ٘٤ف ٟاٌّؼبكٌخ ٘ٚنا ِٓ ىا٠ٚخ رٛظ١فٗ ٚرى ٕٗ٠ٛاٌَّزّو
ٚأف٩ق اٌٛظ١فخ وىً ٚونا اٌّجبكا اٌز ٟرؾىُ اٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ اٌٛاعجخ ا٨ؽزواَ ٚإفؼبع
اٌظفمخ إٌ ٝهلبثخ ِبٌ١خ ِزٕٛػخ ِٚزلهعخ ثؾىُ أْ اٌظفمخ ٔفَٙب ٘ٔ ٟفمخ ػّ١ِٛخ ِٚؼٍ َٛأْ
طوف اٌّبي اٌؼبَ ٠قؼغ إٌ ٝهلبثخ ِبٌ١خ ِقزٍفخ ا٤شىبي.
ٚػٓ إٌّب٘ـظ اٌّؼزّلح ف٘ ٟنٖ اٌلهاٍخ فجبٌٕظو إٌ ٝاٌيا٠ٚخ اٌز ِٓ ٟفٌٙ٩ب رزُ
ِؼبٌغخ اٌّٛػٛع ٠ى ْٛاٌجبؽش ِغجوا ػٍ ٝاػزّبك أوضو ِٓ ِٕٙظ ثؾش ِٓٚ ،أُ٘ ٘نٖ
إٌّب٘ظ ٔنوو إٌّٙظ اٌزؾٍِ ٍٟ١بكاَ اِ٤و ٠زؼٍك ثزؾٍٔ ً١ظٛص لبٔ ْٛاٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ
ٚرف٠ٛؼبد اٌّوفك اٌؼبَ اٌظبكه ؽل٠ضب ف ٌٛٚ 7655/69/56 ٟأٔٗ ف ٟثؼغ اٌغٛأت
٠شىً اٍزّواها ٌمبٔ ْٛاٌظفمبد اٌٍّغ ٝاٌظبكه ٍٕخ ٚ ،7656ونا رؾٍٔ ً١ظٛص لبْٔٛ
اٌٛلب٠خ ِٓ اٌفَبك ِٚىبفؾزٗ ثبػزجبهٖ ٠ىوً ِجلأ شوػ١خ اٌزغو ُ٠فِ ٟغبي اٌظفمبد
اٌؼّ١ِٛخٚ ،ونا رؾٍٚ ً١شوػ إٌظٛص اٌّورجطخ ثبٌّٛػٛع ّ١ٍ٨ٚب لبٔ ْٛإٌّبفَخ
ٚلبٔ ْٛا٦عواءاد اٌّلٔ١خ ٚا٦كاه٠خ ،ثب٦ػبفخ إٌ ٝإٌّٙظ اٌّمبهْ ٍٛاء ِمبهٔخ رٕظُ١
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اٌظفمبد ػٕلٔب ِغ ٔظ١وٖ ف ٟكٚي أفوٚ ٜونٌه اِ٤و ثبٌَٕجخ ٌٍمبٔ ْٛاٌغيائ ٟثٛعٗ ػبَ
ٚونا ِمبهٔخ لبٔ ْٛاٌظفمبد اٌَبهِ ٞغ اٌمبٔ ْٛاٌَبثك ِٓ ثبة اٌجؾش ػٓ اٌغل٠ل اٌن ٞأرٝ
ثٗ اٌّشوع ثؼل فزوح لظ١وح ؽجك فٙ١ب لبٔ ْٛاٌظفمبد اٌَبثكٚ ،فٔ ٟفٌ اٌَ١بق اػزّل
اٌجبؽش إٌّٙظ اٌزبه٠ق ٟأ ٚاٌٛصبئم ٟفبطخ ثبٌَٕجخ ٌٍٕظٛص إٌّظّخ ٌٍظفمبد اٌؼّ١ِٛخ
ٚاٌمبٔ ْٛاٌغيائ ٟإٌبظُ ٌغوائُ اٌفَبك.
ٚثبٌَٕجخ ٌٍلهاٍبد اٌَبثمخ فبْ ثبؽض ٓ١رطولٛا ٌٕفٌ اٌّٛػٛع ٌٚىٓ ٌٔ ِٓ ٌ١فٌ
اٌيا٠ٚخ اٌز ٟاػزّلرٙب ٔٚنوو ِٕ ُٙاؽلس ٘نٖ اٌوٍبئً ،اٍ٥ٌ ٌٝٚ٤زبم فؼو ٞؽّيح
اٌٍِّٛٛخ "آٌ١بد ؽّب٠خ اٌّبي اٌؼبَ ف ٟاٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ"ٚ ،1اٌضبٔ١خ ٌٍ٥زبمح ٔبك٠خ ر١بة
اٌٍِّٛٛخ "آٌ١بد ِٛاعٙخ اٌفَبك ف ٟاٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ" ،2فئما وبْ اٌّبي اٌؼبَ اٌن٠ ٞزُ
طوفٗ ػٓ ؽو٠ك اٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ ِ٘ ٛؾٛه اٌلهاٍخ ا ٌٝٚ٤فئْ اٌلهاٍخ اٌضبٔ١خ هويد
فٙ١ب اٌجبؽضخ ػٍ ٝآٌ١بد ِىبفؾخ اٌفَبك فِ ٟغبي اٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ ثٛاٍطخ اٌمبػ ٟاٌغيائٟ
ٚاٌمبػ ٟا٦كاهٚ ٞاٌولبثخ اٌّبٌ١خ ػٍ ٝاٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ ك ْٚاٌزفظ ً١ف ٟا٤فؼبي
اٌّغوِخ فِ ٟغبي إثواَ اٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ ٚرٕف١ن٘ب ف ٟاٌجؾضٚ ،ٓ١لل فٍض اٌجبؽضبْ اٌٝ
ػوٚهح رؼلٔ ً٠ظٛص لبٔ ْٛاٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ اٌٍّغ ٟهلُ  56ـ ِ 736بكاِذ كهاٍخ
وٍّٙ١ب رّذ ف ٟػً ٘نا اٌمبٔ ،ْٛأِب اٌّّ١ي ٌلهاٍزٕب ف ٟٙاٌجؾش فِ ٟؼبكٌخ ِّٙخ ؽوفٙب
اٚ٤ي اٌّظٍؾخ اٌؼبِخ اٌز ٟرَزٙلفٙب اٌّظٍؾخ اٌّزؼبللح ػٓ ؽو٠ك رٍج١خ اؽز١بعبرٙب ثٛاٍطخ
اٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ ٚؽوفٙب اٌضبٔ ٟاٌقٛف ِٓ اٌٛلٛع ف ٟاٌّزبثؼخ اٌغيائ١خ اٌنٕ٠ ٞزبة ِّضً
اٌّظٍؾخ اٌّزؼبللح ثبٍزّواه ِٚب ٌٙنٖ اٌّؼبكٌخ ِٓ اصو ٍٍج ٟػٍ ٝاٌّظٍؾخ اٌؼبِخ ف ٟػً
لبٔ ْٛاٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ ٚرف٠ٛؼبد اٌّوفك اٌؼبَ اٌغل٠ل هلُ 55ـ ٚ ،747ثبٌزبٌ ٟوبْ ٌياِب
اٌزطوق اٌ ٝأّ٘١خ اٌقطو اٌغيائ ٟاٌن ٞكفً لبٔ ْٛاٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ ٚ٤ي ِوح فٟ
اٌّوٍ َٛاٌوئبٍ ٟهلُ  56ـ ٚ 736اٍزّو ف ٟلبٔ ْٛاٌظفمبد اٌَبه ِٓٚ ٞف ٌٗ٩كٚه
اٌمؼبء اٌغيائ ٟف ٟإػبكح اٌزٛاىْ ثِ ٓ١ظٍؾزِ ٓ١زٕبلؼزِٚ ٓ١ل ٜفؼبٌ١خ اٌمبػ ٟا٦كاهٞ
ف٘ ٟنٖ اٌّّٙخ ٚرج١بْ ا٤شقبص اٌّؼٕ١خ ثبٌقطو اٌغيائ ٟفِ ٟغبي اٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ ٚرزجغ
وً اٌّواؽً اٌّّٙخ اٌزّ٠ ٟىٓ أْ ٠ظٙو فٙ١ب ٘نا اٌقطو ٘ٚنا ف ٟؽل مارٗ َ٠بُ٘ ف ٟاٌٛلب٠خ
ِٓ اٌفَبك  ِٓٚصّخ رغٕت ٘نا اٌقطو اٌّؾلق ف ٟاٌَّزمجًٌٙٚ ،نا اٌَجت أشؤب اٌ ٝاٌغوائُ
اٌز ٟرشىً ٘نا اٌقطو ؽَت لبٔ ْٛاٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ ٚلبِٔ ْٛىبفؾخ اٌفَبك ْ٤ٚ .اٌٙلف
 1ـ هٍبٌخ ِٕبلشخ ف ٟعبِؼخ اٌغيائو ،إٌَخ اٌغبِؼ١خ .6105 -6104
 2ـ هٍبٌخ ِٕبلشخ ف ٟعبِؼخ ٌِٛٛك ِؼّو ،ٞر١وٚ ٞىٍٕ ، ٚخ . 6103
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اٚ٤ي ِٓ اٌلهاٍخ وّب لٍٕب ٘ ٛاٌجؾش فٍ ٟجً إػبكح اٌزٛاىْ ث ٓ١اٌّظٍؾخ اٌؼبِخ ٚاٌّظٍؾخ
اٌقبطخ وبْ ٌياِب اٌزطوق اٌ ٝكٚه وً ِٓ اٌمبػ ٟا٦كاهٚ ٞاٌمبػ ٟاٌغيائ ٟف٘ ٟنا
اٌّغبي ْ٤ٚ ،اٌٙلف اٌضبٔ ٛ٘ ٟو١ف١خ رقٍ١ض ِّضً اٌّظٍؾخ اٌّزؼبللح ِٓ اٌشؼٛه ثبٌقطو
اٌغيائ ِٓٚ ٟصّخ إؽ٩ق ٠لٖ ٌٍؼًّ ثىً ؽو٠خ ف ٟؽلٚك ِب َّ٠ؼ ثٗ اٌمبٔ ْٛثغوع رؾم١ك
اٌّظٍؾخ اٌؼبِخ أطجؼ ِٓ اٌؼوٚه ٞاٌجؾش فٍ ٟجً ٚآٌ١بد رغٕت ٘نا اٌقطو ٚف٘ ٟنا ٌُ
ٔؾل ػٍِ ٝب رُ هطلٖ ِٓ آٌ١بد ِٓ ؽوف ِب ٍجمٕب ف٘ ٟنا اٌجؾش  ٌٛٚثطو٠مخ ِقزٍفخ ْ٤
اٌّٛػٛع ِؼجٛؽ ثٕظٛص لبٔ١ٔٛخ ّ٠ ٨ىٓ رغبٍ٘ٙبٌٚ ،ىٓ إما وبْ ٍجت رٕبٚي ٘نٖ ا١ٌ٢بد
ثبٌَٕجخ ٌغ١ؤب ِ٘ ٛؾبهثخ اٌفَبك فئْ ٍجت رٕبٌٕٚب ٌٕفٌ ا١ٌ٢بد ٘ ٛرغٕت اٌٛلٛع ف ٟاٌقطو
اٌغيائٚ ٟاٌَّبئٍخ اٌغيائ١خ ٍٛاء ثبٌَٕجخ ٌٍّٛظف أ ٚاٌّزؼبلل ِؼٗ ٚثبٌزبٌ ٟفلهاٍزٕب رٕلهط
ف ٟفبٔخ اٌٛلب٠خ ِٓ اٌفَبك أِب ِؾبهثخ اٌفَبك فِ ٛٙوؽٍخ ِزملِخ ػٓ ِٛػٛع اٌلهاٍخ ففٟ
٘نٖ اٌؾبٌخ ٠ىِّ ْٛضً اٌّظٍؾخ اٌّزؼبللح ٚهثّب اٌّزؼبلل ِؼٗ لل ٚلغ ف ٟاٌَّبئٍخ اٌغيائ١خ
ٚرأصو اٌّظٍؾخ اٌؼبِخ ٍٍجب عواء مٌه صبثذ ِ ٨ؾبٌخٚ ،إما وبٔذ اٌلهاٍز ٓ١اٌَبثمز ٓ١لل
رٛطً فٙ١ب اٌجبؽض ٓ١اٌ ٝرفش ٟاٌفَبك ف ٟاٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ ٚػلَ وفب٠خ ا١ٌ٢بد اٌّؼزّلح فٟ
ِىبفؾخ ٘نٖ اٌظب٘وح فئٕٔب ٔؼزمل ِٓ اٌجلا٠خ أْ آٌ١بد اٌٛلب٠خ ِٓ اٌفَبك رغٕجب ٌٍقطو اٌغيائٟ
وبف١خ ثشوؽ رفؼٍٙ١ب ف ٟاٌّ١لاْ ٚػٍٔ ٗ١ؾبٚي رج١بْ مٌه ف ٟاٌّٛػٛع.
ٚف ٟوً ا٤ؽٛاي إْ وً عل٠ل ف ٟاٌمبٔٔٚ ْٛمظل ٕ٘ب لبٔ ْٛاٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ
ٚرف٠ٛؼبد اٌّوفك اٌؼبَ اٌظبكه ؽل٠ضب ثبٌّوٍ َٛاٌوئبٍ ٟهلُ 55ـ 747ثزبه٠ـ
ٚ 7655/69/56لجٍٗ لبِٔ ْٛىبفؾخ اٌفَبك اٌّؼلي ٚاٌّزُّ ٠ىِ ْٛغبِ ٨ؾجنا ٌٍلهاٍخ
ٚاٌزّؾ١ض ِٓ عٛأت ِقزٍفخ ؽزٔ ٝظً إٌ ٝرؾل٠ل ِّ١يارٗ ٚإ٠غبث١برٗ ٍٍٚج١برٗ  ِٓٚصّخ
اٌلفغ ثٗ إٌ ٝاٌزغلك ٚاٌزغ١و فِ ٟؾبٌٚخ ٌٍٛطٛي إٌِ ٝب ٘ ٛأفؼً.
ٚرجؼب ٌٙنا اٌزمل٧ٌٚ ُ٠عبثخ ػٍ ٝا٦شىبٌ١خ اٌّطوٚؽخ ّ٠ىٓ رمَُ اٌلهاٍخ إٌ ٝعيئ:ٓ١
اٌجبة اٚ٤ي :أّ٘١خ اٌقطو اٌغيائ ٟف ٟإػبكح اٌزٛاىْ ث ٓ١اٌّظٍؾخ اٌقبطخ
ٚاٌّظٍؾخ اٌؼبِخ ٚكٚه اٌمؼبء ف ٟمٌه.
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اٌفظً اٚ٤ي :كٚه اٌمبػ ٟا٦كاه ٞف ٟإػبكح اٌزٛاىْ ث ٓ١اٌّظٍؾخ اٌقبطخ
ٚاٌّظٍؾخ اٌؼبِخ.
اٌفظً اٌضبٔ :ٟكٚه اٌمبػ ٟاٌغيائ ٟف ٟإػبكح اٌزٛاىْ ث ٓ١اٌّظٍؾخ اٌقبطخ
ٚاٌّظٍؾخ اٌؼبِخ.
اٌجبة اٌضبٔ :ٟرغٕت اٌقطو اٌغيائ ٟفِ ٟغبي اٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ
اٌفظً اٚ٤ي :اٌزىو ٌ٠اٌفؼبي ٌٍّجبكا اٌز ٟػٍ ٝأٍبٍٙب رجوَ اٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ ٚ
اٌزلاث١و اٌٛلبئ١خ.
اٌفظً اٌضبٔ :ٟاٌولبثخ اٌّبٌ١خ ػٍ ٝاٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ.
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الباب األول
أىمية الخطر الجزائي في إعادة التوازن بين

المصمحة الخاصة والمصمحة العامة ودور
القضاء في ذلك.
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الباب األول :أىمية الخطر الجزائي في إعادة التوازن بين المصمحة الخاصة
والمصمحة العامة ودور القضاء في ذلك.

يبلزـ الخطر الجزائي المصمحة المتعاقدة الممثمة بمكظفيف عاميف مف مرحمة تحضير

الصفقة كاعداد دفتر الشركط إلى اختيار طريقة التعاقد إلى اإلعبلف عف المنافسة كتمقي
عركض المتنافسيف إلى إجراء المنافسة كفتح األظرفة كمنح الصفقة ،كيستمر ىذا الياجس
حتى بعد مركرىا إلى مرحمة التنفيذ مما يتسبب في اختبلؿ التكازف بيف المصمحة الخاصة
التي يستيدفيا ممثؿ المصمحة المتعاقدة مكظفا كاف أك عكف عمكمي الذم ال يريد الكقكع
ضحية متابعة جزائية ج ارء عممو بمناسبة تحضير صفقة عمكمية أك إبراميا أك تنفيذىا كبيف
المصمحة العامة التي تستيدفيا المصمحة المتعاقدة ،كسعيا مف المشرع إليجاد تكازف بيف
المصمحتيف نص ألكؿ مرة في قانكف الصفقات العمكمية الصادر بالمرسكـ الرئاسي رقـ 10ػ

 236عمى الخطر الجزائي بمكجب المادة  61منو 1حيث إلى جانب الجزاءات اإلدارية

المتمثمة في فسخ الصفقة مف طرؼ المصمحة المتعاقدة كأخرل تكميمية تتمثؿ في إدراج
المتعاقد معو في قائمة المنع مف تقديـ العركض أشار الى جزاءات ذات طابع جزائي محتممة
جراء كؿ أفعاؿ أك مناكرات ترمي الى تقديـ مزية لعكف عمكمي بمناسبة تحضير صفقة أك
إبراـ صفقة أك ممحؽ أك مراقبة تنفيذ صفقة ،كاستمر النص عمى الخطر الجزائي بعد إلغاء
ىذا المرسكـ كتعكيضو بقانكف الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفؽ العاـ الصادر بالمرسكـ
الرئاسي رقـ  15ػ  247ضمف المادة  89منو كىذا بنصو عمى جزاءات إدارية تتمثؿ في
فسخ الصفقة مف طرؼ المصمحة المتعاقدة كاضافة جزاء إدارم قضائي لـ ينص عميو
المرسكـ السابؽ يتمثؿ في إلغاء الصفقة العمكمية المبرمة بصفة مخالفة لمقانكف إلى جانب
جزاءات جزائية محتممة بنفس الطريقة المنصكص عمييا في المرسكـ الممغى كىذا مايعبر
عميو في قانكف الفساد بجريمة منح امتيازات غير مبررة لمغير المعاقب عمييا بالمادة  26منو
كلكف المرسكـ رقـ 15ػ  247أشار أيضا الى خطر جزائي آخر يمكف أف يقع فيو مكظؼ في
1

ػ " دكف اإلخبلؿ بالمتابعات الجزائية كؿ مف يقكـ بأفعاؿ أك مناكرات ترمي الى تقديـ كعد لعكف عمكمي بمنح أك

تخصيص بصفة مباشرة أك غير مباشرة إما لنفسو أك لكياف آخر مكافأة أك امتياز ميما كانت طبيعتو بمناسبة تحضير
صفقة أك عقد أك ممحؽ أك التفاكض بشاف ذلؾ أك إبرامو أك تنفيذه مف شانو أف يشكؿ سببا كافيا إللغاء الصفقة أك العقد أك
الممحؽ المعني كمف شانو أيضا أف يككف سببا كافيا التخاذ أم تدبير ردعي آخر يمكف أف يصؿ حد التسجيؿ في قائمة

المتعامميف االقتصادييف الممنكعيف مف تقديـ عرض لمصفقات العمكمية كفسخ الصفقة"...
15

المصمحة المتعاقدة كيتمثؿ في تعارض المصالح أم تعارض مصمحتو الخاصة مع المصمحة
العامة كىك فعؿ معاقب عميو بالمادة  34مف قانكف مكافحة الفساد ،كمف خبلؿ ىذا الخطر
يتدخؿ القضاء إلعادة التكازف المفقكد بيف المصمحة الخاصة لممثؿ المصمحة المتعاقدة
كالمصمحة العامة التي تستيدفيا المصمحة المتعاقدة كفي ىذا الصدد نتساءؿ عف دكر كؿ
مف القضاء اإلدارم ك القضاء الجزائي في تحقيؽ ىذه الميمة الصعبة.
كماداـ ىذا الخطر يتمثؿ في مخالفات ذات طابع جزائي يبدك ميما تبياف حدكد
اختصاص القاضي اإلدارم قبؿ الخكض في دكر القاضي الجزائي ،كعميو حتى نبيف ىذا
دكر الخطر الجزائي في إعادة التكازف المفقكد يجدر بنا التطرؽ أكال الى دكر القاضي
اإلدارم كمدل فعاليتو لتحقيؽ ىذا اليدؼ كيبدك التطرؽ الى الطبيعة القانكنية لمصفقة كعقد
إدارم كمف ثمة تحديد االختصاص القضائي مسألة ميمة قبؿ الخكض في البت في
منازعات الصفقات العمكمية ،ثـ التطرؽ الى دكر القاضي الجزائي مف خبلؿ تبياف أىـ
األفعاؿ المجرمة المشكمة لجرائـ متعمقة بالصفقات العمكمية كالتي تتميز بنكع مف
الخصكصيات سكؼ نبينيا في سياؽ شرح أركاف كؿ جريمة عمى حدا ،كما نتطرؽ إلى
إجراءات سير الدعكل العمكمية في ىذه الجرائـ مبينيف خصائصيا المميزة في ىذا اإلطار
كعميو لف نفصؿ كثي ار في ىذه األخيرة كسكؼ نكتفي بإظيار ىذه الخصكصيات فقط .
نقسـ ىذا الباب إلى فصميف نتطرؽ في األكؿ إلى دكر القاضي اإلدارم في إعادة
التكازف بيف المصمحتيف المتناقضتيف ،كفي الفصؿ الثاني نتناكؿ الجرائـ المتعمقة بالصفقات
العمكمية كاجراءات سير الدعكل العمكمية المتعمقة بيذه الجرائـ.
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الفصل األول

دور القاضي اإلداري في إعادة التوازن بين
المصمحة الخاصة والمصمحة العامة

17

الفصل األول :دور القاضي اإلداري في إعادة التوازن بين المصمحة الخاصة
والمصمحة العامة:

يعد نص المشرع في قانكف الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفؽ العاـ رقـ  15ػ

 247عمى الخطر الجزائي ككسيمة إلعادة التكازف بيف المصمحة الخاصة لممثؿ المصمحة
المتعاقدة مكظفا كاف عندما يتعمؽ األمر بإدارة عمكمية أك عكف عمكمي عندما يتعمؽ األمر

بمؤسسة عمكمية غير خاضعة لمقانكف العاـ1أشار المشرع في المادة  89منو عمى نكعيف
مف ا لجزاءات منيا اإلدارية التي تكقعيا اإلدارة نفسيا تتمثؿ في فسخ الصفقة المخالفة لمقانكف
كالتي ثبت أف العكف العمكمي تعرض الى أفعاؿ أك مناكرات تتمثؿ في تقديـ مكافأة أك إمتياز
ميما كانت طبيعتو أك مجر كعد كىذا بمناسبة تحضير صفقة عمكمية أك ممحؽ أك إبراـ
صفقة أك تن فيذىا كجزاء آخر يتمثؿ في إلغاء الصفقة كمعمكـ أف اإللغاء عندما يتعمؽ بعقد
ذك طابع إدارم اختصاص أصيؿ لمقاضي اإلدارم ،2كأشار المشرع إلى جزاءات أخرل ذات
طابع جزائي تبعا لمتابعة جزائية محتممة ،كماداـ األمر يتعمؽ بأفعاؿ مجرمة بناءا عمى مبدأ
شرعية التجريـ كنظ ار الختصاص القاضي اإلدارم المحدد في قانكف اإلجراءات المدنية

كاإلدارية 3بالمادة  800كما بعدى ا فيبدك أف ىذا األخير غير معني بالبت في مثؿ ىذه
القضايا كىذا صحيح ألف دكر القاضي اإلدارم يتمحكر حكر إلغاء الصفقة المخالفة لمقانكف
أك الحكـ بالتعكيض كال يمكنو بالتالي الفصؿ في قضايا تنطكم عمى أفعاؿ مجرمة ،كعميو
نقكؿ أف القاضي اإلدارم يمكف أف يتدخؿ الحقا أم بعد قياـ المسؤكلية الجزائية لممثؿ
المصمحة المتعاقدة كربما شريكو المتعاقد معو كىذا بإلغاء كؿ صفقة ثبت أنيا أبرمة بصفة
مخالؼ لمقانكف حسب ما ىك منصكص عميو في المادة  89مف المرسكـ الرئاسي رقـ  15ػ
 .247كعميو نبحث في دكر القاضي اإلدارم كىك يستيدؼ إعادة ىذا التكازف المفقكد بيف
المصمحتيف كىؿ يكفؽ في ذلؾ أـ ال ،كفي السياؽ نتناكؿ أىـ اإلشكاليات المطركحة حكؿ
ىذه العممية كفي مقدمتيا تحديد مفيكـ كطبيعة الصفقة باعتبارىا عقد كالنتائج المترتبة عمى
1
2
3

ػ حسب المادة  06مف المرسكـ الرئاسي رقـ  15ػ  ،247مرجع سابؽ.
ػ نشير أف المادة  ،61مرسكـ رئاسي رقـ  10ػ  236الممغى لـ تنص عمى ىذا الجزاء كاكتفت بالفسخ اإلدارم.

ػ القانكف رقـ  08ػ  ،09المؤرخ في  15فبراير  ، 2008المتعمؽ بقانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية ،ج ر  ،عدد ، 21

الصادر بتاريخ . 2009/04/23
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ذلؾ ميما يخص تحديد االختصاص القضائي ،ككذا البحث في كيفية بت القاضي اإلدارم
في المنازعات المتعمقة بالصفقات العمكمية سكاء مف حيث مدل تكفر أركاف كشركط إبراـ
الصفقة العمكمية كفيما يتعمؽ بطرؽ إبراـ الصفقة ككذا تعاممو مع الصفقات العمكمية المبرمة
بصفة مخالفة لمقانكف كفي نفس الكقت تنفيذ محميا كترتيبيا آلثار قانكنية ك مالية.

19

المبحث األول :الطبيعة القانونية لمصفة العمومية
البحث في الطبيعة القانكنية لمصفقة العمكمية يقتضي التطرؽ الى مفيكميا كطرؽ

إبراميا ألف المتفؽ عميو أف الصفقة العمكمية مبدئيا ىي عقد إدارم يخضع لمقانكف العاـ،1
كتبعا لذلؾ يتحدد اختصاص القاضي الناضر في النزاع ،كمادمنا أماـ صفقة عمكمية فإف

المشرع حسـ ىذه اإلشكالية في قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية في المادة  800عندما
اعتمد عمى المعيار العضكم لتحديد اختصاص القاضي اإلدارم حيث يككف مختصا إذا كاف
أحد أطراؼ المنازعة شخص عمكمي مف بيف المذككريف في ىذه المادة ،أما بالنسبة
لم منازعات التي تتضمف صفقة عمكمية المصمحة المتعاقدة فييا مؤسسة عمكمية خاضعة
لم تشريع الذم يحكـ النشاط التجارم كالعممية ممكلة كميا أك جزئيا مف طرؼ الدكلة أك
الجماعات اإلقميمية حسب المادة  06مف المرسكـ رقـ  15ػ  247فإف العمبللقضائيمستق ار
عمى ككف اختصاص النظر في ىذا النزاع يرجع الى القاضي اإلدارم ،كما أف اختصاص
النظر في االسعجاؿ اإلدارم في مادة الصفقات العمكمية بصفة عامة ميما كاف أطراؼ
المنازعة يرجع الى القاضي اإلدارم حسب المادة  946كما بعدىا مف قانكف اإلجراءات

المدنية كاإلدارية 2كال يستساغ بالمرة أف يختص القاضي العادم بالفصؿ في جزء مف
منازعات الصفقات العمكمية كيختص القاضي اإلدارم بقضاء االستعجاؿ لنفس الصفقة.
كمف منطمؽ ككف الصفقة ركف مفترض في الجرائـ المرتبطة بالصفقات العمكمية فبعد
تأكد القاضي الجزائي مف تكافر صفة المكظؼ يتأكد مف الركف المفترض الثاني أم ىؿ نحف
أماـ صفقة عمكمية أـ أف األمر يتعمؽ عمى العمكـ بعقد إدارم أك عقد تجارم يخضع
ألحكاـ القانكف الخاص ،كلمكصكؿ إلى ذلؾ يجب عمى القاضي أك الباحث التدقيؽ في
المسألة .بالنسبة لمقاضي األمر يتعمؽ بحرية األشخاص كالماؿ العاـ ،كبالنسبة لمباحث
الخطأ يعني الخركج عف المكضكع.
كنشير إلى أف بحث القاضي في مدل ككننا أماـ صفقة عمكمية مف عدمو قد يشغمو
عف دكره األساسي المتمثؿ في البت في مكضكع النزاع إذا تعمؽ األمر بالقاضي اإلدارم
1

ػ عمار بكضياؼ ،شرح تنظيـ الصفقات العمكمية( ،كفؽ المرسكـ الرئاسي المؤرخ في  07أكتكبر  ،)2010جسكر لمنشر

كالتكزيع الجزائر ،الطبعة الثالثة ،سنة  ،2011ص .42

2ػ راجع المادة الفصؿ الخامس المادة  946كما بعدىا مف القانكف رقـ  08ػ  ، 09مرجع سابؽ.
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كبمحاربة الفساد المتفشي في ىذا المجاؿ إذا تعمؽ األمر بالقاضي الجزائي ،كيبدك أف
الغمكض الذم قد يكتنؼ بعض النصكص المنظمة لمصفقات العمكمية قد يتعب القاضي
اإلدارم ،أما بالنسبة لمقاضي الجزائي فإف عدـ تخصصو بمثؿ ىذه العقكد احد أسباب إنياؾ
قدراتو أثناء البحث في مككنات الجريمة ،كاذا كاف حاؿ القاضي ىكذا فاف كضع المتعاقد
معو يزداد ت عقيدا إذا كاف غير ممـ بكؿ الجكانب التنظيمية لمصفقات العمكمية ،كيزداد كضعو
سكءا إذا عممنا أف غمكض نصكص قانكف الصفقات العمكمية بالنسبة لو تقابمو قاعدة عامة

ىي ال عذر بجيؿ القانكف.1

كنظ ار ألىمية المكضكع كعبلقتو المباشرة مع مكضكع البحث سكؼ نستفيض فيو نكعا
ما ،كعميو سكؼ نحاكؿ البحث في مفيكـ الصفقة العمكمية في قانكف الصفقات العمكمية
أساسا كفي قانكف الكقاية مف الفساد كىذا مف خبلؿ التطرؽ (أكال) إلى تحديد مفيكـ الصفقة
العمكمية طبقا لممعيار العضكم كالمادم كالمالي كالشكمي ،ثـ نتطرؽ الى طرؽ إبراـ
الصفقات العمكمية مع البحث بشكؿ مستقؿ في التراضي كاستثناء عمى قاعدة طمب
العركض كما يطرحو مف إشكاليات(ثانيا).
المطمب األول :مفيوم الصفقة العمومية وفق معايير معتمدة
مبدئيا نقكؿ أف القانكف عادة ال يعرؼ النظـ التي يتناكليا تاركا ىذه الميمة لمفقو
كلكف بالنسبة لمصفقة العمكمية نبلحظ أف المشرع بادر بتعريفيا في مكضعيف ،كبالتالي

أصبح أمامنا مجمكعة مف التعاريؼ فقيية2كقانكنية يرجع إلييا القاضي اإلدارم إذا التبس
عميو األمر.
أما بالنسبة لمقاضي الجزائي ماداـ األمر يتعمؽ بالدعكل العمكمية فإنو يعتمد في
تحديد الطبيعة القانكنية لمعقد محؿ الدعكل عمى قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو كمعايير
معتمدة في قانكف الصفقات العمكمية عمى السكاء ،كقد جاء في المادة  02مف القانكف رقـ
 06ػ  01تحت"عنكاف المصطمحات" تعريؼ المكظؼ كلكف ال كجكد لتعريؼ الصفقة

1

Nicolas charrel, Marches et délégations de service public le risque pénal, Le Moniteur, paris
2011,p15
2
Marie Christine Rouault, Droit administratif, Gualino éditeur, paris 2005, pp311 338
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العمكمية ،فحسب المادة 101/26منو المتعمقة بجنحة منح امتيازات غير مبررة كسع المشرع
مفيكـ الصفقة العمكمية حيث تشمؿ الصفقة في حد ذاتيا ككذا الممحؽ الذم يتبع الصفقة
يبرـ بغرض تعديؿ مكضكع الخدمات المقدمة مف طرؼ المتعامؿ االقتصادم سكاء بالزيادة
أك اإلنقاص أك يبرـ بغرض تعديؿ بند أك بنكد في الصفقة ،الميـ أال يتـ المساس بجكىر
الصفقة كمكضكعيا األصمي كبطبيعة الحاؿ يككف ىذا االتفاؽ رضائي ،نبلحظ أف المشرع
في المادة المذككرة استعمؿ إلى جانب الصفقة كالممحؽ مصطمح العقد كمصطمح االتفاقية،
كمعمكـ أف الصفقة ىي في حد ذاتيا عقد كما يمكف أف تحمؿ معنى االتفاقية مادامت
الصفقة العمكمية تقكـ عمى ركف الرضا كاالتفاؽ بيف متعاقديف ىما المصمحة المتعاقدة كما
عبرت عمى ذلؾ المادة  06مف قانكف الصفقات رقـ  247-15كالمتعامؿ االقتصادم الفائز
بالصفقة ،كلكف في كؿ األحكاؿ يبقى ىذا العقد ذك طبيعة إدارية كما يحمؿ ذلؾ مف معنى

حسب الفقو كالقضاء اإلدارم ،2كعميو ما داـ المشرع جرـ كؿ االمتيازات التي يككف الغرض
منيا منح امتيازات غير مبررة لمغير سكاء تعمؽ األمر بعقد أك اتفاقية أك صفقة أك ممحؽ
يككف قد كسع في مككنات الركف المادم لمجريمة كأصبحت المادة  1/26تشمؿ الصفقة
كالممحؽ كعمى أم عقد إدارم آخر يمكف أف تبرمو المصمحة المتعاقدة كإدارة عامة بالمفيكـ
الكاسع حتى كلك لـ تكف صفقة خاضعة ألحكاـ قانكف الصفقات العمكمية.
كحسب المادة  02مف المرسكـ الرئاسي رقـ  247-15الصفقة العمكمية"عقد مكتكب
في مفيكـ التشريع المعمكؿ بو ،تبرـ كفؽ الشركط المنصكص عمييا في ىذا المرسكـ لتمبية
حاجات المصمحة المتعاقدة في مجاؿ األشغاؿ العامة كالمكازـ كالخدمات كالدراسات" ،لمكىمة
األكلى يبدك لنا أف ىذا التعريؼ كافي لتحديد الصفقة العمكمية كلكف المشرع في الحقيقة
أىمؿ عناصر ميمة أال كىي القيمة المالية لمعقد أك المشركع ،كما أنو لـ يفصؿ في طبيعة
الجية المتعاقدة التي تككف ممزمة بإبراـ صفقة كالخضكع بالتالي لقانكف الصفقات العمكمية
كاكتفى في آخر المادة  02بذكر المصمحة المتعاقدة عمى العمكـ ،مع العمـ أنو ال تأثير
لصفة المتعاقد معو في تحديد طبيعة العقد اإلدارم كلكف بالنسبة لممصمحة المتعاقدة تككف
لطبيعتيا اثر بالغ في تحديد نكع ىذا العقد كىذه العناصر المميزة لمصفقة العمكمية نجدىا
 1ػ راجع المادة  ،26مف القانكف رقـ  06ػ  ، 01مرجع سابؽ
2
Yves Gaudemet , Traite de droit administratif, Tome 1 , droit administratif général, édition
Delta, 16 édition, paris 2002, pp696 704
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متفرقة في قانكف الصفقات العمكمية ،كما ال يفكتنا التذكير بأف الصفقة العمكمية تأخذ عدة
أشكاؿ كىي أيضا مف خصكصيات ىذا العقد كأحد العناصر الميمة في تحديد خصائصو،
كبالتالي لمكقكؼ عمى مفيكـ دقيؽ لمصفقة العمكمية عمينا تجميع كؿ ىذه العناصر.
الفرع األول :مفيوم الصفقة العمومية وفقا لممعيار العضوي

حسب المادة  06مف قانكف الصفقات رقـ  247-15نككف بصدد صفقة عمكمية إذا
تعمؽ األمر بنفقات أشخاص عمكمية محددة عمى سبيؿ الحصر كىذا ما يعبر عميو بالمعيار
العضكم لتحديد نكع العقد ،المبلحظ عمى ىذه الجيات المسماة في صمب قانكف الصفقات
"المصمحة المتعاقدة" أف منيا مف ال يتميز بالطابع اإلدارم كرغـ ذلؾ تخضع لقانكف
الصفقات العمكمية ،كالمبلحظة الثانية أف المشرع كسع قائمة األشخاص الخاضعة لقانكف
الصفقات رقـ 15ػ 247بالمقارنة مع قكانيف سابقة منظمة لمصفقات العمكمية كالسيما
المرسكـ الرئاسي رقـ  250-02كقبمو المرسكـ رقـ  ،434-91كلمتفصيؿ أكثر في مفيكـ
الصفقة العمكمية يجب التطرؽ إلى ىذه األشخاص المذككرة في المادة  06بالشرح الكجيز.
أوال :الدولة

يقصد بالدكلة بالمفيكـ الضيؽ أم السمطة المركزية كليس بالمفيكـ الكاسع المعركؼ

في القانكف الدستكرم1،كيندرج تحت مفيكـ الدكلة أم السمطة المركزية الك ازرات كمصالحيا

الخارجية بالكاليات أم المديريات الكالئية ،ككذا األمانة العامة لرئاسة الجميكرية كاألمانة
العامة لرئاسة الحككمة ،كبصفة عامة كؿ إدارة مركزية غير متمتعة بالشخصية المعنكية
تندرج تحت مفيكـ الدكلة أم السمطة المركزية ،كعميو كؿ الك ازرات كالمديريات المحمية
تخضع لقانكف الصفقات العمكمية كفقا لممادة  06مف القانكف رقـ .247-15
ثانيا:الجماعات اإلقميمية ،الوالية والبمدية
الكالية ىي مجمكعة إقميمية محمية تتمتع بالشخصية المعنكية كىي مقاطعة لمدكلة

تحدث بمكجب قانكف2،يقصد أيضا بالكالية كشخص معنكم عاـ كؿ ىيئاتيا كمصالحيا
1

ػ مسعكد شييكب ،المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية ،نظرية االختصاص ،الجزء الثالث ،ديكاف المطبكعات الجامعية

2

ػ القانكف رقـ 12ػ  ، 07المؤرخ في  12فيفرم  ،2012يتعمؽ بالكالية  ،ج ر ،عدد  ،12صادر بتاريخ .2012/02/29

الجزائر ،1999ص .357
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الداخمية سكاء المجمس الشعبي الكالئي كلجانو أك أجيزتو التنفيذية الكالي كمصالحو اإلدارية
ككذا الدائرة.
البمدية ىي مجمكعة إقميمية قاعدية لمدكلة تتمتع بالشخصية المعنكية كالذمة المالية

المستقمة تستحدث أيضا بمكجب قانكف1،يقصد أيضا بالبمدية مجمسيا التداكلي المجمس
الشعبي البمدم كرئيسو ككؿ مصالحيا اإلدارية كلجانيا.
ثالثا:المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري
ىي مؤسسات تمارس نشاطا إداريا تتخذىا الدكلة كالجماعات المحمية اإلقميمية
ككسيمة إلدارة مرافقيا العمكمية ،قد تككف ىذه المؤسسات ذات طابع كطني أك ذات طابع
محمي كىي تتمتع بالشخصية المعنكية كاالستقبلؿ المالي كما تتمتع ببعض مظاىر السمطة
العامة ،كمف أمثمة ىذه المؤسسات الككالة الكطنية لتطكير االستثمار.
رابعا:المؤسسات العمومية الخاضعة لمتشريع الذي يحكم النشاط التجاري

كىذا عندما تكمؼ بإنجاز عممية ممكلة كميا أك جزئيا بمساىمة مؤقتة أك نيائية مف

الدكلة أك مف الجماعات اإلقميمية ،كماداـ قانكف الصفقات العمكمية رقـ  247-15يستعمؿ
ىذه العبارة العامة فاف كؿ مؤسسة عمكمية تمارس نشاطا ذك طابع تجارم كتخضع بالتالي
لمقانكف التجارم تدخؿ تحت ىذا البند ،كىذه التسمية تشمؿ كؿ المؤسسات العمكمية ذات
الطابع الصناعي كالتجارم ككؿ المؤسسات العمكمية االقتصادية بشرط أف تككف العممية
محؿ العقد ممكلة بصفة كمية أك بصفة نيائية مف قبؿ الدكلة أك الجماعات المحمية.
مقارنة المادة  06مف قانكف الصفقات رقـ  247-15مع المادة  02مف قانكف
الصفقات رقـ  236-10يتركنا نستنتج أف المشرع في المادة  06استثنى كؿ مف مراكز
البحث كالتنمية كالمؤسسات العمكمية الخصكصية ذات الطابع العممي كالتكنكلكجي
كالمؤسسات العمكمية ذات الطابع العممي كالثقافي كالميني مف أحكاـ قانكف الصفقات
العمكمية كىذا خبلفا لما كاف منصكص عميو في المادة  02مف األمر رقـ 236-10
الممغى كىذا راجع إلى عدـ خضكع ىذه الييئات إلى القانكف التجارم كما رأينا سابقا ،كىذا
يعني أف المشرع بعد صدكر مرسكـ  15ػ  247كسع مف نطاؽ تنظيـ الصفقات إلى
أشخاص لـ يكف ينص عمييا في قانكف الصفقات الصادر بالمرسكـ الرئاسي -02
1

ػ القانكف رقـ  11ػ  ،10مؤرخ في  22يكليك  ، 2011يتعمؽ بالبمدية  ،ج ر  ،عدد  ،37صادر بتاريخ .2011/07/03
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1250كخاصة المؤسسات العمكمية االقتصادية حسب المادة  02منو ،كمف جية أخرل
قمص ىذا النطاؽ بالمقارنة مع قانكف الصفقات رقـ  236-10عندما أعفى الييئات ذات
الطابع العممي كالثقافي كالميني مف أحكاـ قانكف الصفقات العمكمية،كتناكؿ أشخاص معنية
بقانكف الصفقات العمكمية دكف ذكرىا صراحة كلكف كفؽ قاعدة عامة مقترنة بشرط ،أم
خضكع ىذه المؤسسات لمقانكف التجارم بشرط أف تككف العممية ممكلة كميا أك جزئيا
بمساىمة مؤقتة أك نيائية مف الدكلة أك الجماعات اإلقميمية ،كعميو يجدر بنا التطرؽ إلى
مفيكـ مؤسسات معنية ضمنيا بقانكف الصفقات العمكمية.
 )1المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري:
ىي مرافؽ عمكمية مكضكع نشاطيا ذك طابع تجارم كصناعي تتخذىا الدكلة ك
الجماعات المحمية ككسيمة إلدارة مرافقيا ذات الطابع التجارم كالصناعي ،كما دامت ىذه
المؤسسات تابعة لمدكلة أك لمجماعة المحمية كنشاطيا ذك طابع تجارم كصناعي فإنيا
تخضع ألحكاـ القانكف العاـ كالقانكف الخاص في نفس الكقت كؿ في نطاقو المحدد.
مبدئيا يبدك لمكىمة األكلى أف ىذه المؤسسات غير معنية بقانكف الصفقات العمكمية
كلكنيا تصبح معنية بأحكامو في حالة انجاز عممية ممكلة كميا أك جزئيا بمساىمة مؤقتة أك
نيائية مف الدكلة أك الجماعات اإلقميمية ،كلما أخضع المشرع ىذا النكع مف المؤسسات
لقانكف ال صفقات الذم مف المفركض يطبؽ عمى اإلدارات العمكمية يككف قد خالؼ القاعدة
العامة كسبب ىذا الحكـ الخاص ككف ىذه المؤسسات ذات الطابع الصناعي كالتجارم
تستعمؿ كتسير الماؿ العاـ كاخضاعيا لقانكف الصفقات العمكمية جاء مف قبيؿ مراقبة الماؿ
العاـ ليس إال.

1

ػ المرسكـ الرئاسي رقـ  02ػ  ،250المؤرخ في  24يكليك  ،2002المتعمؽ بالصفقات العمكمية ،ج ر ،عدد  ،52الصادر

بتاريخ  24يكليك (2002ممغى).
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 )2المؤسسات العمومية االقتصادية:
نجد تعريؼ ىذا النكع مف المؤسسات في المادة  02مف القانكف رقـ  88ػ 04

1

المعدؿ كالمتمـ لؤلمر رقـ  75ػ 59المتضمف القانكف التجارم كالمحدد لمقكاعد الخاصة
المطبقة عمى المؤسسات العمكمية االقتصادية كىذا كما يمي"المؤسسات العمكمية االقتصادية
أشخاص معنكية تخضع لقكاعد القانكف التجارم كتؤسس ىذه المؤسسات في شكؿ شركة
مساىمة أك في شكؿ شركة محدكدة المسؤكلية" ،كعميو تككف ليذا النكع مف المؤسسات أجيزة
تسيير خاصة بيا عمى شاكمة شركات األمكاؿ ىي الجمعية العامة كمجمس اإلدارة كالرئيس
المدير العاـ ،كما يميز ىذا النكع مف المؤسسات عف سابقاتيا تأسيسيا في شكؿ شركة أمكاؿ
تخضع لمقانكف الخاص أم القانكف التجارم ،كماداـ رأسماليا ممؾ لمدكلة أم ماؿ عاـ
تخضع أيضا لمقانكف العاـ في ىذا الجانب كخاصة فيما يتعمؽ بالمحاسبة العمكمية ،كبالتالي
يبدك أف الشرط األكؿ الكارد في المادة  06مف قانكف الصفقات العمكمية رقـ 15ػ 247
متكفر كاذا اقترف مع الشرط الكاقؼ الثاني كىك حالة انجاز عممية ممكلة كميا أك جزئيا
بمساىمة مؤقتة أك نيائية مف الدكلة أك الجماعات اإلقميمية تككف المؤسسات العمكمية
االقتصادية خاضعة بالنسبة ليذا المشركع فقط لقانكف الصفقات العمكمية ،كيبقى اإلشكاؿ
المطركح ىك االختصاص القضائي فبيف القضاء العادم كاإلدارم مف يختص بمنازعات ىذه
المؤسسات السيما كأف المشرع اعتمد في قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية عمى المعيار

العضكم حسب المادة  800منو ،2عمى خبلؼ الدعكل العمكمية التي ال تطرح أم إشكاؿ
في ما يخص االختصاص النكعي المنظـ بقانكف اإلجراءات الجزائية أمر .155-66
كرد أيضا في المادة  07مف المرسكـ الرئاسي  247-15استثناء في الفقرة األكلى
منيا مفاده أف العقكد اإلدارية المبرمة بيف الييئات كاإلدارات العمكمية كالمؤسسات العمكمية
ذات الطابع اإلدارم فيما بينيا ال تخضع ألحكاـ قانكف الصفقات العمكمية ،كالمبلحظ أف
المشرع تدارؾ النقص كالغمكض الذم كاف مسجبل عمى نفس االستثناء في قانكف الصفقات
1

ػ القانكف رقـ  88ػ  ،04المؤرخ في  12يناير  ،1988يعدؿ كيتمـ األمر رقـ  75ػ  ،59المؤرخ في ،1975/09/26

المتضمف القانكف التجارم ،يحدد القكاعد الخاصة المطبقة عمى المؤسسات العمكمية االقتصادية ،ج ر ،عدد  ،02الصادر
بتاريخ .1988/01/13
2

ػ القانكف رقـ  08ػ  ، 09المؤرخ في  ،2009/02/25المتضمف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية  ،ج ر ف عدد ،21

الصادر بتاريخ .2009/04/23
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السابؽ رقـ  10ػ  236المادة  02منو حيث كاف بنص عمى استثناء العقكد المبرمة بيف
إدارتيف عمكميتيف كما بتضمف ذلؾ مف غمكض حيث كاف السؤاؿ المطركح ىك ما المقصكد
باإلدارة العمكمية في ىذه الفقرة ىؿ يقصد بيا اإلدارة العمكمية بالمفيكـ الضيؽ المنصكص
عميو في البند  05مف المادة  02مف المرسكـ 10ػ  236كفي ىذه الحالة ىؿ تعفى ىذه
الييئات فقط مف أحكاـ قانكف الصفقات العمكمية أـ المقصكد باالستثناء كؿ اإلدارات
العمكمية بالمفيكـ الكاسع ،أما في ضؿ قانكف الصفقات السارم رقـ 15ػ 247فيبدك أف ىذا
الغمكض قد زاؿ بعد إعادة صياغة مضمكف االستثناء بنكع مف التفصيؿ كبالتالي تستثنى مف
أحكاـ قانكف الصفقات العمكمية العقكد المبرمة بيف كاليتيف أك بمديتيف أك بيف ىيئتيف
مستقمتيف باعتبار الكالية كالبمدية أيضا إدارة عمكمية.
الفرع الثاني:مفيوم الصفقة العمومية باالعتماد عمى المعيار الموضوعي(المادي)
حدد المشرع في قانكف الصفقات رقـ  247-15نطاؽ العمميات المتعمقة بمكضكع
الصفقة عمى سبيؿ الحصر كىذا ما يعبر عميو بالمعيار المكضكعي لتحديد مفيكـ الصفقة
كىكذا نككف أماـ صفقة تخضع لقانكف الصفقات العمكمية إذا تعمقت بإنجاز أشغاؿ أك اقتناء
لكازـ أك إنجاز دراسات أك تقديـ خدمات حسب المادة  02مف المرسكـ رقـ 247-15

1

"الصفقة العمكمية عقد مكتكب في مفيكـ التشريع المعمكؿ بو ،تبرـ بمقابؿ مع متعامميف
اقتصادييف كفؽ الشركط المنصكص عمييا في ىذا المرسكـ ،لتمبية حاجات المصمحة
المتعاقدة في مجاؿ األشغاؿ كالمكازـ كالخدمات كالدراسات" ،كحسب المادة  29مف نفس
المرسكـ تشمؿ الصفقة العمكمية إحدل العمميات التالية:إنجاز األشغاؿ ،اقتناء المكازـ ،إنجاز
الدراسات تقديـ الخدمات ،كعميو سكؼ نتناكؿ ىذه العقكد بالشرح الكجيز.
أوال :الصفقة العمومية لؤلشغال
يعبر عمييا الفقو كالقضاء اإلدارييف بعقد األشغاؿ العامة مع المبلحظ أف المشرع في المادة
 02المرسكـ رقـ  247-15لـ يكرد عبارة "عامة" ،كرغـ ذلؾ فإف األشغاؿ المتعاقد حكليا
1

ػ أعاد المشرع صياغة تعريؼ الصفقة العمكمية في المادة  02مف المرسكـ الرئاسي رقـ  15ػ  ، 247التي تقابؿ المادة

 04مف قانكف الصفقات السابؽ رقـ  10ػ  ، 236التي كانت تعرؼ الصفقة العمكمية كما يمي "الصفقة العمكمية عقكد

مكتكبة في مفيكـ التشريع المعمكؿ بو  ،تبرـ كفؽ الشركط المنصكص عمييا في ىذا المرسكـ قصد انجاز األشغاؿ ك اقتناء

المكازـ ك الخدمات ك الدراسات" .
27

ذات طابع عمكمي كىذا ما يجعؿ العقد إدارم.
مبدئيا نقكؿ أف المشرع بصفة عامة ال يعرؼ العقكد التي يتناكليا بالتنظيـ تاركا
الميمة لمفقو كالقضاء ،كلكف المشرع الجزائرم في المادة  29األمر رقـ  247-15حاكؿ
تعريؼ عقد األشغاؿ ،كسكؼ نتطرؽ إليو بعد أف ننكه إلى أف الفقو كالقضاء مختمؼ حكؿ
تعريؼ ىذا النكع مف العقكد.

ففي تعريؼ أكرده األستاذ سميماف الطماكم 1عقد األشغاؿ العامة ىك" اتفاؽ بيف

اإلدارة كأحد األفراد ،أك الشركات بقصد القياـ ببناء أك ترميـ أك صيانة عقار لحساب شخص
معنكم عاـ بقصد تحقيؽ منفعة عامة ،نظير مقابؿ متفؽ عميو كفقا لمشركط الكاردة في
العقد" ،كىك تعريؼ يقترب لذلؾ الذم صاغتو محكمة القضاء اإلدارم المصرية.
أما قانكف الصفقات رقـ 247-15فقد حاكؿ تعريؼ عقد إنجاز األشغاؿ في المادة
 3/29منو بأىدافيا كما يمي...." :تيدؼ الصفقة العمكمية لؤلشغاؿ إلى إنجاز منشأة أك
أشغاؿ بناء أك ىندسة مدنية مف طرؼ مقاكؿ ،في ظؿ احتراـ الحاجات التي تحددىا
المصمحة المتعاقدة صاحبة المشركع ،كتعتبر المنشأة مجمكعة مف أشغاؿ البناء أك اليندسة
المدنية التي تستكفي نتيجتيا كظيفة اقتصادية أك تقنية .
تشمؿ الصفقة العمكمية لؤلشغاؿ بناء أك تجديد أك صيانة أك تأىيؿ أك تييئة أك ترميـ
أك إصبلح أك تدعيـ أك ىدـ منشأة أك جزء منيا بما في ذلؾ التجييزات المرتبطة بيا
الضركرية الستغبلليا"...

2

كعميو حسب التعاريؼ التي أكردىا الفقو ككذا القضاء اإلدارم الفرنسي كمف سار في
فمكو كالقضاء المصرم يمكف أف نستخمص عناصر رئيسية يقكـ عمييا عقد األشغاؿ العامة
بالنسبة لمعناصر التي تشترؾ فييا التعاريؼ الفقيية كالقضائية لعقد األشغاؿ العامة ىي:
 ي نصب مكضكع عقد األشغاؿ (العامة) دائما عمى عقار كبمقابؿ سكاء تعمؽ األمر بالبناءأك الترميـ أك غير ذلؾ ،الميـ أف يككف المشركع متعمؽ مثبل بشؽ طريؽ أك ترميمو ،أك بناء
سكنات أك سد أك غير ذلؾ.
 أف تككف األشغاؿ المتفؽ عمييا مع المصمحة المتعاقدة كشخص معنكم عاـ ،أم إدارة1
2

ػ سميماف الطماكم  ،األسس العامة لمعقد اإلدارم  ،دراسة مقارنة ،دار الفكر العربي  ،القاىرة  ،2008ص .122
ػ المادة  ،29مرسكـ رئاسي رقـ  15ػ  ،247مرجع سابؽ.
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عمكمية أك إدارة محمية ،كحسب القضاء الفرنسي ال ييـ أف يككف العقار محؿ األشغاؿ ممؾ
لئلدارة الميـ أف يبرـ العقد معيا كاألشغاؿ تككف لمصمحتيا.
 أف يككف اليدؼ مف ىذه األشغاؿ تحقيؽ المنفعة العامة.أما فيما يخص مناقشة التعريؼ الذم أكرده المشرع في قانكف الصفقات العمكمية
الصادر باألمر رقـ  247-15فيمكف أف نسجؿ عميو المبلحظات التالية:
 )1المبلحظة األولى :تدارؾ المشرع النقص الذم كاف مسجؿ في نص المادة

2/13

1

قانكف 236/10عندما أضاؼ عبارة "العمكمية" في المادة  29مف قانكف الصفقات

رقـ  247/15يمكف القكؿ أف سقكط عبارة "العمكمية" مف التعريؼ لو أثر سمبي عمى مفيكـ
ىذا النكع مف العقكد فاألشغاؿ المتفؽ عمييا ذات طابع عمكمي بالفعؿ ألنيا تستيدؼ
المصمحة العامة حتى كلك كانت المصمحة المتعاقدة خاضعة لمقانكف الخاص.
 )2المبلحظة الثانية :تعريؼ المشرع لعقد األشغاؿ في المادة  29لـ يبنى عمى

مقكمات العقد أك الصفقة في جكىرىا بؿ جاء كفؽ ىدؼ العقد كىذا كاضح مف خبلؿ بداية

الفقرة  ..."3تيدؼ الصفقة العمكمية لؤلشغاؿ.2"...

 )3المبلحظة الثالثة :مف خبلؿ الصياغة المعتمدة أدمج المشرع في المادة 4/29

مف المرسكـ  247-15بيف عقد األشغاؿ الذم يقع عمى عقار كعقد التجييزات أم تكريد
سمع كتجييزات الذم يقع عمى منقكؿ رغـ ككنو عقد مستقؿ عف عقد األشغاؿ.
كلكف اإلشكاالت التي كانت تقع كتعرض عمى القضاء كمف بينو القضاء المصرم
بحكـ تشابو صياغة النصكص تداركيا المشرع في قانكف الصفقات عندما نص في الفقرة 05
المادة  29محؿ الدراسة كاعتبر أنو "إذا تـ النص عمى تقديـ خدمات في الصفقة كلـ تتجاكز
مبالغيا قيمة األشغاؿ فإف الصفقة تككف صفقة أشغاؿ" ،كالعكس صحيح في الفقرة المكالية
بعد الفقرة التي عرؼ فييا المشرع صفقة المكازـ أم أنو إذا كانت قيمة األشغاؿ أقؿ مف قيمة
المكازـ كانت الصفقة صفقة لكازـ ،أم أف المشرع اعتمد عمى قيمة كؿ شؽ في الصفقة
لتحديد نكع الصفقة المختمطة برمتيا .ككذلؾ فيما يخص اإلجراءات فإف المسألة ال تطرح أم
إشكاؿ ألف المشرع ساكل بيف الحد األدنى إلبراـ صفقة األشغاؿ أك المكازـ بمبمغ
1
2

ػ كردة المادة  2/13مف المرسكـ رقـ  10ػ  236ىكذا "...تستيدؼ صفقة األشغاؿ إلى "...
ػ المادة  ،3/29المرسكـ رقـ  15ػ  ،247مرجع سابؽ.
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12.000.000دج لكبلىما حسب المادة  13مف األمر رقـ .247-15
ثانيا :الصفقة العمومية لموازم
يعبر عمييا أيضا بعقد التكريد كيعرفو الفقو بأنو "اتفاؽ بيف شخص معنكم مف
أشخاص القانكف العاـ كفرد أك شركة يتعيد بمقتضاه الفرد أك الشركة بتكريد منقكالت
لمشخص المعنكم الزمة لمرفؽ عاـ مقابؿ ثمف معيف".

1

كحسب قانكف الصفقات العمكمية رقـ  247-15فإف الصفقة العمكمية لمكازـ كما
عبرت عمييا المادة  29الفقرة  06ىي "تيدؼ الصفقة العمكمية لمكازـ إلى اقتناء أك إيجار أك
بيع باإليجار بخيار أك بدكف خيار الشراء مف طرؼ المصمحة المتعاقدة لعتاد أك مكاد ميما
كاف شكميا مكجية لتمبية الحاج ات المتصمة بنشاطيا لدل مكرد ،"...كتبدك صياغة تختمؼ

نكعا ما عف صياغة المادة  6/13مرسكـ  2،236-10كبالتالي يمكف أف نسجؿ بعض
المبلحظات حكؿ ىذا التعريؼ كما يمي:
 -1مرة أخرل يعرؼ المشرع ىذا النكع مف الصفقات باليدؼ كما فعؿ مع صفقة األشغاؿ
العمكمية.
 -2أطراؼ صفقة المكازـ ىما المصمحة المتعاقدة كالمكرد الذم يمتزـ بتكريد عتاد أك مكاد
منقكلة أك إيجارىا لفائدة المصمحة المتعاقدة كعميو فمحؿ صفقة المكازـ دائما منقكؿ.
 -3يمكف أف تككف ىذه المنقكالت المكردة جديدة أك مستعممة كفي ىذه الحالة يتعيد المكرد
بضماف مدة استعماليا تطبيقا لؤلحكاـ العامة ذات الصمة.
ثالثا :الصفقة العمومية لمدراسات
في المادة  10/29مف المرسكـ رقـ 15ػ 247أعاد المشرع صياغة تعريؼ ىذا النكع
مف الصفقات بصفة مخالفة لمتعريؼ الكارد في المادة  13مف المرسكـ  236-10كما يمي
"تيدؼ الصفقة العمكمية لمدراسات إلى إنجاز خدمات فكرية.
تشمؿ الصفقة العمكمية لمدراسات عند إبراـ صفقة أشغاؿ السيما ميمات المراقبة

1

ػ عبد الغاني بسيكني عبد اهلل  ،القانكف اإلدارم  ،األسس كمبادئ القانكف اإلدارم كتطبيقيا في مصر ،دراسة مقارنة،

2

ػ المادة  ،29المرسكـ رقـ  15ػ  ،247مرجع سابؽ.

منشأة المعارؼ اإلسكندرية  ،1991ص.70
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التقنية ،1"...كعميو يمكف أف نسجؿ بعض المبلحظات حكؿ ىذا التعريؼ كما يمي:
 -1أضاؼ المشرع عبارة "عمكمية" لتعريؼ ىذه الصفقة كما فعؿ مع سابقاتيا.
 -2أكد قانكف الصفقات العمكمية رقـ 15ػ 247عمى أف صفقة إنجاز الدراسات ىي عقد
مستقؿ عف صفقة تقديـ الخدمات ،كىك نفس التكجو الذم ذىب إليو قانكف الصفقات السابؽ
الممغى رقـ 10ػ 236ألف قانكف الصفقات الصادر بالمرسكـ التنفيذم رقـ  434-91كاف
يدمج صفقة الدراسات بصفقة الخدمات في صفقة كاحدة منظمة بأحكاـ.
 -3اعتمد المشرع لتعريؼ الصفقة العمكمية لمدراسات عمى تبياف مشتمبلت الصفقة إلى
جانب االعتماد عمى تعريفيا باليدؼ كما فعؿ في األمر رقـ 10ػ  236في المادة  13الفقرة
 07صفقة إنجاز الدراسات ىي "تيدؼ صفقة الدراسات إلى القياـ بدراسات نضج كاحتماالت
تنفيذ مشاريع أك برامج تجييزات عمكمية لضماف أمف شركط إنجازىا ك/أك استغبلليا" ،أما
عف محؿ ىذه الصفقة في حالة ارتباطيا بصفقة أشغاؿ فتككف بيدؼ المراقبة التقنية أك
الجيكتقنية أك اإلش ارؼ عمى األشغاؿ.
رابعا :الصفقة العمومية لمخدمات
يتميز محؿ ىذا النكع مف الصفقات بنطاقو الكاسع ليذا نجد أف التعاريؼ الفقيية ليذا
العقد تتسـ بالعمكمية كلكنيا تبلمس عناصره األساسية ،حيث كرد تعريؼ في مرجع األستاذ
لباد لعقد اقتناء الخدمات كما يمي" إنفاؽ بمقتضاه يقدـ أحد األفراد أك الشركات خدمات

لشخص معنكم عمكمي كيمتزـ ىذا األخير بدفع مقابؿ" 2.كحسب الفقو الفرنسي يمكف
تصنيؼ الخدمات المقدمة لممصمحة المتعاقدة إلى  03أنكاع خدمات جارية عادية مثؿ
التنظيؼ كالحراسة ،النكع الثاني ىي خدمات النقؿ سكاء نقؿ البضائع أك انتقاؿ األشخاص،
كالنكع الثالث يتعمؽ بالخدمات الذىنية أك الفكرية التي تستمزـ كفاءات عممية أك تقنية

بمكاصفات احترافية عالية في التخصص.3

أما قانكف الصفقات العمكمية الصادر بالمرسكـ رقـ  247-15في مادتو  29فقد
عرؼ ىذا النكع مف الصفقات باليدؼ كبمفيكـ المخالفة في نفس الكقت كما يمي" تيدؼ
1

ػ المادة  ،29المرسكـ الرئاسي رقـ  15ػ  ،247مرجع سابؽ.

3

ػ أنظر ضحكم المسعكد ،مرجع سابؽ ،ص .51

2

ػ ناصر لباد ،القانكف اإلدارم ،الجزء األكؿ  ،النشاط اإلدارم  ،الناشر لباد ،ط  ،2004ص .400
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الصفقة العمكمية لمخدمات المبرمة مع متعيد خدمات إلى إنجاز أك تقديـ خدمات ،كىي

صفقة عمكمية تختمؼ عف صفقات األشغاؿ أك المكازـ أك الدراسات" 1كبالنسبة لؤلمر رقـ
10ػ  236فقد عرفيا مباشرة بمفيكـ المخالفة ىكذا" ،صفقة تقديـ الخدمات ىي كؿ صفقة

تختمؼ عف صفقات األشغاؿ أك المكازـ أك الدراسات" ،2كتبعا لذلؾ يمكف أف نسجؿ
المبلحظات التالية:
 -1أضاؼ المشرع لمتعريؼ عبارة "عمكمية" ،كاعتمد في ذلؾ أيضا عمى اليدؼ ك"مفيكـ
المخالفة" في نفس الكقت.
 -2إف ىذا النكع مف الصفقات يتككف مف طرفيف أك أطراؼ ،الطرؼ األكؿ ىك المصمحة
المتعاقدة حسب المادة  06مف األمر  ،247-15كالطرؼ الثاني ىك شخص طبيعي أك
معنكم يعبر عميو في المادة  13/29بمتعيد خدمات يمتزـ بتقديـ خدمة يتفؽ عمييا في العقد
المكتكب مقابؿ أجر أك ثمف.
الفرع الثالث :مفيوم الصفقات العمومية وفقا لممعيار المالي
ال تكفي المفاىيـ السابقة لمفصؿ في إشكالية ىؿ نحف أماـ صفقة عمكمية تخضع
لقانكف الصفقات العمكمية أـ ال بؿ يجب أف نرجع إلى القيمة المالية لمعقد أك الطمب كما
يعبر عميو في المادة  13مرسكـ  ،247-15كعميو بعد قراءة المادة  06مع المادة  13منو
يمكف أف نقكؿ أف تحديد الصفقة العمكمية كفقا لممعيار المالي يمكف أف تقسـ إلى قسميف:
 إذا كانت المصمحة المتعاقدة جية إدارية خاضعة لمقانكف العاـ فإف تحديد الصفقةيككف باالعتماد عمى القيمة المالية لمعقد المتضمف نفقات عمكمية حسب المادة .13
 أما إذا كانت المصمحة المتعاقدة شخص معنكم خاضع لمقانكف الخاص مف بيفالمنصكص عمييـ في الفقرة األخيرة المادة  06تحت بند المؤسسات العمكمية الخاضعة
لمتشريع الذم يحكـ النشاط التجارم فينا ال يكفي شرط السقؼ المالي أك القيمة المالية لمعقد
لمقكؿ أننا أماـ صفقة تخضع لقانكف الصفقات العمكمية ،بؿ يشترط أف يككف محؿ العقد
ممكال كميا أك جزئيا بمساىمة مؤقتة أك نيائية مف الدكلة أك الجماعات اإلقميمية ،كعميو سكؼ
نتطرؽ في نقطة أكلى إلى السقؼ المالي لعممية تتضمف نفقات مصمحة متعاقدة خاضعة
1
2

ػ المادة  ،29المرسكـ الرئاسي ،رقـ  15ػ  ،247مرجع سابؽ.
ػ المادة  ،13المرسكـ الرئاسي رقـ  10ػ  ، 236مرجع سابؽ.
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لمقانكف العاـ ،كفي نقطة ثانية نتطرؽ إلى معنى اإلعانة المؤقتة أك النيائية مف الدكلة.
أوال :السقف المالي لمصفقة العمومية
قبؿ التطرؽ إلى السقؼ المالي المحدد في المادة  13مرسكـ  247-15نتناكؿ
المقصكد بالنفقات العمكمية المشار إلييا في المادة  06منو ،كحتى نككف أماـ صفقة تخضع
ألحكاـ قانكف الصفقات العمكمية يجب أف تتضمف العممية إنفاؽ المصمحة المتعاقدة لمماؿ
العاـ مف خزينة الدكلة مع مراعاة الميزانية المخصصة ليا سمفا بقصد تحقيؽ المنفعة العامة،
كىذا ما يعبر عنو بالنفقات العمكمية ،أما بالنسبة لمسقؼ المالي فإف قانكف الصفقات رقـ
 247-15ينص في مادتو  13عمى أف المصمحة المتعاقدة ممزمة بالتعاقد كفقا لقانكف
الصفقات العمكمية إذا كانت قيمة الصفقة تفكؽ مبمغ 12000.000دج بالنسبة لصفقة
األشغاؿ كصفقة المكازـ كيجب أف تفكؽ مبمغ  6000.000دج بالنسبة لصفقة الدراسات
كصفقة الخدمات أم أف المشرع يفرؽ بيف قيمتيف ،كىذا المنيج اعتمده المشرع منذ سنة

 2003بمناسبة صدكر المرسكـ الرئاسي رقـ  1301-03الذم عدؿ المرسكـ الرئاسي -02
 250الممغى ،كقبؿ ىذا كاف المشرع يعتمد حدا كاحدا بالنسبة لكؿ الصفقات كبطبيعة الحاؿ
يرجع سبب اعتماد حديف مختمفيف إلى ككف صفقات األشغاؿ أك صفقة المكازـ تبرـ بمناسبة
إنجاز مشاريع كبيرة باىظة الثمف في حيف تككف المشاريع المنجزة بصفقات دراسات أك
خدمات أقؿ تكمفة ،كفي حالة ككف قيمة العقد مساكية أك تقؿ عف الحد المقرر في المادة 13
أعبله تككف المصمحة المتعاقدة غير ممزمة بالتعاقد كفقا لقانكف الصفقات العمكمية أم
بإمكانيا أف تمبي طمباتيا سكاء كانت أشغاال أك لكازـ أك دراسات أك خدمات بمجرد تمقييا
كشفا لؤلسعار مف طرؼ شخص معنكم أك طبيعي يميو طمب مف قبميا.
كفي ىذا السياؽ يطرح أمامنا تساءال يتعمؽ بحرية اإلدارية كمدل صحة إجراءاتيا في
حالة لجكئيا إلى التعاقد كفقا لقانكف الصفقات العمكمية رغـ أف قيمة العقد ال تصؿ إلى الحد
المالي المقرر في المادة  13مف األمر رقـ  ،247-15لئلجابة عمى ىذا التساؤؿ يجب أف

نق أر المادة 01مف األمر رقـ  247-15مع المادة  21مف نفس المرسكـ 2،تنص المادة
1

ػ المرسكـ الرئاسي رقـ  03ػ  ،301المؤرخ في  ،2003/09/14يعدؿ كيتمـ المرسكـ الرئاسي رقـ  02ػ  ،250ج ر،

2

ػ المادة  ،01ك المادة  ،21المرسكـ الرئاسي رقـ  15ػ  ،247مرجع سابؽ.
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األكؿ عمى أنو يتـ تطبيؽ سياسة إعداد كابراـ كتنفيذ الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفؽ
العاـ التي تبرميا المصالح المتعاقدة طبقا لمقكانيف كالتنظيمات المعمكؿ بيا كأحكاـ ىذا
المرسكـ ،أم أف الصفقات العمكمية ال تنظـ فقط بقانكف الصفقات بؿ يشرؾ معو في التنظيـ
قكانيف أخرل مثؿ قانكف المالية ككذا التنظيمات التي يمكف أف تككف في شكؿ ق اررات إدارية،
كبالتالي إصدار اإلدارة بصفتيا مصمحة متعاقدة خاضعة لمقانكف العاـ ق ار ار إداريا يقضي
بتنظيـ عممية التعاقد الخاصة بمشركع معيف في شكؿ صفقة عمكمية يطبؽ عمييا قانكف
الصفقات العمكمية فإف ىذا القرار يعد بمثابة تنظيـ تخضع لو المصمحة المتعاقدة نفسيا
كيخضع لو كؿ المتعاقديف المحتمميف ،أضؼ إلى ىذا أف المادة  21مف المرسكـ الرئاسي
رقـ  247-15جاءت بحكـ مفاده إعفاء المصمحة المتعاقدة مف المجكء إلى االستشارة أم
إلى إبراـ صفقة عمكمية إذا كانت القيمة اإلجمالية لمعقد تقؿ عف مبمغ 1000.000دج
لمسنة المالية بالنسبة لؤلشغاؿ أك المكازـ كتقؿ عف  500.000دج بالنسبة لمدراسات
كالخدمات خاصة في حالة االستعجاؿ ،كبالتالي رغـ إعفاء المشرع في ىذه الحالة المصمحة
المتعاقدة مف المجكء إلى إجراءات الصفقات العمكمية إال انو كبمفيكـ المخالفة ال مانع أف
تمجأ إلى التعاقد كفؽ ىذه اإلجراءات.
ثانيا :المساىمة النيائية أو المؤقتة لمصفقة العمومية
يتضمف قانكف المالية لكؿ سنة مبمغ اإليرادات كالنفقات كيحدد أيضا الميزانية
المخصصة لمتسيير كالميزانية المخصصة لمتجييز ،كبالتالي إذا كانت الصفقة العمكمية
المزمع إبراميا بيف المتعامؿ االقتصادم كالمصمحة المتعاقدة التي تككف مف بيف المؤسسات
العمكمية الخاضعة لمتشريع الذم يحكـ النشاط التجارم حسب ما ىك مبيف في المادة 06
الفقرة األخيرة مف المرسكـ  247-15ممكلة كميا أك جزئيا مف الميزانية المخصصة ليذه
المؤسسة في ميزانيتيا السنكية العامة كالمقتطعة مف قانكف المالية كنا أماـ مساىمة نيائية،
أما إذا كانت الصفقة العمكمية ممكلة مف حساب التخصيص الخاص كأف يككف مف
الصندكؽ الخاص بالسكف أك الصندكؽ الكطني لمككارث الطبيعية كنا أماـ مساىمة مؤقتة،

1

كفي كمتا الحالتيف نفرؽ بيف التمكيؿ الكمي لمصفقة كبيف التمكيؿ الجزئي ،كميما تكف طريقة
1

ػ يمس شاكش بشير ،المالية العامة :المبادئ العامة كتطبيقاتيا في القانكف الجزائرم ،ديكاف المطبكعات الجامعية،
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التمكيؿ فإف إخضاع الصفقة لقانكف الصفقات العمكمية إلزامي.
المبلحظ أف المشرع عاد في المادة  08مف المرسكـ  247-15كقيد القاعدة العامة
في التعاقد حيث بالرغـ مف عدـ خضكع العممية محؿ اإلنجاز لقانكف الصفقات بحكـ أنيا
ممكلة مف الميزانية الخاصة لممؤسسة أم ليست ممكلة مف الدكلة أك مف الجماعات المحمية
كرغـ ذلؾ ألزميا المشرع باعتماد إجراءات إبراـ الصفقات العمكمية ،كأكثر مف ىذا ألزميا
بضركرة اعتماد الصفقة كاجراءاتيا مف طرؼ ىيئاتيا المؤىمة ككذا إخضاعيا لمرقابة مف
طرؼ جياز تنشئو ليذا الغرض ،كيبدكف أف سبب فرض ىذا االلتزاـ ىك الرقابة عمى الماؿ
العاـ بتدعيـ الشفافية كالمساكاة ككذا تحديد المسؤكليات في حالة الخطأ.
الفرع الرابع :مفيوم الصفقات العمومية وفقا لممعيار الشكمي

نقصد بالشكؿ تجسيد الصفقة العمكمية في عقد مكتكب ممحؽ بدفتر الشركط بأنكاعو
كعميو سكؼ نتناكؿ شرط الكتابة كدفتر الشركط عمى التكالي.
أوال :الصفقة عقد مكتوب
فصؿ المشرع في المرسكـ  247-15في شكؿ الصفقة العمكمية حيث اشترط الكتابة

في المادة  02منو "الصفقات العمكمية عقكد مكتكبة في مفيكـ التشريع المعمكؿ بو،1"...

كىكذا أزاؿ المشرع كؿ لبس أك جدؿ يمكف أف يثار حكؿ ىذه النقطة ،مع اإلشارة إلى أنو في
مصر كفرنسا تطرح ىذه اإلشكالية جدال بيف الفقياء كامتد ىذا الجدؿ إلى القضاء اإلدارم
في البمديف.حسب ما يفيـ مف نصكص قانكف الصفقات العمكمية رقـ  247-15الكتابة ركف
مف أركاف العقد يكصؼ بالشكمي فالصفقة المخالفة ليذا الشرط باطمة بؿ ىي كالعدـ سكاء،
كبالتالي عمى القاضي الناظر في جريمة مف جرائـ الصفقات العمكمية التأكد مف كجكد عقد
مكتكب قبؿ االنتقاؿ إلى نقطة أخرل في الممؼ.
ثانيا :اإلعداد المسبق لدفتر الشروط
تشير المادة  26مف المرسكـ  247-15إلى دفاتر الشركط الممحقة بالصفقة
العمكمية كأنكاعيا الثبلثة ،أما المادة  95تشير إلى أف دفتر البنكد العامة كدفتر التعميمات

1

ػ المادة  ،02المرسكـ الرئاسي رقـ  15ػ  ،247مرجع سابؽ.
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التقنية المشتركة المطبقة عمى الصفقة جزء ال يتج أز منيا 1،كبالتالي إبراـ صفقة معينة ميما
كاف نكعيا يجب أف يرفؽ بدفتر الشركط ( )C.C.A.Gبأنكاعو الثبلثة كىي:
 -1دفتر البنود اإلدارية العامة:
نصت عميو المادة  26البند 01مرسكـ  247-15ينظـ كؿ أنكاع الصفقات العمكمية
صفقات األشغاؿ ،المكازـ ،الدراسات ،كالخدمات ،بالتالي يتضمف الجكانب القانكنية لمصفقة،
كيشترط المشرع تحييف ىذا الدفتر باستمرار كليذا السبب يصدر بمرسكـ تنفيذم.

2

 -2دفتر التعميمات التقنية المشتركة (:)C.P.C

يحدد الترتيبات التقنية المطبقة عمى كؿ الصفقات المتعمقة بنكع كاحد مف األشغاؿ

كالمكازـ كالدراسات كالخدمات حسب المادة  26البند 32مرسكـ 15ػ ،247كىذا النكع يصدر
بقرار مف الكزير المعني بتنظيـ قطاع معيف ،كعميو ىذا النكع مف الدفاتر يضبط الجكانب
التقنية المتعمقة بنكع معيف مف األشغاؿ كنكع معيف مف المكازـ كىكذا .كالمقصكد بالجكانب
التقنية كؿ ما تعمؽ بطبيعة السمع كالمكاد المستعممة في المشركع أك لمتكريد ،ككذا األساليب
التكنكلكجية المنتيجة لئلنجاز ،كالطرؽ كالكسائؿ المستعممة في الجانب األمني كتأميف
المشركع كغيره مف الجكانب.كنظ ار الشتماؿ ىذا نكع مف الدفاتر عمى شركط استثنائية ال
كجكد ليا في العقكد العادية كاف أحد العناصر المميزة لمصفقة العمكمية ،كما أف ىذا الدفتر
يجب أف ينسجـ مع دفتر البنكد اإلدارية العامة كال يناقضو في شيء.
 -3دفتر التعميمات الخاصة (:)C.P.S

حسب المادة  26مرسكـ  15ػ  247ىك دفتر خاص بكؿ صفقة يحتكم عمى كؿ

المعمكمات الخاصة بالصفقة محؿ التعاقد كىذا مف حيث محؿ التعاقد كأىمية المشركع
كالكميات كاآلجاؿ كصيغة اإلبراـ ككيفية إجراء المناقصة كمكاف إيداع العركض كسحبيا
كتنقيط العركض كتقييميا كغير ذلؾ مف النقاط الميمة المتعمقة بكؿ صفقة4.كيجب أف

1
2
3

ػ المادة  ،95المرسكـ الرئاسي رقـ  15ػ  ،247مرجع سابؽ.
ػ راجع المادة  ،26المرجع نفسو.
ػ أضاؼ المشرع في المادة  ،2/26المرسكـ رقـ  15ػ  ،247عبارة "تقنية" إلى تسمية ىذا الدفتر ،فأصبح دفتر التعميمات

التقنية المشتركة بعد أف كاف في المرسكـ الرئاسي رقـ  10ػ  236دفتر التعميمات المشتركة ،كيبدك أف التسمية الحالية أدؽ.

4

ػ خضرم حمزة ،آليات حماية الماؿ العاـ في إطار الصفقات العمكمية ،رسالة لنيؿ درجة الدكتكراه ،جامعة الجزائر ،1سنة
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ينس جـ دفتر التعميمات الخاصة مع الدفتريف السابقيف كال يناقضيما في شيء بؿ يجب أف
يحرر استنادا عمى مضمكف كمييما ،كحسب المادة  169كما بعدىا مف المرسكـ 247-15
تدرس لجنة الصفقات لممصمحة المتعاقدة مشاريع دفاتر الشركط كىذا بمثابة رقابة قبمية
حسب المادة  165مف نفس األمر ،كتعفى المصمحة المتعاقدة مف التأشيرة المسبقة بالنسبة
لمعمميات المتكررة أك التي تككف مف نفس الطبيعة.
المطمب الثاني :مفيوم الصفقة العمومية وفقا لطرق إبراميا :أحد المجاالت التي

يتجمى فييا الخطر الجزائي

حدد المشرع طرؽ إبراـ الصفقات العمكمية كىذا في حد ذاتو يشكؿ تقييدا لحرية
المصمحة المتعاقدة في اختيار الجية المتعاقد معيا ،كسبب ىذا التقييد راجع إلى ككف
المصمحة المتعاقدة تستغؿ الماؿ العاـ لنفقاتيا كبالتالي كاف مف البلزـ حماية الماؿ العاـ مف
التبلعب كالضياع كلكف االستعماؿ السيء لطرؽ إبراـ الصفقات العمكمية يؤدم إلى انتشار
الفساد كضياع الماؿ العاـ .كيتفاكت االستعماؿ السيء لطرؽ إبراـ الصفقات حيث قد نجد
المصمحة المتعاقدة تستعمؿ طريقة معينة لمتعاقد تككف سببا لتفاقـ الفساد كالخطر الجزائي
أكثر مف غيرىا ،كقد حدد قانكف الصفقات العمكمية رقـ  247-15في الفصؿ الثالث القسـ
ا ألكؿ منو كيفيات إبراـ الصفقات العمكمية ،كالقاعدة المعتمدة في التعاقد حسب المادة 39
مف ىذا المرسكـ ىك"طمب العركض" الذم عكض التسمية السابقة "المناقصة" التي كانت

معتمدة في قانكف الصفقات السابؽ  ،1236-10كطمب العركض يأخذ عدة أشكاؿ منيا
طمب العركض المفتكح ،طمب العركض المفتكح مع اشتراط قدرات دنيا ،طمب العركض
المحدكد ،كالمسابقة ،كاستثناءا قد تمجأ المصمحة المتعاقدة إلى أسمكب التراضي في التعاقد
بنكعيو التراضي البسيط كالتراضي بعد االستشارة.
الفرع األول :طمب العروض قاعدة عامة في إبرام الصفقات العمومية
لحياد المصمحة المتعاقدة كحماية الماؿ العاـ كلمكصكؿ إلى أفضؿ العركض جعؿ
قانكف الصفقات العمكمية مف طمب العركض قاعدة عند التعاقد حسب المادة  39مف األمر
 247-15أما المادة  40منو فقد حاكلت تعريؼ طمب العركض كما يمي "طمب العركض
1

ػ راجع المادة  ،25المرسكـ الرئاسي رقـ  10ػ  ،236ك المادة  ،39المرسكـ الرئاسي رقـ  15ػ  ،247مرجع سابؽ.
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ىك إجراء يستيدؼ الحصكؿ عمى عركض مف عدة متعيديف متنافسيف مع تخصيص
الصفقة دكف مفاكضات لممتعيد الذم يقدـ أفضؿ عرض مف حيث المزايا
االقتصادية."...كرجكعا إلى مصطمح طمب العركض كتعريفو نبلحظ أف المشرع في مرسكـ
 247-15رجع إلى المصطمح المستعمؿ في القانكف الفرنسي الذم يستعمؿ عبارة l’appel
 d’offreكرغـ أخذ المشرع عندنا كثي ار عف المشرع الفرنسي سكاء في قانكف الصفقات رقـ
 236-10كحتى القكانيف التي سبقتو إال أنو كاف دائما يترجـ العبارات السابقة بالمناقصة
رغـ عدـ التطابؽ بيف المصطمحيف ،كعميو بعد رجكع المشرع إلى مصطمح طمب العركض
يككف قد ساير كؿ مف المشرع الفرنسيles marchés publics sont passée selon (:

 ، 1)la procédure d’appeld’offreككذا المشرع المغربي حسب المادة  16مف المرسكـ
رقـ  22. 06. 388مع العمـ أف ىذا األخير لـ يجعؿ مف طمب العركض قاعدة بؿ ىي أحد
طرؽ إبراـ الصفقة العمكمية ،ك اعتبر الصفقات التفاكضية التي تقابؿ عندنا أسمكب التراضي
طريؽ آخر إلبراـ الصفقات العمكمية دكف النص عمى اعتبارىا استثناء عمى القاعدة كما
فعؿ المشرع عندنا ،كىذا كاضح مف خبلؿ صياغة المادة  16كالمادة  71مف المرسكـ رقـ
 ،2 .06 .388حيث كردت المادة  16تحت عنكاف "طرؽ إبراـ الصفقات" كصيغت كما يمي
"طرؽ إبراـ الصفقات ىي :طمب العركض ،المباراة ،المسطرة التفاكضية ،كحسب الفقرة
الثانية يككف طمب العركض"مفتكحا" ،أك"محددا" أك"طمب عركض باالنتقاء المسبؽ" ،أما
المادة  71فقد كردت تحت عنكاف "الصفقات التفاكضية" "مبادئ ككيفيات" كما يمي "الصفقة
التفاكضية ىي كسيمة يختار بكاسطتيا صاحب المشركع نائؿ الصفقة بعد استشارة مترشحيف
كالتفاكض بشأف شركط الصفقة مع أحدىـ أك عدد منيـ طبقا لمشركط الكاردة بعده3"..كفي
إطار المصطمح المذككر أعبله نسجؿ أف ىناؾ مف الفقو مف ال يحبذ مصطمح طمب

العركض كيفضؿ عنو مصطمح المناقصة ،4مبرريف ذلؾ بأف طمب العركض ينسجـ أكثر مع
1

2

Yves Gaudemet , op_cit,p692
ػ مرسكـ رقـ  ،2.06.388بتاريخ  05فبراير  ، 2007يحدد شركط كأشكاؿ إبراـ صفقات الدكلة ككذا بعض القكاعد

المتعمقة بتدبيرىا كمراقبتيا ،ج ر ،عدد  ،5518الصادر بتاريخ  19أفريؿ . 2007

3
4

ػ المادة  16ك  ،71المرسكـ رقـ  ،2.06.388مرجع سابؽ.

ػ أنظر خضرم حمزة  ،مرجع سابؽ ،ص  ،88نقبل عف محمد الحسيف ،المغزل القانكني الصحيح الستدراج عركض

األسعار ،مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ االقتصادية كالقانكنية ،المجمد  ،15عدد  ،01سنة  ،1999ص .77
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طرؽ إبراـ العقكد اإلدارية أيف تتمقى اإلدارة عدة عركض كتختار كاحدا منيا دكف التزاميا
بقاعدة آلية اإلرساء التي يعمؿ بيا في مجاؿ الصفقات العمكمية انطبلقا مف استعماؿ
مصطمح المناقصة التي ترتبط بقاعدة آلية اإلرساء عمى أفضؿ عرض كفقا لمبدأ المنافسة
كالمساكاة بيف المترشحيف ،كفي ىذا السياؽ فاف الخكض في التعريؼ الفقيي لطمب العركض
أك المناقصة سابقا بجعمنا أماـ مجمكعة تعاريؼ متنكعة كمختمفة حسب مدرسة كؿ فقيو
كلكف كميا تجمع عمى عناصر أساسية ال يمكف فيـ المناقضة دكنيا نذكر أىميا:
 أف طمب العركض ىك أىـ طرؽ إبراـ الصفقات العمكمية. طمب العركض يقكـ عمى مبدأ المنافسة. طمب العركض يستيدؼ أحسف عرض حسب تقدير المصمحة المتعاقدة.أوال  :طمب العروض عمى أشكال ثبلثة
تكفمت المادة  42مف المرسكـ رقـ  247-15بتحديد أشكاؿ طمب العركض ،مع
التأكيد أف المنافسة قد تككف كطنية أك دكلية كما يمي :طمب العركض المفتكح مع اشتراط
قدرات دنيا طمب العركض المحدكد ،كالمسابقة ،كتـ تنظيـ األشكاؿ الثبلثة لطمب العركض

دكف المسابقة في المكاد  46 ،45 ،44 ،43مف المرسكـ رقـ 15ػ 1247كيككف مبدأ
المنافسة مكرسا بشكؿ كبير في طمب العركض المفتكح أكثر منو في طمب العركض المفتكح
مع اشتراط قدرات دنيا كيزداد تقمصا في طمب العركض المحدكد.
 )1طمب العروض المفتوح:
حسب المادة  43مف المرسكـ رقـ  247-15يككف ىكذا طمب العركض مفتكح لكؿ
المتنافسيف دكف استثناء كدكف حصر أك تخصيص ،الميـ أف تتكفر في المترشح الشركط
المطمكبة في دفت ر الشركط بأنكاعو ،يجسد ىذا األسمكب في التعاقد المبادئ التي تقكـ عمييا
الصفقات العمكمية كال سيما مبدأ المنافسة ،كلكف في المقابؿ قد تؤدم كثرة العركض إلى
ضياع المصمحة المتعاقدة عند اختيارىا لمشخص المتعاقد معو.
)1

طمب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا:

عرفت المادة  44مف األمر  247-15طمب العركض المفتكح مع اشتراط قدرات دنيا

في المتنافس بحيث ال تفتح المنافسة لمجميع بؿ تقتصر عمى مف تتكفر فييـ شركط تحددىا
1

ػ راجع المكاد  ،43،44،45،46،42المرسكـ الرئاسي رقـ  15ػ  ،247مرجع سابؽ.
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المصمحة المتعاقدة مسبقا في دفتر الشركط ،ىذه الشركط تتعمؽ بالقدرات التقنية كالمالية
كالمينية الضركرية لتنفيذ الصفقة ،مع إشارة إلى أف المشرع لـ ينص عمى حماية المتعامؿ
الكطني كما فعؿ في المادة  30مف المرسكـ رقـ  236-10التي لـ ينقؿ مضمكنيا إلى

المرسكـ رقـ 1.247-15كبالنسبة لمدل تأثر مبدأ المنافسة في طمب العركض المشركط فإنو
إذا كاف لممصمحة المتعاقدة سمطة االختيار المسبؽ لمف لو الحؽ في المشاركة كدخكؿ
المنافسة حسب القانكف السابؽ  236-10فإنيا ال تممؾ الحؽ في تجاكز فرض المنافسة بيف
أصحاب العركض كىكذا تككف المنافسة محدكدة فقط عند مرحمة اختيار المرشحيف لممنافسة
كتككف غير محدكدة عند الكصكؿ إلى عممية المنافسة بيف المترشحيف المختاريف عمى
خبلؼ الكضع في قانكف الصفقات  247-15حيث منعت المادة  44منو المصمحة
المتعاقدة مف االنتقاء القبمي أك األكلى لممترشحيف كىذا تكريس لمبدأ المنافسة كالمساكاة ألف
االنتقاء القبمي لممتنافسيف قد ينطكم في بعض األحياف عمى تحديد مسبؽ كمقصكد
لمتنافسيف مف بينيـ محضكض تكجو المنافسة برمتيا لمصمحتو كىذا بطبيعة الحاؿ ينطكم
عمى خطر جزائي.كفي كؿ األحكاؿ إف طمب العركض المشركط يكجو إلى أشخاص محدديف
بصفاتيـ كليس معرفيف بذكاتيـ كاال كنا أماـ جريمة مف جرائـ الصفقات العمكمية ككذلؾ
األمر عند الكصكؿ إلى مرحمة اختيار المتعامؿ معو الفائز بالصفقة ،فإذا اختؿ شرط
المنافسة الشريفة بأفعاؿ مادية كنا بصدد جريمة مف جرائـ الصفقات العمكمية أيضا كتككف
المصمحة المتعاقدة قد جانبت الغاية المرسكمة ليا عندما منحيا المشرع تمؾ السمطات التي
يقكـ عمييا ىذا النكع مف طمب العركض .كعميو أجبر المشرع المصمحة المتعاقدة بأف تسبب
قرار اختيارىا لممتعامؿ الفائز بالصفقة ميما كاف أسمكب تعاقدىا عند كؿ رقابة تفرض عمييا
حسب المادة  60مف المرسكـ  247-15كىك قيد فرضو المشرع عمى المصمحة المتعاقدة
بعد أف اعترؼ ليا بالسمطة التقديرية في تحديد نكع طمب العركض كقاعدة بمكجب المادة

 59مف نفس المرسكـ 2،في حالة عدـ اقتناع الجية المكمفة بالرقابة بتبريرات المصمحة
المتعاقدة يمكف المجكء إلى المسائمة الجزائية إذا ثبت قياـ أركاف إحدل الجرائـ المنصكص
1

ػ راجع المادة  ،30المرسكـ الرئاسي رقـ  10ػ  ،236كقارنيا مع المادة  ،44المرسكـ الرئاسي رقـ  15ػ  ،247مرجع

2

ػ المادة  59ك  ،60مرسكـ رئاسي رقـ  15ػ  ،247مرجع سابؽ.

سابؽ.
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عمييا في قانكف مكافحة الفساد.
كفي كؿ األحكاؿ نقكؿ أف المشرع كنظ ار الحتماالت الخطر الجزائي عند المفاضمة
بيف طرؽ إبراـ الصفقة العمكمية –أم أسمكب طمب العركض المحدكد -ذىب إلى تقييده
أكثر في قانكف الصفقات رقـ  247-15بالمقارنة مع قانكف الصفقات السابؽ  236-10مف
خبلؿ استحداث ثبلثة عكامؿ يمكف استخبلصيا مف خبلؿ دراسة المادة  44مف المرسكـ

 247-15كمقارنتيا مع المادة  31مف المرسكـ رقـ  236-10الممغى 1كما يمي:

أ ـ النص صراحة في المادة  44المذككرة عمى منع المصمحة المتعاقدة مف إجراء
انتقاء قبمي لممترشحيف كىذا خبلفا لما كرد في المادة  30مف المرسكـ رقـ  236-10حيث
لـ ينص عمى ىذا المنع ،كانطبلقا مف قاعدة ال منع إال بنص فإف المصمحة المتعاقدة كانت
عمميا تقكـ بانتقاء قبمي لمترشحيف مف بينيـ محضكض تتكفر فيو أكثر الشركط المؤىمة
المنصكص عمييا في الفقرة  02مف المادة  30كحتما يككف ىك الفائز بالصفقة كىذا ما يعبر
عميو في قانكف مكافحة الفساد بمنح امتيازات غير مبررة لمغير ،2فدرجة الخطر الجزائي في

ىذا الشكؿ مف أشكاؿ إبراـ الصفقة كاف مرتفعا جدا ،كبعد نص المشرع في المادة  44مف
المرسكـ رقـ  247-15عمى منع أم انتقاء أكلي لممترشحيف نزؿ احتماؿ الخطر الجزائي
إلى حدكد دنيا.
ب ـ التخمي عمى تدعيـ المؤسسات الخاضعة لمقانكف الجزائرم في المادة  44مف
المرسكـ  247-15بالمقارنة مع المادة  30مف المرسكـ  ،236-10كقد يبدك لمكىمة األكلى
أف األمر يتعمؽ بتخمي المشرع عف تدعيـ المؤسسات الكطنية لمصمحة المؤسسات األجنبية
ىذا ظاىر النص لكف جكىره ىك غير ذلؾ فالمشرع في المادة  44استيدؼ نتيجتيف ،اليدؼ
األكؿ الجكدة كالفعالية في اإلنجاز كتقديـ الخدمات بغض النظر عف المؤسسة القائمة بتنفيذ
الصفقة ،فإذا كانت المؤسسة األكثر كفاءة أجنبية فيي أكلى بالصفقة ،أما اليدؼ الثاني
فيتمثؿ في تدعيـ مبدأ المنافسة كمبدأ المساكاة بيف المتنافسيف عف طريؽ الحد مف
االستثناءات الكاردة عمييما ،كنكرر ما قمنا سابقا كمما دعمنا أكثر المنافسة كمما تدنى مستكل
الخطر الجزائي ككمما قيدنا مبدأ المنافسة كمما ارتفع مؤشر احتماؿ الخطر الجزائي.
1
2

ػ راجع المادة  ،44مرسكـ رئاسي رقـ  15ػ  ،247كمقارنتيا مع المادة  ،31مرسكـ رئاسي رقـ  10ػ  ،236مرجع سابؽ.
ػ حسب المادة  ،26القانكف رقـ  06ػ  ،01مرجع سابؽ.
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ج ـ تحديد المقصكد بالمؤىبلت كالقدرات الكاجب تكفرىا في المتنافس حيث يتـ انتقاء
الفائز بالصفقة بشكؿ أكثر كضكح حسب المادة  44مف مرسكـ  247-15بالمقارنة مع
المادة  30مف مرسكـ  ، 236-10كما أف ىذه الشركط المؤىمة لنيؿ الصفقة لـ تعد مقتصرة
عمى المؤسسات الكطنية فقط أك لتدعيـ ىذه المؤسسات عمى حساب المؤسسات األجنبية
التي قد تككف أكثر كفاءة منيا فيذه الشركط المؤىمة لنيؿ الصفقة أصبحت عامة تخص كؿ
المتنافسيف كطنييف كانكا أـ أجانب ،حيث كرد في المادة  44أف الشركط المؤىمة لنيؿ
الصفقة تككف بتكفر القدرات التالية:
 القدرات التقنية المتمثمة في امتبلؾ القدرة عمى اإلنجاز كفؽ المعايير المعمكؿ بيا في كؿمجاؿ مف مجاالت إنجاز األشغاؿ أك تكفير لكازـ أك إنجاز دراسات أك تقديـ خدمات ،كىذا

يؤدم إلى تنفيذ الصفقة كفؽ المعايير التقنية المحددة.
 تكفر القدرات المالية المتمثمة في إمكانية تمكيؿ مشركع الصفقة ذاتيا أك عف طريؽمؤسسات مالية ،مما يعني تنفيذ الصفقة في األجؿ المحدد مف طرؼ المصمحة المتعاقدة.
 القدرات المينية المتمثمة في امتبلؾ الخبرة كاليد العاممة المؤىمة كالمتخصصة لتنفيذمكضكع الصفقة كفؽ الشركط المحددة مف طرؼ المصمحة المتعاقدة في دفتر الشركط.
لكف ما يعاب عمى المادة  44عدـ اشترطيا تدكيف ىذه المؤىبلت في دفتر الشركط
كلك أف المصمحة المتعاقدة ال تممؾ خيا ار آخر إذا كانت تريد تنفيذ الصفقة بكفاءة كفعالية،
عمى خبلؼ طمب العركض المحدكد الذم ألزـ فيو المشرع المصمحة المتعاقدة بضركرة
النص عمى مثؿ ىذه المؤىبلت في دفتر الشركط ،عمى خبلؼ المرسكـ رقـ 236-10
الذم لـ يحدد لنا بدقة في الفقرة الثانية مف المادة  30ما ىي القدرات الكاجب تكفرىا في
المتنافس ،فالنص يتكمـ عمى مجاؿ التأىيؿ كالتصنيؼ كالمراجع المينية مع إغفالو لجانبيف
ميميف كفاصميف في ترتيب المؤىبلت المتكفرة لدل كؿ

متنافس كىما القدرات التقنية

كالقدرات المالية.
إف غمكض النص قد يؤدم إلى فكز متنافس محدكد القدرات كىذا يعني فتح المجاؿ
لمفاسديف سكاء في المصمحة المتعاقدة أك المتنافسيف أنفسيـ كمف ثمة ارتكاب جرائـ بقصد
الحصكؿ عمى الصفقة مما يجعمنا أماـ خطر جزائي محتمؿ ،يضاؼ ليذا القصكر جعؿ ىذه
الشركط المؤىمة في خدمة المؤسسات الكطنية عمى حساب األجنبية كلك كانت ىذه األخيرة
42

أكثر تأىيبل منيا ،كىذا يعني كما قمنا تكريسا لممستكل السيء في اإلنجاز كحدكدا في كجو
مبدأ المنافسة كما ينجر عميو مف أخطار ،كعميو يبدك أف إعادة تنظيـ طمب العركض المفتكح
مع اشتراط قدرات دنيا في مرسكـ  247-15يمكف أف يخفؼ مف درجة الخطر الجزائي
عندما تختار المصمحة المتعاقدة ىذا الشكؿ لعقد الصفقة العمكمية.
 )3طمب العروض المحدود:
ىك شكؿ آخر مف أشكاؿ طمب العركض جاء بو المرسكـ  247-15يقابؿ

االستشارة االنتقائية حسب المرسكـ  236-10في المادة  31منو1،فحسب المادة  45مف
المرسكـ  2247-15طمب العركض المحدكد ىك إجراء الستشارة انتقائية كىذه أكؿ خاصية
مميزة ليذا النكع مف طمب العركض فيك استشارة منظمة بأحكاـ خاصة.يسبؽ ىذا النكع مف
االستشارة انتقاء أكلي لمجمكعة مف المتنافسيف ليـ الحؽ في تقديـ تعيداتيـ التقنية المختكمة
تحت طائمة رفض العرض برمتو إف ىك اشتمؿ عمى أم إشارة إلى العرض المالي ،كيتـ
المجكء إلى ىذا النكع مف التعاقد في حالة الدراسات أك العمميات المعقدة أك ذات األىمية

الخاصة ،3كيميز المشرع بيف طريقتيف لتنظيـ طمب العركض المحدكد في مرحمة تسميـ
العرض التقني إما عمى مرحمة كاحدة أك عمى مرحمتيف.
أ ػ تمجأ المصمحة المتعاقدة إلى طمب العركض المحدكد عند تسمـ العركض التقنية
عمى مرحمة كاحدة عندما تتعمؽ المنافسة بمكاصفات تقنية مفصمة معدة بالرجكع لمقاييس
ك /أك نجاعة يتطمب بمكغيا أك متطمبات كظيفية.
ب ػ كتمجأ المصمحة المتعاقدة إلى طمب العركض عمى مرحمتيف عندما تككف المنافسة

عمى أساس برنامج كظيفي كال تككف قادرة عمى تحديد الكسائؿ التقنية لتمبية حاجاتيا حتى

بصفقة دراسات 4،في ىذه الحالة كبعد انتقاء أكلي لممترشحيف سكاء في حدكد خمسة إذا نص
1

ػ المادة  ،31المرسكـ الرئاسي رقـ  10ػ  ،236مرجع سابؽ.

3

ػ لـ يحدد قانكف الصفقات العمكمية الصادر بالمرسكـ الرئاسي رقـ  15ػ  247متى نككف أماـ مثؿ ىذا النكع مف

2

ػ المادة  ،45المرسكـ الرئاسي رقـ  15ػ  ، 247مرجع سابؽ.

العمميات كالمشاريع لكف ق ار ار ك ازريا مشتركا صدر سنة  ،1988يتعمؽ بكيفيات تنفيذ األشغاؿ في ميداف البناء حدد شكميا
متر
مقدما ،كمف أمثمة ذلؾ البنايات التي يزيد طكليا عمى  50ا

كالبنايات المخصصة لمقرات الك ازرات كالممثميات

الدبمكماسية ككذا المستشفيات الجامعية التي تحكم أكثر مف  240سري ار كالجامعات كغيرىا مف البنايات الميمة.

4

ػ المادة  ،4المرسكـ الرئاسي رقـ  15ػ  ،247مرجع سابؽ.
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عمى ذلؾ في دفتر الشركط أك يككف المدعكيف أكثر مف خمسة إذا لـ يتـ تقييد ذلؾ في دفتر
الشركط يتـ دعكة ىؤالء جميعا إلى تقديـ عرض تقني أكلي ،كتدرس لجنة فتح األظرؼ كتقيـ
العركض التقنية عركض المتنافسيف كيمكنيا أف تطمب تكضيحات يرد عمييا كتابيا لتصبح
ى ذه الردكد جزء مف العرض ،كفي حالة عدـ تطابؽ أم عرض مع متطمبات البرنامج
الكظيفي أك المكاصفات التقنية المحددة في دفتر الشرط تقترح المجنة عمى المصمحة المتعاقدة

حسب المادة  46إقصاء ىذا العرض مف المنافسة ،1كيمحؽ ىذا االقتراح قرار المصمحة
المتعاقدة إما بقرار إيجابي باإلقصاء أك قرار سمبي بالسككت أم مكاصمة العرض المعني
لعممية المنافسة ،عمى خبلؼ نص المادة  32مف المرسكـ رقـ  236-10الممغى التي كانت
تعترؼ لمجنة تقييـ العركض باختصاص إصدار قرار إقصاء المترشح دكف الرجكع إلى

المصمحة المتعاقدة ،2كبالتالي الحكـ الذم جاءت بو المادة  46مرسكـ 15ػ 247في ىذا
الخصكص يبدك أكثر انسجاما مع مسؤكلية المصمحة المتعاقدة خاصة مف ناحية تحديد
المسؤكلية الجزائية فمف يؤشر عمى الصفقة ىك أكؿ مف يسأؿ جزائيا كىذا ما يجعمو صاحب
القرار أثناء إبراـ الصفقة ،كعمى كؿ حاؿ إف نزع سمطة التقرير مف لجنة فتح األظرؼ كتقيـ
العركض يفقدىا التأثير في سير المنافسة كيجعؿ منيا صاحبة اختصاص استشارم فقط.
ج ػ إلى جانب األسمكبيف السابقيف نصت المدة  45عمى أسمكب ثالث ىك االستشارة
المباشرة لمتعامميف مؤىميف كمسجميف في قائمة مفتكحة مف إعداد المصمحة المتعاقدة عمى
أساس انتقاء أكلي لمدة ثبلثة سنكات ،يتـ المجكء إلى ىذه الطريقة في حالة تعمؽ الصفقة
بعمميات دراسات أك ىندسة مركبة ،أك ذات أىمية خاصة ،أك عمميات اقتناء لكازـ خاصة
ذات طابع تكرارم ،كيمكف أف نسجؿ عمى ىذا األسمكب المبلحظات التالية:
المبلحظة األولى :التي يمكف إبدائيا حكؿ طريقة تنظيـ طمب العركض المحدكد في
المرسكـ رقـ  ،247-15أف المشرع حاكؿ تقييد السمطة التقديرية لئلدارة عند لجكئيا إلى ىذا
األسمكب في التعاقد 3كتحديدا في مرحمة اختيار المتعاقد معو كىذا مف خبلؿ إجرائيف:

 حدد المشرع حاالت المجكء إلى طمب العركض المحدكد سكاء بإجراء استشارة1

ػ المادة  ، 46نفس المرسكـ.

3

ػ خضرم حمزة  ،مرجع سابؽ  ،ص .97

2

ػ راجع الفقرة  7المادة  ،32المرسكـ الرئاسي رقـ  10ػ  ،236مرجع سابؽ.
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انتقائية أك بإجراء استشارة مباشرة ،ففي الحالة األكلى يجب أف يتعمؽ األمر بدراسات أك
عمميات معقدة أك ذات أىمية خاصة سكاء تعمؽ األمر بمنافسة في مرحمة كاحدة أك عمى
مرحمتيف ككذلؾ األمر في الحالة الثانية أم االستشارة المباشرة فيجب أف يتعمؽ األمر
بعمميات محددة.
 ال يمكف لممصمحة المتعاقدة المجكء إلى طريقة طمب العركض المحدكد إال فيحدكد القائمة المعدة سمفا التي تتضمف المشاريع المعنية بيذا اإلجراء بمكجب مقرر يصدره
مسؤكؿ الييئة العمكمية كالكزير المعني بالقطاع محؿ التعاقد ،كفي الحالتيف بعد أخذ رأم
لجنة الصفقات لمييئة العمكمية أك المجنة القطاعية لمصفقات.

1

إف تقميص السمطة التقديرية لممصمحة المتعاقدة أثناء التعاقد مف شأنو يقمص مف
درجة الخطر الجزائي كىذا عمى غرار قانكف الصفقات مرسكـ  250-02المعدؿ كالمتمـ
فمعمكـ أف اتساع السمطة التقديرية لئلدارة في مجاؿ نظاـ الصفقات العمكمية يعني أف
لممصمحة المتعاقدة ىامش مناكرة كبير كىذا قد يؤدم إلى المساس بمبدأ المنافسة كمبدأ
المساكاة كحتى شفافية اإلجراءات مما يؤدم إلى كضع ىذه السمطة التقديرية لخدمة كمصمحة
أحد المتنافسيف كىذا ما يعبر عميو بمنح امتيازات غير مبررة لمغير.
المبلحظة الثانية :ىي أف المشرع عمؿ في نفس الكقت عمى تكسيع السمطة
التقديرية لئلدارة في مرحمة إعداد دفتر الشركط كىذا عندما اعترؼ ليا ػ كما ىك عميو الحاؿ
في مرسكـ  236-10ػ بتحديد كيفية االنتقاء األكلي ضمف دفتر الشركط ،كمعمكـ أف دفتر
الشركط تعده المصمحة المتعاقدة بصفة انفرادية ،كعميو يمكف أف تككف ىذه الشركط عمى
مقاس أحد المتنافسيف بتكاطؤ مع جية في اإلدارة كىذا يرفع مف مستكل الخطر الجزائي.

2

مف جية أخرل ىناؾ مؤشر آخر عمى تكسيع السمطة التقديرية لممصمحة المتعاقدة
كىذا مف خبلؿ عدـ النص سكاء في المادة  45أك 46مف المرسكـ  247-15عمى تحديد
قائمة المشاريع المعنية بالتعاقد عف طريؽ طمب العركض المحدكد خبلؼ لممرسكـ
رقـ  236-10الذم كرد فيو أف قائمة بالمشاريع التي يمكف أف تككف مكضكع استشارة
انتقائية تصدر بمكجب قرار مشترؾ بيف كزير المالية كالكزير المعني حسب المادة  32فقرة
1
2

ػ الفقرة  9مف المادة  ،45مرسكـ رئاسي رقـ  15ػ  ،247مرجع سابؽ.
ػ الفقرة  8مف المادة  ، 45نفس المرسكـ.
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أخيرة مف المرسكـ المذككر 1كتخمي المشرع عمى ىذه القائمة يعني إطبلؽ يد المصمحة
المتعاقدة إذ يمكنيا إعماؿ سمطتيا التقديرية عند اختيار أسمكب طمب العركض المحدكد ،كاذا
كاف ليذا التكجو مف المشرع جانب إيجابي كىك منح حرية أكبر لممصمحة المتعاقدة في
التسيير فإف اإلفراط في التعاقد كفؽ ىذا الشكؿ مف طمب العركض كارد أيضا مما قد يفتح
الباب لمتكاطؤ كمف ثمة خط ار جزائيا يمكح في األفؽ.
المبلحظة الثالثة :تتعمؽ برفع المشرع عدد المرشحيف الذيف يتـ انتقائيـ أكليا بغرض
تقديـ تعيدات مف ثبلثة حسب المرسكـ رقـ  236-10إلى خمسة  5حسب مرسكـ
 .247-15كىذا يدعـ مبدأ المنافسة مف جية فبدؿ التنافس بيف  03متعيديف يتـ التنافس
بيف  05متعيديف كمف جية أخرل يحقؽ لممصمحة المتعاقدة نجاعة أكثر في اإلنجاز ألف
الخيارات تككف أكثر اتساعا ،كمعمكـ انو كمما دعمنا المنافسة أكثر كمما تدنى مستكل الخطر
الجزائي كربما ىذا ما قصده المشرع أيضا عندما رفع عدد المتعيديف إثر االنتقاء األكلي إلى
خمسة متنافسيف فاحتماؿ التكاطؤ بيف  05متنافسيف كأطراؼ في المصمحة المتعاقدة يتقمص
كيصعب عمى خبلؼ حصر المنافسة بيف ثبلثة متنافسيف فقط.
مف خبلؿ ىذه المبلحظات يمكف القكؿ أف مستكل الخطر الجزائي فيما يخص طمب
العركض المحدكد يعرؼ تذبذبا ،حيث في جكانب تنظيمية يككف مستكل الخطر الجزائي في
تنازؿ بالمقارنة مع التنظيمات السابقة لمصفقات العمكمية باستثناء مرسكـ  236-10كفي
جكانب تنظيمية أخرل تككف درجة ىذا الخطر مرتفعة.
ثانيا :المسابقة شكل من أشكال طمب العروض
أعاد المشرع تعريؼ المسابقة في المرسكـ  247-15بشكؿ مختمؼ عف ذلؾ
التعريؼ الذم كرد في المرسكـ السابؽ  ،236-10فحسب المادة  47مف المرسكـ السارم
"المسابقة ىي إجراء يضع رجاؿ الفف في منافسة الختيار بعد رأم لجنة التحكيـ المذككرة في
المادة  48أدناه مخطط أك مشركع مصمـ استجابة لبرنامج أحده صاحب المشركع قصد
إنجاز عممية تشمؿ عمى جكانب تقنية أك اقتصادية أك جمالية أك فنية خاصة قبؿ منح

الصفقة ألحد الفائزيف بالمسابقة ،2"...ىذا الجزء مف التعريؼ يكاد يككف متطابقا مع التعريؼ
1
2

ػ راجع الفقرة األخيرة مف المادة  ،32المرسكـ الرئاسي رقـ  15ػ  ،247مرجع سابؽ.
ػ المادة  ،47المرسكـ الرئاسي رقـ  15ػ  ،247مرجع سابؽ.
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الكارد في المادة  34مف المرسكـ رقـ  1236-10كلكف لـ يرد في ىذه المادة أف المسابقة
تككف حكؿ مخطط أك مشركع مصمـ استجابة لبرنامج يعده صاحب المشركع كما كرد في
المادة  47المذككرة أعبله.كقد تناكؿ المشرع المغربي مثبل ما أصطمح عندنا "بالمسابقة"
بتسمية أخرل ىكذا "صفقة بمباراة" ،كالمبلحظ أف تنظيـ كبلىما مف حيث المضمكف
كاإلج ارءات يكاد يتطابؽ ،حيث كرد في قانكف إبراـ صفقات الدكلة في المغرب الصادر
بالمرسكـ رقـ  2 .06 .308المكاد مف  63إلى 71تنظـ صفقة المباراة كفي المادة  63كرد
تعريؼ ىذه الصفقة كما يمي"،عندما تبرر أسباب ذات طابع تقني أك جمالي أك مالي القياـ
بأبحاث خاصة يمكف إبراـ صفقة بمباراة"...

2

كرجكعا إلى ما كرد في المادة  47مف المرسكـ  247-15نسجؿ أف المشرع فصؿ
أكثر في مفيكـ المسابقة رافعا بذلؾ بعض المبس كالنقص المسجؿ عمى المادة  34مرسكـ
 236-10كحتى يتضح لنا ىذا يمكف دراسة المسابقة في ظؿ المرسكـ  236-10ثـ نقارف
ذلؾ مع المسابقة في ظؿ المرسكـ  247-15كما يمي:
 )1نطاق التعاقد عن طريق المسابقة:
نتناكؿ نطاؽ المسابقة كمراحؿ إبراـ الصفقة كفؽ المسابقة كفقا لممرسكـ رقـ 10ػ236
الممغى باختصار شديد كنقارف ذلؾ مع نطاؽ المسابقة كفقا لممرسكـ السارم 15ػ.247
أ ـ نطاق المسابقة في ظل المرسوم رقم :236-11

تطرقنا إلى مفيكـ الصفقة العمكمية كفقا لممعيار العضكم كقمنا أنيا تشمؿ األشخاص

المحدديف في المادة  02مرسكـ رقـ  236-10كمف حيث الجانب المكضكعي قمنا أف
الصفقة العمكمية يمكف أف تتعمؽ بكاحدة مف العمميات المذككرة في المادة  13مف نفس
المرسكـ ،كبالتالي بالنظر إلى صياغة نص المادة  34مف المرسكـ المذككر كالسيما الفقرة
 10نتساءؿ حكؿ المجاالت التي يمكف لممصمحة المتعاقدة أف تمجأ فييا إلى المسابقة ككذا
األشخاص المعنييف بيذا الشكؿ مف المناقصة 3أك طمب العركض.

جاءت الفقرة ما قبؿ األخيرة مف المادة  34مف المرسكـ رقـ  236-10كما يمي
1

ػ راجع المادة  ،34المرسكـ الرئاسي رقـ  10ػ  ،236مرجع سابؽ .

3

ػ راجع المكاد  ،34 ،13 ،2المرسكـ الرئاسي رقـ  10ػ  ،236مرجع سابؽ.

2

ػ المادة  ،63المرسكـ الرئاسي رقـ  ،2.06.388مرجع سابؽ.
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"...تحدد قائمة المشاريع التي تككف محؿ مسابقة كجكبا بمقرر مف مسؤكؿ الييئة الكطنية

المستقمة أك الكزير ،أك الكالي المعني" ،1حسب ىذه المادة فإف المجاالت التي تمجأ فييا

المصمحة المتعا قدة إلى إجراء المناقصة عف طريؽ المسابقة يجب أف تحدد سمفا مف طرؼ
المسؤكؿ األكؿ عف ىذه المصمحة كلكف صياغة الفقرة يتركنا نتساءؿ ىؿ المشرع عندما ذكر
ثبلث ىيئات فقط معنية بإصدار قائمة المشاريع التي يمكف أف تككف محؿ المسابقة يعني أف
باقي الييئات المذككرة في المادة  02مف المرسكـ  236-10غير معنية بالتعاقد عف طريؽ
المسابقة كىي الفرضية األكلى أـ أنو يقصد بأف باقي الييئات غير المذككرة في الفقرة ما قبؿ
األخيرة مف المادة  34معنية بالمسابقة كلكنيا غير معنية بإصدار قائمة المشاريع محؿ
المسابقة كىي الفرضية الثانية.
كدفعا با لمناقشة إلى األماـ يجب ترجيح إحدل الفرضيتيف كعميو يبدك أف التفسير
الثاني ىك األقرب إلى المنطؽ ،كانطبلقا مف أنو ال منع إال بنص فكؿ األشخاص المعنكية
المذككرة في المادة  02مف قانكف الصفقات  236-10معنية بالمسابقة كلكف فقط الييئات
الكطنية المستقمة كاإلدارات العمكمية أك الك ازرات تحديدا ككذا الكاليات كأشخاص معنكية
عامة ىي المعنية دكف سكاىا بشرط إصدار قائمة المشاريع محؿ عممية المسابقة ،أما
األشخاص األخرل فيمكنيا المجكء مباشرة إلجراء المسابقة دكف التزاميا بيذا الشرط.أما فيما
يخص التساؤؿ الثاني المتعمؽ بمكضكع الصفقة الذم يككف معركضا لممنافسة عف طريؽ
المسابقة أم ىؿ تمجأ المصمحة المتعاقدة لممنافسة عف طريؽ المسابقة فيما يخص كؿ
العمميات التي تشمميا الصفقة سكاء إنجاز أشغاؿ أك اقتناء المكازـ ،أك إنجاز الدراسات ،أك
تقديـ الخدمات ،أـ إنيا تخص جانب مف ىذه العمميات فقط ،دراسة نص المادة  34مف
قانكف الصفقات تكحي إلى أف مجاؿ المسابقة مقصكر عمى تقديـ الخدمات فقط ألف قراءة
الفقرة  04مف ىذه المادة قد يكحي إلى ذلؾ كما يمي"..يدعى إلى تقديـ أظرؼ الخدمات
كالعرض المالي "...ككذلؾ الفقرتيف التي تمييا ،فالمشرع يستعمؿ عبارة "خدمات" بشكؿ يتركنا
نعتقد ذلؾ ،كعميو فإف القكؿ بأف المسابقة يمكف أف تتعمؽ بكؿ العمميات المذككرة في المادة
 13مرسكـ  236-10حكـ مؤسس ألف نص المادة  34مف نفس المرسكـ جاء غامضا
1

ػ المرسكـ الرئاسي رقـ  11ػ  ،98المؤرخ في  01مارس  ،2011يعدؿ كيتمـ المرسكـ الرئاسي رقـ  10ػ  ،236المتضمف

قانكف الصفقات العمكمية  ،ج ر  ،عدد  ،14الصادر بتاريخ .2011/03/06
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كالقاعدة أنو ال منع إال بنص فكيؼ لنا أف نقصر المسابقة عمى عممية تقديـ الخدمات فقط
دكف سكاىا مف عمميات ،كما أنو عمميا إنجاز الدراسات ذات الطابع الفني كالثقافي كالديني
إذا تعمقت بمجسـ أك كاجية أك غير ذلؾ يمكف أف تككف محؿ مسابقة بيف عدة مكاتب

دراسات 1،إننا مف بيف التفسيريف نفضؿ كنرجح التفسير الثاني نظ ار النسجامو كالمنطؽ
القانكني .أما عف مراحؿ إبراـ الصفقة كفقا لممسابقة حسب المرسكـ  236-10فإف قراءة
المادة  34مف المرسكـ رقـ  236-10يبيف أف ىناؾ ثبلث مراحؿ تمر عمييا المسابقة كمف
ثمة يمر ممؼ المترشح عمى ثبلث لجاف ىي لجنة فتح األظرفة ،كلجنة تقييـ العركض،
كلجنة التحكيـ.
ب ـ نطاق المسابقة وفقا لممرسوم الرئاسي :247-15
قراءة المادة  47يجعمنا نقؼ عمى تجاكز المشرع لبعض النقائص المسجمة عمى

المادة  34مف مرسكـ  236-10فيما يخص نطاؽ المسابقة 2،جاءت الفقرة الثبلثة مف
المادة المذككرة ىكذا"...تمجأ المصمحة المتعاقدة إلى إجراء المسابقة السيما في مجاؿ تييئة
اإلقميـ كالتعمير كاليندسة المعمارية كاليندسة أك معالجة المعمكمات"...ىذا يعني أف نطاؽ
المسابقة يشمؿ كؿ العمميات الكارد في المادة  29مف المرسكـ  247-15أم يمكف أف تبرـ
صفقة كفؽ شكؿ المسابقة في مجاؿ إنجاز بعض األشغاؿ بمكاصفات تقنية محددة ،أك
إنجاز دراسات فنية خاصة في اليندسة المعمارية أك اليندسة بصفة عامة ،أك تقديـ خدمات
في مجاالت معالجة المعمكمات أما عف اقتناء المكازـ فيمكف أف تككف االستثناء مف نطاؽ
المنافسة خاصة إذا رجعنا إلى الفقرة األكلى مف المادة  47المذككرة أيف نجد المشرع يتكمـ
عمى"إنجاز عممية"كاإلنجاز يعني اإلنتاج المباشر كبالتالي فاقتناء المكازـ يككف ضمف اإلنجاز
كليس تكريدا مباشرة ،كلمزيادة في تحديد نطاؽ المسابقة أكثر كرد في الفقرة  04مف المادة
 47ما يمي...":ال تبرـ صفقة اإلشراؼ عمى إنجاز أشغاؿ كجكبا عف طريؽ المسابقة إذا:
 لـ يتجاكز مبالغيا الحد المنصكص عميو في المادة 13فقرة 01مف ىذا المرسكـ. إذا تعمؽ مكضكع الصفقة بالتدخؿ في مبنى قائـ أك منشأة بنية تحتية أك التي ال تحتكمعمى مياـ تصميـ.
1
2
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كعميو نقكؿ أف المشرع استعمؿ المعيار المالي في الفقرة الرابعة مف المادة  47لتحديد
نطاؽ المسابقة عندما منع المجكء ليذا الشكؿ في التعاقد إذا لـ يتجاكز المبمغ اثني عشرة

مميكف دينار 12.000.000دج حسب المادة  13مف المرسكـ  ،2471-15كالمشكؿ
المطركح أف ىناؾ إبياـ حسب رأينا في ىذه المادة ،فماذا يقصد المشرع بعبارة "لـ يتجاكز
مبمغيا الحد المنصكص عميو في الفقرة األكلى مف المادة  ،"13ىؿ الياء تعكد ىنا عمى
الص فقة برمتيا كمف ثمة نقكؿ أنو يجب أف يفكؽ مبمغ الصفقة األصمية الحد المبيف في
المادة  13مف المرسكـ  247-15خاصة مع كجكد البند الثاني الذم يتعمؽ بإنجاز أشغاؿ
في مبنى قائـ كمكجكد ،أـ أف الياء في عبارة "مبمغيا" تعكد عمى إنجاز األشغاؿ فقط دكف
الصفقة األصمية ،كبالت الي فمبمغ ىذه األشغاؿ ىك الذم ال يتجاكز الحد المبيف في المادة
 .13كما استعمؿ المشرع أيضا في الفقرة  04مف المادة  47معيار مكضكع الصفقة عندما
يتعمؽ األمر بمبنى قائـ أك منشأة بنية تحتية أك منشأة ال تحتكم عمى مياـ تصميـ.
المبلحظة األولى :أف المشرع في مرسكـ  247-15حدد نطاؽ المسابقة بأكثر دقة
بالمقارنة مع كؿ القكانيف السابقة المتعمقة بالصفقات العمكمية بما فييا مرسكـ 236-10
كىذا يغني عف إصدار قائمة بالمشاريع التي تككف محؿ مسابقة حسب ما كرد في المادة 34
فقرة أخيرة مف المرسكـ األخير التي تقابؿ المادة  47مرسكـ 15ػ 247كتبعا لذلؾ نقكؿ أف
تحديد نطاؽ المسابقة كفقا لممعيار المالي كالمكضكعي يبدك أكثر إنسجاما مع السمطة
التقديرية التي تممكيا المصمحة المتعاقدة بصفتيا إدارة تستيدؼ السرعة في اإلنجاز.
المبلحظة الثانية :التي نسجميا عمى المادة  47مرسكـ  247-15أف المشرع كعمى
خبلؼ ما كرد في مرسكـ  236-10كحتى المراسيـ التي سبقتو كسع نطاؽ المسابقة صراحة
إلى مشاريع قائمة كما كرد في الفقرة  04البند  02مف المادة  ،47كفي ىذا يككف قد ساير

الفقو المقارف ككذا مشرعيف آخريف منيـ المشرع الفرنسي 2كالمغربي.3

إف تحديد نطاؽ المسابقة كتكسيعو إلى مشاريع مكجكدة صراحة في صمب المرسكـ
 247-15مف شأنو إضفاء الشفافية عمى عممية المنافسة كالتعاقد كيجنب المصمحة
1

ػ راجع المادة  ،13المرسكـ الرئاسي رقـ  15ػ  ،247مرجع سابؽ.
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المتعاقدة التحايؿ الذم قد يصؿ إلى درجة الخطر الجزائي ،كعميو فإف رفع المبس عمى
جكانب مبيمة كمحؿ نقاش مف شأنو جعؿ الخطر في المسابقة يتقيقر بالمقارنة مع الكضع
الذم كاف عميو في القكانيف السابقة لمصفقات العمكمية.
المبلحظة الثالثة  :التي يمكف تسجيميا دائما في ىذا السياؽ أم تحديد نطاؽ المسابقة
بالمعيار المالي كالمكضكع حسب الفقرة  04المادة  47ىي التضييؽ عمى المصمحة
المتعاقدة قدر المستطاع لتجنب تجزئة الصفقة إلى صفقة أشغاؿ تبرـ كفؽ طمب العركض
المفتكح مثبل كصفقة أخرل كفؽ المسابقة كىذه شبية فساد كخطر جزائي محتمؿ.
 )2إجراءات المسابقة حسب مرسوم :247-15

حسب المادة  48مرسكـ  247 -15نفرؽ بيف طريقتيف لمتعاقد عف طريؽ المسابقة:

 مسابقة محدكدة. مسابقة مفتكحة مع اشتراط قدرات دنيافي كمتا الحالتيف تتبع المصمحة المتعاقدة لتنظيـ المسابقة م ارحؿ محددة كمكحدة كما تقكـ
بتحضير دفتر شركط المسابقة الذم باإلضافة إلى نصو عمى شركط التعاقد العامة ينفرد
بأربعة خصائص:
أ -يتضمف دفتر شركط المسابقة برنامج المسابقة الذم بناء عميو يقدـ المتنافسيف
عركضيـ سكاء تعمؽ األمر بجكانب تقنية أك اقتصادية أك جمالية أك فنية خاصة.
ب -يتضمف كيفيات االنتقاء األكلي.
ج -تحديد الغبلؼ المالي التقديرم لؤلشغاؿ.
د -إمكانية تحديد العدد األقصى لممرشحيف المدعكيف بعد انتقاء أكلي في حدكد
خمسة  05منيـ.
كحسب ىذه اإلجراءات يبدك أف المشرع عندنا قد ساير مشرعيف أخذكا عف نظيرىـ
الفرنسي كمف بينيـ المشرع المغربي حسب ما كرد في المكاد  63ك 64ك 65مف المرسكـ
رقـ .2.06.388
1

1

ػ كرد في المادة  63البند  ،3مف المرسكـ رقـ  ،2.06.388أف المصمحة المتعاقدة تعد برنامج المسابقة ،كفي المادة 64

البند  1كرد أف المصمحة المتعاقدة تحدد في البرنامج المقدار التقريبي أك المبمغ األقصى لمنفقة المخصصة لتنفيذ العمؿ،
أما المادة  65فقد أحالة عمى المكاد  ،59 ،49مف نفس المرسكـ .
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المبلحظة األولى :مزدكجة يمكف إبدائيا فيما يخص تحديد المبمغ التقديرم
لؤلشغالفيذا إجراء لو إيجابياتو عندما يتعمؽ األمربتحديد النفقات كتقييـ المشركع ،كمف جانب
آخر لو أىمية مف ناحية الشفافية كحتى المنافسة التي سكؼ تنحصر في حدكد المبمغ
التقديرم المحدد مف طرؼ المصمحة المتعاقدة كبالتالي تتحمؿ ىذه األخيرة المسؤكلية في
حالة اإلفراط في تحديد مبمغ األشغاؿ أك في حالة تخفيض المبمغ لدرجة يدفع الطرفيف إلى
إعادة تقييـ المشركع في المستقبؿ ،كفي كمتا الحالتيف سكؼ يصطؼ المتعاقد معو كراء
المصمحة المتعاقدة التي تكفمت بصفة منفردة بتحديد المبمغ التقديرم لؤلشغاؿ كىذا في حد
ذاتو يشكؿ خط ار جزائيا محتمبل سكاء تعمؽ األمر باإلفراط في تحديد المبمغ التقديرم لؤلشغاؿ
أك تعمؽ األمر برفع مبمغ األشغاؿ تبعا إلعادة تقييـ األشغاؿ ضمف ممحؽ حسب المادة
 136مرسكـ  ،247-15كلتفادم ىذا الخطر كجب عمى المصمحة المتعاقدة أف تقكـ بتحديد
المبمغ التقديرم لؤلشغاؿ بناءا عمى دراسة شاممة لممشركع تككف بمكاصفات عممية اقتصادية
كمالية دقيقة يقكـ بيا مختصكف.
المبلحظة الثانية :تتعمؽ بتحديد برنامج المسابقة ككيفيات االنتقاء األكلي فيذه تندرج
في إطار إعماؿ السمطة التقديرية لممصمحة المتعاقدة التي تبدك كاسعة ،كىذا ينسجـ مع
طبيعة ىذه األخيرة باعتبارىا إدارة ،كعميو نقكؿ أف ما داـ المشرع اعترؼ لممصمحة المتعاقدة
بيذا االختصاص فيذا يتبعو تحديد لممسؤكلية سكاء كانت إدارية أك جزائية ،فمك فرضنا أف
شركط االنتقاء األكلي كضعت مثبل عمى مقاس أحد المتنافسيف المحتمميف فإف الخطر
الجزائي المحتمؿ يتحممو أطراؼ في المصمحة المتعاقدة بناء عمى منح امتيازات غير مبررة
لمغير كيمحقيـ في تحمؿ ىذا الخطر نائؿ الصفقة كفؽ إجراءات المسابقة ككنو مسؤكال جزائيا
كفاعؿ أصمي أك شريؾ ككذلؾ األمر بالنسبة لبرنامج المسابقة الذم قد ينجز عمى المقاس
بغرض تفكيض أحد المتنافسيف المتكاطئ مع أطراؼ في المصمحة المتعاقدة.
كفيما يخص تحديد العدد األقصى لممرشحيف المدعكيف لتقديـ تعيداتيـ بعد انتقاء
أكلي كالذيف تـ تحديد عددىـ بخمسة بدؿ ثبلثة مترشحيف كما كاف عميو الحاؿ في المرسكـ

رقـ  1،236-10نسجؿ أف رفع عدد المدعكيف يشكؿ تدعيما لمبدأ المنافسة كىذا ينجر عنو
تخفيض لمستكل الخطر الجزائي في ىذا الجانب ،ألف احتماؿ التكاطؤ بيف ثبلثة متنافسيف
1

ػ المادة  ، 4/34المرسكـ الرئاسي رقـ  10ػ  ،236مرجع سابؽ.
52

كأطراؼ في المصمحة المتعاقدة يككف أكثر احتماال مف التكاطؤ بيف أطراؼ في المصمحة
المتعاقدة كخمسة متنافسيف .كاضح أف الخطر الجزائي يككف أكثر احتماال بالنسبة لدفتر
الشركط كمحتكاه كيككف احتماؿ تكفره أقؿ بالنسبة لئلجراءات التنظيمية لمصفقة مما يدفعنا
في قادـ البحث إلى إخضاع دفتر الشركط إلى الدراسة كالتحميؿ.
 )3مرحمة تعيين الفائز بالصفقة وفق المسابقة:
فرؽ المشرع في مرسكـ  247-15بيف نكعيف مف المسابقة عمى شاكمة طمب
العركض المحدكد كطمب العركض المفتكح مع اشتراط قدرات دنيا ،كبالتالي حسب المادة 47
مف نفس المرسكـ ىناؾ المسابقة المحدكدة كالمسابقة المفتكحة مع اشتراط قدرات دنيا.
أ ـ حالة المسابقة المفتوحة مع اشتراط قدرات دنيا:

تبدأ المنافسة بتمقي تعيدات المتنافسيف بناءا عمى الشركط كالقدرات التي تحددىا
المصمحة المتعاقدة في دفتر الشركط كىذا ما يميز ىذا النكع مف المسابقة عف المسابقة
المحدكدة ،أما باقي اإلجراءات فيي مشتركة بيف النكعيف ،كعميو سكؼ نبيف باقي اإلجراءات
تحت عنكاف المسابقة المحدكدة.
ب ػ حالة المسابقة المحدودة:

تبدأ المسابقة بتمقي ممفات الترشح فقط مف أم متعامؿ تتكفر فيو الشركط العامة

لممشاركة في أظرؼ مغمقة ،كبعد فتحيا كتقييـ العركض المقدمة مف طرؼ لجنة التحكيـ
المنصبة ليذا الغرض يتـ إعداد قائمة لممتنافسيف الذيف يتـ انتقائيـ أكليا كىؤالء فقط يمكنيـ
تقديـ عركضيـ التقنية كالخدماتية كالمالية ،كيتمقى رئيس لجنة التحكيـ عركض المتنافسيف
مف المصمحة المتعاقدة في أظرؼ مغمقة كحسب المادة  48الفقرة  14مف المرسكـ -15
 247فإف المتنافس يفرد لكؿ عرض ظرؼ كبالتالي يقدـ عرض خدمات كعرض تقني
كعرض مالي كال يشير إلى عرضو المالي عمى كجو األظرؼ تحت طائمة رفض العرض
ضمانا لمشفافية ،بعد دراسة العركض مف طرؼ المجنة يتـ تحديد الفائز بالصفقة كالذم يككف
قد قدـ أحسف عرض مف الناحية االقتصادية كتبعا لذلؾ تخطر المجنة المصمحة المتعاقدة
بيذا االختيار.

الجديد في نظاـ المسابقة حسب المادة  47الفقرة  02مف مرسكـ  1247-15ىك

1
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مرحمة التفاكض بيف المصمحة المتعاقدة كالمتنافس الذم قدـ أحسف عرض مف الناحية
االقتصادية ،كالمبلحظ أف ىذا اإلجراء لـ يككف معمكؿ بو في المرسكـ رقـ 236-10
كبالتالي نتساءؿ عف المغزل مف إضافة ىذا اإلجراء.
يمكف القكؿ أف سبب إدراج ىذا اإلجراء ىك تحقيؽ ىدفيف:
ػ أكال إعماؿ السمطة التقديرية لممصمحة المتعاقدة باعتبارىا إدارة عمكمية.
ػ اليدؼ الثاني تمكيف المصمحة المتعاقدة مف بمكغ ىدفيا مف خبلؿ المسابقة بأحسف
نجاعة ممكنة سكاء مف الناحية الفنية أك الجمالية أك الجكدة العالية ،ما داـ العرض مف
الناحية االقتصادية قد تـ حسمو بعد التفاكض.كمف جية أخرل نتساءؿ حكؿ أثر إدراج
المفاكضات كإجراء قبؿ المنح النيائي لمصفقة كفؽ نظاـ المسابقة مف ناحية الشفافية كما
ينجر عنيا مف آثار عمى المسؤكلية الجزائية.
أكال نقكؿ أف ىذه المفاكضات سكؼ تككف بيف المصمحة المتعاقدة كالفائز بالمسابقة
الذم قدـ أحسف عرض مف الناحية االقتصادية كبالتالي ال مكاف لمجنة التحكيـ في ىذه
المفاكضات ألف ميمتيا تككف قد انتيت بمجرد اإلعبلف عف الفائز ،كما يدعـ ىذا الطرح
سككت الفقرة  02مف المادة  47محؿ الدراسة إذ لـ تشر حتى إلى أطراؼ المفاكضات كلكف

مضمكف المادة  80مف المرسكـ  247-15يمكف أف يككف ىك القاعدة1.إف ىذه المفاكضات
تككف في غرفة مغمقة كمف الناحية االقتصادية األمر يكاد يككف محسكما كفقا لمحضر لجنة
التحكيـ كلكف تبقى الجكانب األخرل الفنية كالتقنية كالجمالية محؿ ليذا التفاكض ،كبالتالي قد
يح صؿ تكاطؤ بيف المتفاكضيف حكؿ ىذه الجكانب بشكؿ يؤثر عمى قيمة األشغاؿ المراد
إنجازىا بالمقارنة مع العرض االقتصادم المقدـ مف طرؼ ىذا المتنافس كىذا مف شأنو
يشكؿ خط ار جزائيا خاصة إذا عممنا أف المنافسة قد انتيت بمجرد الدخكؿ في المفاكضات
كمعمكـ أف كجكد الخطر الج ازئي مف عدمو مرىكف بمدل تكفر المنافسة الشريفة كشفافية
اإلجراءات.
إننا ال نشكؾ في أم إجراء يفرضو المشرع كلكف كركد المفاكضات يحيمنا إلى أسمكب
التراضي الذم يعتمد بدكره عمى المفاكضات كمعمكـ أف نقد شديد يكجو ليذا األسمكب في
التعاقد نظ ار لمفساد الكبير الذم ينتج عنو ،كبعد تعريجنا عمى طمب العركض بأشكالو
1
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المتعددة كأسمكب مكصكؼ بالقاعدة في مجاؿ إبراـ الصفقات العمكمية حسب المكاد
39ك 42مف مرسكـ  247-15سكؼ نتناكؿ التعاقد كفقا ألسمكب التراضي بأنكاعو لمكقكؼ
عمى جكانب يحتمؿ فييا الخطر الجزائي.
الفرع الثاني:التراضي استثناء عمى قاعدة إبرام الصفقات العمومية :مجال واسع

لمخطر الجزائي

إذا كاف طمب العركض ىك األصؿ في طريقة إبراـ الصفقة العمكمية فإف التراضي
ىك االستثناء يمجأ إليو في حاالت يحددىا القانكف ،ىذا ما نصت عميو المادة  39مف
المرسكـ رقـ  ،247-15كحسب التشريع المقارف يصطمح عمى ىذا الشكؿ لمتعاقد مثبل في
القانكف المغربي "الصفقات التفاكضية".

1

التراضي كطريقة لمتعاقد يأخذ شكميف التراضي البسيط كالتراضي بعد االستشارة،
كبحكـ أنو استثناء عف القاعدة تكفؿ قانكف الصفقات العمكمية بتحديد حاالت المجكء إلى
كمييما حسب المادة  41مف المرسكـ الرئاسي  247-15التي تقابؿ المادة  27مرسكـ -10
 236المعدلة بالمرسكـ الرئاسي رقـ  98-11الممغى ،يعرؼ التراضي البسيط كما يمي
"التراضي ىك إجراء تخصيص صفقة لمتعامؿ متعاقد كاحد دكف الدعكل الشكمية إلى

المنافسة 2،"...كمف خبلؿ ىذا التعريؼ نستنتج أنو باإلضافة إلى ككف التراضي استثناء عف
القاعدة العامة لطرؽ إبراـ الصفقات العمكمية فإف التراضي البسيط استثناء كتقييدا لمبدأ

المنافسة المعمكؿ بو كمبدأ مف مبادئ إبراـ الصفقات العمكمية ،3كىك كذلؾ تقييدا لمبدأ
المساكاة بيف المتنافسيف ما داـ التفاكض يتـ مع شخص كاحد ،كليذه األسباب يمكف اعتبار
التراضي أحد عيكب مبدأ المنافسة كمبدأ المساكاة كىك أحد تجميات الخطر الجزائي في
الصفقات العمكمية فذكر التراضي يبلزـ شؾ التكاطؤ كالتفضيؿ كمف ثمة الفساد بكجو
1

ػ حسب المادة  ،71مرسكـ رقـ  ،2.06.388الصفقات التفاكضية عمى ثبلثة أشكاؿ حسب المادة  73كما يمي "تبرـ

الصفقات التفاكضية :أ) إما بناءا عمى عقد إلتزاـ يكقعو الراغب في التعاقد كعمى دفتر الشركط الخاصة .ب) إما بناء عمى
مراسمة كفقا لؤلعراؼ التجارية تحدد شرط إنجاز العمؿ .ج) إما بصفة استثنائية بتبادؿ رسائؿ أك اتفاقية خاصة لؤلعماؿ

المستعجمة المنصكص عمييا في حالة االستثناء الكاردة في البند  6مف المادة  72أعبله  "...مرجع سابؽ.

 2ػ المادة  ،41المرسكـ الرئاسي رقـ  15ػ  ،247مرجع سابؽ.
3
Bennadji Cherif, L’évolution de la réglementation des marches publics en Algérie, Thèse de
doctorat, soutenue a l’université d’Alger, 1991, P140
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عاـ1.كاذا كاف التراضي يمنح لممصمحة المتعاقدة قد ار كاسعا مف الحرية في اختيار المتعاقد

معو 2فإنو مف جية أخرل يفقد المصمحة المتعاقدة ىامش المفاضمة كتعدد الخيارات ألنيا
تككف أماـ عرض كاحد كىذا مف شأنو التأثير عمى النفقات العمكمية بالسمب في بعض
األحياف ،كنظ ار ليذه المآخذ أحاط المشرع ىذا النكع مف التعاقد بمجمكعة مف الشركط ىي
حاالت المجكء إلى التعاقد عف طريؽ التراضي البسيط كحاالت المجكء إلى التراضي بعد
االستشارة.
أوال :تحديد حاالت التعاقد عن طريق التراضي البسيط :تكريس لمطابع االستثنائي
لمتراضي

حددت المادة  49مرسكـ  247-15التي تقابؿ المادة  43مرسكـ  236-10حاالت

التراضي البسيط عمى سبيؿ الحصر لكركدىا كما يمي":تمجأ المصمحة المتعاقدة إلى التراضي

البسيط في الحاالت اآلتية فقط،"...كعبارة "فقط" تدؿ عمى ىذا الحكـ 3كىذه الحاالت ىي:
 )1حالة االحتكار"المشروع" أو الخصوصية التقنية أو الفنية أو الثقافية:

نص المشرع عمى ىذه الحالة في البند 01المادة  49مف المرسكـ  247-15التي
تتحدث عمى كضعية احتكارية ينفرد بيا متعامؿ اقتصادم ،كاالحتكار المقصكد ىنا يجب أف

يكصؼ بالمشركع ،4كبجب أف يخضع ىذا المتعامؿ لمقانكف الكطني ألنو ال يعقؿ أف المشرع
يعترؼ بامتياز لشخص في كضعية غير قانكنية ،فمثبل استفادة شخص طبيعي أك معنكم
كطني أك أجنبي مف التمثيؿ الحصرم لعبلمة تجارية أجنبية معينة يمكف فيمو عمى أنو
احتكار مشركع كىذا المتعامؿ يمكف أف يستفيد مف صفقة عمكمية عمى أساس التراضي
البسيط ،كما يمكف أف يستفيد مف أحكاـ المادة  49قانكف الصفقات الشخص الطبيعي أك

1

ػ سحنكف سمية ،إجراءات التراضي في قانكف الصفقات العمكمية بالجزائر ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في الحقكؽ ،فرع

قانكف األعماؿ ،كمية الحقكؽ ،جامعة الجزائر ،1ص 74

2
3
4

ػ عمار يكضياؼ  ،شرح تنظيـ الصفقات العمكمية  ،الطبعة الثالثة ،جسكر لمنشر كالتكزيع  ،الجزائر ،2011ص. 185
ػ المادة  ،49مرسكـ رئاسي رقـ  15ػ  ،249مرجع سابؽ.

ػ المادة  ،06األمر رقـ  03ػ  ، 03المؤرخ في  19يكليك  ،2003المتعمؽ بالمنافسة ،ج ر ،عدد  ،43الصادر بتاريخ

2003/07/20
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المعنكم الذم ينفرد بامتبلؾ طريقة فنية 1لتنفيذ خدمات لصالح المصمحة المتعاقدة حسب
دفتر الشركط المعد مف قبميا ،مثؿ انفراد شركة بفنيات معينة أك صناعة معدات التنقيب
عمى الغاز الصخرم حسب دفتر الشركط المعد مف طرؼ شركة سكناطراؾ،
ككذلؾ إذا تعمؽ األمر باعتبارات ثقافية أك فنية يتمتع بيا شخص بذاتو ،كقد قيد
المشرع ىذا االستثناء بضركرة صدكر قرار مشترؾ بيف الكزير الكمؼ بالثقافة كالكزير المكمؼ
بالمالية يكضح المقصكد بالخدمات المعنية باالعتبارات الثقافية أك الفنية ،كىذا بمثابة حماية
لمماؿ العاـ ككقاية مف الفساد كالخطر الجزائي الذم يمكف أف يقع فيو ممثؿ المصمحة
المتعاقدة نظ ار إلى مركنة مصطمح اعتبارات فنية كثقافية.

2

 )2حالة االستعجال المعـمل بالخطر الداىم:
يمكف شرح ىذه الحالة في إطار المادة  12مف المرسكـ رقـ  247-15التي تقابؿ
المادة  07مف المرسكـ  236-10المتعمقة بالشركع في التنفيذ قبؿ إبراـ الصفقة بسبب حالة
الخطر المحدؽ باالستثمار أك ممؾ المصمحة المتعاقدة أك األمف العمكمي ،كيمجأ إلى ىذه
الطريقة في التعاقد حسب المادة  2/49مرسكـ  247-15أيضا عندما نككف بصدد تنفيذ
خدمات بصفة مستعجمة أم ال يمكف تنفيذىا كفقا لطمب العركض بشرط أف ال يككف بكسع
المصمحة المتعاقدة تكقع حالة االستعجاؿ كأف ال تككف ىي المتسببة في ذلؾ ،كبمفيكـ
المخالفة يجب أف نككف أماـ قكة قاىرة تقطع كؿ سبيؿ لبلحتياؿ.

3

المبلحظ أف حالة االستعجاؿ التي تبرر لجكء المصمحة المتعاقدة إلى أسمكب
التراضي البسيط المنصكص عمييا في المادة  49لـ يتركيا المشرع عمى إطبلقيا بؿ قيدىا
بضركرة تكافر حالة "الخطر" ،كحتى حالة الخطر ىذه تـ تحديد نطاقيا إذ يجب أف تيدد
استثما ار أك ممكا لممصمحة المتعاقدة أك تيدد األمف العمكمي أك خطر داىـ يتعرض لو ممؾ
أك استثمار تـ تجسيده في الميداف ،كما أف حالة االستعجاؿ ىذه المعممة بالخطر يجب أف
تصؿ إلى درجة استحالة التعاقد عف طريؽ طمب العركض ،كىي كما يبدك سمطة تقديرية
1

ػ استعمؿ المشرع في المادة  49المرسكـ الرئاسي رقـ  15ػ  247مصطمح "اعتبارات تقنية" بدؿ مصطمح "الطريقة

التكنكلكجية" التي استعمميا في المادة  43المرسكـ الرئاسي رقـ  10ػ .236

2

ػ نادية تياب ،آليات مكلجية الفساد في مجاؿ الصفقات العمكمية ،رسالة لنيؿ شيادة الدكتكراه عمكـ ،تخصص قانكف،

3

ػ المرجع نفسو ،ص .111

كمية الحقكؽ ك العمكـ السياسية ،جامعة مكلكد معمرم ،تيزم كزك ،مناقشة سنة  ،2013ص .106
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معترؼ بيا لممصمحة المتعاقدة بصفتيا إدارة.
المبلحظة التي يمكف إبدائيا حكؿ ىذه النقطة أنو كبالرجكع إلى األحكاـ العامة في
القانكف كالقضاء اإلدارم نسجؿ تطك ار حصؿ في مجاؿ رقابة القضاء اإلدارم كالفرنسي
تحديدا لمسمطة التقديرية المعترؼ بيا لئلدارة ،كالسؤاؿ الجانبي المطركح ىنا إلى أم مدل

يأخذ القضاء اإلدارم عندنا بيذا التطكر1.كيمكف في ىذا الصدد القكؿ أف مجمس الدكلة في
فرنسا مر بمرحمتيف في رقابتو عمى السمطة التقديرية ،مرحمة ما يصطمح عميو بأساليب

الرقابة التقميدية 2،كفييا اكتفى القضاء بمراقبة التكييؼ القانكني لمكقائعqualification 3
 juridique des faits le contrôle de laثـ ابتكر مجمس الدكلة الفرنسي األساليب
الحديثة لمرقابة عمى السمطة التقديرية عف طريؽ ما يسمى "برقابة المبلئمة لمكقائع" أك"رقابة
التناسب"  Contrôle de proportionnalitéكفييا انتقؿ مجمس الدكلة إلى فرض قيد
إضافي عمى السمطة التقديرية لئلدارة إذ لـ يكتفي بفرض رقابتو عمى الكجكد المادم لمكقائع
التي تدعييا اإلدارة كسبب لمقرار مكضحة تكييفيا قانكنا كما كاف عميو الحاؿ في المرحمة
األكلى بؿ ذىب إلى حد البحث في تقدير اإلدارة ألىمية كخطكرة تمؾ الكقائع كمدل التناسب

بينيا كاإلجراء المتخذ عمى أساسيا ،4كالذم قد يككف بإعبلف حالة الخطر الداىـ المبرر
لحالة االستعجاؿ.
كعميو باإلضافة إلى تكافر حالة االستعجاؿ المعمؿ بخطر داىـ عمؽ المشرع المجكء
إلى التعاقد عف طريؽ التراضي كفقا لمبند 02مف المادة  49ككذا المادة  12مف المرسكـ
 247-15عمى ثبلثة شركط في المجمكع ىي:
 أال يكف في كسع المصمحة المتعاقدة تكقع الظركؼ المسببة لحالة االستعجاؿ. أف ال تككف ىذه الظركؼ نتيجة مناكرات لممماطمة مف طرؼ المصمحة المتعاقدة. صدكر قرار معمؿ بالشركع في بداية تنفيذ الخدمات مف قبؿ المسؤكؿ عف الييئةالعمكمية ،أك الكزير ،أك الكالي ،أك رئيس المجمس الشعبي البمدم.
1

ػ العربي زركؽ ،التطكر القضائي لمجمس الدكلة الفرنسي في رقابة السمطة التقديرية لئلدارة كمدل تأثر القضاء الجزائرم

بيا ،مجمة مجمس الدكلة الجزائر ،العدد  ،8سنة  ،2006ص .117

2

ػ المرجع نفسو ،ص .120

4

ػ المرجع نفسو ،ص 121

3

ػ المرجع نفسو  ،ص .121
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يم كف أف نسجؿ بعد ىذه الدراسة أف السمطة التقديرية الممنكحة لممصمحة المتعاقدة
إلعبلف حالة االستعجاؿ المعمؿ بالخطر تبقى أحد األبكاب الميمة لمفساد كلمخطر الجزائي إذ
يمكف لممصمحة المتعاقدة كسعيا منيا لميركب مف التعاقد عف طريؽ طمب العركض إعطاء
تكيؼ لكقائع كظركؼ تمر بيا بأنيا حالة استعجاؿ معمؿ بخطر داىـ كمف ثمة المجكء إلى
التفاكض مع متعامؿ محضكض تحصؿ عمى امتيازات غير مبررة ،نقكؿ كذلؾ ألف الشركط
المقيدة لحالة االستعجاؿ المذككرة أعبله غير كافية لتجنب الخطر الجزائي ألف اإلشكاؿ ال
يتعمؽ ىنا بمدل تكافر شركط االستعجاؿ في حد ذاتيا بؿ اإلشكاؿ يتعمؽ بالتكييؼ الذم
تسبغو المصمحة المتعاقدة عمى تمؾ الظركؼ.
مبلحظة أخرل يمكف إبدائيا في ىذا المجاؿ كتتعمؽ بمدل حسـ المشرع في المجاالت
التي يمكف أف نعمؿ فييا ىذا االستثناء ،فما ىك نطاؽ إعماؿ حالة االستعجاؿ كسبب لمجكء
المصمحة المتعاقدة ألسمكب التراضي البسيط ،أم ىؿ يمكف أف تشمؿ ىذه الحالة كؿ
العمميات المنصكص عمييا في المادة  29مف قانكف الصفقات  247-15أم األشغاؿ
كاقتناء المكازـ كالدراسات كالخدمات أـ يشمؿ بعضيا فقط؟
قراءة المادة ...." 2/49خطر ييدد استثما ار أك ممكا..." "...خطر داىـ يتعرض لو
ممؾ أك استثمار تجسد في الميداف "....يكحي أف الحالة األكلى مف حاالت التراضي البسيط
ينطبؽ بصفة أساسية عمى األشغاؿ كاقتناء المكازـ دكف الدراسات كالخدمات نقكؿ ىذا بكؿ
تحفظ .كفيما يخص التساؤؿ المتعمؽ بإصدار القرار المعمؿ الذم يرخص لحالة االستعجاؿ،
فحسب المادة  12مرسكـ  247-15يصدر ىذا القرار عف الكزير ،أك مسؤكؿ الييئة
العمكمية ،رئيس المجمس الشعبي البمدم ،أك الكالي ،كبالتالي يفيـ أف كؿ األشخاص
المذككريف في المادة  06مف نفس المرسكـ معنية بحالة االستعجاؿ كىذا خبلفا لما كاف عميو

الحاؿ في المرسكـ رقـ  236-10في المادة  07منو.1

كفي كؿ األحكاؿ نقكؿ أف تقييد المشرع المصمحة المتعاقدة بضركرة إصدار ق ار ار
معمبل يرخص التعاقد كفقا لمتراضي البسيط بناءا عمى حالة االستعجاؿ جاء بغرض حماية
الماؿ العاـ كلضماف مبدأ المنافسة كمبدأ المساكاة بيف المترشحيف ،كفي النياية ىك كقاية مف
1

ػ حسب المادة  ،07المرسكـ الرئاسي رقـ  10ػ  ،236يصدر ىذا القرار عف الكزير أك مسؤكؿ الييئة الكطنية المستقمة أك

الكالي.
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الفساد كالخطر الجزائي الذم يمكف أف يقع فيو ممثؿ المصمحة المتعاقدة ،كبالتالي يككف
المشرع قد أخذ بالنقد الذم كجو لو في ظؿ مرسكـ  236-10حيث كسع ىذا الشرط ليشمؿ
كؿ المصالح المتعاقدة المنصكص عمييا في المادة  06مف قانكف الصفقات بصفة صريحة
في المادة  12محؿ الدراسة .كأكثر مف ىذا يجب أف ترسؿ نسخة مف ىذا المقرر إلى
مجمس المحاسبة ،كزير المالية ،كالى سمطة ضبط الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفؽ
العاـ كالمفتشية العامة لممالية ،يضاؼ الى ىذه الحماية كالكقاية إعداد صفقة تسكية كعرضيا
عمى الييئة المكمفة بالرقابة الخارجية.
 )3التموين المستعجل لتوفير حاجات السكان األساسية:
كردت ىذه الحالة في البند  03مف المادة  49مرسكـ  247-15كقد جاءت بنفس

الصياغة التي كانت عمييا المادة  43مرسكـ 1،236-10كىي تتعمؽ كما يبدك بتمكيف
مستعجؿ لمسكؽ الكطنية بمنتجات أساسية ،كما نجد ليذه الحالة مثيبل في قانكف الصفقات

المغربي كىذا في المادة  72البند  206كلك أف ىذا األخير كسع مف نطاؽ إعماؿ ىذه الحالة

بصفتيا استثناء إلى قطاعات أخرل مع إعطائيا طابع األمف العمكمي عمى خبلؼ مشرعنا
الذم اصبغيا بطابع اقتصادم محض ،كالسؤاؿ المطركح ىؿ ىذه المنتجات محمية أـ أجنبية
يتـ استيرادىا بشكؿ مستعجؿ ،المادة  49ال تجيب عمى التساؤؿ كلكف المادة  23كاضحة
تنص عمى استيراد منتجات بشكؿ مستعجؿ 3كبالتالي ال تككف المنتجات محؿ التعاقد محمية،

كعميو كجب دراسة الفقرة  03مف المادة  49مع المادة  23مف المرسكـ رقـ  247-15التي
تقابؿ المادة  05مف مرسكـ .236-10
المبلحظة األكلى التي يمكف إبدائيا بعد قراءة المادة  23المذككرة أنيا جاءت بأكثر
تفصيؿ عف الفقرة  03المادة  49حيث تنص صراحة عمى عممية االستيراد عمى خبلؼ
المادة  49التي تنص فقط عمى التمكيف ،كما أف المادة  23تحدد ما يتـ استيراده إذ تنص
عمى "المنتجات كالخدمات" في حيف المادة  49تنص عمى حاجات السكاف األساسية كما
1

ػ البند  3المادة  ،49مرسكـ رئاسي رقـ  15ػ  ،247تقابؿ البند  3المادة  ،43المرسكـ الرئاسي رقـ  10ػ  ،236مرجع

سابؽ.

2
3

ػ المادة  ،6/72مرسكـ رقـ  ،2.06.388مرجع سابؽ.

ػ راجع المادة  ،23مرسكـ رئاسي رقـ  15ػ  ،247مرجع سابؽ.
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دامت العبارة عامة فيمكف أف نتصكر ىذه الحاجات سمع كخدمات ،كما أف المادة  23تنص
عمى أف عممية االستيراد تتـ بشكؿ سريع أك تتطمب السرعة بينما المادة  49تنص عمى

االستعجاؿ كيبدك أف المصطمحيف كجييف لعممة كاحدة ،ما تركنا نميؿ إلى ىذه القراءة 1نص
المشرع في صدر المادة  23عمى إعفاء المصمحة المتعاقدة مف األحكاـ المطبقة عمى
الصفقات العمكمية كالسيما طريقة اإلبراـ فبدؿ طمب العركض تمجأ المصمحة المتعاقدة إلى
التراضي البسيط.
المادة  23مف المرسكـ  247-15تكضح ىذه الحالة حيث تككف المصمحة المتعاقدة
أماـ ضركرة االستيراد بسرعة كدكف مماطمة كبالتالي ال يمكف المجكء إلى إجراءات طمب
العركض نظ ار لطبيعة ىذه المنتجات كالتقمب السريع في أسعارىا كمدل تكفرىا في السكؽ
ككذا الممارسات التجارية الخاصة المطبقة عمييا ،قراءة نفس المادة يكحي إلى أف نطاؽ ىذا
االستثناء مف حيث مكضكع الصفقة مقصكر فقط عمى صفقة اقتناء المكازـ كصفقة الخدمات
دكف األشغاؿ كالدراسات أما الفقرة  03المادة  49فيي تنص عمى العمكـ حاجات السكاف
األساسية .كاذا سممنا بأف المقصكد مف إعفاء المصمحة المتعاقدة مف تطبيؽ بعض أحكاـ
ىذا المرسكـ أم قا نكف الصفقات يقصد بيا إمكانية المجكء إلى التراضي البسيط فإف مجاؿ
المخالفة ال يككف مطمقا بؿ يككف فقط في إشيار طمب العركض كقاعدة كاستبدالو بالتراضي
البسيط كلكف باقي اإلجراءات كالسيما المنظمة لمتراضي البسيط كطريقة لمتعاقد يجب
احتراميا.
أما القيكد الكاردة عمى ىذا الشكؿ في التعاقدفإنالجديد الذم جاءت بو المادة 23
مرسكـ  247-15بالمقارنة مع قانكف الصفقات رقـ  250-02ىك تقييد المصمحة المتعاقدة
بضركرة إصدار قائمة تتضمف المنتجات كالخدمات المنصكص عمييا في الفقرة 01مف نفس
المادة بمكجب قرار مشترؾ مف كزير المالية كالكزير المكمؼ بالتجارة كالكزير المعني بالقطاع
المستكرد كيبدك أف ىذا القيد جاء لتقييد االستثناء كمف ثمة لحماية الماؿ العاـ كالكقاية مف
الفساد كالخطر الجزائي الذم يمكف أف يقع فيو ممثؿ المصمحة المتعاقدة إذ ال يمكنو إعماؿ
ىذا االستثناء عمى إطبلق و كفي حالة المجكء إليو يككف في حماية ألنو استجاب إلى قائمة
أعدىا أكثر مف كزير كتـ نشرىا بالطرؽ القانكنية،يضاؼ إلى ما سبؽ ضركرة تحرير صفقة
1

ػ أنظر أيضا ضحكم المسعكد ،مرجع سابؽ ،ص .120
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تسكية خبلؿ  03أشير مف الشركع في التنفيذ كعرضيا عمى الييئة المختصة بالرقابة
الخارجية ،كىذا حماية أخرل لمماؿ العاـ ككقاية مف الفساد كالخطر الجزائي.
أما الفقرة  03المادة  49فقط نصت عمى قيديف آخريف ىما:
أ-أف ال يمكف تكقع الظركؼ الدافعة لبلستعجاؿ.
ب -ال تككف ىذه الظركؼ نتيجة مناكرات لممماطمة صادرة عف المصمحة المتعاقدة.
كنظ ار لككف ىذه القيكد ىي نفسيا المنصكص عمييا في حالة االستعجاؿ المعمؿ

بالخطر فإننا نحيؿ عمى نفس المبلحظات التي أبدينيا في ىذا المجاؿ1.كلك أف ىذه الحالة

تتعمؽ باالستيراد أم أف األمر يتعمؽ بالعممة الصعبة كمعمكـ أف ىذه األخيرة تستيكم
الفاسديف ،كبالتالي مناكرات كبيرة سكؼ تحدث لجعؿ المصمحة المتعاقدة أماـ حالة
االستعجاؿ المقصكد كعميو يككف الخطر الجزائي في ىذه الحالة بدرجة عالية جدا ،كربما
يرجع سبب تناكؿ ىذه الحالة في مكضعيف مختمفيف في قانكف الصفقات  247-15كتقرير
نكعيف مف القيكد األكلى منصكص عمييا في المادة  23كالثانية في البند  03المادة 49
بسبب ارتفاع نسبة احتماؿ الكقكع في الخطر الجزائي.
 -4المشروع ذو األولوية واألىمية الوطنية وطابع االستعجال:
كردت ىذه الحالة في الفقرة  04مف المادة  49مرسكـ  247-15التي جاءت متميزة
بإضافة عنصر االستعجاؿ بالمقارنة مع المادة  4/43مرسكـ  236-10التي لـ تكف تعرؼ

ىذا الشرط 2،المبلحظ أف المشرع استعمؿ لتحديد ىذه الحالة قيمة الصفقة ماليا كمعيار
لمتفرقة بيف حالتيف:
 الحالة األولى :يتعمؽ مكضكع الصفقة بمشركع ذم أىمية كأكلكية كطنية مقترفبتكفر حالة االستعجاؿ كىك نفس الشرط الذم رأيناه في حالة االستعجاؿ المعمؿ بالخطر مع
اختبلؼ جكىرم في الحالتيف ،كالشرط الثاني الذم تنفرد بو ىذه الحالة ذك طابع مالي ،يجب
أف تككف قيمة الصفقة تساكم أك تفكؽ مبمغ عشرة مبليير دينار 10.000.000.000دج

1
2

ػ راجع عنكاف حالة االستعجاؿ المعمؿ بالخطر الداىـ أعبله.

ػ الفقرة  4المادة  ،49المرسكـ الرئاسي رقـ  15ػ  ،247التي تقابؿ الفقرة  4المادة  ،43مرسكـ رئاسي  10ػ  ،236مرجع

سابؽ.
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عمى أف يكافؽ عمى ىذه الصفقة في مجمس الكزراء 1كىك شرط ثالث ،باإلضافة إلى شرط
رابع كخامس تشترؾ فييما ىذه الحالة مع الحالتيف السابقتيف كىي أف ال يمكف تكقع ظركؼ
االستعجاؿ الدافعة ليذا التعاقد مف طرؼ المصمحة المتعاقدة ،كأف ال تككف ىذه الكضعية
بسبب مناكرات لممماطمة مف طرؼ المصمحة المتعاقدة.
 الحالة الثانية :تشترؾ مع الحالة األكلى في الشرط األكؿ كالرابع كالخامس أمابالنسب ة لمشرط المالي فإذا كاف مبمغ الصفقة أقؿ مف عشرة مبليير دينار فإف المكافقة عمى

الصفقة كفقا ألسمكب التراضي يجب أف تصدر عف مجمس الحككمة ،2كىذه الحالة تنطكم
عمى معادلة صعبة فمف جية المشرع يستيدؼ التنمية عبر مشاريع ذات األكلكية كاألىمية

في بعدىا الكطني كمف جية أخرل المبمغ الكبير لمصفقة كعميو كتجنبا ألم خطر جزائي
نتيجة الفساد الذم قد يحصؿ بمناسبة إبراـ ىذا النكع مف الصفقات كفقا ألسمكب التراضي
البسيط عمد المشرع إلى تقييد ىذه الحالة االستثنائية في التعاقد بشرطيف:
أ ػ القيد األكؿ ضركرة المكافقة عمى الصفقة في مجمس الكزراء ،أك مجمس الحككمة،

أم أف الصفقة تبرـ تحت رعاية كرقابة أعمى جية في الدكلة.

ب ػ القيد الثاني تـ استحداثو في المرسكـ  247-15أيف اشترط المشرع ضركرة تكفر

عنصر االستعجاؿ ،كىك شرط كما قمنا لـ يكف مطمكبا مف قبؿ.

كاذا كاف القيد األكؿ ال يطرح إشكاال فإف القيد الثاني يطرح إشكالية مف يقرر كجكد
حالة االستعجاؿ ،كبما أف الممؼ يعرض عمى الحككمة كمجمس الكزراء فإف تقرير حالة
االستعجاؿ تككف عمى ىذا المستكل ،ثـ عمى أم أساس يتـ القكؿ أننا في حالة استعجاؿ،
المؤكد أف األمر يتعمؽ بالسمطة التقديرية المعترؼ بيا لممصمحة المتعاقدة ،كلك رجعنا إلى
حاالت تـ المجكء فييا إلى التراضي البسيط كفؽ ىذا االستثناء ألمكف القكؿ أف حالة
االستعجاؿ لـ تكف متكفرة في ىذه المشاريع كىذا راجع بطبيعة الحاؿ إلى إبراميا في ظؿ
قانكف ال يشترط االستعجاؿ ،كفي ىذا الصدد نذكر مثبل إنجاز برامج سكنية في إطار
القض اء عمى السكنات الفكضكية ،كأخرل لفائدة منككبي زلزاؿ كاليتي الجزائر العاصمة

1
2

ػ حسب المادة  4/91دستكر  1996المعدؿ سنة  ،2016ينعقد مجمس الكزراء تحت رئاسة رئيس الجميكرية.
ػ حسب المادة  ،3/91نفس المرجع ،ينعقد مجمس الحككمة تحت رئاسة الكزير األكؿ.
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كبكمرداس ،1إنجاز مؤسسات عقابية سنة  ،2007إنجاز قاعة اجتماعات كبيرة بالعاصمة
تتسع ؿ12000مقعد ،محطات اتصاؿ السمكية لفائدة قطاع التككيف الميني ،أشغاؿ تحضير
مسجد الجزائر الكبير خبلؿ سنة .22008

كفي كؿ األحكاؿ نقكؿ أف درجة الخطر الجزائي في ىذه الحالة الرابعة مرتفع ألف
األمر يتعمؽ بمبمغ كبير يمكف أف يستيكم الفاسديف كالمتربصيف بالماؿ العاـ ،كلكف اشتراط
المشرع أف يكافؽ عمى ىذه الصفقة مف قبؿ مجمس الكزراء أك مجمس الحككمة ىك أىـ
ضماف ألف مشركع ال صفقة في ىذه الحالة يككف تحت الرقابة القصكل ،مع اإلشارة أننا لـ
نجد في القانكف المغربي مثبل نظي ار ليذه الحالة.

3

 -5حالة ترقية اإلنتاج الوطني أو األداة الوطنية لئلنتاج:
جاءت الفقرة  05المادة  49مرسكـ  247-15بحكـ جديد لـ يرد في قانكف الصفقات

السابؽ مرسكـ  236-10الذم نص عمى ىذه الحالة4،كما أننا لـ نجد في قانكف الصفقات
المغربي مثبل حكما مماثبل ليذه الحالة كاستثناء عف طمب العركض سكاء في المادة 72

التي كردت تحت عنكاف "حاالت المجكء إلى الصفقات التفاكضية" أك في نص آخر،5
كإلعماؿ ىذه الحالة حسب مرسكـ 15ػ  247يجب أف تتكفر شركط ىي:
أ -أف يتعمؽ األمر بترقية اإلنتاج الكطني ،أك األداة الكطنية لئلنتاج.

المبلحظ عمى ىذا الشرط أكال المشرع فرؽ بيف فرضيف محؿ الحماية ،اإلنتاج الكطني
كمنتكج كاألداة الكطنية لئلنتاج كيقصد بيا المؤسسات كالمصانع الكطنية المنتجة ،ثانيا كىذا

جديد مرسكـ 247-15إذ لـ يعد المشرع بفرؽ بيف القطاع العمكمي كالقطاع الخاص 6كما
كاف عميو الحاؿ في القكانيف السابقة المنظمة لمصفقات العمكمية أيف كانت ىذه الحالة محؿ
الدراسة مقتصرة عمى حماية المنتكج كاألداة الكطنية العمكمية لئلنتاج فقط دكف الخاصة،
1

ػ خضرم حمزة  ،مرجع سابؽ ،ص .110

3

ػ المادة  ،72المرسكـ رقـ  ،2.06.388مرجع سابؽ.

2

4

ػ خرشي النكم ،تسيير المشاريع في إطار تنظيـ الصفقات العمكمية ،دار الخمدكنية ،الجزائر ،2008ص .169
ػ راجع البند  05المادة  ،49المرسكـ الرئاسي رقـ  15ػ  ،247تقابؿ البند  6المادة  ،43المرسكـ رقـ  10ػ  ،236مرجع

سابؽ.

5
6

ػ المرسكـ رقـ  ،2.06.388مرجع سابؽ.

ػ المادة  ،5/49تنص عمى ما يمي"عندما يتعمؽ األمر بترقية اإلنتاج الكطني ك/أك األداة الكطنية لئلنتاج. "...
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كىذا راجع بطبيعة الحاؿ إلى سياسة الدكلة المبنية حاليا عمى عدـ التفرقة بيف القطاع العاـ
كالقطاع الخاص.
ب -المكافقة المسبقة عمى الصفقة في مجمس الكزراء إذا كاف مبمغيا يساكم أك يفكؽ
عشرة مبليير دينار 10.000.000.000دج.
ت -المكافقة المسبقة عمى الصفقة في مجمس الحككمة إذا كاف مبمغيا اقؿ مف عشرة

مبليير دينار.

كعمى العمكـ المبلحظ عمى ىذه الحالة مف حاالت التراضي البسيط أننا أماـ عبارات
كاسعة كفضفاضة ،فما المقصكد بترقية اإلنتاج الكطني كاألداة الكطنية لئلنتاج ،ما ىي
المعايير المعتمد عمييا لتحديد ذلؾ ،كمف لو ىذه السمطة ،كىؿ ليذه الحماية أثر عمى
منتجيف كطنييف منافسيف ليذا المنتكج ،ىي تساؤالت تؤكد حالة الغمكض المسجمة عمى ىذه
الحالة ،كعميو يبدك أف خط ار جزائيا في مستكل عالي يحكـ حكؿ ىذه الحالة االستثنائية كربما
ليذا السبب تـ تقييدىا بالمكافقة المسبقة لمجمس الحككمة كمجمس الكزراء ،كىي ضمانة
مطمئنة إف لـ تدخؿ اعتبارات أخرل تنطكم عمى خدمة مصالح زمر نافذة لمحصكؿ عمى
تراخيص المجكء إلى ىذا االستثناء خاصة مع دخكؿ القطاع الخاص مجاؿ الترقية
كاالستثمار بقكة.
 -6عندما يمنح القانون مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري حقا حصريا

لتقديم خدمة عمومية أو عندما تشترك في ذلك مع مؤسسات أو ىيئة عمومية إدارية:

نظمت الفقرة  06مف المادة  49مرسكـ  247-15ىذه الحالة بشكؿ جديد كمغاير

لما كرد في المرسكـ رقـ  236-10المادة  43الفقرة  1،05كمف جية أخرل لـ نجد في
القانكف المنظـ لمصفقات العمكمية في المغرب مثبل أم إشارة إلى ىذه الحالة

2

التي تتعمؽ

كما يبدك بحؽ حصرم لمؤسسة عمكمية ذات طابع صناعي كتجارم ،كعندما نقكؿ حقا
حصريا فإننا نتكمـ عمى احتكار ،كما داـ المشرع ىك الذم اعترؼ بيذا الحؽ فإف ىذا

1

ػ راجع البند  6المادة  ،49المرسكـ الرئاسي رقـ 15ػ  ،247تقابؿ البند  5المادة  ،43المرسكـ الرئاسي رقـ  10ػ

2

ػ بعد قراءة المادة  72عمى الخصكص ،مف المرسكـ رقـ  ،2.06.388مرجع سابؽ.

 ،236مرجع سابؽ.

65

االمتياز أصبح مشركعا

1

إذف إننا أماـ نشاط تمارسو عدة مؤسسات كيأتي القانكف ليمنح

لكاحدة منيا حقا حصريا لتقديـ ىذه الخدمة العمكمية كعميو تمنح ليا الصفقة بالتراضي
البسيط.

2

الجديد الذم جاء بو مرسكـ  247-15في الفقرة  06المادة  49أف ىذا الحؽ
الحصرم لـ يعد معترفا بو فقط لمؤسسة عمكمية كما في مرسكـ  236-10بؿ أصبح
معترؼ بو لمصمحة مؤسسة عمكمية ذات طابع صناعي كتجارم ،كىذا التحكؿ الذم حصؿ
في المرسكـ السارم يمكف كصفو بالجذرم ،ككاف تكجو المشرع في ظؿ مرسكـ 236-10
يمقى نقدا عمى أساس االعتراؼ بيذا الحؽ الحصرم لممؤسسات العمكمية فقط دكف غيرىا،3

كعمى أم أساس اعترؼ ليا بيذا الحؽ دكف غيرىا مف األشخاص المبينيف في المادة 02
مف نفس المرسكـ ،كىؿ ذكر المؤسسات العمكمية كحدىا يعني إقصاء مثبل اإلدارات
العمكمية كغيرىا ،خاصة كأف القائمة المحددة لممؤسسات العمكمية المعنية بيذا الحؽ
الحصرم لـ تصدر رغـ النص عمييا في الفقرة  05المادة  ،43كرغـ ىذا التحكؿ االفة
لممشرع إال انو يمكف أف نسجؿ بعض التساؤالت عمى الفقرة  6المادة  49مرسكـ .247-15
ػ التساؤؿ األكؿ :لماذا يتـ االعتراؼ بيذا الحؽ الحصرم لمؤسسة عمكمية ذات طابع
صناعي كتجارم دكف غيرىا مف المؤسسات كالييئات المذككرة في المادة  06مف نفس
المرسكـ ،مع اإلشارة أف ىذه المادة لـ تذكر ىذا النكع مف المؤسسات مباشرة.

4

ػ التساؤؿ الثاني :ما ىي اآلثار المترتبة عمى ىذا الحكـ كالسيما مف ناحية الخطر
الجزائي المحتمؿ عند المجكء إلى ىذا االستثناء.
فيما يخص التساؤؿ األكؿ فإف المشرع يبدك أنو أراد تدعيـ المؤسسات العمكمية ذات
الطابع الصناعي كالتجارم كانقضاىا مف احتماؿ اإلفبلس ،خاصة إذا عممنا أنيا ذات طابع
كطني كتقدـ خدمة عمكمية ،نذكر مثبل شركة سكنمغاز كبريد الجزائر فيما يخص خدمة
الرسائؿ كالتيميغراؼ عمى الخصكص ،كنفس الحكـ يقاؿ عندما يككف كؿ نشاط ىذه
1

ػ المادة  ،07األمر رقـ  03ػ  ،03مرجع سابؽ.

2

ػ نادية تياب  ،مرجع سابؽ ،ص .109

4

ػ المادة  ،06مرسكـ رئاسي رقـ  15ػ  ،247مرجع سابؽ.

3

ػ المرجع نفسو ،ص .110
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المؤسسات مع الييئات كاإلدارات العمكمية كالمؤسسات العمكمية ذات الطابع اإلدارم ،مع
اإلشارة إلى أنو حتى ىذه الحالة تمثؿ حكما جديدا أتت بو المدة  49مرسكـ  247-15إذ لـ
تكف معركفة في ظؿ القكانيف السابقة المنظمة لمصفقات العمكمية كالسيما المرسكـ -10
 ،236كفيما يخص حصر ىذا الحؽ في يد المؤسسات العمكمية االقتصادية ذات الطابع
الصناعي كالتج ارم دكف غيرىا فإف المشرع يككف قد حسـ في اإلشكاؿ الذم كاف مطركحا
في ظؿ المادة  43فقرة  5مرسكـ  236-10كمف ثمة النقد الذم كاف يكجو لو.
أما فيما يخص الخطر الجزائي كدرجتو في ىذه الحالة مف حاالت التراضي البسيط
فإننا نقكؿ أف استفادة المؤسسة ذات الطابع الصناعي كالتجارم بحؽ حصرم بمكجب القانكف
يعني أف الصفقة ستؤكؿ ال محالة ليذا الشخص المعنكم كبالتالي فبل مجاؿ ألم مناكرة أك
محاكلة لمحصكؿ عمييا بطرؽ غير مشركعة مما يجعؿ درجة الخطر الجزائي ىنا تقدر
بالصفر كربما ىذا سبب جعؿ التعاقد في ىذه الحالة كفؽ التراضي البسيط باإلضافة إلى
سبب ثاني ىك استيداؼ ىذا الشخص المعنكم تكفير خدمة عمكمية أك ذات بعد كطني.
ثانيا  :التراضي بعد االستشارة
إذا كانت المنافسة في التراضي البسيط منعدمة فإنيا في التراضي بعد االستشارة
معمكؿ بيا في نطاؽ ضيؽ كىذا أحد أكجو االختبلؼ بيف النكعيف .المشرع لـ يعرؼ
التراضي بعد االستشارة كاكتفى بذكر حاالتو كما فعؿ مع التراضي البسيط ،كلكف مف خبلؿ
قراءة المادة  51مرسكـ  247-15التي تقابؿ المادة 44مرسكـ  236-10يمكف القكؿ أف
التراضي بعد االستشارة مفاكضات بيف المصمحة المتعاقدة كمجمكعة مف المتعامميف
المترشحيف بعد إعبلف عدـ جدكل المناقصة ،أكمفاكضات مباشرة مع مجمكعة مف
المتعامميف في حاالت معينة حددتيا المادة 51

1

 )1حاالت المجوء إلى التراضي بعد االستشارة:
حددت المادة  51مف المرسكـ رقـ  247-51خمسة حاالت يمكف فييا لممصمحة
المتعاقدة المجكء إلى ىذا النكع مف التعاقد.
أ ػ عندما يتضح أف الدعكة لممنافسة غير مجدية بعد إعبلف طمب العركض لممرة

الثانية .عمى خبلؼ ما كرد في مرسكـ  236-10كذلؾ إذا تـ استبلـ عرض كاحد فقط أك لـ
1

ػ تعريؼ مستنبط مف المادة  ،51مرسكـ رئاسي رقـ  15ػ  ،247مرجع سابؽ.
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يتـ استبلـ أم عرض أك إذا تـ التأىيؿ األكلي التقني لعرض كاحد فقط أك لـ يتـ تأىيؿ أم
عرض بعد تقييـ العركض المستممة كفي ىذه الحالة لممصمحة المتعاقدة الخيار بيف إعادة
إجراء المناقصة أك المجكء مباشرة إلى المفاكضات لمكصكؿ إلى التراضي بعد االستشارة.

1

ب ػ في حالة صفقات الدراسات كالمكازـ كالخدمات الخاصة التي ال تستمزـ طبيعتيا
المجكء إلى طمب العركض ،كتحدد خصكصية ىذه الصفقات بالنظر لمكضكعيا أك لضعؼ

المنافسة أك بالطابع السرم لمخدمات 2.كالمبلحظ أف المشرع قيد المجكء إلى ىذه الحالة مف

التراضي بعد االستشارة بضركرة صدكر قرار مف سمطة الييئة العمكمية السيادية كىذا في حد
ذاتو كقاية مف الفساد كالتبلعب بالماؿ العاـ كىك أيضا حماية لمبدأ المنافسة ،ألنو بانعداـ
ىذا القرار أك عدـ كركد مكضكع الصفقة المحتممة في القائمة يعني المجكء إلى طمب
العركض بدؿ التراضي حسب المادة  52مرسكـ .247-15
ج ػ في حالة صفقات األشغاؿ التابعة مباشرة لممؤسسات السيادية في الدكلة كك ازرة

الدفاع الكطني أك األمف الكطني ،فمضركرات السرية يمكف المجكء مباشرة إلى التراضي بعد
االستشارة بعد التفاكض مع عدد محدكد مف المتعامميف تحددىـ المصمحة المتعاقدة3.كقد قيد
المشرع ىذه الحالة أيضا بضركرة صدكر قرار عف المؤسسة الكطنية ذات السيادة يحدد قائمة
األشغاؿ ذات الطابع السيادم ،كىذا كما قمنا سابقا مف قبؿ الكقاية مف الفساد كلتجنب الكقكع
في الجريمة ككذا حماية الماؿ العاـ كابعاده عف التكاطؤ بيف المصمحة المتعاقدة كالمتعاميف
االقتصادييف.
ح ػ في حالة صفقات كانت محؿ فسخ كطبيعتيا ال تتبلءـ مع آجاؿ طمب عركض

جديد ىنا نككف أماـ صفقة عمكمية انعقدت بناءا عمى طمب عركض كلكنيا لسبب معيف تـ
فسخيا كنظ ار لئلجراءات المعقدة كطكؿ المدة التي تستغرقيا إجراءات جديدة كنظ ار لطبيعة
المشركع نفسو الذم ال يحتمؿ التأخير يمكف المجكء مباشرة إلى إمضاء صفقة بناء عمى
التراضي بعد االستشارة ،كالمبلحظ أف المشرع لـ يبيف كيؼ يتـ تحديد المشركع ذك الطبيعة
الخاصة كمف ىي الجية المكمفة بيذا التكييؼ ،كبالتالي األمر متركؾ لمسمطة التقديرية
1

ػ المادة  ،44مرسكـ رئاسي رقـ  10ػ  ،236مرجع سابؽ.

3

ػ المادة  51البند  ،3نفس المرسكـ .

2

ػ المادة  51البند  ،2مرسكـ رئاسي رقـ  15ػ  ،247مرجع سابؽ.
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لممصمحة المتعاقدة.

1

خ ػ في حالة العمميات المنجزة في إطار إستراتيجية التعاكف الحككمي ،أك في إطار
اتفاقيات ثنائية تتعمؽ بالتمكيبلت اإلمتيازية كتحكيؿ الديكف إلى مشاريع تنمكية أك ىبات

عندما تنص اتفاقيات التمكيؿ المذككرة عمى ذلؾ 2،في ىذه الحالة يمكف لممصمحة المتعاقدة

أف تحصر االستش ارة بيف مؤسسات البمد المعني فقط في الحالة األكلى أك البمد المقدـ
لؤلمكاؿ في الحالة الثانية.
 )2القيود الواردة عمى التراضي بعد االستشارة :

دراسة حاالت المجكء إلى التراضي بعد االستشارة كخاصة فيما يتعمؽ بدرجة الخطر

الجزائي يستدعي إظيار الطريقة التي اعتمدىا المشرع في مرسكـ  247-15لتقييد ىذا
الشكؿ مف التعاقد ،مف منطمؽ أنو استثناء عمى القاعدة العامة ،كيجب أف نسجؿ ىنا أف
المنافسة مضمكنة إلى حد ما في التراضي بعد االستشارة عمى خبلؼ التراضي البسيط ،ىذا
أكؿ قيد فرضو المشرع عمى المصمحة المتعاقدة.
بالنسبة لمحالة األكلى م ف حاالت التعاقد عف طريؽ التراضي بعد االستشارة نسجؿ أف
المصمحة المتعاقدة ال تمجأ إلى ىذا االستثناء إال في حالة اإلعبلف عف طمب العركض
مرتيف .كبالنسبة لمحالة الثانية كالثالثة المشرع فرض قيد يتعمؽ بضركرة صدكر قرار عف
الييئة العمكمية السيادية أك مسؤكؿ الييئة العمكمية أك الكزير المعني ،أكثر مف ىذا يجب
أخذ رأم لجنة الصفقات لمييئة العمكمية أك المجنة القطاعية لمصفقات حسب الحالة.

3

المشرع فرض عمى المصمحة المتعاقدة التي تريد التعاقد عف طريؽ التراضي بعد
االستشارة اإلعداد المسبؽ لدفتر الشركط .في حالة التعاقد كفؽ الحالة األكلى مف المادة 51
تعتمد المصمحة المتعاقدة عمى نفس دفتر الشركط الذم اعتمدتو في طمب العركض األكؿ
كالثاني ،كفي حالة التعاقد كفؽ الحاالت األربعة األخرل يجب عمى المصمحة المتعاقدة
تحضير دفتر شركط كالحصكؿ عمى تأشيرة لجنة الصفقات المختصة ،كضركرة نشر قرار
1

ػ لـ تشر المادة  ،52المرسكـ الرئاسي رقـ  15ػ  ،247التي تناكلت مقرر الييئة العمكمية السيادية كقيد عمى الحالة 2

ك 3مف حاالت التراضي بعد االستشارة دكف الحالة  4المتعمقة بالصفقات التي كانت محؿ فسخ.

2
3

ػ المادة  51البند  ،5مرسكـ رئاسي رقـ  15ػ  ،247مرجع سابؽ.

ػ الفقرة الرابعة مف المادة  ،52المرجع نفسو.
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المنح ال مؤقت في النشرة الرسمية لصفقات المتعامؿ العمكمي كفي جريدتيف يكميتيف كطنيتيف

حسب المادة  65مف مرسكـ  1.247-15كفتح المشرع المجاؿ ألم متنافس ينازع في مقرر
المنح المؤقت أف يقدـ تظمما أماـ لجنة الصفقات المختصة تمييدا لمجكء إلى القضاء اإلدارم
حسب المادة  82مف مرسكـ .247-15

2

في حالة لجكء المصمحة المتعاقدة لبلستشارة المباشرة فإف عمييا الرجكع إلى البطاقية
المعدة مف طرفيا التي تحمؿ معمكمات كاقعية عف المتعامميف االقتصادييف حسب المادة 58

مف مرسكـ  3،247-15كىذه القيكد الكاردة عمى حاالت المجكء إلى التراضي بعد اإلستشارة

مف شأنيا تدعيـ مبدأ المنافسة كالشفافية كالمساكاة بيف المتنافسيف ،ككما قمنا سابقا إذا دعـ
المشرع ىذه المبادئ فإف درجة الخطر الجزائي تتقيقر ألف التعاقد يككف عمى المكشكؼ
ككفؽ ضكابط يمكف مراقبتيا مف طرؼ القاضي اإلدارم ،كما أف القاضي الجزائي يمكنو
الكقكؼ عمى معطيات تؤكد قياـ الركف المادم كالمعنكم لجريمة مف جرائـ الصفقات
العمكمية فالمصمحة المتعاقدة ال تتجاكز إجراءات التراضي بعد االستشارة كخاصة القيكد
الكاردة عمى ىذا الشكؿ مف التعاقد اعتباطا فاالحتماؿ القائـ أماـ القاضي أف التجاكز مقصكد
كالغرض منو منح الصفقة لجية أك شخص معيف بصفة غير مشركعة.

1

ػ المادة  ،65مرسكـ رئاسي رقـ  15ػ  ،247مرجع سابؽ.

3

ػ المادة  ،58نفس المرسكـ.

2

ػ المادة  ،82القانكف رقـ  06ػ  ،01مرجع سابؽ.
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المبحث الثاني :البت في منازعات الصفقات العمومية المخالفة لمقانون
بعدما يتأكد القاضي اإلدارم باف المنازعة تتعمؽ فعبل بصفقة عمكمية حسب ما ىك مبيف في
المبحث األكؿ كىي بالتالي مف اختصاصو كفقا لممعيار العضكم المعتمد في قانكف
اإلجراءات المدنية كاإلدارية1يفصؿ القاضي في الجكانب الشكمية كاإلجرائية لمنزاع ثـ في

المكضكع مف حيث مدل سبلمة الصفقة حيث يراقب القاضي الصفقة العمكمية بصفة عامة
مف حيث طرؽ أك أشكاؿ إبراميا حسب ما ىك محدد في الفصؿ الثالث مف المرسكـ الرئاسي
رقـ  15ػ  247بحيث تبرـ الصفقة كفؽ طمب العركض كأصؿ أك التراضي كاستثناء كتتعدد
أشكاؿ طمب العركض كما ىك مبيف في المادة  42مف نفس المرسكـ الى طمب عركض
مفتكح أك طمب عركض مفتكح مع اشتراط قدرات دنيا كطمب العركض المحدكد كالمسابقة،
كما يراقب القاضي أركاف إبراـ الصفقة باعتبارىا شكؿ مف أشكاؿ العقكد اإلدارية كفي ىذه
الحاالت يفصؿ القاضي اإلدارم في المنازعة عف طريؽ دعكل إبطاؿ الصفقة،كمف جية
أخرل يراقب الصفقة العمكمية عمى أساس الق اررات المنفصمة كىك مفيكـ طكره القضاء
اإلدارم الفرنسي كال نعتقد أف قضائنا اإلدارم سيحيد عف ىذه الطريقة في التعامؿ مع
منازعات الصفقات العمكمية كبفصؿ ىنا عف طريؽ دعكل اإللغاءكفي نفس السياؽ يبدك أف
الصفقات المخالفة لمقانكف تطرح إشكالية مضاعفة لمقاضي إذا دخمت حيز النفاذ أم رغـ
إبراميا بصفة مخالفة لمقانكف يبادر المتعاقد معو بتنفيذ مكضكعيا دكف اعتراض مف
المصمحة المتعاقد التي تعمـ بعدـ مشركعيتيا نظ ار الحتياجاتيا الممحة كادراكيا بأف اإلعبلف
عف منافسة جديدة يعني إجراءات طكيمة كمعقدة كمزيد مف االنتظار الى غاية الكصكؿ الى
التعاقد عمى صفقة جديدة كفي نفس الكقت يككف المتعاقد معو أماـ حتمية المطالبة
بمستحقاتو المالية كيفصؿ القاضي في مثؿ ىذه المنازعات عف طريؽ دعكل القضاء الكامؿ
كعميو نعالج تحت ىذا العنكاف ثبلثة جزئيات رئيسية األكلى تتعمؽ بحاالت الصفقة
المخالفة لمقانكف حسب قانكف الصفقات العمكمية ككيفية التعامؿ معيا ،كالجزئية الثانية تتعمؽ
بتعامؿ القاضي اإلدارم مع الصفقات العمكمية عمى أساس الق اررات المنفصمة كالجزئية
الثالثةتتعمؽ باختصاص القاضي اإلدارم بناءا عمى دعكل القضاء الكامؿ كالتي تتفرع الى

1

ػ المادة  800مف القانكف رقـ  08ػ  ، 09مرجع سابؽ.
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حالتيف األكلى تتعمؽ باختصاص القاضي تبعا إللغاء القرار المنفصؿ كالثانية تتعمؽ بتعاممو
مع الصفقات المنفذة في الكاقع رغـ إبراميا بصفقة مخالفة لمقانكف.
المطمب األول :صور مخالفة الصفقة العمومية لمقانون

ال يمكف حصر منازعات الصفقات العمكمية مف حيث مكضكعيا كلكف بصفة عامة

نقكؿ أف القاضي اإلدارم ينظر في سبلمة الصفة كبالتالي نككف أماـ صفقة مخالفة لمقانكف
في حاالت عديدة نذكر منيا ثبلثة رئيسية:
ػ مخالفة أشكاؿ إبراـ الصفقات العمكمية كما ىك محدد في المادة  39كما بعدىا مف
المرسكـ الرئاسي رقـ15ػ  24المتعمؽ بالصفقات العمكمية كتفكيضات المرفؽ العاـ.
ػ مخالفة أركاف الصفقة كعقد إدارم ،أم ركف الرضا ،كركف المحؿ كركف السبب ككذا
مخالفة شركط صحة ا لصفقة كنقصد بيا الكتابة أساسا كالمصادقة عمى الصفقة مف طرؼ
السمطة المخكلة قانكنا كما ىك محدد في المادة  04مف المرسكـ رقـ 15ػ.247
ػ مخالفة المادة  18ك 135كما بعدىا مف المرسكـ رقـ 15ػ 247المتعمقة بالممحؽ .كىذا ما
سكؼ نتطرؽ إليو تباعا .
الفرع األول :مخالفة أشكال إبرام الصفقة العمومية

حددت المادة  39مف المرسكـ الرئاسي رقـ 15ػ 247المتعمؽ بالصفقات العمكمية ك

تفكيضات المرفؽ العاـ طرؽ إبراـ الصفقات العمكمية حيث جعمت طمب العركض القاعدة
العامة كأسمكب التراضي استثناء ،كفصمت المادة  42مف نفس المرسكـ في أشكاؿ طمب
العركض الذم يككف كطنيا أك دكليا كيمكف أف يككف طمب عركض مفتكح أك طمب عركض
مفتكح مع اشتراط قدرات دنيا أك طمب عركض محدكد ككذا المسابقة كىذا حسب التفصيؿ
المبيف في المبحث األكؿ.
كا لتزاـ عمى المصمحة المتعاقدة أف تختار الشكؿ المناسب لمصفقة المراد إبراميا كفؽ
الشركط المحددة في المرسكـ المذككر ،فإذا اختارت المصمحة المتعاقدة شكؿ طمب العركض
المفتكح فبعد إشيار الصفقة لمجميكر كبعد إعداد دفتر الشركط الذم يككف في متناكؿ
الجميع يمكف ألم متعامؿ أف يتقدـ بعرضو في اآلجاؿ المحددة ،كاذا تعمؽ األمر بطمب
عركض مفتكح مع اشتراط قدرات دنيا فكؿ متعامؿ تتكفر فيو الشركط الدنيا المؤىمة المحددة
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في دفتر الشركط يمكف أف يقدـ تعيده ،مع اإلشارة إلى أف ىذه المؤىبلت قد تككف قدرات
تقنية أك مالية أك مينية تراىا المصمحة المتعاقدة ضركرية لتنفيذ الصفقة كىذا حسب المادة
 44مف المرسكـ الرئاسي رقـ15ػ.247

1

كقد تختار المصمحة المتعاقدة شكؿ طمب العركض المحدكد الذم تسبقو عممية انتقائية
لمتعامميف ال يقؿ عددىـ عف خمسة تتكفر فييـ مؤىبلت معينة تحددىا المصمحة المتعاقدة،
كىذا في مجاالت معينة لمقياـ بدراسات أكعمميات معقدة أك ذات أىمية خاصة مع اإلشارة
إلى أف المصمحة المتعاقدة مدعكة إلى تبياف ىذه الخصكصيات المطمكبة في مكضكع
الصفقة ضمف دفتر الشركط المطركح لممتعامميف كطنييف كانكا أـ أجانب.
كاذا تعمؽ األمر بإنجاز عممية تشتمؿ عمى جكانب تقنية أك اقتصادية أك جمالية أك
فنية خاصة في مجاؿ تييئة اإلقميـ أك في مجاؿ التعمير كاليندسة المعمارية أك اليندسة
بصفة عامة أك في مجاؿ معالجة المعمكمات فاف المصمحة المتعاقدة تمجأ إلى أسمكب
المسابقة كتككف حسب الحاؿ محدكدة أك مفتكحة مع اشتراط قدرات دنيا حسب المادة  48مف
المرسكـ المذككر.
كاذا اختارت المصمحة المتعاقدة أسمكب التراضي لمتعاقد باعتباره استثناءا عمى القاعدة
فإنيا ممزمة بتبرير خيارىا كفؽ حالة مف الحاالت المحددة عمى سبيؿ الحصر في قانكف
الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفؽ العاـ سكاء تعمؽ األمر بأسمكب التراضي البسيط
حسب المادة  49مف المرسكـ رقـ 15ػ 247أك التراضي بعد االستشارة حسب المادة  51مف
نفس المرسكـ.

2

كقد سبؽ كأف تناكلنا أشكاؿ إبراـ الصفقات العمكمية بالتفصيؿ في المبحث األكؿ
أعبلىكبالتالي نكتفي باإلشارة الى أف المشرع حدد أشكؿ الصفقات العمكمية عمى سبيؿ
الحصر كفي سبيؿ المكازنة بيف السمطة التقديرية لئلدارة كمصمحة متعاقدة كبيف حماية مبدأ
المنافسة بيف كؿ المتعامميف ككذا حماية مبدأ المساكاة في التعامؿ معيـ في مراحؿ إبراـ

1

ػ راجع المكاد  ،44 ،42 ،39المرسكـ الرئاسي رقـ 15ػ  ،247مرجع سابؽ.

2ػ راجع المكاد  49ك  ،51المرجع نفسو.
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الصفقة1كضع آليات تمكف مف ضماف الشفافية في إعداد الصفقات كابراميا كتنفيذىا فألزـ
المصمحة المتعاقدة بضماف نشر الصفقة باألسمكب المناسب كما حرص المشرع عمى أخمقة
كؿ التصرفات الصادرة عف رجؿ اإلدارة المكمؼ بسير عممية التعاقد كىذا كاضح في المكاد

 5،7،8،3،4مف القانكف رقـ 06ػ 01المتعمؽ بالكقاية مف الفساد ك مكافحتو2،كعميو ال يمكف
لممصمحة المتعاقدة أف تبرـ صفقة عمكمية إال كفؽ احد األشكاؿ المذككرة عمى سبيؿ
الحصر في قانكف الصفقات العمكمية ،كفي الحاالت التي يحددىا المشرع كأم مخالفة ليذه
الطرؽ كحاالتيا يجعؿ الصفقة العمكمية باطمة كيحكـ القاضي اإلدارم بإبطاليا.
كفي ىذا المستكل نؤكد عمى أف اختيار المصمحة المتعاقدة لطريقة إبراـ الصفقة كما
قد يشكؿ مخالفة لمقانكف إذا ثبت لمقاضي اإلدارم خطأ المصمحة المتعاقدة قد ينطكم أيضا
عمى خطر جزائي بالغ إذا ثبتت أركاف إحدل الج ارئـ المرتبطة بالصفقات العمكمية كقبؿ
كصكؿ الممؼ الى القاضي الجزائي يمكف لنظيره اإلدارم الحكـ بإلغاء الصفقة العمكمية إذا
ثبتت لو كما قمنا مخالفة القانكف مف ىذه الزاكية بناء عمى األحكاـ العامة في قانكف
اإلجراءات المدنية كاإلدارية أك بناء عمى قانكف الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفؽ العاـ

سكاء كفؽ القسـ األكؿ 3أك كفؽ القسـ الثامف 4مف الفصؿ الثالث.
الفرعالثاني:مخالفة أركان الصفقة

بغض النظر عف النقاش الدائر بيف الفقياء حكؿ الطبيعة القانكنية لمصفقة العمكمية
ىؿ ىي عقد إدارم كبالتالي يجب أف تقكـ عمى أركاف العقد المعركفة في القانكف الخاص أـ
أنيا غير ذلؾ ،فإف قانكف الصفقات العمكمية الصادر بالمرسكـ الرئاسي 15ػ 247اعتبر
الصفقة في المادة  02منو "عقد"مكتكب في مفيكـ التشريع المعمكؿ بو كحسـ المشرع
صراحة في طبيعة الصفقة بأنيا عقد إشارة صريحة إلى ككنو ذك طبيعة إدارية ،كبالتالي

يمكف القكؿ أف الصفقة عقد إدارم 5يتميز بخصائص نابعة مف أحكاـ القانكف كالقضاء
1

ػ عبد المطيؼ قطيش  ،الصفقات العمكمية (تشريعا كفقيا كاجتيادا دراسة مقارنة)  ،منشكرات الحمبي الحقكقية  ،بيركت

 ، 2010ص ص 29ػ. 39

2
3
4

ػ أنظر المكاد  3،4،5،7،8مف القانكف رقـ 06ػ ، 01مرجع سابؽ.
ػ المكاد مف  39إلى  ،52مف المرسكـ الرئاسي رقـ  15ػ  ،247مرجع سابؽ.

ػ المكاد مف  89إلى  ، 94المرجع نفسو.

55

ػ عمار بكضياؼ  ،شرح تنظيـ الصفقات العمكمية  ،جسكر لمنشر كالتكزيع  ،الجزائر  ، 2011ص . 42
74

اإلدارم بمفيكمو الضيؽ أم الفرنسي1كلكف في كؿ األحكاؿ يجب أف تقكـ الصفقة باعتبارىا
عقد عمى األركاف المعركفة في العقد المدني كىي الرضا ،المحؿ ،كالسبب باإلضافة إلى
الكتابة كما يثار حكليا مف جدؿ مف حيث ككنيا ركف أـ شرط صحة ك شرط إثبات ىذا إلى
جانب ما يطرحو ركف الرضا مف تساؤالت كاشكاليات خاصة في جانب اإلدارة باعتبارىا
المصمحة المتعاقدة كما عبرت عمييا المادة  06مف المرسكـ رقـ 15ػ 247دكف أف نغفؿ تمؾ
الشركط الخاصة المميزة لمصفقة عف باقي العقكد األخرل.كعميو سكؼ نتناكؿ باختصار
األركاف الثبلثة التي تقكـ عمييا الصفقة باعتبارىا عقد إدارم مع التطرؽ إلى إشكالية الكتابة.
أوال :الرضا
إذا كاف التعبير عف اإلرادة بالنسبة لممتعاقد معو سكاء كاف شخص طبيعي أك معنكم
ال يثير أم إشكاؿ بالنظر إلى كضكح كبساطة طريقة التعبير عف إرادتو فاف طريقة تعبير
اإلدارةعف إرادتياأثناء إبراـ الصفقة يتـ في إطار تنظيمي يتسـ بنكع مف التعقيد كالشكميات
الخاصة كىذا ما عبرت عميو المادة  04مف مرسكـ 15ػ ،247إذ ال تصح الصفقة العمكمية
إال إذا كافقت عمييا السمطة المختصة المحددة في ىذه المادة المذككرة كما يمي :مسؤكؿ
الييئة العمكمية ،الكزير ،الكالي ،رئيس المجمس الشعبي البمدم ،المدير العاـ أك مدير
المؤسسة العمكمية ،كعميو ال يجكز لممصمحة المتعاقدة أف تعبر عف إرادتيا إال مف طرؼ
ىاءالء األشخاص المذككريف حص ار مع إمكانية تفكيضيـ اختصاصيـ كفقا لمقانكف.2

كقد ساير الفقو ىذه الخصكصية مقتنعا بأف التعبير عف إرادة المصمحة المتعاقدة في
الصفقات العمكمية يككف سميما إذا صدر عف جية مختصة كضمف صبلحياتيا المالية ككفؽ
الشكميات كاإلجراءات المحددة في قانكف الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفؽ العاـ كىذه

القيكد في النياية ضمانة لسبلمة التعبير عف اإلرادة .3

1

 Jean Vincent, Serge guincher , Gabriel montagnier, Andre varinqrd, Institutions Judiciairesـ
, 8 édition, Dalloz, paris, 2005, PP 90 ,91
 2ػ راجع المادة  ،04مرسكـ رئاسي رقـ 15ػ ،247التي تقابؿ المادة  08مف المرسكـ رقـ 10ػ 236الممغى ،مرجع سابؽ.
3

ػ محمد خمؼ الجبكرم ،العقكد اإلدارية  ،دار النيضة العربية  ،مصر ، 1995ص . 92
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كيشترط أيضا في الرضا أف يككف سميما مف كؿ العيكب المعركفة في القانكف المدني

أم الغمط ،كالتدليس ،كاإلكراه ،كالغبف ،1كاذا كاف الكضع بالنسبة لممتعاقد معو في ىذا الباب

سيبل فإنو بالنسبة لممصمحة المتعاقدة كباعتبارىا شخص معنكم عاـ فاألمر يككف صعبا
كمعقدا نكعا ما.
ثانيا :المحل
معركؼ أف محؿ العقد ىك االلتزاـ الذم يترتب عمى التعاقد ،كلصحة المحؿ يشترط أف

يككف مكجكدا أك ممكف الكجكد ،كاف يككف معينا أك قاببل لمتعييف ،كأف يككف مشركعا 2ىذه
األحكاـ تشترط في العقد المدني كيبدك انو ال مانع مف تطبيقيا عمى العقد اإلدارم كلك تعمؽ
األمر بصفقة عمكمية .
كيبدك في الغالب أف المحؿ في الصفقة العمكمية ال يثير أم إشكاؿ ألف اإلدارة ال
يتصكر أف تتعاقد عمى محؿ غير مكجكد أك مستحيؿ التحقيؽ أك محؿ غير مشركع كىذا
بالنظر إلى اإلجراءات كالمراحؿ التي تمر بيا الصفقة أثناء اإلعداد كاإلبراـ ،كرغـ ذلؾ يمكف
أف نتصكر حاالت يككف فييا محؿ الصفقة غير مشركع كفي حالة مخالفة اإلدارة ليذه
الشركط فإف األمر ال يتكقؼ عند إلغاء الصفقة بؿ يتعدل إلى المسائمة الجزائية فيناؾ خطر
جزائي محدؽ بالمصمحة المتعاقدة كشخص معنكم كبالمسؤكؿ عنيا كشخص طبيعي ،كقبؿ
كصكؿ النزاع الى القاضي الجزائي يحكـ القاضي اإلدارم بإلغاء الصفقة العمكمية ليذا
السبب.
ثالثا :السبب
السبب الدافع إلبراـ صفقة عمكمية ىك دائما تحقيؽ المصمحة العامة عف طريؽ إشباع
حاجات المرفؽ العمكمي بغرض دكامو كاستم ارره ىذا بكجو عاـ ،كقد يككف سبب إبراـ

الصفقة ىك تحقيؽ ىدؼ محدد في حالة إعماؿ قاعدة تخصيص األىداؼ3.كعميو يبدك أف

المصمحة المتعاقدة مف خبلؿ الصفقات التي تبرميا تستيدؼ دائما المصمحة العامة أك
1

ػ محمكد الزياتي  ،القاضي اإلدارم ك الصفقات العمكمية في المغرب  ،المجمة المغرية لئلدارة المحمية ك التنمية  ،عدد

مزدكج  ، 78،79يناير  ،أبريؿ  ، 2008ص. 20
2

ػ عمي عمي سميماف  ،النظرية العامة لبللتزاـ في القانكف المدني الجزائرم  ،ديكاف المطبكعات الجامعية  ،الجزائر 1992

3

ػ محمكد الزياتي  ،مرجع سابؽ ،ص.21

 ،ص ص . 69،70
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المصمحة المخصصة كلكف قد يحدث في الكاقع أف اإلدارة تحيد عف ىذه األىداؼ كتذىب
إلى إبراـ صفقة بغرض تحقيؽ أك تمبية المصمحة الخاصة لمسيرىا بصفة غير مباشرة ،كأف
يستيدؼ المسؤكؿ عف المصمحة المتعاقدة تشييد مسكف فردم خاص رغـ ككف الصفقة
مكجية لمشركع عمكمي أك إبراـ صفقة تكريد معدات لمرفؽ عمكمي كالحقيقة أف ىذه
المعدات مكجية لمشركع خاص فيككف السبب في ىذه الحالة غير مشركع كتككف الصفقة
بالتالي باطمة معرضة لئللغاء ككما قمنا بالنسبة لمخالفة محؿ الصفقة فإف استيداؼ ممثؿ
المصمحة المتعاقدة المصمحة الخاصة ينطكم عمى خطر جزائي كعمى مستكل القاضي
اإلدارم الذم يحكـ بإلغاء الصفقة ليذا السبب مف شانو إعادة التكازف بيف المصمحة العامة
كالمصمحة الخاصة ألف المصمحة المتعاقدة تككف مجبرة لئلعبلف مف جديد عمى منافسة
بديمة تحترـ فييا القانكف بكجو عاـ.
رابعا :الكتابة
التساؤؿ المطركح في ىذا الصدد ىؿ الكتابة ركف انعقاد كبالتالي ال تعقد الصفقة إال بو
أـ أنو شرط صحة كاثبات فقط ،اختبلؼ الفرضيف يعني أيضا اختبلؼ اآلثار المترتبة عمى
تخمؼ الكتابة ،فإذا كانت ىذه األخيرة ركف انعقاد ففي حالة تخمفيا تككف الصفقة باطمة
بطبلنا مطمقا يحكـ القاضي اإلدارم بإلغائيا ،كاذا كانت شرط إثبات فاف الصفقة تككف
صحيحة إذا تـ إثباتيا.مبدئيا نقكؿ أف الفقو يعتبر العقكد اإلدارية متحررة مف الشكميات

كقاعدة إذ يكفي تطابؽ اإلرادتيف لقياـ العقد ،1كلكنو في المقابؿ يجمع عمى أنو كمما اشترط
المشرع شكبل معينا في إبراـ عقد إدارم كجب احتراـ ىذا الشرط تحت طائمة اإللغاء.2

بالرجكع إلى قانكف الصفقات العمكمية الصادر بمرسكـ 15ػ 247نسجؿ أف المادة 02

منو اعتبرت الصفقة العمكمية "عقد مكتكب" 3كبالتالي فصؿ المشرع عندنا كغيره مف
المشرعيف في ىذه المسألة ،كما فصؿ في شكؿ الصفقات العمكمية المبرمة عف طريؽ
التراضيإذ أخضعيا بدكرىا لمكتابة حسب المادة  41مف نفس المرسكـ كبالتالي لـ يعد
1
2

ػ محمكد الزياتي ،المرجع السابؽ  ،ص . 23
ػ مميكة الصركخ  ،الصفقات العمكمية في المغرب (األشغاؿ ػ التكريدات ػ الخدمات )  ،دار القمـ  ،المممكة المغرية ،ط

 2009 ،1ص . 64

3

ػ راجع المادة  ،02مرسكـ رئاسي رقـ 15ػ ،247التي تقابؿ المادة  ، 04مرسكـ رئاسي رقـ 10ػ 236الممغى ،مرجع

سابؽ.
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المكضكع مطركحا لمنقاش مف ىذه الزاكية ،كعميو نقكؿ أف الصفقات العمكمية عقكد شكمية
الكتابية فييا ركف انعقاد كليس فقط شرط صحة كاثبات في حالة تخمفيا تككف الصفقة باطمة
قانكنا كمعرضة لئلبطاؿ أماـ القاضي اإلدارم كىذا يجعميا غير منتجة ألم اثر خاصة في
مكاجية المصمحة المتعاقدة.
كقد طبؽ القضاء اإلدارم عندنا حكـ الكتابة في الصفقات العمكمية بكؿ صرامة معتب ار

الصفقة العمكمية التي ال تستجيب لمكتابة باطمة بطبلنا مطمقا ،1أكثر مف ىذا نص قانكف
الصفقات العمكمية رقـ 15ػ 247عمى بيانات يجب النص عمييا في الصفقة حسب المادة

 95منو تحت عنكاف "البيانات اإللزامية" الكارد في القسـ األكؿ مف الباب الرابع ،2كعميو
يككف المشرع قد فرؽ ضمنا بيف بيانات إلزامية كأخرل تكميمية كالقاسـ المشترؾ بينيما أف
كبلىما يدكف في صمب الصفقة ،كنفس الحكـ ينطبؽ عمى الممحؽ فحتى يككف صحيحا
كمنتجا لجميع آثاره يجب أف يككف مكتكبا انطبلقا مف ككنو جزء مف الصفقة ككثيقة تعاقدية
حسب المادة  136مف المرسكـ رقـ 15ػ ،3247كعميو يمكف القكؿ أف مخالفة المتعاقديف
ألشكاؿ إبراـ الصفقة العمكمية بصفة عامة ككذا أركاف الصفقة بما فييا الكتابة يجعؿ
الصفقة معرضة لئللغاء كبالتبعية غير منتجة ألم أثر قانكني أك إلتزاـ تعاقدم.
الفرع الثالث :مخالفة أحكام الممحق في الصفقات العمومية:
قد تضطر المصمحة المتعاقدة إلى إدخاؿ تعديبلت عمى الصفقة العمكمية أثناء
تنفيذىا لمكاجية مستجدات لـ تكف متكقعة أثناء المنافسة كىذا بزيادة خدمات أك تعديميا أك
تعديؿ بند أكعدت بنكد تعاقدية في الصفقة حسب المادة  136مف المرسكـ الرئاسي رقـ

15ػ4،247كعميو عمى المصمحة المتعاقدة إذا كانت مضطرة إلى تعديؿ الصفقة كغالبا ما
تككف بإضافة خدمات أخرل لـ تكف مكضكع منافسة أف تحترـ نظاـ الممحؽ مف حيث
خصائصو كنطاقو كشركط إبرامو كخضكعو لمرقابة.
أوال :خصائص الممحق
1

ػ عمار بكضباؼ ،المرجع السابؽ ،ص.70

2

ػ راجع المادة  95مف المرسكـ الرئاسي رقـ 15ػ ،247مرجع سابؽ.

4

ػ أنظر المادة  ،136المرجع نفسو.

3ػ راجع المادة  ،136المرجع نفسو.
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يمكف تحديد ىذه الخصائص مف خبلؿ قانكف الصفقات العمكمية نفسو كبالرجكع إلى
الفقو المقارف في مجاؿ القانكف اإلدارم بمفيكمو الضيؽ أك الفرنسي كما يمي:
1ػ الممحؽ جزء مف الصفقة كتابع ليا حسب المادة  136مف المرسكـ رقـ
15ػ247كمحؿ الممحؽ يككف بطمب مف المصمحة المتعاقدة أك مف المتعاقد معو.
2ػ الممحؽ كثيقة مكتكبة كصفتو المادة  136مف مرسكـ 15ػ" 247بالكثيقة".
3ػ الممحؽ يخضع لمتفاكض كىذا انطبلقا مف المادة  136المذككرة التي كصفتو
بالكثيقة "التعاقدية" كبالتالي يخضع لمتفاكض بيف المصمحة المتعاقدة كالمتعاقد معو قبؿ
إمضائو عمى عكس سمطة تعديؿ العقد اإلدارم المطمقة أك مف جانب كاحد بكجو عاـ ،
كبيذا الكصؼ يككف الممحؽ استثناءا عمى مبدأ المنافسة كمبدأ المساكاة 1المكرس في قانكف

الصفقات العمكمية.
ثانيا:نطاق تطبيق الممحق
حسب المادة  136مف مرسكـ 15ػ 247تككف الصفقة محؿ تعديؿ بكاسطة الممحؽ إذا
تعمؽ األمر بحالة مف الحاالت التي تدخؿ في مفيكـ القاعدة المنصكص عمييا في المادة
المذككرة مف جية ،مف جية أخرل أف ال يؤدم ىذا التعديؿ إلى التأثير عمى التكازف المالي
لمصفقة حسب الفقرة ما قبؿ األخيرة مف المادة  136في حاالت نجمميا كما يمي :
 1ػ زيادة الخدمات أك تقميميا :إذا اتضح أثناء تنفيذ الصفقة أف ىناؾ أشغاال أك
خدمات خارج مجاؿ االتفاؽ لـ تكف متكقعة أصبحت ضركرية يمكف التفاكض حكليا بغرض
إضافتيا لمصفقة بكاسطة ممحؽ.
 2ػ تعديؿ بند أك بنكد مف الصفقة :الصفقة مجمكعة مف البنكد متفؽ عمييا أساسا في
دفتر الشركط كمحاضر المفاكضات كمحضر فتح األظرؼ كتقييـ العركض ،كما أشارة
المادة  95مف المرسكـ رقـ 15ػ 247إلى بيانات إلزامية يجب أف ينص عمييا في الصفقة
كبالتالي يمكف لمطرفيف التفاكض لتعديؿ ىذه البنكد سكاء كانت إلزامية أك تكميمية دكف
مخالفة لمقانكف كأحكامو العامة.
 3ػ إذا تعمؽ األمر بعمميات تكميمية تتعمؽ بمكضكع الصفقة :المبلحظ أف المشرع في
المرسكـ الرئاسي رقـ 15ػ 247استبدؿ عبارة "عمميات جديدة" كانت مستعممة في قانكف
1

ػ عبد المطيؼ قطيش  ،المرجع السابؽ  ،ص . 40
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الصفقات السابؽ الممغى 1بعبارة "عمميات تكميمية" كىذا في صمب المادة  136مف المرسكـ
السارم كىذه العبارة تبدك أكثر دقة مف سابقتيا ،كعميو يجب أف يتضمف الممحؽ عمميات
تكميمية ليا عبلقة كطيدة بمكضكع الصفقة،كاذا كصمت نسبة الخدمات اإلضافية إلى نسبة
معينة حددتيا المادة  136المذككرة فيجب عمى المصمحة المتعاقدة أف تبرر عدـ المساس
بمبدأ المنافسة.
 4ػ تمديد أجؿ صفقة الخدمات كاقتناء المكازـ :أدرج المشرع ىذه الحالة في الفقرة 07

مف المادة  136مرسكـ 15ػ 2،247كمبرر ىذه الحالة الداعية إلى االتفاؽ عمى ممحؽ ىي
استمرار المرفؽ العمكمي ،كقيد المشرع المجكء إلى الممحؽ في ىذه الحالة بالشركط التالية:
ػ أف نككف بصدد صفقة تتعمؽ بأداء خدمات أك اقتناء لكازـ محؿ تنفيذ.
ػ إبراـ الممحؽ قيؿ االستبلـ النيائي لمصفقة.
ػ صدكر قرار المسؤكؿ عف الييئة العمكمية أك الكزير أك الكالي .
ػ أف نككف أماـ استحالة تكقع الييئة المتعاقدة لمظركؼ الدافعة لمتمديد.
ػ أف ال تتجاكز مدة الممحؽ أك التمديد ثبلثة أشير.
ػ أف ال تتجاكز الكميات الدافعة لمتمديد عف 10بالمائة مف المبمغ األصمي لمصفقة.
ػ أف ال يثبت تماطؿ المصمحة المتعاقدة.
ػ أف ال يؤثر الممحؽ عمى التكازف المالي لمصفقة ،كىك شرط عاـ مطمكب في كؿ الحاالت
الدافعة إلى إجراء ممحؽ لمصفقة.
ثالثا :شروط إبرام الممحق
لما كاف لمممحؽ أثر عمى الخزينة العمكمية كعمى مبدأ المنافسة كمبدأ المساكاة قيده
المشرع بشركط يمكف استنتاجيا مف خبلؿ قراءة النصكص المنظمة لمممحؽ في قانكف
الصفقات العمكمية.
 1ػ أف يبرـ الممحؽ في حدكد آجاؿ التنفيذ التعاقدية كقاعدة :كيقصد بآجاؿ التنفيذ
التعاقدية الفترة التي يغطييا العقد ،أم مف تاريخ دخكؿ الصفقة حيز التنفيذ إلى غاية تاريخ
1
2

ػ المرسكـ الرئاسي ،رقـ 10ػ  ، 236مرجع سابؽ

ػ نص عمييا المشرع قبؿ ىذا إثر تعديؿ قانكف الصفقات العمكمية رقـ  10ػ  236بالمرسكـ الرئاسي ،رقـ 12ػ 23المؤرخ

في  ،2012/01/18كحافظ المشرع عمى ىذه الحالة في المرسكـ الرئاسي السارم رقـ 15ػ .247
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نيايتيا المحدد في الصفقة ىذا كقاعدة ،كلكف المشرع فتح المجاؿ الستثناءات منصكص

عمييا في المادة  138مف مرسكـ 15ػ 1247كىي حالة ككف الممحؽ عديـ األثر المالي عمى
الصفقة ،كحالة االختبلؿ المعتبر لمتكازف االقتصادم لمعقد ،كحالة حتمية المجكء إلى الممحؽ
خارج اآلجاؿ المحددة بغرض التعديؿ في الكميات النيائية لمصفقة بشرط تكفر الحالة
االستثنائية .
 2ػ أف ال يتعدل الممحؽ مكضكع الصفقة :ال يجكز لممتعاقديف اتخاذ الممحؽ ذريعة
لتعديؿ مكضكع الصفقة ألف ىذا يعتبر مساسا بمبدأ المنافسة كمبدأ المساكاة كما ال يجكز
إرىاؽ المتعاقد معو عف طريؽ الممحؽ مع العمـ أف ىذا الشرط ال استثناء عميو.
 3ػ أف ال يؤثر الممحؽ عمى التكازف المالي لمصفقة :ك المقصكد بالتكازف المالي

لمصفقة ىك أف ال تككف لمزيادة في الخدمات أك إنقاصيا أثر مالي يساكييا ،2كقد جعؿ
المشرع ليذا الشرط استثناء نص عميو في المادة  136مف مرسكـ 15ػ 247كىي حالة
حدكث تبعات تقنية خارجة عف إرادة األطراؼ لـ تكف متكقعة.
رابعا :خضوع الممحق لمرقابة
باعتبار الممحؽ جزء مف الصفقة فانو يخضع كقاعدة لمرقابة القبمية مثمو مثؿ الصفقة
كفي ىذا الصدد يمكف أف نفرؽ بيف حالتيف:
1ػ حالة إبراـ الممحؽ في اآلجاؿ القانكنية :حسب المادة  139مرسكـ 15ػ 247يجب
إخضاع الممحؽ في ىذه الحالة إلى الرقابة القبمية الخارجية إذا تضمف خدمات تكميمية
حسب مفيكـ المادة  136مف نفس المرسكـ يتجاكز مبمغيا نسبة  10بالمائة مف المبمغ

األصمي لمصفقة.3

 2ػ حالة إبراـ الممحؽ خارج اآلجاؿ القانكنية :يعرض الممحؽ كجكبا في ىذه الحالة
عمى ىيئة الرقابة الخارجية لمصفقات المختصة ،ميما كاف مبمغو حسب المادة  5\138مف
المرسكـ المذككر في حاالت حددتيا المادة  138نفسيا.
1

ػ أنظر المادة  138مف المرسكـ الرئاسي رقـ 15ػ ،247مرجع سابؽ.

Yves Gaudemet, Traite de Droit Administratif, Tome 1 ,Droit Administratif General,
3

2

_

L,G,D,J , DELTA, Paris, 16 édition,2001 ,P.706.

ػ أنظر المادة  ،139مرسكـ رئاسي رقـ  15ػ  ،247مرجع سابؽ.
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كاستثناءا عمى قاعدة خضكع الممحؽ لمرقابة نصت المادة  139مف المرسكـ المذككر
عمى حاالت ال يعرض فييا الممحؽ لمرقابة .كعميو نقكؿ في حالة مخالفة المصمحة المتعاقدة
لنظاـ الممحؽ سكاء مف حيث خصائصو أك نطاقو أك شركط إبرامو أك مف حيث مدل
خضكعو لمرقابة القبمية فاف المصمحة المتعاقدة كالمتعامؿ معيا يككناف قد خالفا القانكنكيككف
القاضي اإلدارم مدعك إلبطاؿ ىذا الممحقكلكف في حالة تنفيذ مضمكف الممحؽ أك تنفيذ
الصفقة المخالفة لمقانكف في الكاقع سكاء بانجاز أشغاؿ ،أك تكريد بضائع كمعدات ،أك تقديـ
خدمات ،ىؿ يمكف ليذا الكاقع أف يثبت عمى األقؿ العبلقة التعاقدية بيف اإلدارة كالمتعامؿ
االقتصادم ،ككيؼ يتأثر مبدأ المشركعية في ىذه الحالة ،ىذا ما سكؼ نتناكلو أدناه .
المطمب الثاني :اختصاص القاضي اإلداري عمى أساس الق اررات المنفصمة
مؤكد أف القاضي اإلدارم يراقب الصفقات العمكمية باعتباره قاض مكضكع في
إطارالقضاء الكامؿ ككنيا نكع مف العقكد اإلدارية كال يمكف بالتالي النظر في مثؿ ىذه
المنازعات عف طريؽ دعكل اإللغاء إال في إطار نظاـ طكره القاضي اإلدارم الفرنسي
كالمعبر عنو باالختصاص كفؽ الق اررات المنفصمة ،كعميو أصبح مفيكـ الق اررات المنفصمة أك
المتصمة مرتك از لمتمييز بيف اختصاص قاض اإللغاء كاختصاص قاض القضاء الكامؿ مما
يتعيف معو تحديد الكظيفة اإلجرائية لشرط االنفصاؿ كالطبيعة القانكنية لمدفع بعدـ انفصاؿ
القرار المطعكف فيو عف الصفقة.
كنشير أف تمييز المشرع في القانكف رقـ  09ػ  08بيف دعكل اإللغاء كدعكل القضاء
الكامؿ لـ يتبعو شرط الدعكل المكازية المعركؼ حسب القانكف المقارف كالسيما القانكف
الفرنسي كالقانكف المغربي ،ال يمكف لممدعي المجكء في بعض القضايا الى قاض اإللغاء إال
إذا لـ تكف لديو إمكانية المجكء الى قاض القضاء الكامؿ أك الشامؿ كما يعبر عميو المشرع
المغربي عمبل بنص المادة  23مف القانكف رقـ  90ػ  41المؤرخ في 10سبتمبر1993

المحدث لممحاكـ اإلدارية 1الذم دخؿ حيز النفاذ في اليكـ األكؿ مف الشير الرابع الذم تبل
شير نشره في الجريدة الرسمية حسب المادة  51منو ،حيث جاء في المادة  23ما يمي"...ال
يقبؿ الطمب اليادؼ الى إلغاء ق اررات إدارية إذا كاف بكسع المعنييف باألمر أف يطالبكا بما
1

ػ القانكف رقـ  90ػ  ،41الصادر بتنفيذه الظيير الشريؼ رقـ  ،1.91.225بتاريخ  22ربيع األكؿ  1414مكافؽ 10

شتمبر  ،1993ج ر  ،عدد  ، 4227صادر بتاريخ  03نكفمبر .1993
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يدعكنو مف حقكؽ بطرؽ الطعف العادية أماـ القضاء الشامؿ "...أم انو ال يمكف لممدعي
المجكء الى دعكل اإللغاء إذا كاف باإلمكاف الحصكؿ عمى نفس الطمبات عف طريؽ دعكل
القضاء الكامؿ ،نقكؿ كذلؾ الف التمييز بيف نكعيف مف الدعاكل ال معنى لو كال اثر قانكني
مستيدؼ إذا لـ يتبع ذلؾ جزاء يكقع عمى ىذه الخيرة بيف الدعكييف ،ككاضح أف ىذا الجزاء
ىك رفض دعكل اإللغاء إذا كاف لممدعي سبيؿ الى إتباع دعكل القضاء الشامؿ.
كعميو حسب القانكف رقـ  09ػ  08ىؿ يجكز لممدعي المنازع في منح الصفقة لغيره
أف يختار بيف دعكل اإللغاء كدعكل القضاء الكامؿ كليس لقاض اإللغاء بعد ذلؾ أف يرفض
الدعكل لمجرد أف المدعي سمؾ طريؽ اإللغاء دكف القضاء الكامؿ ،كماداـ األمر يتعمؽ بعقد

إدارم مسمى 1فاف إشكالية الطعف باإللغاء في ىذا الخصكص مطركحة منذ مدة ،إشكالية
فرعية ميمة أخرل تثار في ىذا اإلطار كتتعمؽ بنطاؽ رقابة قاض المكضكع عند ممارسة
اختصاصو فيما يخص قرار إقصاء العركض كالذم تككف المنافسة فيو عنصر محكرم.
الفرع األول :الوظيفة اإلجرائية لشرط االنفصال
نفرؽ في ىذا الباب بيف حالتيف حالة الق اررات المميدة إلبراـ الصفقة الصادرة قبؿ
اإلمضاء كالمصادقة كحالة الق اررات الصادرة بعد المصادقة عمى الصفقة.
أوال  :الق اررات المميدة لمصفقة
مف الناحية المنطقية يبدك أف الق اررات الصادرة أثناء عممية إعداد الصفقة كتحضيرىا
لمتعاقد منفصمة فعبل عف الصفقة كيكاد الفقو كالقضاء اإلدارييف يجمع عمى اعتبار ىذه
الق اررات منفصمة عف العممية التعاقدية كمف ثمة قابميتيا لئللغاء عف طريؽ دعكل اإللغاء
طالما تكافرت عمى شركط القرار اإلدارم التنفيذم الذم يمس بالمركز القانكني لممدعي .
كعميو يمكف أف نحصي ق اررات إدارية يمكف الطعف فييا باإللغاء استنادا عمى فكرة
الق اررات المنفصمة كلك حسب الفقو كالقضاء المقارنيف:
 ق ارر اإلعبلف عف الصفقة العمكمية أك إعبلف طمب العركض كما يعبر عمى ذلؾ فيالمادة  65مف المرسكـ الرئاسي رقـ  15ػ  ،247يقبؿ القضاء اإلدارم الطعف باإللغاء ضد

1

ػ محمد األعرج ،المنازعات المتعمقة بالعقكد اإلدارية كالصفقات العمكمية  :حؽ التعكيض عف ظركؼ طارئة ،منشكرات

المجمة المغربية لئلدارة المحمية كالتنمية ،المممكة المغربية ،العدد  ،78سنة  ،2012ص .221
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ىذه القرارات ككذلؾ الفقو يجيز ذلؾ.

1

 قرار إقصاء العركض سكاء لعدـ مطابقتيا لدفتر الشركط أك مخالفتو لمكضكع الصفقةحسب المادة  72مف المرسكـ الرئاسي رقـ 15ػ 247
 قرار اإلقصاء مف دخكؿ المنافسة عمى الصفقة العمكمية ،كيككف ىذا اإلقصاء مؤقتا أكنيائي حسب المادة  75مف المرسكـ الرئاسي رقـ  15ػ ،247كالفرؽ بيف ىذا القرار كقرار
إقصاء العركض كاضح ،القرار الثاني يتضمف غمؽ باب المشاركة في المنافسة مف أصمو
عمى كؿ األشخاص المذككريف في المادة.75
 قرار المنح المؤقت لمصفقة ،أشارت إليو المادة  72مف المرسكـ الرئاسي رقـ  15ػ.247 قرار إلغاء طمب العركض ،نصت عميو المادة  73مف المرسكـ الرئاسي رقـ  15ػ247كيصدر ىذا القرار في حالة عدـ الجدكل أك في حالة تمسؾ اإلدارة بالمصمحة العامة.

2

كفي حالة الدفع بعدـ انفصاؿ القرار المطعكف فيو باإللغاء أك في حالة انتفاء ىذا
الشرط فعبل نتساءؿ عف مآؿ ىذه الدعكل كاحتماؿ رفضيا عمى أساس ارتباط

القرار

المطعكف فيو بالصفقة.كمبدئيا يبدك أف حكـ كيذا مناقض لممنطؽ القانكني ألف القكؿ بعدـ
انفصاؿ القرار المطعكف فيو عف الصفقة في غير محمو بحكـ أف الصفقة في حد ذاتيا لـ
تبرـ بعد فنحف كما يبدك في مرحمة تحضير الصفقة ،كحتى عمى فرض رفع دعكل اإللغاء
بعد تماـ إبراـ الصفقة فإف المدعي يككف مف الغير بالنسبة لمصفقة فيك ليس طرفا فييا
كبالتالي كما ال يحتج ضده ببنكد الصفقة ال يمكنو الطعف في مضمكنيا  ،كمف جية أخرل
إف عدـ تمييز المشرع إجرائيا كتنظيميا بيف قاض اإللغاء كقاض القضاء الكامؿ يجعؿ
التمييز بيف الدعكييف عمى أساس الق اررات المنفصمة بدكف جدكل ،كبالتالي إذا كانت الدعكل
مستكفية لكؿ الشركط القانكنية الشكمية ك اإلجرائية فصؿ القاضي في الدعكل سكاء بإلغاء
القرار المطعكف فيو إذا تكافرت الشركط المكضكعية أك يرفض الدعكل في الحالة العكسية .
كفي ىذه المرحمة يبدك أف أخطر الق اررات الصادرة عف اإلدارية ىي إقصاء عرض
المتنافس فحسب المادة  72مف المرسكـ الرئاسي رقـ  15ػ  247تقيـ لجنة فتح األظرفة
1

ػ محمد أنكر حمادة ،قكاعد كاجراءات تنظيـ الصفقات كالمزايدات كالعقكد اإلدارية ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية،
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كتقييـ العركض كؿ العركض الكاردة إلييا كتقصي الترشيحات كالعركض غير المطابقة لدفتر
الشركط أك مكضكع الصفقة دكف آم إجراء آخر ،عمى خبلؼ المشرع المغربي الذم ينص
في المادة  45مف قانكف صفقات الدكلة عمى تبميغ المتنافس المقصى بكاسطة رسالة
مضمكنة مع إشعاؿ بالتكصيؿ أك بكاسطة فاكس مع إثبات الكصكؿ أك بشكؿ إلكتركني أك
بأم كسيمة أخرل مبلئمة خبلؿ  10أياـ مف تاريخ انتياء أشغاؿ لجنة طمب العركض ،أكثر
مف ىذا يشترط المشرع عمى المجنة تسبيب رفضيا عرض المتنافس المقصى أم أف المشرع

المغربي يشترط تعميؿ ق اررات إقصاء العركض 1كتبميغ المعني باألمر ىذا القرار معمبل حتى
يتسنى لو الدفاع عف حقكقو أماـ المصمحة المتعاقدة كأماـ القضاء اإلدارم كيككف اختصاص
ىذا األخير في حدكد التسبيب المذككر في القرار.
كمف جية أخرل يمكف لممصمحة المتعاقدة إقصاء أحد المتعامميف مف المشاركة في
الصفقات العمكمية سكاء بصفة مؤقتة أك نيائية استنادا عمى المادة  75مف المرسكـ الرئاسي
رقـ  15ػ  .247كاضح أف ىذا القرار يصدر أيضا أثناء تحضير الصفقة كقبؿ المصادقة
عمييا  ،كما أنو قد ينطكم عمى تعسؼ مف اإلدارة أك خطأ في تطبيؽ القانكف أك تفسيره،
كرغـ خطكرة ىذا ال قرار إال أف المشرع اكتفي بتحديد حاالت لجكء المصمحة المتعاقدة الى
إصدار ىذا القرار دكف تحديد إجراءات ذلؾ ،كرغـ تثميننا لمسعى المشرع عندما حدد حاالت
إصدار ىذا القرار عمى سبيؿ الحصر حيث قيد السمطة التقديرية لئلدارة عمى الخصكص
كيشكؿ قطعا لمطريؽ عمى المصمحة المتعاقدة في إقصاء متعامميف بشبية فساد منطكم
عمى مخاطرة جزائية إذا كاف اليدؼ ىك تفضيؿ متنافس محضكض لمفكز بالصفقة إال أف
أىمما نؤاخذ عميو المشرع في المادة  75المذككرة إحالة تنظيـ ىذا اإلجراء الخطير عمى
ضركرة صدكر قرار مف الكزير المكمؼ بالمالية كالذم لـ يصدر الى غاية كتابة ىذه
األسطرعمى خبلؼ المشرع المغربي الذم نظـ اإلقصاء مف المشاركة في الصفقات العمكمية
كإجراء عقابي في قانكف صفقات الدكلة حيث تنص المادة  85منو عمى ضركرة تبميغ
المعني باألمر مسبقا برسالة مضمنة بإشعار بالتكصيؿ لتقديـ مبلحظاتو بخصكص

المؤاخذات ضده خبلؿ أجؿ ال يقؿ عف  10أياـ2كماداـ ىذا القرار يصدر عف كزير في
1
2

ػ المادة  ،45مف المرسكـ رقـ  ،2.06.388مرجع سابؽ.
ػ المادة  ، 85نفس المرسكـ ،المرجع نفسو.
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الحككمة كتحديدا مف يشرؼ عمى القطاع المعني بالصفقة يككف المشرع المغربي قد قيد ىذا
المسؤكؿ بضركرة تسبيب قرار اإلقصاء كاف كانت المادة  85لـ تشترط ذلؾ إال أف القانكف
رقـ  01ػ  03الذم يجبر اإلدارة تسبيب ق ارراتيا الفردية يشمؿ ىذا النكع مف الق اررات
أيضا1،كلك أف المشرع المغربي لـ ينص عمى الجزاء المترتب عمى مخالفة اإلدارة إلزامية

تسبيب ق ارراتيا.
كدفعا بالنقاش الى األماـ فيما يخص رقابة القاضي اإلدارم عمى ق اررات إقصاء
العركض فإف البحث يقتضي تحديد مجاؿ السمطة التقديرية لممصمحة المتعاقدة في اختيار
المتعاقد معيا حسب المادة  76مف المرسكـ الرئاسي رقـ 15ػ 247حيث تقكـ لجنة فتح
األظرفة كتحميؿ العركض باختيار المتعامؿ المتعاقد حسب معايير معتمدة مسبقا ككؿ
المشاركيف عمى عمـ بالمعايير التي عمى أساسيا سكؼ يفكز احد المتنافسيف بالصفقة ،كعميو
يبدك أف السمطة التقديرية لممصمحة المتعاقدة مقيدة حيث عددت المادة  78مف المرسكـ
الرئاسي رقـ 15ػ 247ىذه المعايير كميزت بيف فرضيف:
 حالة االعتماد عمى معيار السعر كحده إذا سمح مكضكع الصفقة بذلؾ ،كيندرجتحت ىذا المعيار تقييـ الكسائؿ البشرية كالمادية لممتنافس إذا كضعت لخدمة كتنفيذ الصفقة،
كاذا كانت الصفة تتعمؽ بالدراسات في مجاؿ معيف فاف الطابع التقني القتراحات المتنافس
يؤخذ كمعيار لتحديد الفائز بالصفقة.

2

 حالة االعتماد عمى مجمكعة مف المعايير منيا النكعية كآجاؿ التنفيذ أك التسميـكالسعر كالكمفة اإلجمالية لبلقتناء كاالستعماؿ كالطابع الجمالي كالكظيفي ،كمعيار النجاعة
المتعمؽ بالجانب االجتماعي لترقية اإلدماج الميني لؤلشخاص المحركميف مف سكؽ الشغؿ
كالمعكقيف كالنجاعة المتعمقة بالتنمية المستدامة ،كمعيار القيمة التقنية ،كمعيار الخدمة بعد
البيع كالمساعدة التقنية كشركط التمكيؿ عند االقتضاء كتقميص الحصة القابمة لمتحكيؿ التي
تمنحيا المؤسسات األجنبية ،ثـ فتحة المادة المذككرة المجاؿ العتماد معايير أخرل غير تمؾ

1

ػ الجيبللي أمزيد ،إلزامية تعميؿ الق اررات االنفرادية في مادة الصفقات العمكمية ،المجمة المغربية لئلدارة المحمية كالتنمية،
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ػ البند  2المادة  ،78مرسكـ رئاسي رقـ  15ػ  ،247مرجع سابؽ.

المممكة المغربية ،عدد  ،43لسنة  ،2003ص .216

86

المذككرة بشرط تضمينيا في دفتر الشركط.

1

مع اإلشارة الى أف المادة  56مف المرسكـ الرئاسي رقـ 10ػ  236المتعمؽ بالصفقات

العمكمية الممغى 2لـ تتناكؿ نفس المعايير السابؽ ذكرىا ،كما أننا لـ نجد في قانكف الصفقات
العمكمية المغربي رقـ  2.06.388ما يقابؿ المادة  78المذككرة كرغـ ذلؾ يكاد الشراح مف
المغاربة يجمعكف عمى أف قانكف الصفقات المغربي قيد السمطة التقديرية لممصمحة المتعاقدة
كمف ثمة يككف القاضي اإلدارم مقيدا بدكره في رقابة سمطات المصمحة المتعاقدة في تحديد

المتعاقد معو3.كحسب المادة  76ك 78يمكف القكؿ أف سمطة القاضي اإلدارم في الرقابة

عمى السمطة التقديرية لممصمحة المتعاقدة مقيدة بالنظر الى المعايير المعتمدة لتحديد الفائز
بالصفقة كالتي رغـ عدـ ذكرىا عمى سبيؿ الحصر إال أف قانكف الصفقات العمكمية يمزـ
المصمحة المتعاقدة بذكرىا في دفتر الشركط الذم يكضع بيف يدم كؿ متنافس قبؿ تقديـ
عرضو كبالتالي يككف عمى عمـ بكؿ المعايير المعتمدة كعميو تككف رقابة القاضي اإلدارم
في حدكد مدل احتراـ المصمحة المتعاقدة لممعايير أك المعيار المعتمد في دفتر الشركط.
كفي إطار اختيار المصمحة المتعاقدة لطريقة التعاقد حسب ما ىك محدد في المادة
 41ك 42مف المرسكـ الرئاسي رقـ  15ػ 247كاف كاف لممصمحة المتعاقدة سمطة تقديرية في
ذلؾ إال أف المادة  60مف نفس المرسكـ تمزـ المصمحة المتعاقدة بتعميؿ اختيارىا لطريقة
التعاقد بمناسبة كؿ رقابة كمف بينيا الرقابة القضائية4كبالتالي تككف سمطة المصمحة المتعاقدة

مقيدة بضركرة التعميؿ كتككف سمطة القاضي اإلدارم مقيدة أيضا في حدكد مراقبة تعميؿ
المصمحة المتعاقدة التي ىي أدرل باحتياجاتيا مف أم طرؼ آخر.
ثانيا :الق اررات الصادرة بعد المصادقة عمى الصفقة:
ىك المجاؿ الحقيقي لتطبيؽ مفيكـ الق اررات المنفصمة حيث تتحقؽ الكظيفة اإلجرائية
ليذه النظرية كآلية لنقؿ الق اررات الصادرة عف اإلدارة بصفتيا مصمحة متعاقدة مف كالية قاض
العقد أك القضاء الكامؿ الى كالية قاض اإللغاء الناضر في مشركعية الق اررات الصادرة
1

ػ البند  1مف نفس المادة ،المرجع نفسو.
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بمناسبة التعاقد بكاسطة صفقة عمكمية حيث تتصرؼ اإلدارة كسمطة عامة كليس كمتعاقد
معو ،كعميو يمكف القكؿ أف مفيكـ الق اررات المنفصمة دكر كجكبا كعدما مع قرار المصادقة
عمى الصفقة الذم يشكؿ الحد الفاصؿ بيف مرحمة إبراـ الصفقة كمرحمة تنفيذىا ألف الصفقة
ال تتـ إالبإخطار الفائز بالصفقة بقرار المصادقة الذم يؤكد رأم لجنة فتح األظرفة كتقييـ
العركض كفي منظكر العقكد المدنية يشكؿ ىذا التبميغ قبكال مف كجو لو اإليجاب الذم يككف
في ىذه الحالة صدر عف المتنافس في شكؿ عرض مقترح أماـ المجنة 1كعمية عندما يفصؿ

القاضي اإلدارم في مثؿ ىذه المنازعات تككف بنكد الصفقة كدفتر الشركط ىي الشريعة
العامة لممتعاقديف كىي بالتالي المصدر األكؿ المعتمد عمييا لمحكـ الى جانب النصكص
القانكنية.
كقد يستعمؿ المتعاقد معو فكرة الق اررات المنفصمة كذريعة لبلحتماء مف امتيازات
السمطة العامة الممارسة مف طرؼ اإلدارة عمى حساب البنكد التعاقدية مما يجعؿ قاض
المشركعية أكلى بتكفير ىذه الحماية ككضع حد لئلدارة التي لـ تعد تتصرؼ كطرؼ متعاقد
بؿ كسمطة عامة متحججة بضركرات المصمحة العامة نقؿ كذلؾ إذا ثبت أف اإلدارة تتصرؼ
فعبل بسكء نية.
كيختمؼ دكر مفيكـ الق اررات المنفصمة بيف إف كاف الطاعف ىك المتعاقد معو أك الغير،
فإذا كانت دعكل اإللغاء مرفكعة مف طرؼ المتعاقد معو كاف األثر المترتب عف القكؿ
بانفصاؿ القرار المطعكف فيو عف الصفقة ىك تفادم الدفع بكجكد دعكل مكازية أماـ قاض
العقد أم القضاء الكامؿ طالما أف ىذا المسمؾ ال يؤدم الى نفس النتيجة المنتظرة مف دكل
اإللغاء في حالة طغياف مظاىر السمطة العامة عمى شريعة التعاقد كأف تتعسؼ اإلدارة في
فسخ الصفقة مف جانب كاحد أك تقكـ بتعديؿ بنكد الصفقة أك دفتر الشركط بشكؿ انفرادم أك
تكقع جزاءات مالية عمى المتعاقد معو بصفة تعسفية ،كىذا يصدؽ بالنسبة لقكانيف الدكؿ التي
تأخذ بمفيكـ الدعكل المكازية كما ىك عميو الحاؿ في القانكف المغربي ،2أما في القانكف

الجزائرم كماداـ المشرع ال يأخذ بالدعكل المكازية كشرط مف شركط قبكؿ دعكل اإللغاء
1
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حيث لـ يشر الى ذلؾ سكاء في قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية أك في قانكف آخر يككف
ىذا األثر بدكف مكضكع كبدكف قيمة قانكنية تذكر

كعميو نتساءؿ في حالة الدفع

باتصااللقرار المطعكف فيو بالصفقة ما مصير دعكل اإللغاء يبدك اف القاضي اإلدارم عندنا
ال يمتفت بالمرة الى ىذا الدفع مف زاكية مدل اختصاصو بالفصؿ في النزاع ألف نفس
القاضي يفصؿ في المشركعية كفي القضاء الكامؿ ففي نظامنا القضائي ال كجكد لقاضي
مختص في دعكل اإللغاء كقاض مختص في القضاء الكامؿ كال كجكد أيضا لشرط الدعكل
المكازية كعميو ينحصر دكر القاضي في مدل تأسيس طمب المدعي الرامي الى إلغاء قرار
إدارم منفصؿ عف الصفقة ،كدفع بالنقاش الى األماـ نقكؿ انو حتى عمى فرض كقكؼ
القاضي عمى ارتباط القرار المطعكف فيو بالصفقة ليس لو أف يرفض الدعكل ليذا السبب بؿ
عميو مكاصمة النضر في المكضكع كاذا كقؼ عمى عدـ مشركعيتو فصؿ بإلغائو ليس بسبب
انفصالو أك ارتباطو بالصفقة بؿ بسبب عدـ مشركعيتو
كفي حالة الطعف باإللغاء مف طرؼ الغير كنقصد بو أحد المتنافسيف غير الفائزيف
بالصفقة كيصبحكف بيذه الصفة بعد المصادقة عمى الصفقةفإف قبكؿ دعكل اإللغاء يمر
حتما مع إعماؿ مفيكـ الق اررات المنفصمة بيدؼ إبطاؿ مفعكؿ قاعدة نسبية أثر العقد
كاستقبللية المراكز القانكنية المحدثة بمكجبو كالتي تنحصر في أطراؼ العقد دكف الغير كعميو
ماداـ الغير يطعف باإللغاء ضد قرار يدعي انفصالو عف العقد فانو يككف قد تجاكز مفعكؿ
القاعدة المذككرة بمعنى أنو يطعف في قرار ال تربطو بالصفقة عبلقة مباشرة ،كيبدك أف اثر
مفيكـ الق اررات المنفصمة في ىذه الحالة يككف نفسو سكاء بالنسبة لممشرع الذم يأخذ بشرط
الدعكل المكازية أك بالنسبة لمف ال يأخذ بيذا الشرط كما ىك عميو الحاؿ في نظامنا القضائي
اإلدارم  ،ألنو طعف الغير باإللغاء قرار إدارم صدر بعد المصادقة عمى الصفقة كلو عبلقة
بأحد جكانبيا ال يككف مقبكال حتى في نظامنا القضائي بحجة نسبية آثار العقد كالسبيؿ
اإلجرائي الكحيد لتجاكز ىذه القاعدة االستناد عمى مفيكـ الق اررات المنفصمة.
الفرع الثاني :الطبيعة القانونية لمدفع بعدم االنفصال:
قمنا أف الطعف باإللغاء في الق اررات الفردية المتعمقة بالصفقات العمكمية يككف حسب
مفيكـ الق اررات المنفصمة كىذا بالنسبة لمق اررات الصادرة قبؿ المصادقة عمى الصفقة أك
بعدىا ،كاذا كاف لممتنافس أف يطعف في ق اررات المصمحة المتعاقدة كفؽ ىذا المفيكـ فإف
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ليذه األخيرة الحؽ في الدفع بعدـ انفصاؿ القرار المطعكف فيو عف العقد كعميو نتساءؿ عف
الطبيعة القانكنية ليذا الدفع ،كنظ ار لتمييز المشرع في قانكف اإلجراءات المدنية ك اإلدارية
رقـ 08ػ  09بيف الدفع بعدـ االختصاص كالدفع بعدـ القبكؿ دكف تحديد مكانة الدفع بعد
االنفصاؿ فيؿ ىذا األخير دفع بعدـ االختصاص أـ دفع بعد القبكؿ.
مؤكد أف مفيكـ الق اررات المنفصمة آلية إجرائية مف صنع القضاء اإلدارم الفرنسي ألنو
مبدئيا ال تكجد ق اررات متصمة كأخرل منفصمة عف الصفقة بطبيعتيا بقدر ما تكجد ق اررات
يممؾ القاضي اإلدارم سمطة تقديرية في فصميا أك كصميا عف الصفقة بغرض الفصؿ في

المنازعة المطركحة عميو 1،كبالتالي ال يستمد الدفع بعدـ االنفصاؿ طبيعتو القانكنية مف
القانكف الذم ينفرد كحده بتحديد االختصاص النكعي كاإلقميمي لمجيات القضائية ككذلؾ
األمر بالنسبة لشركط التقاضي كشركط قبكؿ الدعكل.
كعميو فإف الدفع بعدـ االنفصاؿ ليس دفعا بعدـ االختصاص حسب المادة 800
ك 801مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية المحددة لبلختصاص النكعي لممحكمة اإلدارية
أك حسب المادة  901المحددة لبلختصاص النكعي لمجمس الدكلة كالمادة 8072بؿ ىك دفع
يرمي الى تقسيـ المنازعات الى منازعات مكضكعية أك عينية تستقيـ طبيعتيا مع دعكل
اإللغاء كمنازعات شخصية تستقيـ مع دعكل القضاء الكامؿ كيتكلى القاضي اإلدارم كضع
المعالـ كالحدكد الفاصمة بيف المنازعتيف كال دخؿ بالتالي لممشرع في ىذه المسالة ،كما أنو
ليس دفعا بعدـ القبكؿ مستقبل بذاتيحسب المادة  67مف قانكف اإلجراءات المدنية

كاإلدارم3حتى عمى فرض إثارة القاضي مسألة عدـ االرتباط مف تمقاء نفسو كما ىك عميو
الحاؿ في أحكاـ عدـ قبكؿ الدعكل حسب المادة  69مف نفس القانكف بؿ إنو ال يعدك أف
يككف مف صميـ الدفع بكجكد دعكل مكازية ترفع أماـ القاضي القضاء الكامؿ إللزاـ اإلدارة
بالتزاـ معيف دكف الحاجة لسمكؾ دعكل اإللغاء كىذا إذا كاف المشرع يعمؿ يشرط انعداـ
1

ػ محمد األعرج ،الق اررات اإلدارية المنفصمة عف العقد كاختصاص قضاء اإللغاء ،تعميؽ عمى حكـ المحكمة اإلدارية

بأكادير ،رقـ  ،2005بتاريخ  13يناير  ،2005المجمة المغربية لئلدارة المحمية كالتنمية ،المممكة المغربية ،عدد  ، 65سنة
 ،2005ص .147

2ػ المادة  807منالقانكف رقـ 08ػ ػ  ،09المؤرخ في  ،2008/02/25المتضمف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية  ،ج ر ،
عدد  ،21بتاريخ  ،2009/04/23تعتبر الدفع بعدـ االختصاص النكعي كاإلقميمي في القضاء اإلدارم مف النظاـ العاـ.

3

ػ المادة  67مف نفس القانكف ،لـ تنص عمى الدفع بعدـ االنفصاؿ بؿ تتكمـ عمى انعداـ الحؽ في التقاضي كقاعدة.
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الدعكل المكازية كما ىك عميو الحاؿ في القانكف المغربي ،كفي نظامنا القضائي ماداـ
المشرع ال يأخذ بشرط الدعكل المكازية بالدفع بعدـ االرتباط المقدـ مف طرؼ اإلدارة أك
المثار مف طرؼ القاضي مف تمقاء نفسو يمكف تصنيفو في خانة الدفكع المكضكعية كصرؼ
المدعي الى مقاضاة أفضؿ أم الى القضاء الكامؿ في حالة ثبكت عدـ انفصؿ القرار
المطعكف فيو عف الصفقة كبالتالي األمر ال يتعمؽ بانعداـ الحؽ في التقاضي حسب القاعة
المذككرة في المادة  67بؿ إف المدعي لـ يكفؽ في تحديد طمبو ألف في نظامنا القضائي ال
كجكد لقاضييف قاض مختص في اإللغاء كاآلخر مختص في القضاء الكامؿ بؿ غف نفس
القاضي يفصؿ في الطمبيف.
كمف الناحية النظرية القكؿ بأف الدفع بعد االنفصاؿ ليس دفعا بعدـ االختصاص
أك دفعا بعدـ القبكؿ مستقبل بذاتو ال يعني تأييد لمرأم الثالث القائؿ بأنو كسيمة مصطنعة
أك كىمية بيد قاض اإللغاء يستعمميا كما يشاء1،ألف ترجيح ىذا الرأم يعني غمؽ الباب
لمبحث في الطبيعة القانكنية ليذا الدفع ،كيبدك أف أىـ نقطة في ىذا المكضكع ىك التمييز
بيف الق اررات الفردية ذات الطابع التنظيمي المستندة عمى امتيازات السمطة العامة كىذه تقبؿ
بطبيعتيا الطعف باإللغاء كبيف الق اررات الفردية الصادرة في حدكد ما لممصمحة المتعاقدة مف
حقكؽ ككاجبات حسب بنكد الصفقة كىذه يبدك أنيا غير قابمة لئللغاء بصفة مستقمة عف
الصفقة كلك أف األمر في مجممو يرجع الى السمطة التقديرية لقاضي المكضكع.
المطمب الثالث :اختصاص القاضي اإلداري بدعوى القضاء الكامل في منازعات
الصفقات العمومية
نص المشرع صراحة في قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية رقـ  08ػ  09صراحة عمى
اختصاص القاضي اإلدارم بدعاكل القضاء الكامؿ في المادة  801كقاعة عامة

كفي

مجاؿ منازعات الصفقات العمكمية يظير ىذا االختصاص مف خبلؿ مستكييف ميميف دكف
إغفاؿ باقي المجاالت التي يفصؿ فييا القاضي اإلدارم كمف خبلليا يعمؿ عمى إعادة
التكازف بيف المصمحة العامة كالمصمحة الخاصة ،كيظير ىذا الدكرأساسا باعتبار القضاء
1

A Delaubadère, F Moderne, P Delvolè, Traité des contrats administratifs, Librairie générale
de Droit et de la Jurisprudence, L GDJ,1984, P217
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الكامؿ امتداد لقضاء اإللغاء أم أف القاضي اإلدارم يحكـ بالتعكيض تبعا لمحكـ بإلغاء
القرار المنفصؿ عف الصفقة دكف إبطاؿ الصفقة ككؿ أك يحكـ ببطبلف الصفقة في حد ذاتيا
كنتيجة لحكمو بإلغاء القرار المنفصؿ ،كما يظير ىذا الدكر مف خبلؿ تسكيتو لممنازعات
الناتجة عف تنفيذ الصفقات المبرمة بصفة مخالفة لمقانكف.
الفرع األول :دور قاض القضاء الكامل تبعا لمحكم بإلغاء القرار المنفصل
مؤكد أف الحكـ بإلغاء قرار إدارم يفتح الباب لمطاعف باف يطالب بآثار ىذا الحكـ
كبالتالي إما يطمب إبطاؿ الصفقة برمتيا تبعا لمحكـ باإللغاء إذا كنا في مرحمة ما بعد
المصادقة عمييا كاما المطالبة بالتعكيض عف الضرر الثابت دكف طمب اإللغاء ،كيتدرج
أيضا تحت مفيكـ الق ضاء الكامؿ المطالبة بالمستحقات المالية لممتعاقد معو الناتجة عف
تنفيذ الصفقة أك تمؾ الناتجة عف تنفيذ األشغاؿ اإلضافية بمكجب ممحؽ ،1كالدعكل المتعمقة

بكقؼ األشغاؿ بسبب نقص االعتمادات المالية 2أك بسبب خبلؼ تقني يتعمؽ بطريؽ
اإلنجاز كغيرىا مف دعاكل الحقكؽ.
أوال :المطالبة ببطبلن الصفقة
قد يطمب المدعي في دعكل كاحدة إلغاء قرار إدارم كبطبلف الصفقة العمكمية تبعا
لذلؾ ،معمكـ أف إبراـ الصفقة يتـ عمى العمكـ بكتيرة أسرع مف سير دعكل اإللغاء كعميو في
غالب األحياف يصدر الحكـ بعد تماـ إبراـ الصفقة بصفة نيائية كعميو يككف القاضي الناظر
في دعكل إلغاء متبكعة يطمب إبطاؿ الصفقة أماـ األمر الكاقع إما حماية مبدأ المشركعية
كاما عرقمة عمؿ اإلدارة المستيدفة لممصمحة العامة كبالتالي يبحث عف تسكية ليذا النزاع
خارج إطار اإللغاء كبالتالي قد يحكـ بالتعكيض عف الضرر دكف الحكـ باإللغاء كعمميا

1

ػ قرار مجمس الدكلة الغرفة األكلى ،ممؼ رقـ  006052بتاريخ  ،2003/01/11قضية بمدية متميمي ضد ؽ ،ع  ،مجمة

مجمس الدكلة العدد  4سنة  ،2004ص . 71
ػ قرار مجمس الدكلة الغرفة األكلى ،ممؼ رقـ الفيرس  927بتاريخ  ،2005/05/12بيف ؽ ،ع ب ضد مدير الشباب
كالرياضة لكالية البكيرة ،مجمة مجمس الدكلة العدد  07سنة  ،2005ص .43

2

ػ قرار مجمس الدكلة الغرفة األكلى ،ممؼ رقـ  020289بتاريخ  ،2005/07/12بيف بمدية ثنية الحد ضد ز ،د ،مجمة

مجمس الدكلة العدد  07سنة  ،2005ص .86
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تعمؿ المحاكـ اإلدارية بيذا الحؿ.

1

كقد أصؿ مجمس الدكلة الفرنسي قبؿ سنكات طكيمة ىذا الحؿ حيث اعتبر إلغاء قرار
منفصؿ ال ينتج بذاتو أم اثر مباشر عمى العقد كيتعيف االستمرار في تنفيذ ىذا األخير
باعتباره شريعة الطرفيف بما يكفؿ المصمحة العامة مع االحتفاظ لممتنافس المتضرر بحقو في

طمب التعكيض2،كمف جية أخرل يككف لئلدارة سمطة إلغاء الصفقة المخالفة لمبدأ المشركعية
سكاء بصفة منفردة أك بالمجكء الى القضاء ،كاذا كاف بإمكاف اإلدارة أف تمغي القرار المعيب
باعتباره منفصبل عف الصفقة فيمكنيا بعد ذلؾ تعكيضو بقرار الحؽ مما يكفؿ ليا االستمرار
في تنفيذ الصفقة كىك مكقؼ يدؿ عمى ميؿ مجمس الدكلة الفرنسي الى ترجيح استمرار العقد

عمى حساب حماية مبدأ المشركعية3،كتبدك مفارقة كبيرة ال يمكف حتى طرحيا لمنقاش لكال
فكرة انفصاؿ بعض الق اررات عف العممية التعاقدية ككؿ ،كقد كرس مجمس الدكلة الفرنسي ىذا
التكجو منذ تاريخ صدكر ق ارره المؤرخ في  04أكت  1905في قضية مارتاف MARTIN

كمقرره المستشار ركميك.4ROMIEU

كعميو يككف المدعي المنازع في قرار يتعمؽ بالصفقة العمكمية مجب ار عمى سمكؾ
طريؽ التعكيض نظ ار لقطع الصفقة مشكا ار متقدما في عممية اإلبراـ كاشرافيا عمى مرحمة
التنفيذ.
ثانيا :المطالبة بالتعويض
المطالبة بالتعكيض عف الضرر في مجاؿ الصفقات العمكمية تثير إشكالية األساس
القانكف لتأسيس ىذا الحؽ ،مبدئيا يبدك انو ال تكجد نصكص خاصة في قانكف الصفقات
العمكمية الصادر بالمرسكـ الرئاسي رقـ 15ػ 247يستند عمييا المدعي في طمبو ،بؿ إف
1

ػ نقكؿ كذلؾ بالنظر الى ما أتيح لنا مف أحكاـ غير منشكرة صادرة عف المحكمة اإلدارية ،كمنيا ما ىك منشكر أنظر مثبل

القرار الصادر عف مجمس الدكلة الغرفة األكلى ممؼ رقـ  014637بتاريخ  2004/06/15قضية بيف بمدية العممة ضد ىػ
 ،ع  ،تتعمؽ بمنح صفقة عمكمية لمكتب دراسات رفضتو لجنة تقييـ العركض  ،كدكف إلغاء قرار المنح أك إبطاؿ الصفقة

صادؽ مجمس الدكلة قرار منح التعكيض لمطاعف  ،قرار منشكر بمجمة مجمس الدكلة العدد  ،05سنة  ،2004ص . 132

2
3

ػ محمد محجكبي ،مرجع سابؽ ،ص .37
ػ محمد الزياتي  ،القاضي اإلدارم كالصفقات العمكمية بالمغرب ،المجمة المغربية لئلدارة المحمية كالتنمية ،عدد مزدكج 78

ػ  ،79سنة  ،2008ص .19

4

ػ مارسكلكف ،بركسبرقي ،جي بريباف ،أحكاـ المبادئ في القضاء اإلدارم الفرنسي ،ترجمة أحمد يسرم  ،منشأة المعارؼ،

اإلسكندرية  ،1984ص ص  87ػ . 90
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الثابت أف المادة  73منو تحرـ المدعي مف المطالبة بالتعكيض في حالة إقصاء عرضو

بداعي المصمحة العامة1،كبالتالي ال مانع مف المطالبة بالتعكيض عف الضرر إذا كاف
المتنافس المدعي يحكز عمى حكـ نيائي يقضي بإلغاء قرار إدارم منفصؿ عف الصفقة

العمكمية كلكننا ال نرل إمكانية المطالبة بالتعكيض عف الضرر دكف إثبات عدـ المشركعية
كعميو يجكز لممدعي أف يؤسس دعكاه عمى المبادئ العامة التي تحكـ دعكل التعكيض في
القضاء اإلدارم فيثبت الخطأ كالضرر كعبلقة السببية كيجب أف ينطكم الخطأ عمى عدـ
مشركعية قرار إدارم كبالتالي مجبر المدعي عمى المبادرة برفع دعكل إلغاء القرار اإلدارم
المعيب كبعد صيركرة ىذا الحكـ نيائي يحؽ لو المطالبة بالتعكيض تبعا لذلؾ،كماداـ نظامنا
القضائي ال يميز بيف قاض اإللغاء كقاض القضاء الكامؿ أك التعكيض كماداـ القضاء
اإلدارم مستقر لحد اآلف عمى قبكؿ الجمع بيف طمب اإللغاء كطمب التعكيض في دعكل

كاحدة 2يستحسف لممدعي المطالبة بإلغاء القرار اإلدارم المعيب كيتبعو بطمب التعكيض في
نفس الكقت.
الفرع الثاني :موقف القضاء اإلداري من الصفقات المبرمة بصفة مخالفة لمقانون
والمنفذة في الواقع
يجب أف تؤكد أننا أماـ كضعية معقدة فالمتعاقد معو أنجز أشغاال أك كرد معدات
كبضائع أك قدـ خدمات لئلدارة كلكف استنادا عمى صفقة أبرمت بصفة مخالؼ لمقانكف ،قد
تككف ىذه المخالفة راجعة إلى أحد األسباب السابؽ ذكرىا في المطمب األكؿ أك تككف بسبب
إنجاز أشغاؿ بطمب كتابي أك حتى شفيي مف المسؤكؿ عف المصمحة المتعاقدة عمى أمؿ
تسكية ىذه الكضعية الحقا كلكف ىذه التسكية لـ تحدث إلى غاية عرض النزاع عمى القاضي
اإلدارم ،كنظ ار لذلؾ يستحؽ ىذا المتعامؿ االقتصادم مقابؿ ما أنجزه مف أشغاؿ أك ما قدمو
مف سمع أك خدمات لممصمحة المتعاقدة ألف ىذه األخيرة كبغض النظر عمى بطبلف الصفقة

تككف قد استفادة مف التنفيذ ،3كمف جية أخرل إلزاـ المصمحة المتعاقدة بدفع مقابؿ صفقة
باطمة يثير التساؤؿ حكؿ مدل احتراـ مبدأ المشركعية الذم يقع عبء حمايتو عمى القاضي
1
2

ػ راجع في ىذه النقطة الحماية القضائية لمبدأ المنافسة ضمف الباب الثاني الفصؿ األكؿ مف الرسالة أدناه.
ػ محمد محجكبي ،مرجع سابؽ ،ص .27
- Yves Gaudemet, Op cit ,P.696.
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3

اإلدارم كىذا أثناء بحثو في تحقيؽ التكازف بيف المصمحة العامة كالمصمحة الخاصة ،كعميو
سكؼ نتناكؿ كيفية إثبات الصفقة الباطمة (أكال) ،ثـ التسكية القضائية ليذا النزاع كمدل تأثر
مبدأ المشركعية بيذه الكضعية الشاذة ماداـ النزاع مطركح أماـ القضاء اإلدارم باعتباره أحد
ضمانات ىذا المبدأ الميـ (ثانيا).
أوال :إثبات العبلقة التعاقدية
مبدئيا يقع عبأ إثبات العبلقة التعاقدية أماـ القاضي اإلدارم عمى المدعي أم المتعاقد
مع اإلدارة الذم يككف قد نفذ أشغاال أك كرد سمعا أك قدـ خدمات بناءا عمى صفقة مخالؼ
لمقانكف ،كالتساؤؿ المطركح ىنا ىؿ نأخذ بالنظاـ الحر في اإلثبات أك بالنظاـ المقيد.

1

يمكف أف نككف أماـ عدة فرضيات ،منيا متعامؿ يطالب بمقابؿ ما أنجزه أك كرده
لئلدارة بناءا عمى صفقة أبرمت بصفة مخالفة لمقانكف فيؿ يكفي أف يقدـ المتعامؿ
االقتصادم ىذه الصفقة إلثبات حقو ،كما يمكف أف نككف أماـ دعكل يدعي فييا المتعامؿ
االقتصادم بأنو أنجز أشغاال أك كرد سمعا كخدمات دكف إمضائو ألم صفقة ،كبالتالي إذا
كاف مف الجائز أف تتدارؾ اإلدارة ىذا الكضع بناءا عمى سندات طمب كتسكية ىذه الكضعية
فإف مخالفة القانكف تبقى رغـ ذلؾ مطركحة بشدة ،فيؿ إرفاؽ سند الطمب كالفاتكرة كافي
إلثبات حؽ المدعي ،كما يمكف أف نككف أماـ أشغاؿ إضافية أك تكريدات الحقة لصفقة
أ صمية دكف االتفاؽ عمى ممحؽ بطريقة قانكنية فيؿ يكفي إرفاؽ الصفقة األصمية كفكاتير
األشغاؿ كالسمع كالخدمات اإلضافية إلثبات حؽ المدعي في الحصكؿ عمى مقابؿ ما أنجزه
أك ما كرده.
إف اإلجابة باإليجاب عمى ما سبؽ عرضو مف فرضيات يعني أننا أماـ مبدأ حرية
اإلثبات ،أم أف الصفقة يمكف إثباتيا بكافة الطرؽ بما فييا اعتراؼ اإلدارة المدعى عمييا
بمكضكع الصفقة .أما في حالة اإلجابة بالسمب فإننا نككف أماـ مبدأ اإلثبات المقيد كىذا
انطبلقا مف ككف الصفقة عقد نظـ المشرع طرؽ أبرامو بكاسطة قانكف الصفقات العمكمية
ككضع إجراءات يجب عمى الطرفيف المتعاقديف احتراميا كاال كنا أماـ عقد ال كجكد لو في
الكاقع ،كما أف القانكف اعتبر الصفقة العمكمية عقد شكمي كبالتالي انعداـ الصفقة المكتكبة
يعني انعداـ أم التزاـ مف جانب المصمحة المتعاقدة.
1

ػ لحسف بف شيخ أث ممكيا  ،مبادئ اإلثبات في المنازعات اإلدارية ،دارىكمة ،الجزائر ، 2005 ،ص ص 25 ،ػ. 27
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إف القانكف سكاء قانكف الصفقات العمكمية أك قانكف آخر لـ يفصؿ في ىذه المسألة
بصراحة كبالتالي ترجيح إحدل الفرضيتيف أم األخذ بمبدأ حرية اإلثبات أك بمبدأ اإلثبات
المقيد يقتضي الرجكع إلى ما استقر عميو القضاء اإلدارم في ىذه المسألة.

كانطبلقا مما أتيح لنا مف ق اررات منشكرة مف طرؼ مجمس الدكلة 1فإنو لـ يتسنى لنا

تحديد مكقؼ القاضي اإلدارم مف ىذه اإلشكالية بشكؿ مبدئي ،فما ييـ القاضي الناضر في
النزاع ىك التأكد مف مدل انجاز المتعامؿ المدعي لؤلشغاؿ التي يدعييا أك تسميمو لمسمع
كالمعدات أك الخدمات التي يدعييا دكف الخكض في مسألة مدل صحة الصفقة ،كبالتالي
نرتقب أف يتعامؿ القضاء اإلدارم عندنا مع ىذه اإلشكالية في المستقبؿ المنظكر بأكثر
كضكح كأكثر دقة كثبات كىذا حتى نتمكف مف تحديد مكقفو مف المسألة.
ثانيا :أنظمة المسؤولية المعتمدة في تسوية منازعات الصفقات العمومية المبرمة
بصفة مخافة لمقانون

إف مخالفة الصفقة العمكمية لمقانكف يعني عدـ كجكدىا كبالتالي ال يمكف الحديث

مبدئيا عمى أم اثر ليا كلكف تنفيذ المتعامؿ االقتصادم ليذه الصفقة كلك كانت قد أبرمت
بصفة مخالفة لمقانكف كعرض النزاع بعد ذلؾ عمى القضاء اإلدارم لمحصكؿ عمى مقابميا
يجعمنا أماـ إشكالية قانكنية ككضعية شاذة القاضي مدعك لحميا .
كفي أثناء بحث القاضي اإلدارم عمى إعادة التكازف بيف مصمحتيف متناقضتيف يككف
بيف خياريف إما االنتصار لمبدأ المشركعية كالقكؿ انو كنظ ار لككف الصفقة غير مشركعة مف
حيت إبراميا فإنو ال حديث عف آثارىا بما فييا المستحقات المالية كاما عدـ البحث في مدل
مشركعية الصفقة كاالكتفاء بالبحث في كيفية تأسيس الطريقة التي مف خبلليا يمنح لممتعاقد
معو مقابؿ ما أنجزه مف أشغاؿ كما قدمو مف سمع كدراسات كخدمات كفي ىذه الحالة يككف
القاضي قد تخمى عف دكره الريادم في حماية مبدأ المشركعية.
مف الناحية اإلجرائية معمكـ أف القاضي يحكـ بما يطمب منو كال يجكز لو أف يحكـ
بأكثر مما طمب منو ،كبالتالي إذا كنا بصدد دعكل مف دعاكل الحقكؽ أك ما يعبر عنو
بالقضاء الكامؿ ككاف طمب المدعي إلزاـ اإلدارة بأدائيا مقابؿ تنفيذ الصفقة رغـ تعاقدىمعيا
بصفة مخالفة لمقانكف فمبدئيا ال يجكز لمقاضي أف يحكـ بإلغاء الصفقة ألنو ال أحد مف
1

ػ مجمة مجمس الدكلة  ،األعداد الصادرة مف سنة  2002إلى . 2016
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أطرؼ الدعكل طمب منو ذلؾ كلكف قد يكتشؼ القاضي أثناء نظره في مكضكع المستحقات
المالية بأف الصفقة غير مشركعة فكيؼ لو أف يتجاكز ىذه الحقيقة كيحكـ بآثار صفقة
أبرمت بصفة مخالفة لمقانكف ،إف ىذا الكضع يدفع القاضي اإلدارم إلى التخمي عف حماية
مبدأ المشركعية كما قمنا بؿ يجعمو في كضع المناصر لعدـ المشركعية كىك مكقؼ شاذ لـ
يتعكد عميو،كيككف القاضي في حرج أكبر إذا كاف يجمع بيف النظر في المشركعية كفي
طاب التعكيض كما ىك معمكؿ بو في نظامنا القضائي ،كيخؼ ىذا الحرج إذا كاف النظاـ
القضائي يفرؽ بيف قاض المشركعية كقاض القضاء الكامؿ أك الشامؿ كما يعبرعميو عند

بعض المشرعيف ،1ففي ىذه الحالة إذا عرض النزاع عمى قاض القضاء الشامؿ بغرض
الحصكؿ عمى المستحقات المالية تبعا لتنفيذ الصفقة كلك كانت أبرمت بصفقة مخالؼ
لمقانكنبل يجكز لو النظر في مشركعية الصفقة،كفي كمتا الحالتيف يككف مبدأ المشركعية قد
فقد ناصره ،فرغـ عدـ مشركعية الصفقة يذىب القاضي إلى البحث في كيفية ضماف حقكؽ
المدعي بحجة انو نفذ ىذه الصفقة.
كفي كؿ األحكاؿ نتساءؿ عف األساس القانكني الذم يستند عميو المدعي إلثبات حقو
ككذا التأسيس الذم يعتمده القاضي اإلدارم في حكمو ،أم ىؿ يستند عمى المسؤكلية العقدية
أـ عمى المسؤكلية اإلدارية كىذا ما سكؼ نتناكلو أدناه .
 )1مدى إمكانية معالجة النزاع في إطار المسؤولية العقدية
مف الناحية العممية قد تضطر اإلدارة تحت ضركرة تمبية الحاجات العامة إلى مخافة
قانكف الصفقات العمكمية ،كما أنو قد يككف لعامؿ السرعة أثر في مخالفة ىذا القانكف أك
قانكف المحاسبة العمكمية ،كفي كؿ الحاالت تأمؿ اإلدارة أف تسكم ىذه الكضعية الحقا كاذا
فشمت في ذلؾ يضطر المتعامؿ معيا أف يمجأ إلى القضاء اإلدارم لمحصكؿ عمى حكـ
يضمف لو مستحقاتو المالية بعد أف نفذ الصفقة ،في ىذه الحالة غالبا ما تساير اإلدارة ىذا
المدعي سكاء باعترافيا باألشغاؿ المنجزة أك باستبلميا لمسمع كالمعدات المكردة أك باستفادتيا
مف الخدمات المقدمة المدعي ،كقد تمتزـ الصمت فيما يخص تجاكز السقؼ المسمكح بو في
إطار سندات الطمب ،2كقد تدفع اإلدارة بعدـ تكفر االعتمادات المالية في الحاؿ دكف أم منا

1ػ مميكة الصركخ  ،مرجع سابؽ  ،ص. 426
2

ػ راجع المادة  ، 18مف المرسكـ الرئاسي رقـ 15ػ ، 247مرجع سابؽ .
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قشة لممكضكع ،كقد يجد المدعي صعكبة في إثبات حقو أماـ القضاء إذا تـ تغيير ممثؿ
اإلدارة المتعامؿ معيا أك في حالة حصكؿ خبلؼ بيف المتعامؿ كممثؿ اإلدارة ،كفي ىذه
الحالة ىؿ يمكف االعتماد عمى المسؤكلية العقدية كاألساس قانكني يستند عميو القاضي
اإلدارم لتأسيس حكمو .
معمكـ أف المبدأ الذم يجمع عميو الفقو كالقضاء ىك أف العقد الباطؿ ال ينتج أم أثر
قانكني كال يرتب بالتالي أم التزامات تعاقدية عمى الطرفيف المتعاقديف كال يمزـ كؿ منيما إال
برد ما أخذه ،كلما كاف إلزاـ اإلدارة برد ما أخذتو مف المتعامؿ االقتصادم مسألة مستحيمة
التنفيذ ألنيا تككف قد استيمكت ما تحصمت عميو مف سمع كخدمات كاستعممت المنشآت
المنجزة مف طرؼ المتعامؿ االقتصادم فاف المسؤكلية العقدية ال يمكف أف تككف أساسا
لحصكؿ المتعامؿ االقتصادم عمى حقو كما ال يمكف إعماؿ قانكف الصفقات العمكمية عمى
ىذا النزاع كبالتالي مف الضركرم البحث عمى أساس آخر.
 )2معالجة النزاع في إطار المسؤولية اإلدارية
ألف المسؤكلية العقدية ال يمكف أف تككف أساسا لحصكؿ المتعامؿ االقتصادم عمى
حقو ككف الصفقة مخالفة لمقانكف ،كألف اإلدارة استفادة مف األشغاؿ كالسمع كالخدمات المقدمة
مف طرؼ المتعامؿ معيا ،كنظ ار لمضرر البلحؽ بيذا األخير بعد أف استحاؿ عميو الحصكؿ
عمى مستحقاتو أصبح القاضي اإلدارم مدعك إلى إيجاد أساس آخر يؤسس عميو حكمو إف
ىك ألزـ اإلدارة بأدائيا لممتعامؿ االقتصادم مقابؿ تنفيذ الصفقة المبرمة بصفة مخالؼ
لمقانكف.
كرغـ تجاكز القاضي اإلدارم لمبدأ المشركعية كما قمنا سابقا إال أف قضاء مجمس
الدكلة الفرنسي تحديدا كقضاء دكؿ أخرل سارت نحكه كالقضاء اإلدارم المصرم

كالمغربي1يعتمد عمى المسؤكلية اإلدارية لتأسيس حكمو المذككر 2مع تحميؿ المتعامؿ
االقتصادم جزء مف المسؤكلية لقبكلو التعاقد بصفة مخالفة لمقانكف.3

 1ػ محمد الزياتي  ،مرجع سابؽ  ،ص . 36
2
RENE CHAPUS, DROIT ADMINISTRATIF GENERAL,EDITION MONCHIRISTIER,
PARIS ,1986, P835 :
 3ػ الجيبللي أمزيد ،الحماية القانكنية ك القضائية لممنافسة في صفقات الدكلة ،منشكرات المجمة المغربية لئلدارة ك التنمية ،
المممكة المغربية  ،عدد خاص رقـ  ، 07سنة  ،2008ص .148
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كعندما نتكمـ عمى المسؤكلية اإلدارية فإننا ال نقصد التعكيض عف الضرر الناتج عف

خطأ صادر عف اإلدارة بصفة منفردة كفقا لؤلحكاـ العامة لممسؤكلية اإلدارية 1بؿ إف األمر
يتعمؽ بنظاـ طكره القضاء اإلدارم الفرنسي كسايره الفقو مستندا عمى أحكاـ شبو العقد
المعركفة في القانكف المدني متى اتفقت ىذه األحكاـ مع أحكاـ القانكف اإلدارم ،كما قاـ
القاضي اإلدارم بإعماؿ أحكاـ المسؤكلية التقصيرية إذا ثبت لو قياـ أركانيا المعركفة في
القانكف المدني كالمتكافقة 2مع القانكف اإلدارم.

كاذا كاف مكقؼ قاض المكضكع ىكذا فإف محافظ الدكلة غالبا ما يرافع ضد ىذا التكجو

معتب ار العقد الباطؿ ال يرتب أم أثر قانكني ،3كعمميا قد يجد لمكقفو ىذا صدل لدل قاض
المكضكع بحيث يرفض الدعكل مف أساسيا ،كلكف غاليا ما سار قاض المكضكع ضد ىذا
المكقؼ كقرر مسؤكلية اإلدارة في التعكيض مستندا كما قمنا إلى احد األساسيف المذككريف،
كتطبيقا لذلؾ أخذ القضاء اإلدارم في فرنسا بفكرة اإلثراء ببل سبب في بعض ق ارراتو كأسس
ق اررات أخرل عمى المسؤكلية التقصيرية المعمكؿ بيما في القانكف المدني كما اعتمد في

ق اررات أخرل عمى األساسيف معا في نفس الكقت.4

أ) االعتماد عمى أحكام المسؤولية التقصيرية:
يعتمد القضاء اإلدارم الفرنسي عمى ىذه المسؤكلية إذا تكفرت شركطيا المعركفة في
القانكف المدني ،كعميو يمكف إعماؿ ىذه النظرية إذا ثبت أف عدـ المشركعية راجع إلى خطأ
اإلدارة أساسا.
فيما يخص التعكيض المحككـ بو لممتعامؿ االقتصادم يجب أف يككف في حدكد ما
أنفقو لتنفيذ الصفقة المخالفة لمقانكف دكف أم تعكيض آخر ،كأف ال تتجاكز ىذه النفقة حدكد
قيمة الصفقة إف كانت مشركعة ،كبالتالي ال يجكز لممدعي أف يضخـ مبمغ ما أنفقو لتنفيذ
الصفقة كما ال يستحؽ ىذا المتعامؿ تعكيضا عف ما فاتو مف كسب ألنو عند إعماؿ

المسؤكلية اإلدارية يستبعد القاضي تماما أحكاـ المسؤكلية العقدية.5

2
3

 581ـ Marie Christine Rouault, Droit Administratif, Galino Editeur,Paris 2005, PP, 576
ػ سامي بديع منصكر ،عنصر الثبات ك عامؿ التغير في العقد المدني ،دار الفكر المبناني ،بيركت  ، 1987ص 502

1

ػ محمد الزياتي  ،المرجع السابؽ  ،ص . 35

4ػ الجيبللي أمزيد  ،المرجع السابؽ  ،ص ص . 49 ،48
RENE CHAPUS, op cit . pp ,865,867
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5

ب) االعتماد عمى أحكام اإلثراء ببل سبب:
إلعماؿ ىذه النظرية المستكحاة مف القانكف المدني عمى الصفقات العمكمية المخالفة لمقانكف

يشترط القضاء اإلدارم الفرنسي 1شرطيف عمى األقؿ:

ػ يجب أف تعكد األشغاؿ التي قاـ بيا المتعامؿ االقتصادم أك ما كرده مف سمع كخدمات
عمى اإلدارة بالنفع ،كتستفيد منيا لتحقيؽ المنفعة العامة أم أف اإلدارة تككف في حالة إثراء
كفي المقابؿ يفتقر المتعامؿ االقتصادم نتيجة ىذا التنفيذ.
ػ يجب أف تقبؿ اإلدارة تنفيذ الصفقة سكاء صراحة أك ضمنا.
كعميو يقع عبء إثبات تحقيؽ ىذه األشغاؿ أك السمع كالخدمات منفعة حقيقية لئلدارة
عمى المدعي أك المتعامؿ االقتصادم ،ككذلؾ األمر بالنسبة لقبكؿ اإلدارة ىذا التنفيذ ،كاذا
كاف مف السيؿ عمى المدعي إثبات قبكؿ اإلدارة الصريح فإف إثبات قبكليا الضمني يتسـ
بنكع مف الصعكبة ،كعميو يمكف لمقاضي اإلدارم إعماؿ سمطاتو الكاسعة لمكصكؿ إلى إثبات
ذلؾ.
كفيما يخص التعكيض المحككـ بو بعد إعماؿ اإلثراء ببل سبب فيجب أف ال يتجاكز
مبمغ األعماؿ التي استفادة منيا اإلدارة كما حققتو تمؾ األعماؿ مف منفعة ،كعميو ال يتحصؿ
ىذا المتعامؿ عمى أم تعكيض إذا ثبت أف اإلدارة لـ تستفد مف ىذه األعماؿ كلـ تحقؽ أم
منفعة.ككما قمنا عند الحديث عف المسؤكلية التقصيرية ال يجكز لممدعي أف يتحصؿ عمى ما
فاتو مف كسب ألف إعماؿ أحكاـ اإلثراء ببل سبب يقتضي استبعاد أحكاـ المسؤكلية العقدية
التي يمكف في إطارىا أف يستفيد المتعامؿ مف مثؿ ىذا التعكيض .كاذا كاف القضاء اإلدارم
الفرنسي سار في ىذا النيج حتى يمنح لممتعامؿ االقتصادم تعكيضا منصفا عمى ما أنفؽ
مقابؿ استفادة اإل دارة مف التنفيذ كتمكنيا بعد ذلؾ مف تحقيؽ المصمحة العامة التي تحكميا
قاعدة تقاسـ األعباء العامة فإنو يمكف أف نسجؿ بعض المآخذ عمى ىذا القضاء .
بالنسبة لممسؤكلية التقصيرية معمكـ انو مف بيف شركط إعماليا حسب المادة 124

مدني 2أف ينسب الخطأ لممدعى عميو كأف ال يككف بالتالي لممدعي أم مسؤكلية في ىذا
1

André De Loubadere , Franck Moderne , Pierre Devolve , Traite des contrats administratif,
LGDJ , paris 1983, P30
 2ػ أنظر المادة  124مف األمر رقـ  75،58المؤرخ في  ، 1975/09/26المتضمف القانكف المدني  ،ج ر  ،عدد 78
بتاريخ  ، 1975/09/30المعدؿ كالمتمـ .
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الخطأ المرتب لمضرر ،كالمبلحظ في حالة إعماؿ ىذه النظرية عمى الصفقات العمكمية
المبرمة بصفقة مخالؼ لمقانكف أف لممضركر أم المتعامؿ االقتصادم مسؤكلية في الخطأ
المرتب لمضرر البلحؽ بو فيك مشارؾ لئلدارة في مخالفة قانكف الصفقات العمكمية كقكانيف
أخرل ،كقد يككف عمى األقؿ عالما بيذه المخالفة كرغـ ذلؾ يقدـ عمى تنفيذ الصفقة ربما مف
قبيؿ كضع اإلدارة كالقضاء أماـ األمر الكاقع.
كاضح أف ىناؾ مآخذ جكىرية عمى ىذا الحكـ الذم سمكو القضاء اإلدارم الفرنسي
الذم يمكف أف يسمكو نظيره عندنا كعميو يمكف القكؿ تبعا لذلؾ أنو حتى يستقيـ ىذا الحكـ
المؤسس عمى المسؤكلية التقصيرية في مجاؿ الصفقات العمكمية يجب أف يثبت المدعي أف
المتسبب في الخطأ ىي اإلدارة أك عمى األقؿ يثبت أف الخطأ راجع إلى اإلدارة أساسا كاذا
عجز عف ذلؾ يمكف لمقاضي إعماؿ ما لديو مف سمطات تحقيقية حسب قانكف اإلجراءات
المدنية كاإلدارية كال سيما المادة  488منو

1

لتحديد المتسبب الرئيسي في الخطأ كتبعا لذلؾ

يمكف تشطير ىذه المسؤكلية بيف الطرفيف لينعكس ذلؾ عمى تحديد مبمغ التعكيض المستحؽ
لممدعي ،نقكؿ ذلؾ ألف إطبلؽ ىذا الحؿ دكف مراعاة المتسبب في الخطأ فيو مخافة صارخة
ألحكاـ المسؤكلية التقصيرية كتجاكز خطير لممبادئ التي تقكـ عميا الصفقات العمكمية
كالسيما مبدأ المنافسة كمبدأ المساكاة كما ىك منصكص عميو في المادة  05مف المرسكـ رقـ
15ػ 247كما يشجع عمى التبلعب بالماؿ العاـ مستقببل .
كفيما يخص إعماؿ نظرية اإلثراء ببل سبب فمعمكـ أف المشرع الجزائرم حسب المادة

 141مدني 2يشترط أف يتحصؿ الطرؼ المثرل عمى منفعة بحسف نية ،3كفي حالة إعماؿ
ىذه النظرية عمى الصفقات العمكمية المخالفة لمقانكف المبلحظ أف اإلدارة تحصمت عمى
منفعة بسكء نية ألنيا تعمـ بأف الصفقة محؿ التنفيذ أبرمت بصفة مخالفة لمقانكف بؿ ىي
المتسبب الرئيسي ليذه المخالفة ،مع العمـ أف القانكف المدني الفرنسي ال يشترط حسف النية
كما ىك عميو الحاؿ في القانكف الجزائرم بؿ يبني نظرية اإلثراء ببل سبب عمى مبدأيف مبدأ

1

ػ القانكف رقـ  08ػ  ،09مرجع سابؽ.

3

ػ عمي عمي سميماف ،مرجع سابؽ  ،ص. 237

2

ػ راجع المادة  141مف األمر رقـ 75ػ ،58مرجع سابؽ .

101

العدالة كمبدأ إعادة التكازف بيف ذمتيف ماليتيف ،1فيؿ يستقيـ األخذ بنظرية اإلثراء ببل سبب
في القضاء اإلدارم الجزائرم بعد ىذا الحكـ .
يمكف أف يؤسس القاضي اإلدارم عندنا حكمو في ىذه الحالة ليس عمى نظرية اإلثراء

ببل سبب بؿ عمى مبدأ المساكاة أماـ األعباء العامة 2الذم يستند بدكره عمى مبدأ العدالة

كمبدأ إعادة التكازف بيف ذمتيف ماليتيف ،ذمة اإلدارة التي أثرية كذمة المتعامؿ االقتصادم
المفتقر ،نعتقد ذلؾ ألننا نميؿ إلى تعكيض ىذا المتعامؿ االقتصادم كلكف بشركط صارمة
رغـ أننا بصدد الحديث عف صفقة أبرمة بصفقة مخالفة لمقانكف كالسبب راجع إلى افتقار
المتعامؿ االقتصادم كفي نفس الكقت انتفاع اإلدارة كتحقيقيا لممصمحة العامة عمى عاتؽ
الغير ،كرغـ ذلؾ يبقى الخاسر الكبير ىك مبدأ المشركعية كالمبادئ التي تقكـ عمييا
الصفقات العمكمية كربما يككف ىذا تشجيعا بصفة غير مباشرة عمى التبلعب بالماؿ العاـ
كعميو مطمكب مف القاضي اإلدارم أف يككف كما قمنا صارما في تعاممو مع مثؿ ىذه
المنازعات.
تبقى أمامنا إشكالية إجرائية أخرل تتمثؿ في تحديد الطمبات أك قاعدة القاضي يحكـ
بما طمب منو ،ففي حالة رفع دعكل مف طرؼ متعامؿ اقتصادم مؤسسة عمى المسؤكلية
العقدية رغـ ككف الصفة مخالفة لمقانكف فإف التطبيؽ الصارـ ليذه القاعدة يقتضي الفصؿ
برفض الدعكل لعد التأسيس كلكف المشرع في قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية مكف
القاضي مف سمطة إعادة تكييؼ الكقائع محؿ النزاع كىذا حسب المادة  29منو  ،3كرغـ

ككنيا سمطة كاسعة جدا إال أف إعماليا في مثؿ ىذه المنازعات يمكف القاضي اإلدارم مف
تخطي ىذا اإلشكاؿ كىذا بإعادة تكييؼ النزاع مف نزاع مبني عمى المسؤكلية العقدية كما
يدعي المدعي إلى نزاع مؤسس عمى المسؤكلية اإلدارية الرامية إلى التعكيض سكاء بناءا
عمى المسؤكلية التقصيرية أك بناء عمى اإلثراء ببل سبب،كىذا الحؿ يككف أكثر إنصافا
لممدعي أك لممتعامؿ االقتصادم منو لئلدارة التي تمتزـ أحد المكقفيف إما مساندة المدعي في
1

ػ عمي عمي سميماف ،مرجع سابؽ  ،ص 236

2

ػ أحمد محيك ،المنازعات اإلدارية  ،ترجمة فائز أنجؽ كبيكض خالد ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر ، 1994 ،ص

3

ػ راجع المادة  29مف القانكف رقـ 08ػ ،09مرجع سابؽ.
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طمباتو لشعكرىا بالمسؤكلية ،كاما تتنكر لو كفي ىذه الحالة يسكء مكقفيا ليس أماـ ىذا
المت عامؿ كحده بؿ في مكاجية كؿ المتعامميف االقتصادييف المحتمؿ تعامميـ معيا ،كمػا يمكف
أف يجر ممثؿ ىذه اإلدارة أماـ القضاء الجزائي إذا ثبت قياـ أركاف أحد الجرائـ المتعمقة
بالصفقات العمكمية المنصكص عمييا في قانكف مكافحة الفساد كالكقاية منو .
كرغـ ىذا الدكر الحاسـ الذم يقكـ بو القاضي اإلدارم إلعادة التكازف بيف مصمحتيف
متناقضتيف إال أنو أثبت عدـ فعاليتو كتفشي الفساد في ىذا المجاؿ تحديدا خير دليؿ عمى
ىذا القصكر كىذا راجع لعدة اعتبارات منيا غمكض نصكص قانكف الصفقات العمكمية
كاجراءاتو الطكيمة كالمعقدة التي تنتيؾ إما لعدـ التحكـ في جزئياتيا كاما لتفادم ىذه
التعقيدات بحكـ أف المصمحة المتعاقدة محككـ عمييا أف تمبي احتياجاتيا لتحقؽ المصمحة
العامة ،كمنيا ما يتعمؽ بعدـ تحكـ القاضي اإلدارم نفسو في تفاصيؿ تنظيـ الصفقات
العمكمية ،باإلضافة الى اإلغراءات التي يتعرض إلييا المكظؼ أك العكف العمكمي ككذا
سطكة الماؿ الفاسد الذم اقتحـ كؿ المياديف كعجز القاضي اإلدارم عمى تطبيؽ قانكف
الصفقات العمكمية بمناسبة نظره في صحة الصفقة مما يحتـ عمينا النظر في بديؿ ليذا
القاضي كليكف القاضي الجزائي المزكد بجزاءات صارمة تتعدل إبطاؿ الصفقة المخالفة
لمقانكف بؿ تمس المخالؼ سكاء كاف مكظفا أك عكنا عمكميا أك متعامبل اقتصاديا في حريتو
كفي ذمتو المالية .
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الفصل الثاني

دور القاضي الجزائي في إعادة التوازن بين
المصمحة الخاصة والمصمحة العامة
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الفصل الثاني :دور القاضي الجزائي في إعادة التوازن بين المصمحة الخاصة
والمصمحة العامة

معمكـ أف دكر القاضي الجزائي يتمثؿ في تحميؿ المسؤكلية الجزائية لكؿ مف تثبت

إدانتو بكاحدة مف الجرائـ المنصكص عمييا سكاء في قانكف العقكبات أكفي القكانيف الجزائية
الخاصة ،أما بالنسبة لقكلنا أف ىذا القاضي يعمؿ عمى إعادة التكازف بيف المصمحة الخاصة
لممثؿ المصمحة المتعاقدة كالمصمحة العامة التي تمثميا ىذه األخيرة فيذا مف قبيؿ الكقاية مف
الفساد ألف إدراؾ المكظؼ أك العكف العمكمي أك المتعامؿ االقتصادم أف تجاكزه لقانكف
الصفقات العمكمية ينطكم عمى خطر جزائي يتحمؿ مسؤكليتو شخصيا يجعمو يعمؿ قدر
المستطاع عمى تجنبو كعدـ الكقكع فيو كبيذا ىؿ يمكف فعبل لمقاضي الجزائي أنيعكض
القصكر المسجؿ عمى دكر القاضي اإلدارم في ىذا المجاؿ.
كألف الخطر الجزائي في الصفقات العمكمية يتمثؿ في أفعاؿ مجرمة تجاكزت حدكد
بطبلف الصفقة فإف البحث في دكر القاضي الجزائي كىك يعمؿ عمى إعادة التكازف بيف
مصمحتيف متناقضتيف يستدعيالتطرؽ الى الجرائـ المرتبطة بالصفقات العمكمية كاجراءات
سير الدعكل العمكمية  ،كألف البحث ال يسعنا أف نتطرؽ الى كؿ الجرائـ المرتبطة بالصفقات
العمكمية بصفة مباشرة أك بصفة غير مباشرة نحاكؿ شرح أىـ ىذه الجرائـ بحيث نتطرؽ الى
الجرائـ التي أشار إلييا قانكف الصفقات العمكمية الصادر بالمرسكـ الرئاسي رقـ 15ػ 247
في المادة  89كالمادة  90ككذا جريمة الرشكة في الصفقات العمكمية بحكـ أنيا أخطر
الجرائـ عمى اإلطبلؽ (أكال) ،كبالنسبة لبحثنا في إجراءات سير الدعكل العمكمية بالنسبة
لجرائـ الصفقات العمكمية فإنو جاء في سياؽ البحث عف خصكصيات تميز المتابعة في ىذه
الجرائـ كليس البحث في اإلجراءات في حد ذاتيا ،كعميو نبحث في طرؽ الكشؼ عف ىذه
الجرائـ خاصة بعد تعديؿ قانكف اإلجراءات الجزائية سنة  2015كنتبع ذلكبمحاكمة المتيـ
بمثؿ ىذه الجرائـ الخاصة (ثانيا).
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المبحث األول :الجرائم المرتبطة بالصفقات العمومية
قبؿ صدكر قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو سنة  2006كانت ىذه الجرائـ منظمة

في قانكف العقكبات كبعد مصادقة الجزائرعمى اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد1صدر

قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو رقـ  01-06في 2006/02/20المعدؿ كالمتمـ2كبالرجكع
إلى ىذا القانكف يمكف أف نحدد ثبلثة جرائـ رئيسية متعمقة بالصفقات العمكمية ،نقكؿ رئيسية
ألف ىناؾ جرائـ أخرل قد ترتبط بالصفقات العمكمية سكاء عمى مستكل إبراـ الصفقة أك عمى
مستكل تنفيذىا كلكنيا قد تحدث أيضا خارج نطاؽ الصفقات العمكميةنذكر منيا جريمة

التزكير في ب عض المحررات أك جريمة اإلدالء بتصريحات كاذبة ،كعميو سكؼ نتناكؿ تحت
ىذا العنكاف جرائـ أشار إلييا قانكف الصفقات العمكمية الصادر بالمرسكـ الرئاسي رقـ
15ػ 247في المادة  89ك المادة  90ككذا جريمة الرشكة في الصفقات العمكمية نظ ار
لخطكرتيا كانتشارىا في المجاؿ:
ػ جنحة المحابات (منح امتيازات غير مبررة لمغير المادة .délit de favoritisme )1/26
ػ جريمة استغبلؿ نفكذ أعكاف الييئات العمكمية لمحصكؿ عمى امتيازات غير مبررة (.)2/26
ػ جريمة قبض العمكالت في مجاؿ الصفقات العمكمية أك جريمة الرشكة في الصفقات
العمكمية المادة .perception de commissions 27
ػ جريمة تعارض المصالح حسب المادة  34مف قانكف الكقاية مف الفساد
يجب التأكيد بأف اإلطار القانكني ليذه الدراسة ىك القانكف رقـ  06ػ  01المتعمؽ
بالكقاية مف الفساد كمكافحتو ،كبالرجكع إلى النصكص المنظمة ليذه الجرائـ يتضح أف
المشرع إلى جان ب األركاف العامة يشترط أك يفرض ركنيف ال تقكـ الجريمة إال بتكافرىا كىما

صفة المكظؼ ككجكد صفقة عمكمية ،3كعميو نقسـ ىذا المبحث إلى أربعة مطالب نتناكؿ
كؿ جريمة عمى حدا مركزيف عمى خصكصية كؿ منيا متبكعا بقمع الجريمة.

1
2
3

ػ اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد ،المصادؽ عمييا بتحفظ بالمرسكـ الرئاسي رقـ  04ػ  ،128مرجع سابؽ.
ػ القانكف رقـ  06ػ  ،01مرجع سابؽ.

ػ سبؽ كاف تناكلنا مفيكـ الصفقة العمكمية بمناسبة دراسة دكر القاضي اإلدارم في إعادة التكازف بيف المصمحتيف

المتناقضتيف.
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المطمب األول :جنحة المحاباةDélit de favoritisme :
يعبر عمييا في قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو رقـ  06ػ  01بجريمة "منح
امتيازات غير مبرر في مجاؿ الصفقات العمكمية" ،كقد قمنا أف المشرع نظـ جرائـ معينة
مرتبطة بالصفقات العمكمية سكاء أثناء اإلبراـ أك أثناء التنفيذ بمكجب القانكف المذككر
باعتباره اإلطار القانكني ليذه الدراسة بعد تعديؿ قانكف العقكبات كقبمو االنضماـ إلى اتفاقية
األمـ المتحدة لمكقاية مف الفساد كمكافحتو ،كمف الجرائـ المتعمقة بالصفقات العمكمية نتناكؿ
جنحة المحاباة التي نظميا المشرع في المادة  128مكرر مف قانكف العقكبات الصادر
باألمر رقـ  ،156-66كبعد مصادقة الجزائر عمى اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد
صدر القانكف رقـ  01-06بتاريخ  2006/02/20المتعمؽ بالكقاية مف الفساد كمكافحتو
أدرج المشرع ىذه الجنحة في المادة  26كالتي تقابؿ إلى حد كبير المادة  432ػ  12مف

قانكف العقكبات الفرنسي 1كلكف يجب أف نشير إلى أف أكؿ قانكف فرنسي أشار إلى ىذا

الفعؿ المجرـ ىك القانكف رقـ  91ػ  3المؤرخ في  1991/01/3المتضمف الشفافية كضبط
إجراءات الصفقات العمكمية في مادتو  207كىذا في مجاؿ صفقات الجماعات اإلقميمية ليتـ

تعميـ المخالفة إلى كؿ أنكاع الصفقات العمكمية.

3

تمثؿ ىذه الجريمة مساسا خطير بمبدأ المساكاة كمبدأ المنافسة ككذا تنظيـ الصفقات

العمكمية فضبل عف مخالفة قانكف مكافحة الفساد 4،كعميو جؿ الدكؿ التي صادقت عمى
االتفاقية السابقة تنظـ ىذه الجريمة في قانكنيا الداخمي سكاء بيذه الصياغة أك بصياغة
مغايرة ،كدراسة جنحة المحاب اة كما يصطمح عمييا أك منح امتيازات غير مبررة لمغير في
مجاؿ الصفقات العمكمية كما كرد ذلؾ في القانكف رقـ  01-06يقتضي التعرض إلى ركنيا
المادم (أكال) ثـ ركنيا المعنكم كقمع الجريمة (ثانيا).

1

Didier seban , Le Délit de favoritisme , in ruv, bibliothèque de l’institut de recherche
juridique de la Sorbonne , Andre tunc, Le contrôle de marches publiques, tome 21, IRGS
éditions, paris 2005, P147
2
Christophe cabanes, benoit neveu, Droit de la concurrence dans les contrats publics, éditions
le moniteur, paris 2008, p249
3
Ibid., p254
4
Nicolas charrel,op_cit,p38
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الفرع األول :الركن المادي لجريمة المحاباة
قراءة المادة  1/26التي تشكؿ الركف الشرعي ليذه الجريمة يجعمنا نقؼ عمى اشتراط
المشرع ألركاف عامة ىي الركف الشرعي كالركف المادم كالركف المعنكم ،إلى جانب أركاف
مفترضة ىي صفة المكظؼ كالصفقة العمكمية ،نكتفي تحت ىذا العنكاف بدراسة األركاف
العامة ليذه الجريمة دكف الركنيف المفترضيف.يتمثؿ الركف المادم ليذه الجريمة في قياـ
المكظؼ الذم ىك ركف مفترض في ىذه الجريمة بإبراـ عقد أك التأثير عمى عقد أك اتفاقية
أك صفقة أك ممحؽ بصفة مخالفة لؤلحكاـ التشريعية أك التنظيمية السارية ،كأف يككف الغرض
مف ىذه المخالفة منح امتيازات غير مبررة لمغير المتعاقد مع المصمحة المتعاقدة ،كعميو
نتناكؿ في أربعة أجزاء مككنات النشاط اإلجرامي

كما يمي المقصكد باإلبراـ كالتأشير

كمراجعة الصفقة العمكمية كمخالفة األحكاـ السارية كمنح امتيازات غير مبررة لمغير.
أوال  :إبرام الصفقة العمومية والسمطة المختصة بذلك

إبراـ الصفقة العمكمية ىك أحد مككنات الركف المادم حسب المادة  1/26مف قانكف
مكافحة الفساد كالكقاية منو ،يقصد باإلبراـ تمؾ العممية الفنية الضيقة التي تتضمف اتفاقا بيف
طرفيف مكقعا عميو كفؽ الشكؿ المحدد لمعقكد اإلدارية بمغة يفيميا الطرفاف بعد االنتياء مف

كافة اإلجراءات التي تسبؽ اإلمضاء1.كعميو بعد فتح األظرؼ كدراسة العركض مف طرؼ
لجنة فتح األظرفة كتقييـ العركض التي تتكج عمميا بمحضر يتضمف تكصياتيا يتـ عرضو
عمى السمطة المختصة لتقرر ما تراه كرغـ أف المجنة تككف قد اختارت مف يحتمؿ أف يفكز
بالصفقة إال أف القرار النيائي لـ يتخذ بعد بؿ يجب أف يصدر قرار السمطة المختصة بإبراـ
الصفقة ،كقد تكفؿ المشرع بتحديد مف لو سمطة التقرير باسـ المصمحة المتعاقدة ،كدكف
مكافقة مف لو ىذا االختصاص ال يمكف الحديث عمى إبراـ صفقة عمكمية حيث حددت

المادة  04مف المرسكـ  247-15مف لو سمطة المكافقة عمى الصفقات العمكمية 2حسب ما

تـ ذكره في المادة  6مف نفس المرسكـ كىذا كما يمي :مسؤكؿ الييئة العمكمية ،الكزير،
الكالي فيما يخص صفقات الكالية ،رئيس المجمس الشعبي البمدم فيما يخص صفقات
1
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البمدية ،المدير العاـ أك مدير المؤسسة العمكمية ،كأضافت الفقرة األخيرة مف المادة  04عمى
إمكانية تفكيض ىذه الصبلحيات مف قبؿ صاحبيا إلى أحد المسؤكليف المكمفيف معو ،مع
اإلشارة إلى أف ىذه الفقرة تعرضت إلى مجاالت التفكيض كالتي تنحصر بيف إبراـ الصفقة
كتنفيذىا ،كبالتالي السؤاؿ الذم كاف مطركحا في ظؿ مرسـ  236-10كالمتعمؽ بمدل
تفكيض اختصاص اإلبراـ قد أجاب عميو المشرع في المادة  04مرسكـ 15ػ 247كبيذا
أصبح ممكنا تفكيض االختصاص المتعمؽ بالمكافقة عمى الصفقة1.مف خبلؿ نص المادة 04

محؿ الدراسة يبدك أف المسؤكلية الممنكحة لمف لو سمطة المكافقة عف الصفقة محفكفة بكثير
مف المخاطر اإلدارية كالجزائية عمى السكاء فأم تجاكز أك خرؽ لمقانكف كلمنظـ التي تحكـ
الصفقة يرتكب أثناء إعداد الصفقة العمكمية مف طرؼ أحد المكظفيف المكمفيف سكاء بصفة
عفكية أك بصفة مقصكدة يمكف أف يرتب مسؤكلية صاحب سمطة المكافقة عمى الصفقة إذا لـ
يطالب بتصحيح ىذا الخمؿ قبؿ كضع إمضائو بالمكافقة.
كحكؿ مدل إمكانية تجاكز مف لو سمطة المكافقة عف الصفقة لتكصيات المجنة المكمفة
بدراسة العركض التي تكجت عمميا بتقرير يحدد الفائز بالصفقة يرفع ليذا المسؤكؿ الذم
يقرر منح الصفقة لغيره ممف درست المجنة عركضيـ بداعي السمطة التقديرية نقكؿ أف
السمطة التقديرية مكرسة في قانكف الصفقات العمكمية كمسألة مدل إمكانية تجاكز المسؤكؿ
اإلدارم لمنتائج التي تكصمت إلييا لجنة دراسة العركض حسـ فييا قانكف الصفقات العمكمية
الجديد رقـ  247-15بمكجب المادة  ،161كىذا بنصيا عمى أف لجنة فتح األظرفة كتقييـ
العركض ترفع تقري ار ذك طابع إدارم كتقني يعرض عمى المصمحة المتعاقدة التي تقكـ إما
بمنح الصفقة أك إعبلف عدـ جدكل اإلجراء أك إلغائو أك تقكـ بإلغاء المنح المؤقت لمصفقة،

كتبرر رأييا في كؿ األحكاؿ2.أما حسب الفقو فإنو ال يجكز لسمطة التصديؽ تجاكز النتائج
المتكصؿ إلييا مف طرؼ المجنة المكمفة بدراسة العركض ،كاال كنا أماـ مخالفة كاضحة
لقكاعد الشكؿ كاإلجراءات المطمكبة إلعداد قرار إدارم معيف كمف بينيا قرار منح الصفقة
1
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لمشخص المختار ،1إف ىذه المخالفة تعطي الحؽ لمف تـ ترتيبو أكال مف طرؼ لجنة دراسة
العركض في المجكء إلى القضاء اإلدارم مطالبا بإلغاء قرار منح الصفقة لغيره مع المطالبة
بالتعكيض عف الضرر ،كلكف ىؿ يعني ىذا أف المسؤكؿ عف التصديؽ يتحمؿ المسؤكلية
الجزائية نتيجة ىذه المخالفة أـ ال ،يمكف القكؿ ىنا أف جزء مف الركف المادم لمجريمة يككف
قائما ،كيبقى التحقؽ مف الغرض مف ىذه المخالفة ىؿ ىذا بدافع منح امتيازات غير مبررة
لمغير أـ ال،بعض المشرعيف كمف بينيـ المشرع األردني عالج ىذه اإلشكالية بنصو في المادة
 15مف تعميمات األشغاؿ العامة األردنية كما يمي" :ال يجكز إجراء أم تعديؿ عمى قرار

اإلحالة إال بقرار ال حؽ صادر عف نفس المجنة 2،"...كىذا الحكـ ناتج عمى ككف لجنة

دراسة العركض في األردف تصدر ق اررات كليس تكصيات كبالتالي طبيعي جدا أف يككف
الحكـ ىك عدـ إمكانية مخالفة قرار لجنة بقرار مسؤكؿ كاحد ،كاعماال لقاعدة تكازم األشكاؿ
يجب أف يعدؿ القرار الصادر عف المجنة بقرار ثاني صادر عنيا أيضا ،كىذا الحكـ ال يمكف
إعمالو في النظاـ الذم يحكـ الصفقات العمكمية عندنا ألف لجنة فتح األظرفة كتقييـ
العركض تتكج عمميا بمحضر اجتماع أم تكصيات ذات طابع إدارم كتقني كليست ق اررات
حسب المادة  161مرسكـ  247-15كتحتفظ المصمحة المتعاقدة بحقيا في منح الصفقة
كفؽ تقييـ المجنة مف عدمو ثابت حسب المادة نفسيا3.كعميو يرل جانب آخر مف الفقو

كاستناد ا عمى ق اررات القضاء اإلدارم كمف بينيا الفرنسي أنو انطبلقا مف ككف السمطة
التقديرية التي يتمتع بيا صاحب سمطة التصديؽ التي تكصؼ بالمقيدة كليست المطمقة أمكف
ليذا المسؤكؿ عدـ إتماـ إجراءات التعاقد مع مف رتب أكال مف قبؿ لجنة دراسة العركض
كلكف ليس بمنح الصفقة لغي ره مف المتنافسيف بؿ يككف ىذا بأف ال تتعاقد المصمحة المتعاقدة
أصبل أم بالعدكؿ عف إبراـ العقد برمتو ،فتقرر المصمحة المتعاقدة إلغاء طمب العركض
حتى ال تككف مرغمة عمى منح الصفقة لمفائز بيا ألنيا ال ترغب في التعاقد معو ألسباب
مكضكعية ،أك إذا رأل ىذا المسؤكؿ أف األىداؼ المتكخات مف ىذه الصفقة ال يمكف أف
تتحقؽ مع الفائز المحتمؿ بالصفقة ،كبعد ىذا القرار يتـ اإلعبلف عف مناقصة جديدة
1
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بإجراءات كشركط أكثر مبلئمة1.إف ىذا الحؿ يمكف اعتماده عندنا مف طرؼ المسؤكؿ عف
التصديؽ إذا تحققت األسباب المذككرة أعبله أك إذا أراد أف يتجنب خط ار جزائيا محدقا
بشخصو ،كمف جية أخرل إذا تمكف ىذا المسؤكؿ مف خبلؿ ىذا الحؿ تجنب ىذا الخطر
فإف المصمحة المتعاقدة ككذا المنفعة المرجك تقديميا لممكاطف تتعطؿ كتؤجؿ إلى حيف ،كقد
يؤدم ىذا التأجيؿ إلى ارتفاع التكاليؼ باألضعاؼ بعد اإلعبلف عف مناقصة جديدة.
ثانيا :التأشير عمى الصفقة العمومية والجية المخولة بمنحيا
حسب المادة  1/26مف قانكف  01-06يقكـ الركف المادم لجنحة المحاباة إذا منحت
التأشيرة عمى الصفقة العمكمية بطريقة مخالفة لمقانكف بغرض منح امتيازات غير مبررة لمغير
كعميو يجب أف نتعرض إلى المقصكد بالتأشير عمى الصفقة كمف لو ىذه الصبلحية حسب
قانكف الصفقات رقـ .247-15إذا كانت الصفقة تصبح نيائية بحصكليا عمى مكافقة
السمطة المختصة حسب المادة  04مف قانكف الصفقات فإنيا ال تدخؿ حيز النفاذ إال
بحصكليا عمى التأشيرة مف المجنة المختصة كلما كانت المجنة تتككف مف مجمكعة مف
األشخا ص أم أف العمؿ فييا جماعي نتساءؿ حكؿ مف يتحمؿ المسؤكلية الجزائية في حالة
ثبكت الخطأ بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة لمغير.
التأشير عمى الصفقة في مفيكمو البسيط ىك عمؿ إدارم ،كىك نكع مف الرقابة

الداخمية أك الذاتية القبمية 2مف اختصاص لجنة ينص عمييا القانكف كيتكفؿ بتحديد أعضائيا،
تباشر عمميا الرقابي بشكؿ جماعي كيرأسيا رئيس ،عمؿ ىذه المجاف ذك طابع تقني إجرائي
تنظيمي يتعمؽ بكؿ جكانب الصفقة بما فييا دفتر الشركط كالممحؽ ميما كاف شكؿ الصفقة،
تتكج عمميا بمنح التأشيرة أك المكافقة عمى دخكؿ الصفقة حيز النفاذ أك ترفض ذلؾ معممة
رأييا األخير ميما كاف مضمكنو حتى تتمكف المصمحة المتعاقدة مف تدارؾ النقائص
كالعيكب المسجمة ،كقد نصت المادة  178ك 189مف المرسكـ  247-15عمى ىذا الحكـ
حيث حددت المادة  178مدة  20يكما لمنح التأشيرة مف طرؼ لجنة صفقات المصمحة
المتعاقدة كمدة  45يكما عمى األكثر لمنح التأشيرة مف طرؼ المجنة القطاعية لمصفقات.
1
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كقد أحدث قانكف الصفقات العمكمية ىيئات خاصة خارجية تتمثؿ في لجاف محمية
ككطنية مكمفة بالرقابة القبمية لمصفقات العمكمية كمكمفة أيضا بمنح التأشيرة حتى تدخؿ حيز
النفاذ ،كيتـ تكجيو الصفقة لمجنة المختصة بناءا عمى المعيار المالي كالمعيار المكضكعي
أم تبعا لمقيمة المالية لمصفقة ،ككذا بناءا عمى مكضكع الصفقة التي قد تتعمؽ بإنجاز أشغاؿ
أك اقتناء لكازـ أك خدمات أك دراسات ،ىذه المجاف كاختصاصاتيا يمكف تقسيميا إلى قسميف:
 )1لجان الرقابة عمى المستوى المحمي ونطاق رقابتيا:
تتمثؿ في المجنة البمدية كالمجنة الكالئية كلجنة المؤسسة المحمية كالجيكية ،كسكؼ
نتناكليا تباعا:
أ) المجنة البمدية لمصفقات العمومية:

تختص ىذه المجنة بدراسة كالػتأشير عمى صفقات البمدية كمشاريع دفاتر الشركط

كالمبلحؽ في حدكد المادة  139مف المرسكـ رقـ  15ػ  ،247كحسب المادة  173ك 174
مف نفس المرسكـ تـ تحدد السقؼ المالي الختصاص المجنة البمدية بأقؿ مف
 200.000.000دج مائتا مميكف إال دينا ار بالنسبة لصفقات األشغاؿ أك اقتناء المكازـ ،كمبمغ
 50.000.000دج أم خمسكف مميكف إال دينا ار بالنسبة لصفقات الخدمات ،كمبمغ
20.000.000دج أم عشركف مميكف إال دينا ار بالنسبة لصفقات الدراسات.

1

تشكيمة المجنة البمدية لمصفقات حسب المادة  174مف مرسكـ  247-15مف رئيس
المجمس الشعبي البمدم أك ممثمو رئيسا ،ممثؿ المصمحة المتعاقدة ،منتخبيف اثنيف يمثبلف
المجمس الشعبي البمدم ،ممثميف اثنيف عف الكزير المكمؼ بالمالية (مصمحة الميزانية
كمصمحة المحاسبة) ،ممثؿ المصمحة التقنية المعنية بالخدمة لمكالية.
ب) المجنة الوالئية لمصفقات العمومية:

حسب المادة  173مرسكـ  247-15تختص بدراسة كالتأشير عمى الصفقات التي
تبرميا الكالية كالمصالح غير الممركزة لمدكلة كالمصالح الخارجية لئلدارات المركزية غير تمؾ
المذككرة في المادة  172التي يساكم مبمغيا أك يفكؽ عف المستكيات المحددة في المكاد
 184ك 139مف المرسكـ المذككر ،كما تختص المجنة الكالئية حسب البند  02مف المادة
 173بدراسة صفقات البمدية كالمؤسسات العمكمية المحمية التي يساكم مبمغيا أك يفكؽ
1
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200.000.000دج بالنسبة لصفقات إنجاز األشغاؿ أك المكازـ كيساكم أك يفكؽ
50.000.000دج بالنسبة لصفقات الخدمات كيساكم أك يفكؽ 20.000.000دج لصفقات
الدراسات .كتشكيمة المجنة الكالئية حسب المادة  173مف المرسكـ  247-15مف :الكالي أك
ممثمو رئيسا ،ممثؿ المصمحة المتعاقدة ،ثبلثة ممثميف عف المجمس الشعبي الكالئي ،1ممثميف
اثنيف عف الكزير المكمؼ بالمالية (مصمحة الميزانية كمصمحة المحاسبة) ،كمدير المصمحة
التقنية المعنية بالخدمة لمكالية حسب مكضكع الصفقة ،كمدير التجارة بالكالية.
ج) لجنة الصفقات لممؤسسة العمومية المحمية والييكل غير الممركز لممؤسسة
العمومية الوطنية ذات الطابع اإلداري غير المذكورة في المادة :172

نصت المادة  175مف مرسكـ  247-15عمى ما يمي "تختص لجنة الصفقات

لممؤسسة العمكمية المحمية كالييكؿ غير الممركز لممؤسسة ذات الطابع اإلدارم بدراسة
مشاريع الصفقات كمشاريع دفاتر الشركط كالمبلحؽ الخاصة بالمؤسسة ضمف حدكد
المستكيات المذككرة في المادة  139ك 173مف ىذا المرسكـ" 2كحسب المادة 175
اختصاص المجنة المذككرة يحدد حسب النسب المالية التالية:
 مبمغ يساكم أك يفكؽ 200.000.000دج بالنسبة إلنجاز األشغاؿ أك اقتناء المكازـ. يساكم أك يفكؽ 250.000.000دج عندما يتعمؽ األمر بصفقات الخدمات. يساكم أك يفكؽ 20.000.000دج بالنسبة لصفقات الدراسات.تشكيؿ المجنة حسب المادة  175مف المرسكـ  247-15مف :ممثؿ السمطة الكصية
رئيسا ،المدير العاـ أك مدير المؤسسة أك ممثمو ،ممثؿ منتخب يمثؿ مجمس الجماعة
اإلقميمية المعني ة ،ممثميف اثنيف عف الكزير المكمؼ بالمالية (مصمحة الميزانية كمصمحة
المحاسبة) ،ممثؿ المصمحة التقنية المعنية بالخدمة لمكالية حسب مكضكع الصفقة.
أما بالنسبة لنطاؽ الرقابة الممارسة مف قبؿ مختمؼ المجاف المحميةفحسب المادة
 169ك 170مف المرسكـ  247-15تمارس المجاف المذككرة المياـ التالية:
 تقدـ المجنة مساعدتيا في مجاؿ تحضير الصفقات العمكمية.1

ػ عمى خبلؼ تشكيمة المجنة البمدية التي تظـ منتخبيف فقط عف المجمس الشعبي البمدم ،كىذا راجع الى كجكد رئيس

2

ػ المادة  ،175مرسكـ رئاسي رقـ  15ػ  ، 247مرجع سابؽ.

المجمس الشعبي البمدم في المجنة ،كمعمكـ أف ىذا األخير منتخب أيضا.
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 دراسة مشاريع دفاتر الشركط الصفقة كالمبلحؽ ،كفي ىذا الصدد تتأكد المجنة مف أفالطمب مكضكع دفتر الشركط ليس مكجيا لمصمحة متعامؿ أك منتكج بعينو.
 معالجة الطعكف التي يقدميا المتعيدكف.تتكج المجنة عمميا الرقابي بمقرر منح التأشيرة التي بفضميا تدخؿ الصفقة حيز النفاذ
خبلؿ أجؿ أقصاه  20يكما مف تاريخ إيداع الممؼ لدل المجنة ،كىذه التأشيرة قد تككف محؿ
مسائمة كاألشخاص المذككريف بصفتيـ أعضاء لجاف المراقبة قد يككف منيـ متابع جزائيا إذا
صدرت التأشيرة بصفة مخالفة لمقانكف ،عمى المحقؽ ىنا أف يقؼ عمى الفعؿ المادم الذم
قاـ بو العضك المشتبو فيو كعميو أف يتأكد مف أف ىذا الفعؿ جاء بيدؼ غير مشركع.
 )2المجنة الجيوية لمصفقات:
حسب المادة  171مرسكـ  247-15تختص في حدكد ما ىك منصكص عميو في
المادة  184مف نفس المرسكـ مف البند 1إلى 04كعميو فيي تراقب دفاتر الشركط كالصفقات
كالمبلحؽ الخاصة بالمصالح الخارجية الجيكية لئلدارات المركزية كتتشكؿ المجنة مف:
 الكزير المعني أك ممثمو رئيسا. ممثؿ المصمحة المتعاقدة. ممثميف اثنيف عف الكزير المكمؼ بالمالية (مصمحة الميزانية كمصمحة المحاسبية) . ممثؿ عف الكزير المعني بالخدمة حسب مكضكع الصفقة عند االقتضاء. ممثؿ عف الكزير المكمؼ بالتجارة.كأردفت الفقرة األخيرة مف المادة محؿ الدراسة بأف قائمة اليياكؿ التي يسمح ليا
بإنشاء المجنة الجيكية لمصفقات تصدر بمكجب قرار عف الكزير المعني.

1

 )3لجنة الصفقات لممؤسسة العمومية الوطنيةوالييكل غير الممركز لممؤسسة
العمومية الوطنية ذات الطابع اإلداري:

حسب ما كرد في المادة  139مرسكـ 15ػ  247تختص ىذه المجنة بدراسة مشاريع

دفاتر الشركط كالصفقات كالمبلحؽ التي تبرميا المؤسسات العمكمية الكطنية ذات الطابع
اإلدارم حسب المستكيات المحددة في المادة  184البند مف 1إلى  4مف نفس المرسكـ.
تشكيمة ىذه المجنة مف :ممثؿ السمطة الكصية رئيسا ،المدير العاـ أك مدير المؤسسة
1

ػ المادة  ،171المرسكـ الرئاسي رقـ  15ػ  ،247مرجع سابؽ.
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أك ممثمو ،ممثميف اثنيف عف الكزير المكمؼ بالمالية (المديرية العامة لمميزانية ،كالمديرية
العامة لممحاسبة) ،ممثؿ الكزير المعني بالخدمة حسب مكضكع الصفقة عند االقتضاء ،ممثؿ
الكزير المكمؼ بالتجارة .كحسب الفقرة األخيرة مف نفس المادة تحدد قائمة اليياكؿ غير
الممركزة المذككرة في المادة بمكجب قرار مف الكزير المعني.
 )4المجان القطاعية:
استحدثت ىذه المجاف بالمرسكـ الرئاسي رقـ  23-12المعدؿ لممرسكـ 236-10

كنص عمييا المشرع في المادة  142مكرر 1كلما ألغي ىذا القانكف نص عمييا المشرع في

المادة  179كما بعدىا مف المرسكـ  ،2247-15كعميو يمكف لكؿ دائرة كزاكية إنشاء لجنة
قطاعية لمصفقات كعند ذلؾ يككف اختصاصيا محدد بالمادة  184مف نفس المرسكـ
باالعتماد عمى المعيار المالي أم القيمة المالية لمصفقة ،الشيء المميز أف كؿ لجنة قطاعية
تختص في حدكد اختصاص الك ازرة التي تتبعيا ،كالمبلحظ أيضا أف اختصاص المجاف
القطاعية مانعا الختصاص المجنة العمكمية الكطنية قياسا عمى قاعدة الخاص يقيد العاـ.
كيبدك سبب استحداث المجاف القطاعية ىك تبسيط كتسييؿ كتسريع إجراءات إبراـ الصفقات
العمكمية مف جية كالتحكـ أكثر في عممية التعاقد بحكـ االختصاص كمعرفة كؿ ك ازرة
الحتياجاتيا.
أ ـ تشكيمة المجنة القطاعية :حسب المادة  185مرسكـ  247-15تتشكؿ ىذه
المجنة مف:الكزير المعني أك ممثمو رئيسا ،ممثؿ الكزير المعني نائبا لمرئيس ،ممثؿ المصمحة
المتعاقدة ممثبلف عف القطاع المعني ،ممثبلف عف كزير المالية (المديرية العامة لمميزانية
كالمديرية العامة لممحاسبة) ،ممثؿ عف الكزير المكمؼ بالتجارة.

3

ب ـ صبلحيات المجان القطاعية المتوجة بالتأشيرة :حتى تصدر ىذه المجاف تأشيرتيا

النيائية التي يمكف أف تككف محؿ مسائمة جزائية إذا صدرت بصفة مخالفة لمقانكف بغرض
منح امتيازات غير مبررة لمغير ،يجب أف تباشر ىذه المجاف صبلحياتيا كفقا لممرسكـ رقـ
1

ػ مرسكـ رئاسي رقـ  12ػ  ،23المؤرخ في  18يناير ،2012يعدؿ ك يتمـ المرسكـ الرئاسي رقـ  10ػ  ،236المتضمف

تنظيـ الصفقات العمكمية ،ج ر ،عدد  ،04الصادر بتاريخ .2012/01/13

2
3

ػ المادة  ،179المرسكـ الرئاسي رقـ  15ػ  ،247مرجع سابؽ.
ػ المادة  ،185المرسكـ الرئاسي رقـ  15ػ  ،247مرجع سابؽ.
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247-15كيمكف أف نقسميا إلى نكعيف صبلحيات تنظيمية حسب المادة  180كصبلحيات
رقابية حسب المادة  ،182كفي ىذا الجانب تقكـ بدراسة مشاريع دفاتر الشركط كما تدرس
مشاريع الصفقات حسب االختصاص ككذا المبلحؽ باإلضافة إلى دراسة الطعكف.

1

كعميو كفي إطار ممارسة ىذه الصبلحيات يمكف أف يصدر فعؿ مجرـ مف أحد
األشخاص المشكميف لمجاف السابقة يتمثؿ في منح امتيازات غير مبررة لمغير سكاء أثناء
إعداد الصفقة بكجو عاـ أك أثناء إعداد دفتر الشركط أك المبلحؽ ،كلما كاف عمؿ ىذه
المجاف يتكج بتأشيرة فإف المجنة المعنية تتحرل عند فرض رقابتيا عمى الصفقة أقصى درجات
الحيطة كي ال تقع في الخطأ الذم يؤدم كما قمنا إلى تحمؿ المسؤكلية الجزائية حسب الحاؿ
سكاء بالنسبة لمكظفي المصمحة المتعاقدة كحدىـ أك بالنسبة ألعضاء لجاف الرقابة سكاء
بالمساىمة أك باألصالة ،كعمى العمكـ إف تحديد المسؤكلية كالمسؤكؿ جزائيا مف بيف أعضاء
المجنة يحتاج إلى تحقيؽ معمؽ قد تقكـ بو الضبطية القضائية كقد يقكـ بو قاض التحقيؽ
بعد إحالة مف النيابة.
ثالثا :مخالفة األحكام التشريعية والتنظيمية:
مف مككنات الركف المادم لجريمة منح امتيازات غير مبررة لمغير أيضا مخالفة
األحكاـ التشريعية كاألحكاـ التنظيمية المتعمقة بالمبادئ التي تؤسس عمييا إجراءات إبراـ
الصفقات ،كعميو نتطرؽ أكال إلى المقصكد باألحكاـ التشريعية كالتنظيمية ،كنتطرؽ ثانيا إلى
المبادئ التي تؤسس عمييا إجراءات إبراـ الصفقات العمكمية كما ىك منصكص عمييا في
المادة  05مف المرسكـ  247-15كالمادة  09مف القانكف رقـ . 01-06
 )1المقصود باألحكام التشريعية والتنظيمية:
لف نفصؿ كثي ار في ىذه النقطة ألنيا تتعمؽ أساسا بالمبادئ العامة لمقانكف كنكتفي
ببعض اإلشارات كما يمي:
أ ـ األحكام التشريعية :ىي القكاعد القانكنية الصادرة أساسا عف السمطة التشريعية

حسب المادة  140ك 141مف الدستكر ،كيدخؿ أيضا في مفيكـ التشريع األكامر الصادرة

عف رئيس الجميكرية أك ما يعبر عنو بالتشريع باألكامر طبقا لممادة  142مف الدستكر،

1

ػ المادة  ،181 ، 180نفس المرسكـ.
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يدخؿ تحت باب األحكاـ التشريعية قانكف الكالية رقـ  107-12كقانكف البمدية رقـ 10-11

2

ككذا قانكف المنافسة الصادر باألمر رقـ  303-03المعدؿ كالمتمـ بالقانكف رقـ 12-08
بتاريخ  25يكنيك  2008كقكانيف المالية كالقانكف التجارم الصادر باألمر رقـ 59-75
كاألمر رقـ  03-06المتضمف القانكف األساسي لمكظيفة العمكمية.

4

5

ب ـ المقصود باألحكام التنظيمية :نقصد بو القكانيف الصادرة عف السمطة التنفيذية
سكاء في شكؿ قكانيف صادرة بمكجب مراسيـ رئاسية طبقا لممادة  6/91كالمادة  143مف
الدستكر ،أك في شكؿ مراسيـ تنفيذية مكقعة مف الكزير األكؿ طبقا لممادة  4/99مف
الدستكر ،أك في شكؿ لكائح كق اررات إدارية.
المبلحظ في ىذا الباب أف قانكف الصفقات العمكمية صدر بمكجب مرسكـ رئاسي رقـ
 247-15كبالرجكع إلى دباجتو نسجؿ أف رئيس الجميكرية استند عمى مجمكعة مف القكانيف
إلصداره منيا الدستكر في مكاده  8-77ك 1/125مما يدؿ عمى أف قانكف الصفقات يدخؿ
تحت باب األحكاـ التنظيمية كليس التشريعية ،كبالتالي نص المشرع في المادة  26مف
قانكف مكافحة الفساد كالكقاية منو عمى األحكاـ التشريعية كالتنظيمية ميـ مف ىذه الناحية.
كاذا أردنا أف نتساءؿ عف سبب إصدار قانكف الصفقات العمكمية عمى أىميتو بمكجب مرسكـ
رئاسي بدؿ قانكف تشريعي فمف منظكر قانكني بحت يمكف أف نرجع ىذا إلى التطكر كالتغير
السريع الذم يشيده محيط الصفقات العمكمية كالذم يستدعي تدخؿ المشرع باستمرار لمكاكبة
ىذه التغييرات ،كيبدك أف المراسيـ الرئاسية أقؿ تعقيدا مف حيث إصدارىا كأكثر سرعة مف
القكانيف التشريعية الصادرة عف البرلماف بغرفتيو.
 )2المبادئ التي تحكم إبرام الصفقات العمومية:
نص المرسكـ الرئاسي  247-15عمى ىذه المبادئ صراحة في المادة  05كما فعؿ
في مرسكـ 236-10المادة  03منو مخالفا بالتالي قانكف الصفقات الممغي رقـ ،250-02
1
2
3

ػ القانكف رقـ  12ػ  ،07المؤرخ في  ،2012/2/21مرجع سابؽ.
ػ القانكف رقـ  11ػ  ،10المؤرخ في  ،2011/11/22مرجع سابؽ.
ػ القانكف رقـ  03ػ  ،03المؤرخ في  19يكليك ،2003مرجع سابؽ.

4

ػ األمر رقـ  75ػ  ،59المؤرخ في  ،1975/09/26المتعمؽ بالقانكف التجارم  ،ج ر ،عدد  ،101لسنة  ،1975المعدؿ

5

ػ األمر رقـ  06ػ ،03المؤرخ في  ،2006/07/15مرجع سابؽ.

كالمتمـ.
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كما تناكؿ ىذه المبادئ في قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو رقـ  01-06في المادة .09
كتتمثؿ ىذه المبادئ حسب المادة  05مف قانكف الصفقات في مبدأ حرية الكصكؿ لمطمبات
العمكمية مبدأ المساكاة ،مبدأ شفافية اإلجراءات ،كحسب المادة  09مف قانكف مكافحة الفساد
ىي مبدأ الشفافية كمبدأ المنافسة ،في حالة مخالفة ىذه المبادئ بغرض منح امتيازات غير
مبررة لمغير يستكمؿ الركف المادم لمجريمة المنصكص عمييا في المادة  26مف قانكف
الكقاية مف الفساد كمكافحتو ،كلف نخكض كثي ار في ىذا المكضكع بالشرح كنكتفي بالحالة
عمى الفصؿ الثاني.

1

رابعا :منح امتيازات غير مبررة لمغير:

ىي مسألة في غاية األىمية كفي غاية الدقة أيضا ،2تمثؿ حجر الزاكية بالنسبة

لجريمة منح امتيازات غير مبررة كما عبر عمييا المشرع ،كحتى ال نقع في التكرار كالخمط
بيف اسـ الجري مة كأحد العناصر المككنة لمجريمة تناكلنا ىذه األخيرة مف البداية تحت تسمية
جنحة المحاباة ،كمخالفة األحكاـ التشريعية كالتنظيمية ال يرتب المسؤكلية الجزائية إال إذا
كاف بغرض منح امتيازات غير مبررة ككذلؾ األمر بالنسبة لمخالفة المبادئ التي تقكـ عمييا
إجراءات منح الصفقة العمكمية إذ ال يتبعيا بالضركرة تحميؿ المسؤكلية الجزائية إال إذا كانت
المخالفة بغرض منح امتيازات غير مبررة لمغير ،كعميو مف الضركرم التساؤؿ حكؿ مفيكـ
كمضمكف ىذا الشرط أك ىذا العنصر المككف لمركف المادم لمجريمة.
المشرع لـ يحدد لنا مفيكما أك حتى قاعدة عامة نستند عمييا لمكصكؿ إلى معنى منح
امتيازات غير مبررة لمغير ،مع العمـ أنو يقصد بالغير المتعامؿ االقتصادم الذم حتما ىك
الفائز بالصفقة ،كعميو يمكف الرجكع إلى الكاقع لمكقكؼ عمى بعض أكجو ىذه االمتيازات غير
المبررة التي يمكف أف تتمثؿ في تسريب معمكمات يستعمميا أحد المتنافسيف لمظفر بالصفقة،
كما يمكف أف تتجسد في نصكص أك شركط محددة في دفتر الشركط أم إعداد دفتر الشركط
عمى المقاس كما يمكف أف تتمثؿ ىذه االمتيازات في معاممة تفضيمية ألحد المتنافسيف كأف
يكدع ممؼ ترشحو بعد فكات األجؿ أك يتـ التفاكض معو مباشرة ليمنح الصفقة بالتراضي بعد

1
2

ػ راجع الفصؿ الثاني نحت عنكاف تجنب الخطر الجزائي.
ػ ىذا كاضح مف خبلؿ التقاطع بيف ىذا العنصر كالتسمية الكاممة لمجريمة في حد ذاتيا.
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فتح األظرفة بدكف مبرر مقبكؿ ،1كيستكم أف تمنح ىذه االمتيازات سكاء أثناء إبراـ الصفقة
أك أثناء التأشير عمييا كبالتالي تبقى مسألة تحديد ما ىي االمتيازات غير المبررة سمطة
تقديرية لقاضي المكضكع الناظر في الممؼ الجزائي كرقابة المحكمة العميا في ىذه النقطة
تبقى ضيقة ألف المحكمة العميا نفسيا لـ تحدد لنا مفيكما ليذه االمتيازات غير المبررة
بطبيعة الحاؿ لحد كتابة ىذه األسطر ،كاذا فعمت ذلؾ في المستقبؿ فإف قضاة المكضكع
مدعككف إلى احتراـ اجتيادىا.
أخي ار كفيما يخص مراجعة مبمغ الصفقة،المبلحظ أف المشرع كبعد تعديؿ قانكف

مكافحة الفساد كالكقاية منو بالقانكف رقـ  215-11لـ يعد ينص في المادة  26منو عمى
مراجعة مبمغ الصفقة كأحد العناصر المشكمة لمركف المادم لجريمة منح امتيازات غير مبررة
لمغير ،كالتساؤؿ المطركح ىؿ ىذا الحذؼ يعتبر تكجيا صريحا مف المشرع أـ ىك خطأ أك
سيكا كقع فيو ،كفي كمتا الحالتيف يبدك أف األمر خطير كنقص في النص ذاتو ألف المتعامؿ
االقتصادم قد يحصؿ عمى امتيازات غير مبررة أثناء المراجعة لـ يكف يحمـ بيا أثناء اإلبراـ
أك أثناء التأشيرة ،كبالتالي ىذا أيضا يشكؿ مظير مف مظاىر الركف المادم لجريمة معاقب
عمييا فمماذا سقطت مف النص األمر إذف يحتاج إعادة نظر ،نقكؿ كذلؾ ألف إجراء إعادة
تقييـ مبمغ الصفقات أصبح معتمد عمى نطاؽ كاسع كظير لمجميع ميدانيا أف ىذا اإلجراء
أىـ كسيمة لمفساد كاختبلس الماؿ العاـ.
الفرع الثاني :الركن المعنوي لجريمة المحاباة وقمعيا
إلى جانب الركف المادم تقكـ الجريمة عمى الركف المعنكم الذم يستخمصو المحقؽ
أك قاض المكضكع مف كقائع القضية المعركضة عميو ،كال يكتمؿ بناء أم جريمة إال بتحديد
العقكبة المقررة لممداف كىذا ما سكؼ نتطرؽ إليو تباعا.
أوال :الركن المعنوي لجريمة المحاباة:
يعبر عميو أيضا بالقصد الجنائي ،كجنحة منح امتيازات غير مبررة لمغير جريمة
قصدية تتطمب تكافر القصد الجنائي العاـ كالقصد الجنائي الخاص .يتحقؽ القصد الجنائي
1
2
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ػ القانكف رقـ  11ػ  ،15المؤرخ في  ،2011/08/02يعدؿ كيتمـ القانكف رقـ  06ػ  ،01المتعمؽ بالكقاية مف الفساد

كمكافحتو ،ج ر ،عدد  ،44الصادر بتاريخ .2011/08/10
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العاـ باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الركف المادم لجريمة منح امتيازات غير مبررة
بعناصره التي يتطمبيا القانكف ،كيتحقؽ القصد الجنائي الخاص باستيداؼ المكظؼ منح
امتيازات لمغير دكف كجو حؽ كىذا فيما يخص الصفقة العمكمية ،كيككف المكظؼ ىنا كاعي
بالفعؿ الذم أقدـ عميو كمدركا لميدؼ مف كراء تفضيمو لمتعامؿ بعينو عف بقية المتنافسيف،
كال يشترط ىنا حصكؿ المكظؼ عمى مقابؿ مادم أك معنكم.عمميا يطرح القصد الجنائي
إشكاليات عديدة ،إذ تعرض عمى المحكمة متابعات ألشخاص ىـ مكظفيف في بمديات كقعكا
في ىذه الجنحة بسبب جيميـ لمنصكص المنظمة لمصفقات العمكمية ،كيكتفي القاضي
الناظر في ممؼ المتابعة بالنتيجة أم قياـ الركف المادم لمجريمة أما الركف المعنكم بالنسبة
لو فتحصيؿ حاصؿ ،كعميو أصبحت ىذه الجريمة عمميا جريمة مادية يكفي فييا قياـ الركف
المادم.كرجكعا إلى القكانيف المجرمة لفعؿ منح امتيازات غير مبررة نسجؿ أف القصد
الجنائي فييا مر بمراحؿ ثبلثة عمى األقؿ كما يمي:
ػ المرحمة األكلى :كفييا نص المشرع عمى ىذه الجريمة في قانكف العقكبات في المادة

 423المعدلة باألمر المؤرخ في 1،1975/06/17كاشترط المشرع أف يقكـ الجاني ألغراض
شخصية بإبراـ عقد أك صفقة يعمـ أنيا مخالفة لممصالح االقتصادية لمدكلة ،كلما عدلت ىذه
المادة سنة  1988أصبح المشرع يشترط مخالفة الجاني لؤلحكاـ التشريعية قاصدا المساس

بمصالح الييئة التي يمثميا ،2كبعد تعديؿ قانكف العقكبات بالقانكف رقـ 09-01بتاريخ
 2001/06/26نظـ المشرع ىذه الجريمة بالمادة  128مكرر كىذا كما يمي" كؿ مف يعمؿ
لصالح الدكلة أك الجماعات المحمية أك إحدل الييئات المشار إلييا في المادة  119في ىذا
القانكف يقكـ بإبراـ ع قد أك يؤشر أك يراجع عقدا أك اتفاقية أك صفقة أك ممحؽ مخالفا بذلؾ
األحكاـ التشريعية أك التنظيمية الجارم بيا العمؿ بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة

لمغير"3.المبلحظ في ىذه المرحمة أف المشرع يشترط القصد الجنائي العاـ كالقصد الجنائي
1

ػ أمر رقـ  75ػ  ،47المؤرخ في  ،1975/06/17يتضمف تعديؿ قانكف العقكبات ،ج ر ،عدد  ،53بتاريخ

.1975/07/04

2

ػ أمر رقـ  88ػ  ،26المؤرخ في  ،1988/07/12يتضمف تعديؿ قانكف العقكبات ،ج ر ،عدد  ،28بتاريخ

.1988/06/27

3

ػ القانكف رقـ  01ػ  ،09المؤرخ في  ،2001/06/26يتضمف تعدسؿ قانكف العقكبات ،ج ر ،عدد  ،34بتاريخ

.2001/06/27
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الخاص لقياـ جريمة منح امتيازات غير مبررة لمغير كفقا لمشرح المبيف أعبله.
ػ المرحمة الثانية :تبدأ بصدكر قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو رقـ  01-06بتاريخ
 2006/02/20أيف ألغى المشرع النصكص السابقة في قانكف العقكبات كحكليا إلى ىذا
القانكف الخاص ،قراءة المادة  26منو يكحي إلى أف المشرع يشترط القصد الجاني العاـ
كالخاص ما دامت مخالفة األحكاـ التشريعية كالتنظيمية جاءت بداعي منح امتيازات غير
مبررة لمغير.
ػ المرحمة الثالثة :تبدأ بتعديؿ القانكف رقـ  01-06بالقانكف رقـ  15-11بتاريخ
 2011/08/02حيث أصبحت المادة  1/26كما يمي" :كؿ مكظؼ يمنح عمدا ، "...أم أف
المشرع أصبح يشترط عنصر العمد بالنسبة لممكظؼ المانح لبلمتيازات غير المبررة لمغير
كبيذه الصفة فالقصد الجنائي الخاص مطمكب إلى جانب القصد الجنائي العاـ ،كعميو عمى
المحكمة الناظرة في المكضكع إبراز عناصر القصد الجنائي في الحكـ كالذم يمكف

استخبلصو مف اعتراؼ المتيـ بتجاكزه إلجراءات منح الصفقة بإرادتو المحضة ،1كال يؤخذ
بعيف االعتبار الباعث الدافع إلى مخالفة األحكاـ التشريعية أك التنظيمية فتقكـ مسؤكلية
الجاني حتى كلك أعطى امتيازات لمغير دكف طمبو لمقابؿ مادم أك معنكم أك خدمة
لمصمحتو الخاصة ،كما تقكـ مسؤكلية الجاني حتى كاف لـ تمحؽ بالمصمحة المتعاقدة التي

يعمؿ بيا أم ضرر مادم ،2كتقكـ مسؤكلية الجاني أيضا لمجرد جيمو لئلجراءات المعمكؿ
بيا في مجاؿ الصفقات العمكمية ،أك لمجرد إىمالو أك تراخيو في أداء ميامو حتى كلك كاف

معيكد عميو االستقامة كالنزاىة3.أما فيما يخص تسبيب حكـ اإلدانة فإف قاض المكضكع
مجبر عمى إبراز النصكص التشريعية أك التنظيمية التي خالفيا المكظؼ المداف بجنحة منح
امتيازات غير مبررة لمغير حتى يتسنى لممحكمة العميا فرض رقابتيا عمى ىذا الحكـ.
كبالنسبة لمكضع في فرنسا مثبل يبدك متشابيا مع ما ىك معمكؿ بو في الجزائر
فصياغة المادة  432مف قانكف العقكبات الفرنسي كالمبدأ العاـ حسب المادة  121مف قانكف
1
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ػ أنكر محمد صدقي المساعدة ،المسؤكلية الجزائية عف الجرائـ االقتصادية ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،ط 1
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ػ المرجع نفسو ،ص.120

 ،2007ص .174
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الصفقات العمكمية الفرنسي يفيداف بأنو ال تقكـ جريمة المحاباة

le délit de

أك

 favoritismeكما يعتبر عمييا إال بقياـ القصد الجنائي الخاص إلى جانب القصد الجنائي
العاـ ،كلـ يربط المشرع النية اإلجرامية بالباعث الشخصي أم استيداؼ المكظؼ الجاني
منفعة شخصية مادية أك غيرىا مقابؿ منح امتيازات لمغير ،إذ يكفي لقياـ مسؤكليتو الجزائرية
عممو بأنو عندما يمنح امتيازات لمغير يككف قد خرؽ اإلجراءات المعمكؿ بيا في مجاؿ
الصفقات العمكمية مثبل أك كجكده في كضع الجاىؿ ليذه اإلجراءات أصبل فتقكـ مسؤكليتو
الجزائية بمجرد استفادة الغير مف امتيازات غير مبررة بسبب جيمو لئلجراءات المعمكؿ بيا،

1

كقد قضى أيضا في فرنسا بقياـ القصد الجنائي بمجرد أف الجاني يمارس كظائؼ انتخابية
منذ مدة طكيمة اكتسب مف خبلليا تجربة كبيرة في مجاؿ الصفقات العمكمية.

2

ثانيا :قمع جريمة المحاباة
تعاقب المادة  26مف قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو رقـ  01-06مرتكب جريمة
منح امتيازات غير مبررة لمغير كىذا بصفتو مكظؼ أم شخص طبيعي ،كال مجاؿ لمحديث
ىنا عف الشخص المعنكم المسؤكؿ عف جريمة منح امتيازات غير مبررة لمغير ما داـ نص
المادة  26المذككر أعبله كاضح فالمسؤكؿ عف ىذه الجريمة دائما شخص طبيعي ام
مكظؼ .كيعاقب ىذا المكظؼ المسؤكؿ جزائيا بعقكبة تتراكح بيف سنتيف ( )2إلى ()10
سنكات حبس كبغرامة مف  200.000دج إلى  1.000.000دج ،كما داـ المشرع استعمؿ
عبارة "الحبس" فإف التكييؼ القانكني ليذه الجريمة ىك جنحة بغض النظر عمى تشديد
العقكبة التي قد تصؿ إلى  10سنكات حبس متجاكزة في ذلؾ الحد األقصى لعقكبة الجنحة

المقررة بػ 5سنكات حبس كقد ساير المشرع ىنا بعض المشرعيف العرب ،3كالى جانب ىذه

العقكبة األصمية يعاقب المتيـ بعقكبة تكميمية أك أكثر حسب المادة  50مف قانكف مكافحة

الفساد 4،كما يمكف لممحكمة أم قسـ الجنح أك الغرفة الجزائية بعد االستئناؼ إعماؿ نص
المادة  592مف ؽ إ ج كىذا بجعؿ العقكبة مكقكفة التنفيذ كميا أك جزئيا إذا ارتئ القاضي

Sophie guillon_coudray, www .avocats .com.
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ػ راجع المادة  ،50القانكف رقـ  06ػ  ،01مرجع سابؽ.

3

ػ أنكر محمكد صدقي المساعدة ،المرجع السابؽ ،ص .400
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1

الناضر في الممؼ إفادة المتيـ بظركؼ التخفيؼ المستنبطة مف الكقائع 1،كبالنسبة لؤلفعاؿ
المبررة نطبؽ أحكاـ قانكف العقكبات حسب المادة  39ك 40كىي سمطة تقديرية لقاضي
المكضكع الناظر في ممؼ المتابعة.
كفيما يخص المحاكلة كما عبر عمييا المشرع في الفصؿ الثاني مف قانكف العقكبات
فحسب المادة  31منو فإف المحاكلة في الجنحة ال يعاقب عمييا إال إذا كجد نص صريح في
القانكف يجيز ذلؾ ، 2كما داـ فعؿ منح امتيازات غير مبررة لمغير مكيؼ جنحة حسب المادة

 26مف القانكف رقـ  01-06كما داـ النص ال يشير إلى المعاقبة عمى المحاكلة فبل مجاؿ
لمحديث عف معاقبة مف يككف في حالة المحاكؿ الرتكاب ىذه الجنحة ،ككذلؾ األمر بالنسبة
لمشركع في الجريمة مع اإلشارة أف المكظؼ المتكاجد في ىذه الكضعية يمكف بدال مف ذلؾ
أف يتابع تأديبيا.أما فيما يخص اإلشارة إلى أحكاـ صدرت مثبل عف القضاء الفرنسي حمؿ
فييا المسؤكلية الجزائية لمكظؼ رغـ أف الصفقة تـ إلغائيا تبعا لمبلحظات أبدتيا مصالح
الكالية فيذا مؤسس عمى أف النية الجرمية متكافرة في المكظؼ كأف كقؼ تنفيذ الصفقة لـ
يكف بإرادة المكظؼ بؿ بإرادة صاحب المشركع أم اإلدارة.

3

 -1تقادم جريمة المحاباة:

حسب المادة  54مف قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو 4ال تتقادـ الدعكل

العمكمية المتعمق ة بجنحة منح امتيازات غير مبررة لمغير إذا تـ تحكيؿ عائدات ىذه الجريمة
إلى الخارج كبمفيكـ المخالفة إذا لـ تحكؿ عائدات ىذه الجريمة إلى الخارج تتقادـ الدعكل
العمكمية بمركر( )3ثبلث سنكات مف يكـ اقتراؼ الجريمة كىذا حسب المادة  8مف ؽ إ ج.

5

2ػ تقادم عقوبة جريمة المحاباة:
بالنسبة لتقادـ العقكبة فإف العقكبة المحككـ بيا ضد المسؤكؿ عف جنحة منح امتيازات
غير مبررة لمغير ال تتقادـ إذا تـ تحكيؿ عائدات ىذه الجريمة إلى الخارج ،كاذا لـ تحكؿ ىذه
العائدات فإف العقكبة تتقادـ بمركر ( )05خمس سنكات تحسب مف تاريخ صيركرة حكـ
1
2

ػ راجع المادة  ،592األمر رقـ  66ػ  ،155المعدؿ كالمتمـ ،مرجع سابؽ.
ػ راجع المكاد  ،40 ،31،39مرجع سابؽ.
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5

ػ المادة  ،08األمر رقـ  66ػ  ،155مرجع سابؽ.

4

ػ راجع المادة  ،54القانكف رقـ  06ػ  ،01مرجع سابؽ.
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اإلدانة نيائي إذا كانت العقكبة المحككـ بيا  05سنكات أك أقؿ ،أما إذا كانت العقكبة
المحككـ بيا تتجاكز 05سنكات حبس كىذا جائز حسب المادة  26مف القانكف رقـ 01-06
فإف تقادميا يككف مساكيا لمعقكبة المحككـ بيا كىذا ما نصت عميو المادة  614مف ؽ إ ج.

1

المطمب الثاني :جريمة االستفادة من سمطة وتأثير أعوان الييئات العمومية
جريمة مرتبطة بالصفقات العمكمية نصت عمييا المادة  26البند 2مف القانكف رقـ
 01-06المتعمؽ بالكقاية مف الفساد كمكافحتو المعدؿ كالمتمـ ،كسكؼ نتطرؽ (أكال) إلى
ركنيا المادم مع تبياف صفة الجاني المتعاقد معو كالنشاط اإلجرامي لمجريمة ثـ نتناكؿ
(ثانيا) ركنيا المعنكم كعقكبتيا ،مع التأكيد عمى ضركرة تكفر الركنيف المفترضيف صفة
المكظؼ كالصفقة العمكمية.
الفرع األول :الركن المادي لمجريمة

كانت ىذه األفعاؿ مجرمة بالمادة  128مكرر مف قانكف العقكبات 2كبعد إلغائيا

عكضت في قانكف مكافحة الفساد بالمادة  26البند  2التي جاءت كما يمي" :كؿ تاجر
أك صناعي أك حرفي أك مقاكؿ مف القطاع الخاص أك بصفة عامة كؿ شخص طبيعي
أك معنكم يقكـ كلك بصفة عرضية بإبراـ عقد أك صفقة مع الدكلة أك الجماعات المحمية
أكالمؤسسات أك الييئات العمكمية الخاضعة لمقانكف العاـ أك المؤسسات العمكمية االقتصادية
كالمؤسسات العمكمية ذات الطابع الصناعي كالتجارم ،كيستفيد مف سمطة أك تأثير أعكاف
الييئات المذككرة مف أجؿ الزيادة في األسعار التي يطبقكنيا عادة أك مف أجؿ التعديؿ
لصالحيـ في نكعية المكاد أك الخدمات أك آجاؿ التسميـ أك التمكيف" .كحسب ىذا النص لقياـ
الجريمة يشترط المشرع أف يتميز الجاني بصفة معينة حددىا حص ار في النص المذككر ،كما
حدد أفعاال محدد يأتييا ىذا الشخص كدكنيا ال تقكـ جريمة االستفادة مف سمطة ك تأثير
أعكاف الييئات العمكمية
1
2

ػ المادة  ، ،614األمر رقـ  66ػ  ،155مرجع سابؽ.
ػ "كؿ تاجر أك صناعي أك صاحب حرفة أك مقاكؿ مف القطاع الخاص أك بصفة عامة كؿ شخص طبيعي يبرـ كلك

بصفة عرضية عقدا أك صفقة مع الدكلة أك مع إحدل الييئات المشار إلييا في المادة  119مف ىذا القانكف كيستفيد مف

سمطة أك تأثير أعكاف الييئات المشار إلييا أعبله لمزيادة في األسعار التي يطبقكنيا عادة أك مف اجؿ التعديؿ لصالحيـ في
نكعية المكاد أك الخدمات أك آجاؿ التسميـ أك التمكيف"
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أوال : :صفة الجاني المتعاقد معو
حسب ى ذا النص لقياـ جرـ االستفادة مف سمطات كتأثير أعكاف الييئات العمكمية
يشترط المشرع في الجاني صفات محددة ،حيث ذكر حرفا كنشاطات محددة عمى سبيؿ
الحصر يمكف أف يككف ممارسيا متيما في ىذه الجريمة ،عمى عكس ما اشترطو المشرع في

جريمة منح امتيازات غير مبررة لمغير 1السابؽ دراستيا كجرائـ الصفقات العمكمية األخرل
أيف اشترط المشرع في الجاني أف يككف مكظؼ ،كما يشترط أيضا المشرع في جريمة
االستفادة مف سمطة كتأثير أعكاف الييئات العمكمية أف يككف الجاني شخص طبيعي أك
معنكم خاضع لمقانكف الخاص المتعاقد معو دكف الفبلح الذم لـ يشممو نص التجريـ ،في
حيف يشترط في الطرؼ الثاني في الجريمة الذم "يساىـ" بسمطتو كتأثيره داخؿ الييئات
المذككرة في نص المادة  2-26التي يعمؿ بيا أف يككف عكنا في ىيئة إدارية.
ما يجب اإلشارة إليو قبؿ تعريؼ النشاطات المذككرة في المادة  2-26أف المشرع
استيؿ النص بذكر التاجر كالصناعي كالحرفي كالمقاكؿ مف القطاع الخاص ،لمكىمة األكلى
يبدك أنو حصر األشخاص الممكف مسائمتيـ جزائيا في الجريمة محؿ الدراسة إال أنو سرعاف
ما يرجع بنا إلى القاعدة كىذا عندما عمـ النص إلى كؿ شخص طبيعي أك معنكم مف
القطاع الخاص ،ألف األشخاص المذككريف بصفاتيـ يدخمكف أيضا ضمف مفيكـ الشخص
الطبيعي أك المعنكم ،كعميو يمكف القكؿ أف األشخاص المذككريف بصفاتيـ ذكرىـ المشرع
عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ككاف األجدر بالمشرع أف يتطرؽ أكال إلى القاعدة في التجريـ
ثـ ال بأس أف يتطرؽ إلى أشخاص بصفاتيـ يشاع عمميا ككاقعيا أنيـ معنيكف أكثر مف
غيرىـ بيذا النكع مف الجرائـ كىـ:
 التاجر :حسب المادة األكلى القانكف التجارم "يعد تاج ار كؿ شخص طبيعي أك معنكميباشر عمبل تجاريا كيتخذه مينة معتادة لو ما لـ يقض القانكف بخبلؼ ذلؾ".

2

 الصناعي :ال يكجد في القانكف تعريفا لمصناعي كلكف عمى العمكـ ال يخرج في مفيكموعف ذلؾ الشخص أك العكف الذم ينشط أك يستثمر في مجاؿ الصناعة ميما كاف نكعيا
سكاء الثقيمة أك الخفيفة في كؿ القطاعات.
1
2

ػ المادة  ،26البند  ،01القانكف رقـ  06ػ  ،01المعدؿ كالمتمـ ،مرجع سابؽ.
ػ األمر رقـ  75ػ  ،59المعدؿ كالمتمـ ،مرجع سابؽ.
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 -الحرفي :يمكف تعريفو بأنو كؿ شخص طبيعي يمارس نشاطا تقميديا كما ىك محدد في

المادة  05مف القانكف المتعمؽ بالحرفي 1يثبت تأىيبل كيتكلى بنفسو مباشرة تنفيذ العمؿ الذم
يتقنو ك يتكلى إدارة نشاطو كتسييره كتحمؿ مسؤكليتو ،كفكؽ ىذا مسجؿ شخصيا في سجؿ
الصناعات التقميدية كالحرؼ ،كعرفو الفقو بأنو كؿ مف يمارس نشاطو الصناعي اليدكم
بمفرده أك يساعده في ذلؾ عدد قميؿ مف العماؿ أك االستعانة ببعض اآلالت التي يديرىا
بنفسو.

2

 المقاكؿ :لـ يعرفو أيضا المشرع كلكنو عرؼ المقاكلة في المادة  549مف القانكف المدنيكاستنادا عمى ىذا النص يمكف القكؿ أف المقاكؿ ىك كؿ شخص مؤىؿ يقكـ بصنع شيئا أك
انجاز أشغاؿ كبصفة عامة يؤدم عمبل لصالح شخص آخر ىك المتعاقد معو مقابؿ أجر.

3

أما بالنسبة لبلستدراؾ الذم أتى بو المشرع في المادة  2-26بعد أف ذكر األشخاص
السابؽ تعريفيـ كىذا عندما ذكر كؿ شخص طبيعي أك معنكم بشرط أف يككف مف القطاع
الخاص فيذا التخصيص راجع إلى ككف المشرع يستبعد تحمؿ الدكلة كالجماعات المحمية
كاألشخاص المعنكية ذات الطابع اإلدارم الخاضعة لمقانكف العاـ المسؤكلية الجزائية كما ىك

كاضح في المادة  51مكرر مف قانكف العقكبات4،ىذا بالنسبة لممتعاقد مع اإلدارة أما بالنسبة
لصفة أعكاف الييئات المذككرة في المادة  2-26أم أعكاف المصمحة المتعاقدة فإف تساؤالت
تطرح حكؿ صفتيـ كحكؿ ىذه الييئات في حد ذاتيا ما داـ المشرع قد ألغا قانكف الصفقات

رقـ  236-10كال سيما المادة  2منو كالتي عكضت بالمادة  06في قانكف الصفقات الجديد
رقـ  247-15كالتي تبدك أنيا ذكرت أشخاص عمكمية معنية بالصفقات العمكمية تختمؼ
عف األشخاص المذككريف في المادة  2-26مف قانكف الكقاية مف الفساد .كما تطرح إشكالية
أخرل تتمثؿ في متابعة ىؤالء األعكاف ،ىؿ تتابعيـ النيابة كشركاء في الجريمة أـ كفاعميف
أصمييف .مف خبلؿ نص المادة  2-26نسجؿ أف ىذه الجريمة تقكـ بأفعاؿ صادرة بصفة
عامة عف شخص طبيعي أك معنكم خاضع لمقانكف الخاص كلكف ىذا الشخص ال يمكنو أف
1

ػ القانكف رقـ  96ػ  ،01المتعمؽ بالحرفي ،مرجع سابؽ.

2

ػ حمدم باشا عمر ،القضاء التجارم ،دار ىكمة  ،الجزائر سنة  ،2002ص .17

4

ػ راجع المادة  51مكرر ،األمر رقـ  66ػ  ،156مرجع سابؽ.

3

ػ المادة  ،549األمر رقـ  75ػ  ،58معدؿ كمتمـ ،مرجع سابؽ.

126

يرتكب الفعؿ المادم بصفة منفردة بؿ يحتاج إلى شخص آخر سماه المشرع في المادة نفسيا
بعكف الييئة العمكمية أم أف المشرع لـ يقؿ مكظؼ كبالتالي ىؿ ىناؾ فرؽ بيف المكظؼ
كالعكف العمكمي ،المكظؼ تـ التطرؽ إلى مفيكمو أما العكف العمكمي فحسب الفقو فيك

مكظؼ في ىيئة عمكمية كلكف يككف صاحب سمطة كلو تأثير في صنع القرار1.كبالتالي
فالشخص المقصكد ىنا ىك رئيس أك مدير ىذه الييئة اإلدارية أك مسؤكؿ مختص بإبراـ
الصفقات العمكمية كليس أم مكظؼ فإذا تعمؽ األمر بالدكلة كمصمحة متعاقدة فإف المعني
بالمادة  2-26ىك الكزير أك أم مكظؼ سامي مختص بإبراـ الصفقات العمكمية ك قد يككف
مدير المصالح غير الممركزة عمى مستكل الكالية ،كاذا تعمؽ األمر بالجماعات اإلقميمية
كمصمحة متعاقدة فإف المعني بالمادة  2-26ىك الكالي أك رئيس المجمس الشعبي البمدم أك
نكابو أك األميف العاـ لمكالية أك البمدية أك رؤساء المصالح الفنية كرئيس مصمحة التجييزات
أك رئيس مصمحة األشغاؿ إلى غير ذلؾ مف األعكاف أصحاب المسؤكلية المخكؿ ليـ سمطة
التأثير في ق اررات الييئات اإلدارية المعنية بالتجريـ حسب المادة  2-26كالمادة  6مف قانكف
الصفقات كمعمكـ أف المكظؼ العادم ليس لو بالضركرة سمطة التأثير في الق اررات عمى
خبلؼ كما قمنا المكظؼ المسؤكؿ عف إدارة مصمحة أك مصالح معنية بإبراـ الصفقات
العمكمية أك معنية بتمبية منفعة عامة.
أما بالنسبة لمييئات المعنية بالمادة  2-26أم التي يعمؿ بيا العكف المحتمؿ تكرطو
في الجريمة محؿ الدراسة فالمبلحظ أف ىناؾ تبايف في نكعيا بالنظر إلى محتكل النص
المذككر كمحتكل المادة  6مف قانكف الصفقات رقـ  ،247-15المادة  2-26ذكرت ما يمي
الدكلة الجماعات المحمية كالمؤسسات كالييئات العمكمية الخاضعة لمقانكف العاـ ،المؤسسات
العمكمية االقتصادية المؤسسات العمكمية ذات الطابع الصناعي كالتجارم ،أما المادة  6مف
المرسكـ الرئاسي  247-15فذكرت ما يمي ،الدكلة الجماعات اإلقميمية ،المؤسسات العمكمية
ذات الطابع اإلدارم ،المؤسسات العمكمية الخاضعة لمتشريع الذم يحكـ النشاط التجارم
عندما تكمؼ بإنجاز عممية ممكلة كميا أك جزئيا بمساىمة مؤقتة أك نيائية مف الدكلة أك مف

الجماعات اإلقميمية 2،فقط ىذه األشخاص االعتبارية معنية بتطبيؽ قانكف الصفقات العمكمية
1
2

ػ عبد الحؽ دىبي ،الطاىر كركرم ،جرائـ الماؿ العاـ  ،إيديسكفت ،المممكة المغربية ،ط  ،2005 1ص .92
ػ راجع المادة  ،06المرسكـ الرئاسي رقـ  15ػ  ،247مرجع سابؽ.
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كىي تختمؼ نكعا ما عف تمؾ المذككرة في المادة  ،2-26إف المادة  06مف قانكف الصفقات
لـ تذكر باالسـ المؤسسات العمكمية االقتصادية كالمؤسسات العمكمية ذات الطابع الصناعي
كالتجارم كبالتا لي إذا كانت غير معنية بأحكاـ قانكف الصفقات العمكمية في كؿ األحكاؿ
فإنيا معنية بالتجريـ حسب المادة  2-26مف قانكف مكافحة الفساد في كؿ األحكاؿ ،في ىذا
الصدد يمكف أف نبدم بعض المبلحظات حكؿ النصيف:
المبلحظة األولى :إف سبب التبايف بيف محتكل النصيف راجع إلى حداثة المادة 06
مف قانكف الصفقات باعتباره صدر بالمرسكـ الرئاسي  247-15بتاريخ 2015-9-16
بينما المادة  2-26مف قانكف مكافحة الفساد صدر بالقانكف  01-06بتاريخ -03-08
 2006معدؿ كمتمـ بالقانكف  15-11كما أف المادة  2-26كانت متطابقة مع المادة 02
مف قانكف الصفقات العمكمية الممغى الصادر بالمرسكـ الرئاسي  236-10تاريخ
 2010/10/07كعميو فالتبايف ظير بعد إصدار قانكف الصفقات العمكمية الجديد.
المبلحظة الثانية :إف القاعدة المعمكؿ بيا في التجريـ ىي ال جريمة كال عقكبة أك

تدابير إال بنص كعميو فالمادة  2-26تطبؽ عمى المخالفيف بغض النظر عمى مضمكف
المادة  06مف قانكف الصفقات.
المبلحظة الثالثة :ىي أف المادة  08مف قانكف الصفقات  247-15تنص عمى أف

المؤسسات العمكمية الخاضعة لمتشريع الذم يحكـ النشاط التجارم عندما يككف نشاطيا غير
ممكؿ مف طرؼ الدكلة أك الجماعات المحمية أم عندما تككف غير معنية بأحكاـ قانكف
الصفقات مجبرة عمى تكييؼ إجراءاتيا في مجاؿ التعاقد مع قانكف الصفقات العمكمية،1

كبالتالي فيي معنية بالتجريـ حسب المادة  2-26ليس فقط ألف عقكدىا مكيفة مع تنظيـ
الصفقات العمكمية بؿ نظ ار لنص المادة  2-26الذم كرد عمى سبيؿ العمكـ دكف التفريؽ
بيف العم ميات الممكلة كميا أك جزئيا مف طرؼ الدكلة أك الجماعات المحمية أك تمؾ العمميات
غير الممكلة مف طرفيـ.
كفيما يخص المركز القانكني لعكف الدكلة الذم يستغؿ سمطتو عند المتابعة،أم كيفية
متابعة األعكاف التابعيف لؤلشخاص االعتبارية المذككرة في المادة  2-26ىؿ تتابعيـ النيابة
العامة كفاعميف أصمييف أـ شركاء في جريمة االستفادة مف سمطة كتأثير أعكاف الييئات
1

ػ راجع المادة  ،08مرسكـ رئاسي رقـ  15ػ  ،247مرجع سابؽ.
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العمكمية التي قمنا أنيا ال تتحقؽ بمجرد مناكرات أشخاص طبيعية أك معنكية خاضعة لمقانكف
الخاص بؿ حتى تككف ىذه الجريمة مكتممة يجب أف يتدخؿ عكف الدكلة مستعمبل سمطتو
لمتأثير في الصفقة حسبما ذكرتو المادة  ،2-26بالرجكع إلى األحكاـ العامة في قانكف
العقكبات ال سيما المادة  41ك 42منو 1عمى التكالي نسجؿ أنو بالنسبة لمفاعؿ األصمي ىك
كؿ مف ساىـ مساىمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أك حرض عمى ذلؾ ،كالشريؾ ىك مف لـ
يشترؾ اشتراكا مباش ار كلكنو ساع د أك عاكف الفاعؿ عمى ارتكاب األفعاؿ التحضيرية أك
المسيمة أك المنفذة ليا مع عممو بذلؾ ،كعمى ضكء ىاذيف النصيف نتساءؿ عف التكييؼ
الذم ينطبؽ عمى أعكاف الدكلة إعماال لنص المادة  2-26المذككرة.لترجيح إحدل الفرضيتيف
يجدر بنا المركر إلى تحميؿ الركف المادم أك النشاط اإلجرامي لجريمة االستفادة مف سمطة
كتأثير أعكاف الييئات العمكمية ،يمكف القكؿ عمى العمكـ ما دمنا لف نخض بعد في الركف
المادم أف النشاط اإلجرامي ليذه الجريمة ىك قياـ شخص طبيعي أك معنكم خاضع لمقانكف
الخاص بإبراـ صفقة مع احد الييئات المذككرة في المادة  2-26لمزيادة في ربحو بطريقة
مخالفة لمقانكف عف طريؽ الزيادة في األسعار التي يطبقيا عادة مع زبائنو أك يقكـ بالغش في
نكعية المكاد أك الخدمات التي يقدميا عادة أك يقكـ بتعديؿ آجاؿ التسميـ أك التعييف لممكاد
كالخدمات محؿ الصفقة ،كيقكـ بيذه األفعاؿ مستغبل سمطة كنفكذ أعكاف الييئات العمكمية
المتعاقد معيا ،فالنشاط اإلجرامي يبادر بو الشخص الطبيعي أك المعنكم الخاضع لمقانكف
الخاص أما دكر عكف الدكلة فيك تسييؿ ىذه الميمة مستعمبل سمطتو كنفكذه داخؿ الييئة
التي يعمؿ بيا كالنتيجة ىي الزيادة في ربح الشخص المتعاقد معو ،كقد يناؿ عكف الدكلة
نظير ذلؾ نصيب مف ىذا الربح غير المشركع أك المزية المخالفة لمقانكف سكاء ماديا أك

معنكيا 2.كعميو يمكف القكؿ أف النيابة العامة تتابع المتعاقد معو الشخص الطبيعي اك
المعنكم الخاص كفاعؿ أصمي عمبل بنص المادة  41مف قانكف العقكبات ،كتتابع عكف
الدكلة بصفتو شريكا عمبل بنص المادة  42مف قانكف العقكبات.
ثانيا :النشاط اإلجرامي لجريمة االستفادة من سمطة وتأثير أعوان الييئات العمومية
يقكـ الركف المادم لجريمة االستفادة مف سمطة كتأثير أعكاف الييئات العمكمية بنشاط
1
2

ػ المادة 41ك  ،42األمر رقـ  66ػ  ،156مرجع سابؽ.
ػ أحمد عبد المطيؼ  ،جرائـ األمكاؿ العامة ،دار النيضة المصرية ،القاىرة  ،2002ص .431
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مزدكج ،األكؿ صادر عف الشخص الطبيعي أك المعنكم المتعاقد معو كالثاني صادر عف
عكف الدكلة يستغؿ كظيفتو لمخالفة االتفاؽ الحاصؿ بيف الطرؼ األكؿ كالمصمحة المتعاقدة
مع اإلشارة إلى أف نطاؽ الركف المادم ليذه الجريمة يشمؿ العقد اإلدارم كالصفقة كالممحؽ.
قبؿ التفصيؿ في النشاط اإلجرامي لكؿ مف الطرفيف ،يجدر بنا الرجكع أكال إلى
صياغة البند الثاني مف المادة  26محؿ الدراسة كالتي تبدك غامضة كفييا لبس بالمقارنة مف
النص بالفرنسية بالنسبة لمبعض ،فالنص كرد كما يمي "كؿ تاجر ....مف أجؿ الزيادة في
األسعار التي يطبقكنيا عادة ...التعديؿ لصالحيـ في نكعية المكاد أك الخدمات ،"...المبس

حسب ىذا ال أرم 1كارد في عبارات يطبقكنيا كعبارة لصالحيـ التي كرد بصيغة الجمع،
كيعتقدكف بأف الصحيح ىك كركدىا بصيغة المفرد أم يطبقيا كلصالحو مستدليف بأف "الياء"
تعكد عمى التاجر أك الصناعي أك الحرفي ،كالكاقع أف الفقرة  2مف المادة  26ذكرت عدت
أشخاص ىـ التاجر كالصناعي كالحرفي كغيرىـ كبالتالي طبيعي جدا أف يقكؿ المشرع
يطبقكنيا كلمصالحيـ فالياء تعكد عمى الجماعة أم كؿ األشخاص المذككريف في بداية
الفقرة ،كبالتالي نعتقد أف نص الفقرة  2محؿ الدراسة ال لبس فيو ،أما بالنسبة لمنشاط
اإلجرامي المشكؿ لمركف المادم ليذه الجريمة فيك مركب بيف نشاط الشخص المتعاقد معو
كنشاط عكف الدكلة الذم يحصؿ بعد إبراـ العقد أك الصفقة كأثناء التنفيذ عكس جريمة إبراـ
صفقة مخالفة لمتشريع التي يككف النشاط اإلجرامي فييا عند إبراـ العقد أك الصفقة أك قبمو.
تتقاطع مصمحة الشخص الطبيعي أك المعنكم المتعاقد مع المصمحة المتعاقدة مع
عكف الدكلة حيث يستغؿ ىذا التاجر أك الصناعي أك غيره مف األشخاص الصفقة العمكمية
لمزيادة في األسعار كالغش في نكعية السمع كالخدمات المقدمة بتكاطؤ مع ىذا العكف الذم
يستعمؿ سمطتو داخؿ الييئة العمكمية لمتأثير عمى المصمحة المتعاقدة لتمرير األسعار التي
يفرض يا المتعاقد معو أك قبكؿ السمع كالخدمات المقدمة مف طرفو كلك كانت مخالفة لمشركط
المحدد في دفتر الشركط .كعميو نحدد النشاط اإلجرامي لكؿ مف المتعاقد معو كعكف الدكلة
كما يمي:
 ) 1النشاط اإلجرامي بالنسبة لممتعاقد معو:
عمى خبلؼ ما يعتقد البعض في أف ىذا المتعاقد معو سكاء كاف شخص طبيعي
1
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أك معنكم يقكـ بدكر سمبي في ىذه الجريمة 1إال أننا نرل أنو يقكـ بدكر إيجابي يتمثؿ في
رفع أسعار السمع أك الخدمات التي يكردىا لممصمحة المتعاقدة كىذا بالمقارنة مع األسعار
التي يتعامؿ بيا في العادة ،أك يقكـ بتقديـ سمع كخدمات بنكعية رديئة لممصمحة
المتعاقدة ،أك يقكـ بتعديؿ آجاؿ تسميـ ىذه البضاعة كالخدمات بشكؿ يخدـ مصمحتو كيضر
بمصمحة المصمحة المتعاقدة ،مع العمـ أف دفتر الشركط المكافؽ عميو يفرض عميو تقديـ سمع
كخدمات بنكعية معينة.كيبقى اإلشكاؿ مطركح في عبارة "األسعار التي يطبقكنيا عادة"
فالصياغة تكحي إلى أف ىناؾ أسعا ار محددة مسبقا مف طرؼ ىذا التاجر أك غيره مف
التعاقديف يقكـ برفعيا بمناسبة تنفيذ ىذه الصفقة ،كىذا الكضع يصدؽ في حالة اتفاؽ

المتعاقد مع المصمحة المتعاقدة عمى نكعية السمع كالخدمات 2دكف تحديد الثمف بدقة حيث
يتـ االتفاؽ مثبل عمى الحد األدنى كالحد األقصى أك يتـ االتفاؽ عمى السمع كالخدمات
تاركيف الثمف لمسكؽ فيغتنـ المتعاقد معو ىذه الصيغة لمرفع مف الثمف إلى أقصى حد مكبدا
المصمحة المتعاقدة خسارة كبيرة.
 )2النشاط اإلجرامي بالنسبة لعون الدولة:
كرد في القفرة  2المادة  26أف المتعاقد معو يستفيد مف سمطتو كتأثير أعكاف الييئات
المذككرة ،ك كركد حرؼ "أك" بيف السمطة كالتأثير يعني أف كؿ منيما ػ السمطة أك التأثيرػ
تصرؼ مستقمة عف اآلخر أم يمكف أف يستفيد ىذا المتعاقد مف سمطة عكف الدكلة أك يستفيد

مف تأثيره داخؿ المصمحة المتعاقدة 3كما يمي:
أ ـ االستفادة من سمطة عون الدولة:

يجب أف يككف ىذا العكف صاحب سمطة داخؿ المصمحة المتعاقدة كىك الكضع
الشائع كأف يككف مدير ىيئة عمكمية أك رئيس المجمس الشعبي البمدم ،كقد ال يككف ىذا
العكف صاحب سمطة داخؿ المصمحة المتعاقدة كلكنو مسؤكؿ عمى ىيئة أك جية أعمى مف
المصمحة المتعاقدة كأف يمارس الكالي سمطتو عمى أحد الييئات التابعة لو بصفتيا مصمحة
متعاقد ،كفي ىذه الحالة تشمؿ المسائمة كؿ مف صاحب السمطة أم رئيس اإلدارة كالمرؤكس
1
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الذم خضع ليذه السمطة الممارسة بطريقة مخالفة لمقانكف .
ب ـ االستفادة من تأثير عون الدولة:
ال يشترط ىنا أف يككف عكف الدكلة صاحب سمطة بؿ يكفي تأثيره في ق اررات
المصمحة المتعاقدة فيما يخص الصفقة التي يتحايؿ فييا المتعاقد معو في السعر أك في
نكعية السمع أك الخدمات المكردة لممصمحة المتعاقدة ،كيجب أف يشغؿ ىذا العكف كظيفة
ميمة كلو تأثي ر في صناعة القرار ،كأف يككف مكظؼ في المصالح التقنية لمبمدية أك مديرية
التعمير كالبناء ،أك يككف تقني أك ميندس مكمؼ بمتابعة األشغاؿ التي ينجزىا المتعاقد معو
الذم يغش في مكاد البناء المستعممة في األشغاؿ كيقكـ ىذا التقني أك الميندس بإعداد تقرير
عف سير األشغاؿ يدكف فيو خبلفا لمحقيقة أف المقاكؿ القائـ باألشغاؿ يستعمؿ مكاد بناء ذات
جكدة عالية كفؽ دفتر الشركط كالنتيجة تكبد المصمحة المتعاقدة خسائر فادحة كتحقيؽ القائـ
باألشغاؿ فكائد كبيرة.
ج ػ الغرض من استغبلل سمطة وتأثير عون الدولة:
بالنسبة لممتعاقد معو حددت المادة  2-26الغرض مف استعماؿ سمطة كتأثير عكف
الدكلة لمزيادة في األسعار التي يطبقيا عادة أك التعديؿ في نكعية المكاد أك الخدمات
المكردة ،أك التعديؿ في أجؿ التسميـ أك التمكيف ،فنية المخالؼ تتجو لتحقيؽ كاحدة أك أكثر
مف ىذه األىداؼ بطريقة غير مشركعة لمزيادة في الربح ،كبالنسبة لمعكف العمكمي سكاء
استغؿ سمطتو أك نفكذه فاف ىدفو ىك الحصكؿ عمى مقابؿ مادم أك منفعة لنفسو أك لغيره
كليذا يطمؽ بعض مف الفقو عمى ىذه األفعاؿ التي يأتييا المكظؼ بجريمة التربح.

1

ج 1ـ الزيادة في األسعار :بمكف أف يتضمف دفتر الشركط الحد األدنى كالحد

األقصى لسعر الكحدة ،كيمكف أف يحصؿ االتفاؽ عمى الشراء دكف تحديد الثمف بالمرة ،كفي
الحالتيف يحصؿ تكاطئ بيف المتعاقد معو كالعكف العمكمي عمى رفع السعر إلى حده األقصى
سكاء كفقا لدفتر الشركط أك بالنظر إلى السعر الذم يبيع بو المتعاقد معو عادة.
ج 2ـ التعديل في نوعية المواد أو الخدمات :قد يتضمف دفتر الشركط المتفؽ عميو
عمى تكريد مكاد أك خدمات بنكعية معينة سكاء ذات جكدة أك جكدة عالية ،كلكف بعد دخكؿ
1
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الصفقة حيز النفاذ يتحايؿ المتعاقد معو مستغبل سمطة أك نفكذ عكف الدكلة لممصمحة
المتعاقدة لتكريد سمع أك خدمات أقؿ جكدة كبالسعر المتفؽ عميو كىذا لمزيادة في ربحو.
ج 3ـ التعديل في آجال التسميم أو التموين :قد يتضمف دفتر الشركط عمى مكاعيد
تسميـ األشغاؿ أك الخدمات أك ميعاد التمكيف بالسمع سكاء يكميا أك أسبكعيا أك شيريا أك
غير ذلؾ كبغرض الزيادة في الربح أك لتجاكز ضائقة مالية يتحايؿ المتعاقد معو مستغبل
سمطة أك تأثير عكف الدكلة لتغيير ىذه اآلجاؿ ،كاذا كاف المتعاقد معو حقؽ منفعة شخصية
فإف المصمحة المتعاقدة تككف قد تكبدت خسارة مادية أك معنكية كبيرة.
 )3نطاق الركن المادي في جريمة االستفادة من سمطة أو تأثير أعوان الدولة:

حسب الفقرة  02مف المادة  26مف قانكف الفساد فإف نطاؽ ىذه الجريمة يشمؿ العقد
اإلدارم كالصفقة العمكمية ،فيؿ ىذا يعني أف الممحؽ غير معني بيذه الجريمة أم ىؿ
االستفادة مف سمطة أك تأثير أعكاف الدكلة يككف فقط بالنظر إلى ما تـ االتفاؽ عميو في
الصفقة أـ أنو يمكف أف نتصكر اتفاقا يحصؿ بيف المتعاقد معو كالمصمحة المتعاقدة بمكجب
ممحؽ كما تنص المادة  135كما يعادليا مف قانكف الصفقات رقـ  247-15كتـ مخالفتو
أثناء التنفيذ بتكاطئ مع عكف الدكلة .إذا كاف المجاؿ األكؿ أم الصفقة العمكمية مفركغ منو
كال إشكاؿ في ذلؾ فإف الممحؽ يمكف بدكره أف يككف مجاال لمتحايؿ بؿ إف الكاقع يثبت أف
الفساد غالبا ما يككف في الممحؽ ،بحيث يتـ االتفاؽ عمى بعض تفاصيؿ الصفقة أك
مكمبلتيا ثـ يحصؿ تدليس كمخالفات مف طرؼ المتعاقد معو كالعكف العمكمي كفي ىذا
الصدد يمكف أف نككف أماـ فرضيتيف :
أ ـ الفرضية األكلى :ىي التفسير الحرفي كالضيؽ لممادة  2/26كعميو نقكؿ أف نطاؽ ىذه
الجريمة ىك فقط العقد اإلدارم كالصفقة العمكمية دكف الممحؽ الذم لـ يذكر صراحة
بالمقارنة مع الفقرة األكلى مف نفس المادة المتعمقة بجريمة منح امتيازات غير مبررة لمغير
أيف ذكر المشرع صراحة الممحؽ كمجاؿ ليذه الجريمة ،السؤاؿ المطركح ىؿ األمر مقصكد
كبالتالي تككف ىذه الفرضية سميمة أـ أف األمر يتعمؽ بسيك كقع فيو المشرع أك حتى تجنب
التكرار كفي ىذه الحالة تككف الفرضية غير سميمة تستدعي البحث.
ب ـ الفرضية الثانية :ىي القكؿ بأف المادة  136مف قانكف الصفقات رقـ 247-15
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تنص عمى أف الممحؽ كثيقة تعاقدية تابعة لمصفقة 1كبالتالي النص عمى الصفقة كمجاؿ
لمركف المادم لمجريمة محؿ الدراسة يغني عف ذكر الممحؽ صراحة في صمب المادة 2-26
كعميو يتكسع نطاؽ ىذه الجريمة إلى الممحؽ دكف النص عميو.
كلترجيح إحدل الفرضيتيف يبدك أف التفسير الثاني سميـ كمنطقي كأكثر كاقعية ألف الفساد
في الصفقات العمكمية غالبا ما يككف نطاقو الممحؽ ،كبالتالي إقصاء ىذا األخير مف نطاؽ
جريمة استغبلؿ النفكذ يعني تشجيع الفساد كطريقة إلفبلت العديد مف المجرميف مف المسائمة
الجزائية مع العمـ أف القانكف رقـ 06ػ 01كجد لمكقاية مف الفساد كمكافحتو فكيؼ نكافح ىذه
الظاىرة إذا سممنا بالفرضية األكلى مع العمـ أنيا مؤسسة أيضا باالعتماد عمى مبدأ شرعية
التجريـ.
الفرع الثاني :الركن المعنوي وقمع الجريمة
ال تقكـ الجريمة إال بتكافر الركف المعنكم الى جانب الركف المادم السابؽ دراستو ككذا
الركف الشرعي كما يعبر عميو فقيا كالمتمثؿ في النص المجرـ ليذه األفعاؿ في قانكف
مكافحة الفساد كالكقاية منو ،أما بالنسبة لمعقكبة المقررة لمرتكب ىذه الجريمة فيي نفسيا
المقررة لمقترؼ جريمة المحاباة.
أوال :القصد الجنائي لجريمة االستفادة من سمطة وتأثير أعوان الييئات العمومية
يقكـ الركف المعنكم لجريمة االستفادة مف سمطة أك تأثير األعكاف العمكمييف بغرض
الحصكؿ عمى امتيازات غير مبررة عمى القصد الجنائي العاـ كالقصد الجنائي الخاص،

كبالتالي تكصؼ مثؿ ىذه الجريمة بالقصدية  ،2حسب المادة  26دائما يتمثؿ القصد
الجنائي العاـ في اتجاه إرادة الجاني إلى االستفادة مف سمطتو أك تأثير العكف العمكمي كىك

عالـ بنفكذه داخؿ المصمحة المتعاقدة ،3فالمتعاقد معو لف يغامر برفع األسعار أك تغيير
نكعية السمع كالخ دمات أك تعديؿ آجاؿ التسميـ أك التمكيف لكال عبلقتو بيذا العكف العمكمي
كتأكده بإمكانية االستفادة مف نفكذه داخؿ المصمحة المتعاقدة ،كيتمثؿ القصد الجنائي
الخاص في اتجاه إرادة الجاني إلى الحصكؿ عمى امتيازات مادية كىك يعمـ أنيا غير
1
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مشركعة ال يستحقيا ،كبالتالي فالسبب الدافع إلى االستفادة مف سمطة أك تأثير العكف
العمكمي ىك الحصكؿ عمى فكائد كامتيازات غير مبررة جراء الرفع مف األسعار كتغيير نكعية
السمع كالخدمات المكردة أك المستعممة في األشغاؿ ككذا التعديؿ في آجاؿ التسميـ كالتمكيف.
عمى القاضي الناظر في الممؼ أف يبيف في حكمو القصد الجنائي العاـ كالخاص ،كأف
يبيف المخالفة كالتدليس الذم كقع مف المتعاقد معو سكاء كاف ذلؾ برفع الثمف أك تغيير نكعية
السمع كالخدمات أك غيره كما يبيف تأثير العكف العمكمي في ق اررات المصمحة المتعاقدة،
بالنسبة لمقصد الجنائي الكاجب تكافره في العكف العمكمي ىك أيضا عاـ كخاص ،ما داـ
متابع كشريؾ في نفس الممؼ فبككف ىذا العكف عمى عمـ باتجاه إرادة المتعاقد معو إلى
االستفادة مف سمطتو أك تأثيره داخؿ المصمحة المتعاقدة ،كمف جانبو يقكـ بكؿ حرية بيذا
الدكر المؤثر حتى يستفيد المتعاقد معو مف امتيازات ىك يعمـ العمـ اليقيف أنيا غير مبررة،
كال يشترط ىنا حصكلو عمى مقابؿ مادم أك معنكم كال يشترط أيضا أف يمحؽ بالمصمحة

المتعاقدة خسارة مقدرة بنسبة معينة 1،كعمى القاضي أف يبيف أيضا في حكمو الدكر الذم قاـ
بو العكف العمكمي كاتجاه إرادتو إلى ىذا الفعؿ.
ثانيا :قمع الجريمة
يطبؽ عمى جريمة االستفادة مف سمطة أك تأثير األعكاف العمكمييف نفس األحكاـ المقررة
لجريمة منح امتيازات غير مبررة لمغير ،كعميو يعاقب الشخص الطبيعي سكاء تاجر أك
صناعي أك حرفي أك مقاكؿ خاضع لمقانكف الخاص المتابع بيذه الجنحة كفاعؿ أصمي طبقا
لنص المادة  2-26بالحبس مف سنتيف( )2إلى عشر( )10سنكات كبغرامة مف
200.000دج إلى 1.000.000دج ،كنسجؿ نفس المبلحظة التي أبديتيا عند معالجة
جريمة منح امتيازات غير مبررة لمغير كالمتعمقة بالحد األقصى ليذه الجريمة كالتي جعميا
المشرع  10سنكات حبس فرغـ ككنيا جنحة إال أف المشرع شدد في عقكبتيا كىذا مف قبؿ
الكقاية مف الفساد كمكافحتو خاصة إذا تعمؽ األمر بقطاع حساس ىك الصفقات العمكمية
الطريقة المثمى في صرؼ الماؿ العاـ ،أكثر مف ىذا أجازت المادة  50مف قانكف الكقاية مف
1
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ميما كانت طبيعتو ضركرم لقياـ الركف المادم ليذه الجريمة ،أنظر في ىذا الباب أحمد عبد المطيؼ ،المرجع السابؽ ،ص
.441
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الفساد كمكافحتو معاقبة الجاني بعقكبة تكميمية حسب المادة  09مف قانكف العقكبات.

1

أما إذا كاف المتابع بيذه الجنحة شخص معنكم فاف العقكبة المقررة لو حسب المادة 53
مف قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو محددة في المادة 18مكرر مف قانكف العقكبات كتتمثؿ
في الغرامة المالية كعقكبة أصمية تساكم مرة إلى خمس مرات الحد األقصى لمغرامة المقررة
لمشخص الطبيعي ،كما داـ الحد األقصى لمغرامة حسب نص المادة  2-26ىي
 1.000.000دج فالعقكبة تككف مف  1.000.000دج إلى  5.000.000دج ،باإلضافة
إلى عقكبات تكميمية أخرل كاحدة أك أكثر ،حؿ الشخص المعنكم ،غمؽ المؤسسة أك فرع مف
فركعيا لمدة ال تتجاكز خمس ( )5سنكات كىي العقكبة المثمى لممداف بالجريمة محؿ
الدراسة ،المنع مف مزاكلة نشاط أك عدة أنشطة مينية أك اجتماعية بشكؿ مباشر أك غير
مباشر نيائيا أك لمدة ال تتجاكز خمس( )5سنكات ،مصادرة الشيء الذم استعمؿ في ارتكاب
الجريمة أك نتج عنيا ،نشر كتعميؽ حكـ اإلدانة ،الكضع تحت الحراسة القضائية لمدة ال
تتجاكز خمس ( )5سنكات ،كتنصب الحراسة عمى ممارسة النشاط الذم أدل إلى الجريمة أك
الذم ارتكبت الجريمة بمناسبتو.

2

أما بالنسبة لعكف الدكلة المتكرط مع الشخص الطبيعي أك المعنكم الخاضع لمقانكف
الخاص المتعاقد معو ،فيمكف متابعتو كما قمنا كشريؾ عمبل بنص المادة  42مف قانكف
العقكبات ،كحسب المادة  44منو يعاقب بنفس العقكبة المقررة لمفاعؿ األصمي أم الحبس

كالغرامة3،كنسجؿ ىنا مبلحظة أخرل حكؿ العقكبة المقررة لمفاعؿ األصمي كالشريؾ ،أف
القاضي يحكـ عمى المداف بالحبس كالغرامة معا كعقكبتيف أصميتيف كىذا يستشؼ مف
صياغة المادة  26مف قانكف الفساد التي ربطت بيف العقكبتيف بحرؼ الكاك الذم يفيد الجمع
بيف العقكبتيف.

4

كما نشير إلى أنو يطبؽ عمى ىذه الجنحة نفس األحكاـ المطبقة عمى جنحة منح
امتيازات غير مبررة لمغير فيما يخص كقؼ تنفيذ العقكبة عمبل بنص المادة  592ؽ إ ج،
1

ػ المادة  ،09األمر رقـ  66ػ  ،156المعدؿ ك المتمـ بالقانكف رقـ  06ػ  ،23المؤرخ في  ،2006/12/20ج ر ،عدد

 ،84الصادر بتاريخ .2006/12/24

2

ػ المادة  18مكرر ،األمر رقـ  66ػ  ،156المعدؿ كالمتمـ ،مرجع سابؽ.

4

ػ نفس المبلحظة نسجميا عمى العقكبة المقررة لمقترؼ جريمة منح إمتيازات غير مبررة لمغير.

3

ػ المادة  42ك  ،44األمر نفسو.
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ككذلؾ فيما يخص األفعاؿ المبررة حسب المادة  39ك 40مف قانكف العقكبات ككذلؾ فيما
يخص المحاكلة أك الشركع ،كلك أنو في ىذه النقطة نسجؿ أف نص المادة  128مكرر مف

قانكف العقكبات الممغاة 1كالتي عكضت بالمادة  26مف قانكف الفساد كانت تنص في فقرتيا
األخيرة عمى المعاقبة عمى الشركع في جنحة االستفادة مف سمطة أك تأثير األعكاف
العمكمييف ،كلكف ىذه الفقرة سقطة في المادة  26مف قانكف الفساد ،كعميو نقكؿ أنو ال
مسؤكلية عمى الشركع في ىذه الجريمة ،يمكف فقط أف يتعرض ىذا العكف إلى المسائمة
التأديبية ،كحكؿ تقادـ الجريمة كالعقكبة نطبؽ نفس األحكاـ المطبقة عمى جنحة منح امتيازات
غير مبررة لمغير حسب المادة  54مف قانكف الفساد.
المطمب الثالث :جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية

الرشكة أك كما يعبر عمييا آخركف بجريمة قبض عمكالت مف الصفقات العمكمية أصبحت

ظاىرة في المجتمع كفي اإلدارة العمكمية ألغمب الدكؿ كبشكؿ الفت 2،كىي مف أخطر جرائـ
الفساد كنظ ار لذلؾ شدد المشرع عقكبتيا حتى أصبحت تضاىي عقكبة الجناية رغـ تكييفيا
جنحة ،كفي مجاؿ الصفقات العمكمية أفرد ليا المشرع نص خاص ىك المادة  27مف
القانكف رقـ  01-06المتعمؽ بالفساد إلى جانب نص المادة  25الذم يجرـ الرشكة بصفة
عامة كفي كؿ المجاالت كالمادة  40مف نفس القانكف التي تجرـ الرشكة في القطاع الخاص،
كنظ ار لخطكرة ىذه الجريمة انخرط البنؾ الدكلي في محاربة ىذه الجريمة الظاىرة كىذا سكاء
عمى مستكل البحث في تأصيؿ ىذه الجريمة كأسباب ارتكابيا أك عمى مستكل آليات كطرؽ
محاربتيا كالكقاية منيا.

3

كلئلحاطة ب كؿ جكانب جريمة الرشكة في مجاؿ الصفقات العمكمية يستحسف التطرؽ إلى
ما يسمى بأنظمة الرشكة أم نظاـ كحدة الرشكة كنظاـ ثنائية الرشكة حتى نتمكف مف تحديد
مكقؼ المشرع الجزائرم منيما ككذا أركاف الجريمة كقمعيا.
1

ػ الفقرة  ،02مف المادة  128مكرر" كيعاقب عمى الشركع في ارتكاب الجنح المشار إلييا في ىذه المادة بالعقكبات ذاتيا

المقررة لمجريمة التامة.

2

ػ سعيد بايش ،ظاىرة الرشكة في اإلدارة العمكمية  ،رسالة لنيؿ دبمكـ الدراسات العميا المعمقة  ،جامعة الحسف الثاني كمية

العمكـ القانكنية كاالقتصادية كاالجتماعية ،عيف الشؽ ،الدار البيضاء ،المممكة المغربية  ،2003 _2002ص.11
Jean_ jacques verdeaux,op_cit,p 129
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3

الفرع األول :أنظمة جريمة الرشوة بصفة عامة وموقع جريمة الرشوة المرتبطة
بالصفقات العمومية في التشريع الجزائري

لـ يعرؼ المشرع الجزائرم جريمة الرشكة سكاء في نصكص قانكف العقكبات الممغاة ،أك

في القانكف رقـ  ،01-06كعميو سكؼ نعرض بعض التعاريؼ لفقياء قانكف العقكبات ،ىناؾ
عدة تعاريؼ لجريمة الرشكة كجميعيا تتقاسـ بعض المفاىيـ كلكف بمصطمحات مغايرة ،كال
يختمؼ مفيكـ الرشكة في الصفقات العمكمية عف الرشكة بصفة عامة إال في المجاؿ الذم
بمناسبتو تمنح الرشكة لممكظؼ أك يقبضيا أك يطمبيا كىك إبراـ صفقة عمكمية أك ممحؽ.
حسب األستاذ جندم عبد المالؾ نقبل عف األستاذ جارك "الرشكة بمعناىا العاـ ىي اتفاؽ بيف
شخصيف يعرض أحدىما عمى اآلخر جعبل أك فائدة ما فيقبميا ألداء عمؿ أك االمتناع عف

عمؿ يدخؿ في كظيفتو أك مأمكريتو" 1،كعرفيا آخر بأنيا "جريمة مف جرائـ المكظؼ العاـ
ضد اإلدارة العامة كىي قد تأخذ صكرة الرشكة السمبية أك اإليجابية" 2.أما بالنسبة لؤلنظمة

المعالجة لجريمة الرشكة فيي نظاـ كحدة الرشكة كنظاـ ثنائية الرشكة.
أوال :أنظمة الرشوة بصفة عامة حسب الفقو والتشريع المقارن
لتجريـ فعؿ الرشكة ىناؾ نظاماف يعتمد المشرع عمى أحدىما أك كبلىما لتنظيـ جريمة
الرشكة ،كىما نظاـ كحدة الرشكة كنظاـ ثنائية الرشكة.

3

 )1نظام وحدة الرشوة:
حسب ىذا النظاـ الرشكة جريمة كاحدة يقترفيا المكظؼ العاـ الذم يتخذ كظيفتو كسيمة
لكسب الماؿ أك غيره مف المنافع بطريقة غير مشركعة ،كعميو فيك فاعؿ أصمي ما داـ
القصد مف الجريمة ىك المتاجرة بسمطة كظيفتو ،أما مقابمو فيصطمح عميو بالراشي ما داـ ىك
مف يدفع الرشكة ،كيكيؼ مركزه في الجريمة بالمساىـ كال يمكف أف نتصكر أف جريمة الرشكة
تقكـ عمى شخص كاحد ،دائما ىناؾ راشي كمرتشي كىذا باعتبار ىذا النكع مف الجرائـ
يصنؼ في خانة الجرائـ ذات الفاعؿ المتعدد ،كنظ ار لذلؾ كفي غياب نص المشرع صراحة
1
2

ػ جندم عبد المالؾ ،المكسكعة الجنائية ،الجزء الرابع (رشكة  ،ظركؼ الجريمة) ،دكف الناشر ،طبعة  ،2008ص.4
ػ عبلء زكي ،جرائـ االعتداء عمى الدكلة (جرائـ القسـ الخاص في قانكف العقكبات) ،المؤسسة الحديثة لمكتاب ،لبناف،

ط ،1سنة  ،2004ص .9

3

ػ راجع في ىذا الباب عمى سبؿ المثاؿ ال الحصر ،عبد اهلل سميماف ،مرجع سابؽ ،ص  62كما بعدىا ،فادية قاسـ

بيضكف ،مرجع سابؽ ،ص ص  ،34 -32عبلء زكي ،مرجع سابؽ ،ص ص .11 -9
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عمى معاقبة شركع راشي المكظؼ إال إذا اقترف ذلؾ مع رفض المكظؼ أخذ الرشكة كقاـ
بالتبميغ.
 )2نظام ثنائية الرشوة:
عمى خبلؼ النظاـ األكؿ حسب نظاـ ثنائية الرشكة ىناؾ جريمتيف كاحدة يقترفيا
المكظؼ كالثانية يقترفيا شخص طبيعي أك معنكم صاحب مصمحة ككبلىما فاعؿ أصمي،
كألف الكقائع كاحدة تككف المتابعة في ممؼ كاحد في أغمب األحياف ،كمف الناحية المكضكعية
ال يمكف أف نتصكر تكرط المكظؼ في جريمة رشكة إذا لـ يكف ىناؾ شخص آخر متكرط
معو كراشي كعميو فإف المشرعيف الذيف ينظمكف جريمة الرشكة باالعتماد عمى ىذا النظاـ
يفرقكف بيف جريمتيف ،الجريمة األكلى تكصؼ بالسمبية ،يرتكبيا المكظؼ يصطمح عمييا
الرشكة السمبية ،الجريمة الثانية تكصؼ باإليجابية يرتكبيا شخص طبيعي أك معنكم صاحب
مصمحة كيصطمح عمييا بالرشكة اإليجابية.
أـ الجريمة السمبية :يقترفيا المكظؼ كيصطمح عمييا بجريمة المرتشي أك االرتشاء،

تتحقؽ عندما يطمب المكظؼ مقاببل عف خدماتو أك يقبؿ عطاء أك كعدا مف الغير يكصؼ
بالراشي كعميو لتحقؽ الجريمة السمبية يقتضي كجكبا كجكد مكظؼ في المعاممة حتى كلك
رفض صاحب المصمحة التكرط معو في ىذه الجريمة.

1

ب ـ الجريمة اإليجابية :يقترفيا صاحب المصمحة أم الراشي الذم يغرم المكظؼ بالماؿ

أك بخدمة أك مصمحة معينة مقابؿ خدمات معينة متصمة بكظيفة المكظؼ العاـ سكاء بنفسو
أك بكاسطة غيره ،كيستكم أف يسمـ أك يعرض ىذا الشخص عمى المكظؼ مقابؿ خدماتو أك

يكتفي بمجرد تقديـ كعدا بتسميـ مقابؿ 2،كنفس المبلحظة السابقة تنطبؽ عمى ىذه الجريمة إذ
ال تتحقؽ إال بكجكد مكظؼ في مكاجية شخص صاحب مصمحة يعرض خدماتو المتصمة

بكظيفتو أك يعده بذلؾ كال ييـ ىنا قبكؿ المكظؼ أـ ال3.كاضح أف الجريمتيف مستقمتيف عف
بعضيما كال يشترط لقياـ إحداىما قياـ األخرل كجكبا إذ يمكف أف نتصكر قياـ الجريمة

السمبية أم تكرط المكظؼ كمرتشي كىذا بطمبو مقاببل عف االتجار بكظيفتو مف صاحب
1

ػ جندم عبد المالؾ ،مرجع سابؽ ،ص .6

3

ػ فادية قاسـ بيضكف ،مرجع سابؽ ،ص .35

2

ػ المرجع نفسو ،ص .6
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المصمحة الذم يرفض إعطائو شيء ،كقد يذىب إلى حد التبميغ عنو كالعكس صحيح،

1

كنظ ار لذلؾ يككف كؿ مف الراشي كالمرتشي فاعبل أصمي ،كقد يككف لكؿ منيما شركاء
مستقميف عف الطرؼ اآلخر ،كقد يتابع كؿ منيما بالشركع دكف اآلخر.
ثانيا ـ موقع جريمة الرشوة المرتبطة بالصفقات العمومية في التشريع الجزائري:
لئلجابة عمى ىذا التساؤؿ نقكؿ أف المشرع في تعاممو مع جريمة الرشكة بصفة عامة
يختمؼ عف تعاممو مع جريمة الرشكة في مجاؿ الصفقات العمكمية ،كنبلحظ ىذا الفرؽ سكاء
عندما كاف المشرع ينظـ جريمة الرشكة في قانكف العقكبات أك عندما ألغى كؿ النصكص
المتعمقة بالرشكة كنقميا إلى قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو الصادر سنة .2006
بالنسبة لجريمة الرشكة بصفة عامة اعتمد المشرع عمى نظاـ ثنائية الجريمة كىذا كاضح
مف خبلؿ النصكص المجرمة لفعؿ الرشكة سكاء في قانكف العقكبات المكاد 126 -126
مكرر  130 - 129حيث أفرد المشرع نص خاص لممرتشي أم المكظؼ الذم يرتكب جرـ
الرشكة حسب المادة 126عقكبات "يعد مرتشيا ،2"...كجرـ فعؿ الرشكة الصادر عف صاحب
المصمحة بمكجب المادة  129عقكبات كلك أنو لـ يستعمؿ مصطمح الراشي إال أنو جرـ
أفعاال تصدر عف شخص يتعامؿ معو المكظؼ ،كلك فرضنا جدال أف النيابة تابعة المكظؼ
بجريمة الرشكة طبقا لنص المادة  126عقكبات فإنو كفي غياب نص المادة  129عقكبات
كيؼ يتـ التعامؿ مع صاحب المصمحة الذم قاـ بارشاء ىذا المكظؼ ،كعميو كجكد نص
المادة  129عقكبات كفيؿ بتحميؿ صاحب المصمحة المسؤكلية الجزائية.ىذا الكضع انتقؿ
إلى القانكف رقـ  01-06المتعمؽ بالفساد ألف المشرع عندما ألغى النصكص السابقة في
قانكف العقكبات قاـ بنقميا إلى قانكف مكافحة الفساد فأصبحت ىي نفسيا المادة  25كلكف
المبلحظ أف المشرع جمع فييا نصييف أك حكميف ،الفقرة األكلى تعاقب الراشي الذم يعد أك
يعرض رشكة عمى مكظؼ مقابؿ االستفادة مف خدماتو ،كالفقرة الثانية تعاقب المكظؼ
المرتشي الذم يطمب أك يقبؿ رشكة مقابؿ خدمات يقدميا لصاحب المصمحة.ككذلؾ فعؿ

المشرع في المادة  28مف قانكف الفساد 3،في الفقرة األكلى يعاقب الراشي الذم يعد مكظؼ
1

ػ ػ فادية قاسـ بيضكف ،مرجع سابؽ ،ص .34

3

ػ القانكف رقـ  06ػ  ، 01مرجع سابؽ.

2

ػ راجع المادة  ،126األمر رقـ  ،156 -66الممغاة بالقانكف رقـ  ،01-06مرجع سابؽ.
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أجنبي أك مكظؼ مف منظمة دكلية عمكمية بمزية غير مستحقة أك يعرض عميو أك يمنحو
ذلؾ مقابؿ الحصكؿ عمى خدماتو كىذا لمحصكؿ عمى امتيازات غير مستحقة في مجاؿ
التجارة الدكلية ،كفي الفقرة الثانية يعاقب المكظؼ األجنبي أك المكظؼ في منظمة دكلية
عمكمية الذم يتعاط الرشكة كمرتشي مقابؿ خدمات يقدميا لمغير ،كلكف المشرع ىنا لـ يحدد
المجاالت التي يقدـ فييا المكظؼ خدماتو ،كعميو كبناءا عمى قاعدة ال تضييؽ أك حصر إال
بنص فإف ىذه الخدمات المقدمة مف طرؼ المكظؼ األجنبي تككف في كؿ المجاالت ذات
الصمة بكظيفتو.كنفس المنيج اعتمده المشرع في المادة  40مف قانكف الفساد التي تعاقب

عمى الرشكة في القطاع الخاص 1،في الفقرة األكلى يعاقب الشخص الراشي كفي الفقرة الثانية
يعاقب الشخص المرتشي ،كفي ىذا المجاؿ نسجؿ أف المشرع الفرنسي ك األلماني مثبل انتيج
نفس المنيج.

2

كبالنسبة لجريمة الرشكة في مجاؿ الصفقات العمكميةفحسب المادة  27مف قانكف

الفساد التي تقابؿ المادة  128مكرر 1مف قانكف العقكبات قبؿ إلغائيا 3نسجؿ أف المشرع
اعتمد عمى نظاـ كحدة الرشكة ،حيث يعاقب المكظؼ الذم يقبض أك يحاكؿ أف يقبض رشكة
مقابؿ خدمات يقدميا لممستفيد في مجاؿ الصفقات العمكمية،كبما أف المادة  27مف قانكف
الفساد ال تنص عمى معاقبة الراشي الذم يعرض أك يسمـ رشكة لممكظؼ يثكر التساؤؿ حكؿ
المادة المتابع بيا ككذا الكصؼ القانكني ليذا المستفيد أك الراشي مع العمـ أف المنطؽ ككذا
مبدأ المشركعية يستدعي أف في مكاجية المكظؼ المرتشي ىناؾ حتما شخص سمـ لو أك
كعده برشكة يكصؼ بالراشي كاال لما قامت جريمة الرشكة  ،كالجكاب عمى ىذا التساؤؿ
يحتمؿ فرضيف:
ػ الفرضية األكلى :متابعة صاحب المصمحة كفقا لنص المادة  1/25مف قانكف الفساد
كىذا بصفتو فاعؿ أصمي في جريمة إرشاء مكظؼ مقابؿ االستفادة مف خدماتو المتمثمة في
القياـ بعمؿ أك االمتناع عف عمؿ يختص بو مع العمـ أف المادة  25ال تحدد المجاؿ الذم
بمناسبتو تمنح الرشكة لممكظؼ ،فعمكـ النص يكحي أنو يمكف أف يككف مجاؿ الرشكة ىك
1

ػ القانكف رقـ  ،01-06مرجع سابؽ.

3

ػ المبلحظ أف المشرع في المادة  ،128مكرر 1مف قانكف العقكبات لـ يكف ينص صراحة عمى صفة المكظؼ كمرتشي.

2

ػ فادية قاسـ بيضكف ،مرجع سابؽ ،ص .34
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الصفقات العمكمية أك غيره مف المجاالت كالنشاطات ،كما أف كضكح نص المادة  27يدعـ
ىذه الفرضية فالمادة تعاقب فقط المكظؼ دكف اإلشارة إلى مقابمو الذم سمـ لو الرشكة أك
يعده بيا ،أكثر مف ىذا العقكبة المقررة لممكظؼ المرتشي حسب المادة  27ىي أشد مف
العقكبة المقررة لمراشي حسب المادة  ،25حيث تعاقب األكلى الجاني بالحبس مف عشرة
( )10سنكات حبس إلى عشريف ( )20سنة كغرامة مف 1.000.000دج إلى 2.000.000
دج بينما تعاقب المادة  25الجاني بالحبس مف سنتيف ()2حبس إلى عشر( )10سنكات
كبغرامة مف  2000.000دج إلى 1.000.000دج كعميو يمكف لممتيـ أف يتمسؾ بنص
المادة  25بدؿ المادة  27بناءا عمى قاعدة القانكف األصمح لممتيـ 1كاألصمح لو بطبيعة
الحاؿ ىي المادة  25مف قانكف الفساد.
ػ الفرضية الثانية :متابعة صاحب المصمحة أك الراشي كشريؾ لممكظؼ طبقا لنص
المادة  27مف قانكف الفساد كىذا مؤسس عمى أف المشرع يعاقب عمى الرشكة بأكثر مف
نص ،المادة  25تعاقب الراشي كفاعؿ أصمي بينما تعاقب المادة  27المكظؼ المرتشي
كفاعؿ أصمي.
المبلحظ أيضا كىذا ميـ أف المشرع خصص لمرشكة في مجاؿ الصفقات العمكمية
نص خاص ىك مادة  27مف القانكف رقـ 06ػ 01كجعؿ لممكظؼ المرتشي عقكبة أشد مف
العقكبة المقررة لمكظؼ آخر استمـ رشكة في مجاؿ غير الصفقات العمكمية حسب المادة 25
مف نفس القانكف كالمقصكد مف كراء تشديد العقكبة في المادة  27محاربة الرشكة التي تفشت
في مجاؿ الصفقات العمكمية كغايتيا ىي ردع المتكرطيف فييا ،لكف يبقى السؤاؿ المطركح
لماذا لـ ينص المشرع في المادة  27عمى معاقبة صاحب المصمحة الراشي كاكتفى بمعاقبة
المكظؼ العم كمي إف ىذا النيج يمكف أف يندرج في إطار نظرة جديدة لممشرع لمحاربة
ظاىرة الرشكة فالتطكر الذم حصؿ أف المكظؼ أصبح فاعبل رئيسيا في جريمة الرشكة إذ لـ
يعد يكتفي بدكره السمبي الكبلسيكي أم تمقي عركض الرشكة بؿ أصبح يقكـ بدكر إيجابي
يتمثؿ في مناكرات الغرض منيا إجبار صاحب المصمحة عمى عرض الرشكة مف خبلؿ
تعطيؿ مشاريعو عمى مستكل اإلدارة أك مف خبلؿ اإلفراط في البيركقراطية فيككف المستفيد
مضط ار لمسايرة نزكات ىذا المكظؼ فيعرض عميو الرشكة.
1

ػ المادة  ، 2األمر رقـ  ،156 -66تنص عمى ىذا المبدأ بعبارة مغايرة أم القانكف األقؿ شدة.
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كدفعا بالنقاش إلى األماـ نقكؿ أف متابعة صاحب المصمحة أك الراشي بصفتو شريكا
لممكظؼ بناءا عمى المادة  27بدؿ المادة  25مف قانكف الفساد اقرب الى المنطؽ ك تحقيقا
إلرادة المشرع المتجية إلى معاقبة المكظؼ المرتشي في مجاؿ الصفقات العمكمية بأشد
عقكبة ،ككذلؾ يناؿ صاحب المصمحة الراشي نفس المصير أم معاقبتو بعقكبة أشد كفقا
لنص المادة  27كشريؾ بدؿ المادة  25األقؿ تشددا مع العمـ أف المادة  44مف قانكف
العقكبات تقرر لمشريؾ نفس العقكبة المقررة لمفاعؿ األصمي.

1

أما فيما يخص قاعدة القانكف األصمح لممتيـ فإف المادة  02مف قانكف العقكبات ال
يمكف إعماليا في حالة المتابعة بناءا عمى نص المادة  27بدؿ المادة  25مف قانكف الفساد
لعدـ تكفر شركط ىذا المبدأ ،بؿ إف القاعدة التي يمكف إعماليا بتحفظ 2ىي قاعدة الخاص

يقيد العاـ فمعمكـ أف المادة  27تخص جريمة الرشكة في مجاؿ الصفقات العمكمية في حيف
المادة  25تخص الرشكة في كؿ المجاالت.
كعميو بيف الغرضيف يبدك أف الفرضية الثانية المتمثمة في متابعة صاحب المصمحة
الراشي كشريؾ لممكظؼ طبقا لنص المادة  27مف قانكف الفساد ىي األقرب لمصحة
كلممنطؽ القانكني السميـ كاألكثر تجسيدا إلرادة المشرع المتجية إلى محاربة الفساد بكؿ
أشكالو كطرقو في مجاؿ الصفقات العمكمية تحديدا ،كما أف مصادقة الجزائر عمى االتفاقية
الدكلية لمكافحة الفساد يفسر أيضا ىذا النيج.
كعكدا عمى بدأ فعندما قمنا أف المشرع الجزائرم انتيج نظاـ كحدة جريمة الرشكة في
مجاؿ الصفقات العمكمية أصبح الرأم الثاني أكثر انسجاما في ىذا الخصكص ،ألنو في
ظؿ

نظاـ كحدة جريمة الرشكة يعاقب المشرع بنص كاحد كبل المتكرطيف سكاء الراشي أك

المرتشي كفاعؿ أصمي أما مقابمو فتتـ متابعتو كشريؾ ،كالنيج الذم اختاره المشرع الجزائرم
لتنظيـ جريمة الرشكة في الصفقات العمكمية سبقو إليو مشرعيف آخريف كمنيـ المشرع

المصرم 3كالمشرع الفرنسي 4الذم كثي ار ما يستميـ منو مشرعنا.
1

ػ المادة  ،44األمر رقـ  ،156 -66مرجع سابؽ.

2

ػ نقكؿ بتحفظ ألف دفاع المتيـ يمكف أف يناقش المتابعة متمسكا بنص المادة  25مف القانكف رقـ  01 -06بدؿ المادة

3

ػ عبلء زكي  ،المرجع السابؽ ،ص .11

 27التي ال تنص عمى معاقبة الراشي صاحب المصمحة.

Nicolas charrel, op-cit, p57
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4

الفرع الثاني :الركن المادي لجريمة الرشوة المرتبطة بالصفقات العمومية
قبؿ التطرؽ إلى الركف المادم لجريمة الرشكة حسب المادة  27مف قانكف مكافحة الفساد
يجب اإلشارة إلى الركف المفترض المتمثؿ في صفة الجاني حيث يشترط أف يككف مكظفا
ككذا الركف المفترض الثاني الصفقة العمكمية ،كيجب اإلشارة إلى األشخاص المعنكية العامة
المعنية أيضا بيذه الجريمة ليس بصفتيا متيمة بؿ باعتبارىا أحد أطرؼ العقد اإلدارم أك
الصفقة العمكمية المشكبة بالفساد بفعؿ أحد مكظفييا.
قراءة المادة  27مف قانكف الفساد مع المادة  06مف قانكف الصفقات العمكمية رقـ -15
 247يدفعنا لبلعتقاد بأف ىناؾ تبايف في ما يخص األشخاص المعنية بأحكاـ الصفقات
العمكمية نظ ار لكركد كؿ مف المؤسسات العمكمية ذات الطابع الصناعي كالتجارم
كالمؤسسات العمكمية االقتصادية في نص المادة  27مف قانكف الفساد دكف ذكرىا في المادة
 06مف قانكف الصفقات العمكمية صراحة كالكاقع ىك غير ذلؾ فالمشرع عندما ألغا المادة
 02مف قانكف الصفقات رقـ  236 -10عكضيا بالمادة  06مف قانكف الصفقات السارم
غير في صياغة الفقرة األخيرة منيا كىذا بالنص عمى المؤسسات العمكمية الخاضعة لمتشريع
الذم يحكـ النشاط التجارم ،كمف خبلؿ ىذه الفقرة يمكف القكؿ أف المؤسسات العمكمية ذات
الطابع الصناعي كالتجارم ك المؤسسات العمكمية االقتصادية تدخؿ أيضا في مفيكـ الفقرة

األخيرة مف المادة  06المذككرة 1كفي كؿ األحكاؿ ال أثر عمى بناء المادة  27التي تمثؿ
الركف الشرعي لجريمة الرشكة في الصفقات العمكمية.
ك بالنظر إلى مضمكف المادة  27نتناكؿ النشاط اإلجرامي ليذه الجريمة كمسؤكلية
المكظؼ الذم يعدؿ عف استكماؿ النشاط اإلجرامي بمحض إرادتو كمسؤكلية الكسيط متبكعا
بالقصد مف دفع الرشكة كفيما تتمثؿ الرشكة المستممة مف طرؼ المكظؼ .
أوال  :النشاط اإلجرامي وحاالت دفع الرشوة في مجال الصفقات العمومية
قراءة المادة  27مف قانكف الفساد مع المادة  25مف نفس القانكف المتعمقة بالرشكة بصفة
عامة يتركنا نسجؿ أف ىناؾ فرؽ بيف النشاط اإلجرامي لكبل الجريمتيف ،كيظير ىذا
االختبلؼ أيضا مف خبلؿ الحاالت التي تدفع فييا الرشكة في مجاؿ الصفقات العمكمية.
اإلجرمي:
ا
1ـ النشاط
1

ػ المرسكـ الرئاسي رقـ  ،247 -15كفي المرسكـ الرئاسي رقـ  236 -10تناكليا في المادة  ،02مرجع سابؽ.
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في المادة  25تناكؿ المشرع صكرتيف مف النشاط اإلجرامي ،األكؿ يقكـ بو صاحب
المصمحة بصفتو راشي كالنشاط اإلجرامي الثاني يقكـ بو المكظؼ بصفتو مرتشي ،كفي
المادة  27تناكؿ المشرع نشاطا إجراميا كاحدا ىك ذلؾ الصادر عف المكظؼ الذم يقبض أك
يحاكؿ أف يقبض رشكة مف الغير ،ككما قمنا سابقا يبدك أف المشرع أراد أف يكاكب التطكر
الذم حصؿ في جريمة الرشكة كخاصة في مجاؿ الصفقات العمكمية حيث لـ يعد المكظؼ
ينشط بشكؿ سمبي بؿ أصبح دكره إيجابي يتمثؿ في إعاقتو لعممية التعاقد أك عممية التنفيذ
دافعا صاحب المصمحة دفعا إلى عرض الرشكة لتجنب بيركقراطية ىذا المكظؼ ،كبالتالي
أصبح ىذا األخير ىك محرؾ ىذه الجريمة في كثير مف الحاالت فإف ىك قاـ بدكره كما يجب
كدكف بيركقراطية زائدة لـ يكف صاحب المصمحة في حاجة إلى إرشائو كىذا الكبلـ يصدؽ
في حالة حصكؿ صاحب المصمحة عمى صفقة بالطرؽ القانكنية ،أما إذا كاف القصد مف
الرشكة ىك الحصكؿ عمى صفقة بصفة مخالفة لمقانكف أك كاف الغرض ىك تنفيذ الصفقة
بصفة مخالفة لبنكد الصفقة فإف الدكر اإليجابي لممكظؼ المرتشي يتقمص كيظير صاحب
المصمحة بدكر إيجابي أكثر اتساعا حيث ىك مف يغرم المكظؼ العمكمي بالرشكة.
كرجكعا إلى المادة  27يتضح لنا أف النشاط اإلجرامي لجريمة الرشكة يتجسد إما في
قبض المكظؼ لرشكة يقابميا بطبيعة الحاؿ تسميـ لمرشكة مف طرؼ الغير ،كاما محاكلة قبض
الرشكة مف طرؼ المكظؼ كلكف الفعؿ لـ يكتمؿ بسبب ال يرجع إلرادة المكظؼ كىذا بعد
محاكلة تسميـ الرشكة مف طرؼ الغير ،كالقبض أك محاكلة القبض يقتضي إما كجكد طمب
مف طرؼ المكظؼ المرتشي كىذا يقابمو قبكال مف صاحب المصمحة الراشي كاال لما قاـ
الركف المادم ،أك نككف أماـ عرض لمرشكة مف طرؼ صاحب المصمحة الراشي كىذا بعد
ضغط كتعسؼ كبيركقراطية زائدة مف طرؼ المكظؼ الذم يقبؿ استبلـ الرشكة ،كما أف
النص محؿ الدراسة لـ يتضمف إال القبض كمحاكلة القبض كلـ يتناكؿ بالتالي صراحة طمب
الرشكة أك قبكؿ تسميميا أك استبلميا كلكف المنطؽ يقتضي أف يسبؽ القبض طمبا سكاء
صراحة أك ضمنا كأف يمحؽ عرض الرشكة قبكال ،كبالتالي سكؼ نتناكؿ ما نص عميو المشرع
صراحة أك ضمنا كفقا لمتدرج المنطقي لعممية الرشكة كما يمي:
أ ـ طمب الرشوة:
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يصدر ىذا الطمب عف المكظؼ صراحة أك ضمنا 1،كاذا كاف طمب الرشكة صراحة ال
يثير أم إشكاؿ باستثناء العنصر المتعمؽ باإلثبات ما داـ المكظؼ يككف حتما حريصا عمى
أف يككف طمبو في سرية تامة فإف طمب الرشكة ضمنا أك بصكرة غير مباشرة يثير بعض
اإلشكاليات فقد يخطأ صاحب المصمحة في فيـ تصرفات المكظؼ فيعتقد أنو بطريقة عممو
أك تعاممو معو يريد الرشكة ،كما أف تجربة كذكاء كحنكة المكظؼ قد تصعب عمى صاحب
المصمحة أك حتى المحقؽ كالقاضي عمى فيـ سمكؾ كنية المكظؼ ،كما انو قد يككف الطمب
شفاىة أك كتابة بالكناية كلك أف المكظؼ مف النادر أف يستعمؿ ىذا األسمكب األخير لطمب
الرشكة ،كما يمكف أف يصدر طمب الرشكة عف شخص آخر ىك كسيط يستعممو المكظؼ
إلبعاد الشبية عف نفسو.كيجب أف نشير إلى أف الطمب كحده ال يكفي لقياـ مسؤكلية
المكظؼ الج ازئية في مجاؿ الصفقات العمكمية بؿ يحب أف يتبع ذلؾ قبض الرشكة أك
محاكلة القبض كىذا ثابت مف خبلؿ نص المادة  27مف قانكف مكافحة الفساد التي تتكمـ
عمى قبض أك محاكلة القبض عمى خبلؼ ما ىك منصكص عميو في المادة  2/25مف نفس

القانكف 2إذ يكفي الطمب أك القبكؿ لتقكـ الجريمة 3كلك أف مشرعيف آخريف يعتبركف جريمة
الرشكة قائمة في كؿ األحكاؿ بمجرد تكافر عنصر الطمب مثؿ المشرع المصرم 4.كعمى كؿ
حاؿ في الكاقع عندما يصدر طمب رشكة مف مكظؼ كيككف صاحب المصمحة رافض فكرة
الدفع كفي نفس الكقت متمسؾ بالتعاقد مع اإلدارة يقكـ بالتبميغ عف المكظؼ كعند ذلؾ يتـ
ترتيب كميف ليذا المكظؼ مف طرؼ الضبطية القضائية إلجباره عمى الخطكة الثانية أم
قبض أك محاكلة قبض الرشكة.
ب ـ عرض الرشوة:
يصدر ىذا الفعؿ عف صاحب المصمحة ماداـ المر يتعمؽ بصفقة عمكمية في
حالتيف:
ػ الحالة األكلى :ضغط مف طرؼ المكظؼ كتماطؿ في أداء ميامو حتى يعتقد صاحب
1

ػ عبلء زكي  ،مرجع سابؽ  ،ص .41

2

ػ صياغة المادة  ،2/25مف القانكف رقـ  ،01 -06تدؿ عمى ذلؾ كىذا لكجكد حرؼ "أك" بيف الطمب كالقبكؿ.

4

ػ عبلء زكي ،مرجع سابؽ ،ص .42

3

ػ عبد اهلل سميماف ،مرجع سابؽ ،ص .76
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المصمحة بأف المكظؼ يريد الرشكة فيعرض عميو ذلؾ.
ػ الحالة الثانية :ال يصدر عف المكظؼ أم سمكؾ مريب كلكف صاحب المصمحة كنظ ار
لككنو في عجمة مف أمره أك خكفا مف حدكث طارئ يبادر مف تمقاء نفسو عارضا رشكة عمى
المكظؼ.
كفي كمتا الحالتيف العرض يجب أف يقابمو قبكال مف طرؼ المكظؼ يمحقو قبضا فعميا
لمرشكة كاال لما قاـ الركف المادم ليذه الجريمة .العرض يأخذ نفس مفيكـ الطمب كلكف
بمفيكـ معاكس كبالتالي قد يككف العرض صريحا أك ضمنيا كتابة أك شفاىة بصفة شخصية
مف طرؼ صاحب المصمحة أك عف طريؽ كسيط.
ج ـ قبول الرشوة:
ىك تصرؼ إيجابي يصدر عف مكظؼ يأخذ نفس المفيكـ السابؽ أم قد يككف
صريحا أك ضمنيا ،بالكتابة أك شفاىة ،قد يصدر بصفة شخصية مف المكظؼ كقد يصدر

عف طريؽ كاسطة 1،كقد يتحقؽ القبكؿ أيضا بقبكؿ الكعد بالرشكة ميما كانت طبيعتيا
يستمميا المكظؼ الحقا 2،كالسؤاؿ المطركح ىؿ يمكف أف نتصكر قبكال لدفع الرشكة صادر

عف صاحب المصمحة يمكف ذلؾ كلكف يجب أف يسبؽ ىذا طمبا لمرشكة مف طرؼ المكظؼ
كفي ىذه الحالة ال نتكمـ عمى قبكؿ رشكة بؿ عمى قبكؿ إرشاء ،كفي كمتا الحالتيف يجب أف
يمحؽ القبكؿ كفي الغالب يككف صاد ار عف المكظؼ قبض لمرشكة مف طرفو كاال لما قاـ
الركف المادم لجريمة الرشكة.
د ـ قبض الرشوة:
القبض تتكيج لممراحؿ السابقة كىك فعؿ صادر عف مكظؼ ،كيستكم أف يككف القبض
بصفة شخصية مف المكظؼ نفسو أك عف طريؽ كسيط ،كال يعتد بعممو بأف المبمغ رشكة أـ
ال كيستكم أف يككف القبض عف طريؽ صب مبمغ الرشكة في رصيد المكظؼ أك رصيد
شخص آخر الميـ أف تثبت العبلقة بيف صب ىذا المبمغ كالمكظؼ المشتبو فيو ،كيستكم
أيضا أف يككف الرصيد مفتكحا داخؿ الكطف أك خارجو ،كبمفيكـ المخالفة يككف القبض قائما

1
2
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سكاء تـ التسميـ مف طرؼ الراشي شخصيا أك بكاسطة كسيط 1،سكاء تـ صب المبمغ مف
رصيد الراشي إلى رصيد المكظؼ أك حصؿ مف رصيد الغير ،الميـ أف تككف ىناؾ عبلقة
بيف الغير كالراشي .أخي ار يجب أف نؤكد عمى أف فعؿ القبض ىك المميز لجريمة الرشكة في
مجاؿ الصفقات العمكمية حسب المادة  27كأحد خصكصياتيا بالمقارنة مع جريمة الرشكة
بصفة عامة.
ىـ ـ محل رشوة:
حسب المادة  27مف قانكف مكافحة الفساد يجب أف تتمثؿ الرشكة إما في أجرة أك
منفعة .المشرع لـ يبيف لنا معنى كمييما بناءا عمى مبدأ الشرعية ،كبالتالي سكؼ نحاكؿ أف
نبيف معنى األجرة كالمنفعة تطبيقا لمقكاعد العامة في القانكف.
ىـ  1ـ األجرة :تككف دائما شيء مادم يسمـ لممكظؼ بغرض التممؾ أك االستيبلؾ

المادم أك االستعماؿ ،كعميو يدخؿ في مفيكـ األجرة مبمغ مف الماؿ أك أكراؽ مالية ،معدف

نفيس أك سيارة أك مسكف أك غير ذلؾ مف الماديات 2،الميـ أف يخرج ىذا الشيء مف ممكية
الراشي كيدخؿ في ممكية المكظؼ المرتشي ،كم ا يمكننا أف نتصكر أجرة بعنكاف رشكة كلكف
ليس بغرض التممؾ بؿ بغرض االستيبلؾ المادم كأف يسدد الراشي لممكظؼ المرتشي ثمف
كجبة غداء أك عشاء أك تسديد ثمف تذكرة سفر.
ىـ  2ـ المنفعة :قد تتمثؿ في شيء مادم أك شيء معنكم كلكف ليس بغرض التمميؾ

بؿ بغرض االنتفاع إذا كاف محؿ الرشكة شيء مادم كىذا ما يميز األجرة عف المنفعة 3،أما
إذا كانت الرشكة شيء معنكم فإننا نتكمـ ىنا عف خدمة كبالتالي ال يمكف الحديث عمى
التممؾ ،كعميو إذا كانت الرشكة شيء مادم فيمكف أف نتصكرىا في شكؿ تسميـ مسكف كلكف
بغرض قضاء عطمة ك تسميـ سيارة بغرض االنتفاع بيا لمدة معينة ،أك حتى مبمغ مف الماؿ
عمى سبيؿ قرض بدكف فائدة ،كاذا كانت الرشكة شيء معنكم فيمكف أف نتصكرىا في خدمة
يقدميا الراشي لممكظؼ كأف يكظؼ لو زكجتو أك ابنو ،أك يقكـ بتسكية إشكاؿ أك نزاع عمى
مستكل إدارة أك شركة لمصمحة ىذا المكظؼ أك ألحد أقاربو أك غير ذلؾ مف الخدمات ،ك
1
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يدخؿ أيضا في مفيكـ المنفعة التكسط أك مساعدة المكظؼ لمحصكؿ عمى سكف بأم صيغة
كانت كلك كاف بغرض التممؾ الميـ أف الراشي ال يدفع ثمف ىذا المسكف أك جزء مف ثمنو،

أما المنفعة التي تثير الخبلؼ بيف الكتاب العبلقة الجنسية التي يكفرىا الراشي لممكظؼ،1
كبالنظر إلى ما سبؽ ذكره يمكف القكؿ أف ىذا النكع مف المنافع يمكف اعتباره رشكة.
 )2الحاالت التي تدفع فييا الرشوة:

حسب المادة  27مف القانكف رقـ  06ػ 01تدفع الرشكة بمناسبة تحضير صفقة أك
ممحؽ أك عقد إدارم أك أثناء إجراء مفاكضات بغرض إبراـ صفقة أك ممحؽ أك عقد ككذا
بمناسبة تنفيذ كؿ منيما ،المبلحظ أف المشرع استعمؿ عبارة "تحضير" كعبارة "إجراء
مفاكضات" ،فما ىك الفرؽ بينيما .رجكعا إلى األحكاـ العامة المتعمقة بإجراءات عقد الصفقة
العمكمية نقكؿ أنو بالنسبة لطرؽ إبراـ الصفقات المشرع حدد في المادة  39المرسكـ 15ػ
 247طريقتيف ،طمب العركض كقاعدة كالتراضي استثناءا كعميو يمكف أف نتصكر عممية
التحضير لعقد صفقة أك ممحؽ إذا كانت اإلدارة أماـ حتمية المجكء إلى طمب العركض،
كنتصكر حالة المفاكضات فقط في حالة لجكء اإلدارة إلى التقاعد عف طريؽ التراضي كما
يدعـ ىذا الشرح نص المادة  40مف قانكف الصفقات رقـ  ،247-15حيث كرد فيو أف طمب
العركض إجراء يستيدؼ الحصكؿ عمى عركض مف عدة متعيديف متنافسيف مع تخصيص
الصفقة "دكف مفاكضات" لممتعيد الذم يقدـ أحسف عرض.

2

المشرع حدد الحاالت التي تدفع فييا الرشكة كالمبلحظ أنيا حاالت حساسة فييا
يحسـ في الفائز بالمنافسة أك بالمفاكضات ،كما أف مرحمة تنفيذ الصفقة أك الممحؽ ال تقؿ
حساسية كأىمية عف مرحمة اإلبراـ ،كبالتالي جرـ المشرع أم مناكرة مف المكظؼ ترمي إلى
قبض أك محاكلة قبض رشكة في ىذه المراحؿ المصيرية كالمغرية.
ثانيا  :القصد من الرشوة في مجال الصفقات العمومية:
حدد المشرع القصد مف قبض المكظؼ لمرشكة أك محاكلتو في المادة  27مف قانكف
مكافحة الفساد في حالتيف ،الحالة األكلى قبؿ إبراـ الصفقة أك الممحؽ ،كالحالة الثانية بعد
إبراـ الصفقة أك الممحؽ.
1
2
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 )1الرشوة بغرض الحصول عمى الصفقة أو الممحق:
نتساءؿ تحت ىذا العنكاف عف المناكرات التي يقكـ بيا المكظؼ لمحصكؿ عمى الرشكة
كمدل اشتراط المشرع ككف األخير صاحب اختصاص بالميمة التي بسببيا يقبض الرشكة.
قراءة نص المادة  27الذم جاء بصيغة العمكـ يتركنا نفرؽ بيف حالتيف يمكف أف تتحقؽ بيا
جريمة الرشكة في مجاؿ الصفقات العمكمية ،أما فيما يخص التساؤؿ الثاني فإننا نحاكؿ شرح
المادة  27عمى ضكء الفقو المقارف.
أ ـ المناورات الصادرة عن الموظف لموصول إلى الرشوة:

في ىذا الصدد يمكف أف نتصكر حاالت يناكر فييا المكظؼ لدفع صاحب المصمحة

لمخالفة القانكف:
ػ الحالة األكلى :تقدـ المتنافس بممؼ يتمثؿ في عرض تبعا إلعبلف صادر عف
المصمحة المتعاقدة ،ممفو صحيح ال شبية فيو بؿ إنو ال ينكم أصبل إرشاء أحد كلكف
المكظؼ يقكـ بمناكرات الغرض منيا تعطيؿ عرضو حتى يدفعو إلى عرض أك دفع رشكة
خكفا عمى عدـ فكزه ،كتبدك ىذه القراءة منسجمة مع بناء المادة  27التي تقكـ عمى كحدة
الرشكة كما قمنا سابقا ماداـ المقصكد بالتجريـ ىك المكظؼ أكال ،كما أف النص ال يشير إلى
أف المكظؼ يمنح امتيازات غير مبررة ليذا المتنافس دافع الرشكة في مرحمة اإلبراـ حيث كرد
النص كما يمي "...بمناسبة تحضير أك إجراء مفاكضات قصد إبراـ أك تنفيذ صفقة،"...
كالمبلحظ أيضا أف النص لـ يذكر بأف المكظؼ عمؿ بطريقة مخالفة لمقانكف كلمبدأ المنافسة
كمبدأ المساكاة حتى يرجح كفة ىذا المتعاقد معو.

1

أما فيما يخص الرشكة مقابؿ خدمات يقدميا المكظؼ لصاحب الصفقة بمناسبة إبراـ
ممحؽ فيمكف أف الصفقة ال تحتاج أصبل إلى ممحؽ كالمكظؼ يمارس نفكذه كسمطتو لتمكينو
مف ذلؾ كيستفيد مف أشغاؿ إضافية لـ يكف يحمـ بيا ،أك يتـ تعديؿ البنكد التعاقدية لمصمحة
المتعاقد معو كفي كؿ الحاالت بمقابؿ رشكة يطمبيا أك تعرض عميو .
ػ الحالة الثانية :يتقدـ المترشح بعرض يأمؿ مف خبللو أف يفكز بالصفقة فيتدخؿ
المكظؼ مستعمبل سمطة كظيفتو لترجيح كفتو ،في ىذه الحالة يقكـ المكظؼ بأفعاؿ مخالفة
لمبدأ المنافسة كلمبدأ المساكاة ،كيعمؿ سكاء بصفة فردية أك بمساعدة غيره عمى ترجيح كفة
1

ػ المادة  ،27القانكف رقـ  ،01 – 06مرجع سابؽ.
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ىذا المتنافس ،أم أف المكظؼ يتاجر بكظيفتو 1يقدـ خدمات لممستفيد تتمثؿ في منح
امتي ازات غير مبررة لمغير مقابؿ رشكة قد يطمبيا بصفة شخصية أك عف طريؽ كسيط ،كقد
يعرضيا المتنافس مباشرة أك عف طريؽ كسيط.
السؤاؿ المطركح ىنا مف ىك المكظؼ الذم يمكف أف يتكرط في ىذه الجنحة كيككف
مسؤكؿ جزائيا عف جريمة الرشكة ،قراءة المادة  27مع المادة  25مف قانكف مكافحتو الفساد
يجعمنا نستنتج أف المادة  25المتعمقة بالرشكة بصفة عامة تشترط أف يقكـ المكظؼ المرتشي
بأداء عمؿ أك االمتناع عف أداء عمؿ مف كاجباتو أم أف المشرع يشترط ىنا أف يككف ىذا
المكظؼ المرتشي صاحب اختصاص كىذا ما سكؼ نتطرؽ إليو أدناه.
ب ـ اختصاص الموظف بالعمل أو زعمو االختصاص:
يفرؽ الفقياء في ىذا الباب بيف فرضيف ،حالة اختصاص المكظؼ فعبل بالعمؿ،
كحالة زعمو االختصاص كىك في الحقيقة غير مختص فتككف ىذه مناكرة منو لمحصكؿ عمى
رشكة.

2

ـ اختصاص الموظف بالعمل :ىنا يممؾ المكظؼ سمطة القياـ بالعمؿ نكعيا كمكانيا
ك زم نيا ،كيككف مذنبا عندما يكظؼ ىذا االختصاص بصفة غير مشركعة أك يقكـ بميامو
بمقابؿ ال يستحقو.
ـ زعم االختصاص :ىنا قد يدعي المكظؼ االختصاص كىك غير ذلؾ فيقكـ بأعماؿ

خارجة عف اختصاصو مقابؿ رشكة كىنا تقكـ أيضا مسؤكليتو ،كيستكم معو االعتقاد الخاطئ
لممكظؼ بأنو مختص كالكاقع أنو غير ذلؾ.
أما عف مكقؼ مشرعنا مف ىذه المسألة فيبدك أنو ال يشترط أف يككف المكظؼ
المرتشي صاحب اختصاص ألف المادة  27تشترط أف يقكـ المكظؼ المرتشي بعمؿ أك
االمتناع عف عمؿ دكف أم شرط آخر ،أم أنيا ال تشترط في ىذا المكظؼ أف يككف
صاحب اختصاص كبالتا لي حسب االتجاه األكؿ يمكف أف نككف أماـ زعـ االختصاص
الميـ أف يقبض الرشكة أك يحاكؿ ذلؾ بصفتو مكظؼ سكاء في المصمحة المتعاقدة أك في
إدارة أخرل ،كما يجعمو مسؤكال جزائيا قيامو بأفعاؿ ال لبس فييا تؤدم إلى حصكؿ الراشي
1
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عمى صفقة رغـ أف المشرع لـ ينص طرحو عمى ذلؾ .كعميو كؿ مكظؼ في مصمحة
متعاقدة يقكـ بأفعاؿ بغرض حصكؿ الراشي عمى الصفقة أك الممحؽ يرتب مسؤكليتو
الجزائية ،ككؿ مكظؼ في المصمحة المتعاقدة صاحب اختصاص في مجاؿ سير إجراءات
إبراـ الصفقة مف يكـ اإلعبلف عمييا إلى استبلـ العركض كدراستيا كتحديد الفائز بالصفقة
كامضائي ا يككف مسؤكال جزائيا إذا قاـ بأفعاؿ مف شأنيا ترجيح عرض شخص معيف مقابؿ
رشكة ،ككؿ مكظؼ حتى كلك كاف مف خارج المصمحة المتعاقدة يقكـ بأفعاؿ مف شأنيا
ترجيح عرض شخص مقابؿ رشكة يككف أيضا مسؤكال جزائيا.ك في كؿ ىذه الحاالت ال يعتد
بفكز الراشي بالصفقة الميـ أف المكظؼ قاـ بأفعاؿ غير مشركعة بغرض تمكيف متنافس مف
الصفقة مقابؿ رشكة.أما إذا كاف ىذا الشخص غير مكظؼ أصبل أك كاف مكظؼ كلـ يقـ
بأم عمؿ مف شأنو فكز المتنافس الراشي بالصفقة فإف النيابة العامة يمكنيا أف تتابعو بجنحة

النصب كاالحتياؿ 1بدؿ الرشكة ألنو في ىذه الحالة يككف قد زرع األمؿ في نفس ىذا
الشخص بغرض الفكز بالصفقة رغـ انو ال يتمتع بيذه الصفة أصبل أم منتحؿ صفة سمب
ماؿ الغير دكف استعماؿ سمطة كظيفتو.
 )2الرشوة بغرض تنفيذ الصفقة أو الممحق:
نبدأ بنفس المبلحظة التي أنيينا بيا الفرضية األكلى مف القصد بمنح الرشكة كىي أف
المشرع نص في المادة  27عمى استبلـ المكظؼ لرشكة بمناسبة تنفيذ صفقة دكف ذكر أف
ىذا التنفيذ ينطكم عمى مخالفات لمقانكف كلبنكد الصفقة كيؤدم إلى ضرر بالخزينة العمكمية.
كمبدأ المشركعية يقتضي أف يككف النص أكثر دقة كما ىك عميو الحاؿ في المادة  25التي
ربطت الرشكة بالمزية غير المستحقة بصفة عامة ،كعميو بعد حصكؿ ىذا الشخص عمى
الصفقة العمكمية كال ييـ ىؿ تحصؿ عمييا بصفة قانكنية أـ ال يدخؿ في مرحمة التنفيذ ،كىنا
نككف أيضا أماـ فرضيف.
الفرضية األكلى عندما بقكـ المتعاقد معو بتنفيذ الصفقة طبقا لمقانكف كباحتراـ بنكد
ا لصفقة نفسيا كلكف المكظؼ يضع لو العراقيؿ مستعمبل سمطة كظيفتو ،كمف شأف ىذه
العراقيؿ أف تجعؿ المتعاقد معو مثبل ال يحترـ آجاؿ تسميـ المشركع ،أك يقكـ المكظؼ
بالتماطؿ في تمرير المستحقات الدكرية لممتعاقد معو ،ككؿ ىذه المناكرات الغرض منيا دفع
1
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المتعاقد معو لمرشكة ،كالمشرع ركز في المادة  27عمى معاقبة المكظؼ بعد انتشار مثؿ
ىذه الممارسات في اإلدارة بشكؿ كبير.
الفرضية الثانية عندما ينفذ المتعاقد معو محؿ الصفقة بصفة مخالفة لمقانكف كلبنكد
الصفقة كالسيما دفتر الشركط كيككف في حاجة إلى مف يغطي عمى تجاكزاتو ،فيككف مكظؼ
التابع لممصمحة المتعاقدة ىك الشخص المطمكب ،يقكـ بأفعاؿ مخالفة لمقانكف كلبنكد الصفقة
محؿ التنفيذ فيتغاضى مثبل عمى طريقة اإلنجاز الغير مطابقة لممعايير المتفؽ عمييا أك يقكـ
بتمرير سمع مكردة ال تتكفر فييا المكاصفات المطمكبة مقابؿ رشكة فيككف المكظؼ ىنا قد قدـ
مزية غير مستحقة لممتعاقد معو .كاذا تساءلنا عمى مف ىك المكظؼ المعني بيذه المخالفة
نقكؿ أنو كخبلفا لما قمناه عند الحديث عف الرشكة بغرض الحصكؿ عمى صفقة فإف المكظؼ
ىنا يككف مف المفركض صاحب اختصاص كيقكـ بأداء عمؿ أك االمتناع عف أداء عمؿ
رغـ أف المادة  27ال تنص صراحة عمى ذلؾ كالسبب راجع إلى أف عممية التنفيذ تستدعي
أف يرافقيا مكظؼ مختص كأكثر مف ىذا يقكـ بعمؿ مخالؼ لمقانكف ،أك يمتنع عف أداء
عمؿ ىك مدعك لمقياـ بو قانكنا كأف يغض الطرؼ عمى أشغاؿ تمت بصفة مخالفة لممعايير
المطمكبة ،أما إذا كاف المكظؼ غير مختص كرغـ ذلؾ قاـ بأفعاؿ مخالفة لمقانكف أثناء تنفيذ
الصفقة بغرض الحصكؿ عمى رشكة فينا يمكف أف نككف أماـ تعدد الجرائـ كأف يتابع

المكظؼ إلى جانب جنحة الرشكة بجنحة التزكير في محررات رسمية 1أك انتحاؿ صفة
مكظؼ مختص.
ثالثا :مسؤولية الموظف الذي يعدل عن استكمال النشاط اإلجرامي ومسؤولية
الوسيط:
تثير المادة  27مف قانكف مكافحة الفساد إشكاالت أك تساؤالت أخرل تتعمؽ بالعدكؿ
االختيارم لممكظؼ عف قبض الرشكة ،كحالة اشتراطو عمى الراشي بأف يستفيد مف الرشكة
شخص ثالث دكنو كبالتبعية يثكر التساؤؿ حكؿ مدل مسؤكلية ىذا الشخص.
 )1مسؤولية الموظف الذي يعدل بصفة اختيارية عن استكمال النشاط اإلجرامي

يثكر التساؤؿ ىنا حكؿ مسؤكلية المكظؼ إثر عدكلو االختيارم عف استبلـ الرشكة

رغـ إقداـ الراشي عمى منحو إياىا ،كيككف ليذا التساؤؿ معنى إذا قبض عمى ىذا الراشي
1
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متمبسا بمحاكلة تسميـ الرشكة لممكظؼ رغـ امتناع المكظؼ عف استبلميا بإرادتو الحرة ،كأف
يقكـ المكظؼ نفسو بالتبميغ عف الراشي فينصب لو كميف ليقبض عميو متمبسا ،كىنا نتساءؿ
عف األساس القانكني الذم تتابع بو النيابة العامة ىذا الراشي ىؿ تككف بناءا عمى نص
المادة  27كشريؾ بحكـ أننا أماـ رشكة في الصفقات العمكمية أك بناءا عمى نص المادة 25
القانكف رقـ 06ػ 01بحكـ أف المادة  27تعاقب المكظؼ كىنا المكظؼ عدؿ عف إتياف الركف
المادم بإرادتو كبالتالي ىؿ يمكف الجزـ بعدـ إمكانية إعماؿ المادة  27ماداـ ال يكجد مكظؼ
مرتشي كبالتالي تككف المتابعة بناءا عمى نص المادة  .25كرجكعا إلى الشرح السابؽ نقكؿ
أنو يرجح أف ال يمكف متابعة الراشي كفاعؿ أصمي في حالة عدكؿ المكظؼ بناءا عمى
المادة  25مف قانكف مكافحة الفساد ألف إرادة المشرع اتجيت إلى معاقبة الرشكة في
الصفقات العمكمية بأشد عقكبة طبقا لممادة  27كلكف المبلحظ أف المكظؼ عدؿ بإرادتو
الحرة أم ال يمكف متابعتو كمتيـ فاعؿ أصمي بجريمة الرشكة بناءا عمى النص األخير فكيؼ
يتابع غيره كشريؾ ،بالتالي نتساءؿ كيؼ يتابع ىذا الراشي كعمى أم أساس ،.كفي ىذه
الحالة نفرؽ بيف فرضيف:
ػ الفرضية األكلى حالة ككف صاحب المصمحة ىك مف بادر بإرشاد المكظؼ كىذا
األخير قبؿ في البداية ثـ عدؿ بإرادتو ،فإذا سقط صاحب المصمحة في يد العدالة كفي
الغالب يككف متمبسا فينا يمكف متابعتو كفاعؿ أصمي محرض عمى ارتكاب جريمة كىذا

عمبل بنص المادة  46مف قانكف العقكبات 1كالمادة  27مف قانكف مكافحة الفساد كيعاقب
بالتالي بنفس العقكبة المقررة في المادة  ،27كبيذا نحقؽ إرادة المشرع المتجية إلى معاقبة
كؿ مف يتكرط في جريمة رشكة في مجاؿ الصفقات العمكمية بأشد عقكبة.
ػ الفرضية الثانية ىي حالة قياـ المكظؼ بمناكرات كضغكط الغرض منيا دفع صاحب
المصمحة لدفع الرشكة كلكف بعد قبكؿ ىذا األخير تقديـ الرشكة رضكخا لضغكط المكظؼ
كلمصعكبات التي خمقيا لو سكاء أثناء التعاقد أك أثناء التنفيذ يتراجع المكظؼ عمى مشركعو
اإلجرامي كيرفض استبلـ الرشكة بإرادتو الحرة ،ىنا كيؼ يككف مصير صاحب المصمحة
ككيؼ يتابع ،يجب أف نشير ىنا إلى أف صاحب المصمحة كقع تحت الضغط كتعرض
1
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الستفزاز مف طرؼ شخص مسمح بسمطة كظيفتو التي تمنح لو سمطة القرار كبالتالي فمصير
صاحب المصمحة في يد المكظؼ ،كاف بإمكاف صاحب المصمحة أف يبمغ عمى ىذا
المكظؼ كلكنو لـ يفعؿ كراح يسمؾ سمكؾ المجرـ كبالتالي يمكف متابعتو كخبلفا لما عرضناه
سابقا مف حجج عمى أساس المادة  1/25مف قانكف مكافحة الفساد كفاعؿ أصمي ،نقكؿ
كذلؾ إلى غاية تدارؾ المشرع ىذا النقص في المادة  27مف قانكف مكافحة الفساد 1،إذ ال
يمكف متابعتو كمحرض ألنو لـ يكف ىك مف عرض الرشكة عمى المكظؼ كال يمكف متابعة
كشريؾ ألف المكظؼ الفاعؿ األصمي عدؿ عف إتماـ الركف المادم.
يبدك أف ىذا الحكـ منسجـ مع نصكص قانكف العقكبات عندنا ،كلكف في تشريعات أخرل
كالمشرع الفرنسي كالمصرم مثبل ال يمكف إعماؿ ىذا الحكـ ألف كبلىما يعتبر المحرض

شريكا في الجريمة كليس فاعؿ أصمي 2،كعدكؿ المكظؼ عف ارتكاب الجريمة يعدـ الفاعؿ

األصمي في جريمة الرشكة كال يمكف متابعة المتعامؿ معو كشريؾ ألف ىذا األخير يستدعي
كجكد فاعؿ أصمي كبالتالي متابعة المتعامؿ معو حسب ىذا التشريع كفقا لنصكص أخرل
غير النص المجرـ لمرشكة في مجاؿ الصفقات العمكمية لو مبرره.
 )2الوسيط في جريمة الرشوة والغير المستفيد من الرشوة:
تحت ىذا العنكاف نتناكؿ حالتيف يشتركاف في استفادة شخصيف مف غير المكظؼ
كصاحب المصمحة مف جريمة الرشكة ىما الكسيط كالغير.
أ ـ بالنسبة لموسيط:

لـ يعرؼ قانكف العقكبات أك قانكف مكافحة الفساد شخص اسمو كسيط 3،كبالنسبة لجريمة

الرشكة في مجاؿ الصفقات العمكمية ىناؾ مكظؼ يقبض أك يحاكؿ أف يقبض رشكة يقابمو
شخ ص لو مصمحة يسمـ الرشكة ،أما إذا كاف بينيما شخص آخر يصطمح عميو كاقعا كسيط
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فإنو ليس بالمركز القانكني الذم خصص لو المشرع حكما خاصا ،كبالتالي في حالة ارتكاب
أك محاكلة ارتكاب جريمة رشكة في مجاؿ الصفقات العمكمية ككجد إلى جانب الراشي
صاحب المصمحة كالمرتشي المكظؼ شخص آخر يتكسط بينيما ألسباب عديدة قد تككف
إلبعاد الشبية أك لمعرفة ىذا الكسيط لممكظفيف كأصحاب المصالح أكثر مف غيره فإف
التسائؿ المطركح كيؼ تتـ متابعتو مف طرؼ النيابة العامة كعمى أم أساس قانكني.يتابع ىذا
الكسيط بصفتو شريكا سكاء كاف يعمؿ لحساب المكظؼ أك يعمؿ لحساب صاحب المصمحة

كتككف المتابعة عمبل ينص المادة  42مف قانكف العقكبات ،1كالمادة  27مف قانكف مكافحة
الفساد ،يجب أف نشير ىنا أنو حتى يتابع ىذا الكسيط يجب أف يككف عالما بأف ما يقكـ بو
ىك التكسط لدفع أك إسبلـ رشكة كليس شيء آخر كرغـ ذلؾ يصر عمى فعمو .تحضرنا ىنا
اإلشكالية السابقة المتعمقة بعدكؿ المكظؼ ككجكد كسيط ،ىنا نفرؽ دائما بيف فرضيف:
ـ الحالة األولى :إذا كاف المكظؼ ىك مف بادر بارتكاب جريمة الرشكة بضغطو عمى
صاحب المصمحة ثـ عدؿ عف الفعؿ المادم كرغـ ذلؾ بقي الكسيط الذم يعمؿ لحسابو عمى
عبلقة مع صاحب المصمحة فيتابع ىذا األخير بناء عمى المادة  1/25مف قانكف مكافحة
الفساد كفاعؿ أصمي كيتابع الكسيط كشريؾ لو ألنو لـ يتكقؼ عمى النشاط رغـ عدكؿ
المكظؼ.
ػ الحالة الثانية  :إذا كاف صاحب المصمحة ىك مف بادر بعرض الرشكة كالمكظؼ قبؿ
في البداية استبلميا ثـ عدؿ عف ذلؾ بإرادتو ككاف بينو كبيف الراشي كسيط فكبلىما أم
صاحب المصمحة كالكسيط يتابعاف كمحرضيف عمى جريمة الرشكة 2حتى لك كاف الكسيط
يعمؿ لصالح المكظؼ ،ألنو رغـ عدكؿ المكظؼ يستمر الكسيط في النشاط اإلجرامي
بالتنسيؽ مع صاحب المصمحة بغرض إقناع المكظؼ عمى استكماؿ مشركعو اإلجرامي ،أما
إذا كاف يعمؿ لصالح صاحب المصمحة فإف دكره كاضح كمتابعتو كمحرض ليا مبررىا.
نشير في األخير إلى أنو بالنسبة لممشركع الفرنسي مثبل لـ يفرد نصكص خاصة
بالكسيط في جريمة الرشكة كىذا كما فعؿ المشرع الجزائرم كبالتالي يرجعكف في ذلؾ إلى
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األحكاـ العامة في قانكف العقكبات1.أما بالنسبة لممشرع المصرم فإنو كضع نظاما لمكسيط
كىذا بكضع نصكص تحكـ دكره في جريمة الرشكة ككذا الكصؼ الذم يتابع بو ،كعميو يفرؽ
المشرع بيف حاالت حسب الشخص الذم يتكسط لو الكسيط ،فإذا كاف يعمؿ لمصمحة
المرتشي فيتابع الكسيط بصفتو شريكا لو ،كاذا كاف يعمؿ لصالح الراشي يتابع بصفتو شريكا
لو إذا كاف ىك المسؤكؿ عف الجريمة المكتممة األركاف أم قبض المرتشي لمرشكة ،كاذا رفض

المرتشي أك المكظؼ قبض الرشكة يتابع الكسيط كشريؾ في جريمة عرض الرشكة 2،كالنتيجة

ماداـ المشرع المصرم كضع نظاما لمكسيط فمف النادر المجكء إلى األحكاـ العامة في قانكف
العقكبات.
ب ـ بالنسبة لممستفيد من الرشوة دون الموظف:
حسب المادة  27مف قانكف مكافحة الفساد تقكـ مسؤكلية المكظؼ عف جريمة الرشكة
سكاء كانت الرشكة لمصمحتو أك اشترطيا لمصمحة شخص آخر ،كفي الحالة الثانية غالبا ما
تككف الرشكة مف غير النقكد أم تككف في شكؿ منفعة تشترط لشخص قريب مف المكظؼ.
لـ يتطرؽ المشرع الجزائرم إلى مسؤكلية ىذا المستفيد مف الرشكة رغـ أنو مف الممكف أف
يككف عالما بجريمة الرشكة كعميو نفيـ مف خبلؿ سككت المشرع أف مجرد عمـ المستفيد
بكجكد جريمة رشكة ال يرتب مسؤكليتو الجزائية كيتفؽ ىنا مع مشرعنا المشرع الفرنسي الذم
لـ ينص بدكره عمى مسؤكلية المستفيد مف الرشكة مف غير المكظؼ ،عمى خبلؼ ذلؾ يعتبر
المشرع المصرم الشخص المستفيد مف جريمة الرشكة مسؤكال كيتابع كمتيـ كفقا لنص المادة
 108مكرر مف قانكف العقكبات المصرم التي تنص عمى ما يمي " كؿ شخص عيف ألخذ
العطية أك الفائدة أك عمـ بو ككافؽ عميو المرتشي أك أخذ أك قبؿ شيئا مف ذلؾ مع عممو
بسببو يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف سنة كبغرامة." ...
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يساىـ في ارتكابيا فتطبيقا لؤلحكاـ العامة المتعمقة باالشتراؾ 1يعتبر متيما بصفتو شريكا في
ىذه الجريمة ،أما إذا بقي في حدكد العمـ دكف المساىمة فتطبيقا لمبدأ المشركعية ال مسؤكلية
لو ،كاذا عمـ المكظؼ بأف شخص آخر غيره استفاد مف منفعة كقبؿ المشاركة بمنح امتيازات
غير مبررة لممستفيد فإنو يككف مسؤكؿ عف جريمة الرشكة.

2

الفرع الثالث :الركن المعنوي لجريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية وقمعيا
نتناكؿ تحت ىذا العنكاف القصد الجنائي لجريمة الرشكة المرتبطة بالصفقات العمكمية
كالعقكبة المقررة لمرتكبيا سكاء كاف فاعؿ أصمي أك شريؾ.
أوال :الركن المعنوي:

عند البحث في الركف المعنكم لجريمة ما دائما يطرح تساؤؿ ميـ ىؿ يشترط في ىذه

الجريمة القصد الجنائي العاـ كالخاص أك يكفي القصد العاـ فقط كىك تساؤؿ نطرحو فيما
يخص جريمة الرشكة في مجاؿ الصفقات العمكمية،لئلجابة عمى ىذا التساؤؿ نحتكـ إلى
المادة  27مف قانكف مكافحة الفساد التي تعتبر الركف الشرعي ليذه الجريمة ،المبلحظ أف
المشرع ال يشترط إال القصد الجنائي العاـ 3الذم يتمثؿ في معرفة المكظؼ المرتشي بكؿ
جكانب الجريمة يعمـ أنو مكظؼ ك أف األجرة أك المنفعة التي تحصؿ عمييا غير مشركعة
نظ ار الستماؿ سمطاتو في غير مكضعيا ،كعمى العمكـ يعمـ أف القانكف يعتبر ىذا الفعؿ غير
مشركع كرغـ ذلؾ أتاه بإرادتو الحرة ،كفي كؿ األحكاؿ ال ييـ إذا كاف المكظؼ قد قاـ بعمؿ
أك امتنع عف عمؿ الميـ أف تصرفو أدل إلى تحقيؽ الركف المادم لمجريمة كفؽ ما حددتو
المادة  27محؿ الدراسة.
القصد الجنائي في جريمة الرشكة سكاء في مجاؿ الصفقات العمكمية أك بكجو عاـ يجب
أف يتكفر كقت ارتكاب الركف المادم كليس بعده ،في الحاالت العادية ال تثير ىذه المسألة
أم إشكاؿ خاصة كأف مثؿ ىذه الجنح يتـ ضبطيا في حالة تمبس عمى إثر ببلغ أك شككل
يتقدـ بيا أحد األطراؼ أك الغير ،كلكف يمكف أف نككف أماـ إشكاؿ في حاالت عثكر مكظؼ
عمى مبمغ مف الماؿ في مكتبو كلـ يعمـ مصدره كلكف يحتفظ بو ،كبعد مدة يظير انو مقابؿ
1

ػ المادة  42ك  ،43األمر رقـ  ،165 -66مرجع سابؽ.

3

ػالمرجع نفسو ،ص .133

2

ػ أحسف بكسقيعة ،مرجع سابؽ ،ص .132
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تسييؿ حصكؿ صاحب الماؿ عمى صفقة عمكمية عمى مستكل اإلدارة التي يعمؿ بيا
المكظؼ  ،كلك حصؿ أف ذلؾ الشخص فاز فعبل بالصفقة فإف مسألة مدل قياـ الرشكة يصبح
مطركحا ،كاجابة عمى ذلؾ نقكؿ أف مسؤكلية المكظؼ تبدك قائمة بسبب أنو ال تكجد أم
عبلقة بينو كبيف الشخص دافع الماؿ فبأم سبب احتفظ بيذا الماؿ كألم سبب دفع لو الغير
ىذه المزية ،كنا سكؼ نبحث عمى سبب يبرر ىذا الدفع لك لـ يفز ىذا المتنافس بالصفقة
كلكف بعد فكزه مف الصعب إقناع القاضي بحسف نية المكظؼ كعمميا القرينتيف السابقتيف
كافيتيف الستنباط القصد الجنائي لممكظؼ كصاحب المصمحة.
نشير أخي ار إلى أف ىناؾ مف الفقياء مف يعتبر أف جريمة الرشكة تقكـ عمى القصد
الجنائي الخاص كالعاـ معا كيرجع سبب ذلؾ إلى اعتقادىـ بأف ىذه الجريمة تقكـ عمى فكرة

االتجار بالكظيفة كما ىك عميو الحاؿ في القانكف المصرم 1،إف ىذه الفكرة تككف صحيحة
إذا تبنى المشرع فكرة االتجار بالكظيفة كبنا عمييا النصكص المجرمة لمرشكة كلكف في غياب
ذلؾ ال يمكف الجزـ بيذا الطرح.
ثانيا  :قمع جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية:
رجكعا إلى المادة  27مف قانكف مكافحة الفساد نسجؿ أف المشرع يعاقب عمى ىذه
الجريمة بأشد عقكبة مقارنة مع جريمة الرشكة بصفة عامة حسب نص المادة  25مف نفس
القانكف رغـ كصفيا جنحة ،العقكبة األصمية لجريمة الرشكة في الصفقات العمكمية ىي
الحبس مف عشر ( )10سنكات إلى ( )20عشريف سنة كغرامة مف  1.000.000دج إلى
 2.000.000دج بينما الحد األقصى لعقكبة الرشكة بصفة عامة ىك عشر سنكات ()10
حبس كالحد األقصى لمغرامة ىك  1.000.000دج ،إلى جانب ىذه العقكبة األصمية فتحت

المادة  50مف قانكف مكافحة الفساد 2الباب أماـ القاضي لمحكـ عمى الجاني بعقكبة أك أكثر
تكميمية منصكص عمييا في المادة  9مف قانكف العقكبات 3،كيختار القاضي مف بيف
العقكبات التكميمية ما يتناسب كالمكظؼ كشخص طبيعي ،ككذلؾ األمر إذا كانت المتابعة
ضد صاحب المصمح ة كشخص طبيعي ،كسكاء تكبع صاحب المصمحة مع المكظؼ بصفتو
1

ػ فادية قاسـ بيضكف  ،مرجع سابؽ  ،ص ص .40 ،39

3

ػ المادة  ،09األمر رقـ  ،165 -66مرجع سابؽ.

2

ػ المادة  ،50القانكف رقـ  06ػ  ،01مرجع سابؽ.
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شريكا أك بصفتو محرض فإف العقكبة المقررة لو ىي نفسيا المقررة لممكظؼ ،ككذلؾ بالنسبة

لمكسيط إذا تكبع كشريؾ1،أما إذا تمت متابعة صاحب المصمحة شريؾ المكظؼ بصفتو
شخص معنكم فإف العقكبة المقررة لو حددتيا المادة  18مكرر مف قانكف العقكبات 2،أم

يعاقب ىذا الشخص المعنكم بغرامة مف  2.000.000دج إلى  10.000.000دج كعقكبة
أصمية إلى جانب عقكبة أك أكثر تكميمية مناسبة التي قد تصؿ إلى حد حؿ الشخص
المعنكم أك اإلقصاء مف الصفقات العمكمية لمدة خمس ( )05سنكات.

3

كفيما يخص استفادة المتيـ مف ظركؼ التخفيؼ أك استفادتو مف األفعاؿ المبررة فيمكف

الرجكع إلى ما تـ التطرؽ إليو عند شرح جريمة منح امتيازات غير مبررة لمغير 4،ككذلؾ
بالنسبة لتقادـ الجريمة.
الخصكصية التي يمكف تسجيميا بالنسبة لتقادـ العقكبة المتعمقة بجريمة الرشكة كمف
بينيا جريمة الرشكة في مجاؿ الصفقات العمكمية نصت عمييا المادة  612مكرر مف قانكف
اإلجراءات الجزائية 5،حيث ال تتقادـ العقكبة المحككـ بيا عمى اإلطبلؽ كىذا خركجا عمى
األحكاـ العامة التي تجيز تقادـ العقكبة كما تتقادـ الدعكل العمكمية ،كعميو ساكل المشرع
في المادة المذككرة بيف جريمة الرشكة كالجريمة المكصكفة إرىابية أك الجريمة المنظمة العابرة
لمحدكد فيما يخص عدـ تقادـ العقكبة ،كىذا يدؿ عمى خطكرة جريمة الرشكة في المجتمع
كخطكرتيا عمى االقتصاد الكطني تحديدا ،كبيذا الشكؿ أصبحت جريمة الرشكة في مجاؿ

الصفقات العمكمية مف جرائـ الخطر كما يعبر عمييا فقيا 6،كيدؿ ىذا أيضا عمى إرادة
المشرع المتجية إلى محاربة الفساد في مجاؿ الصفقات العمكمية بكؿ صرامة.

كدفعا بالنقاش نقكؿ أنو يمكف أف يطرح التساؤؿ في سياؽ الحديث عف تشديد المشرع
لمعقكبة المقررة لجريمة الرشكة في مجاؿ الصفقات العمكمية كىذا بمقارنة المادة  128مكرر
مف قانكف العقكبات الممغاة كالمحكلة إلى قانكف مكافحة الفساد كبالضبط المادة  27حيث
1
2
3

ػ المادة  ،44نفس األمر.
ػ المادة  18مكرر ،القانكف رقـ  ،23-06المعدؿ ك المتمـ لؤلمر رقـ  ،165 -66مرجع سابؽ.
ػ المادة  ،09القانكف رقـ  ،23-06المعدؿ كالمتمـ لؤلمر رقـ  ،165 -66مرجع سابؽ.

4

ػ راجع جريمة منح امتيازات غير مبررة لمغير أعبله.

6

ػ أنكر محمد صدقي المساعدة  ،مرجع سابؽ ،ص .55

5

ػ المادة  612مكرر ،القانكف رقـ  ،14 -04في  10نكفمبر ،2004المعدؿ كالمتمـ لؤلمر رقـ  ،166 -66مرجع سابؽ.
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نبلحظ أف المادة  128مكرر كانت تعتبر جريمة الرشكة جناية كلكف المشرع أعاد صياغة
النص الذم أصبح ىك المادة  27مف قانكف مكافحة الفساد كلكف كصفيا أصبح جنحة،
بالتالي أال يمكف اعتبار ىذا التراجع في كصؼ الجريمة تناقضا كقع فيو المشرع مف جية
أراد قمع جريمة الرشكة كمف جية أخرل خفض مف مستكل تجريميا.
ال نعتقد أف المشرع كقع في تناقض كىذا مبرر برفع المشرع لمحد األدنى لعقكبة

الرشكة بمكجب المادة  27بالمقارنة مع المادة  128مكرر ،1فبدؿ  05سنكات سجنا أصبحت
 10سنكات حبس كحد أدنى دكف تغيير الحد األقصى الذم بقي  20عشركف سنة حبس رغـ
ككف الجريمة مكصكفة جنحة ،كمعمكـ أف الحد األقصى لعقكبة الجنحة ىك  05خمس
سنكات حبس كقاعدة

2

أما بالنسبة لمغرامة فإف المشرع خالؼ النيج السابؽ حيث رفع مف

الحد األدنى لمغرامة كخفض حدىا األقصى ،فبدؿ غرامة مف  100.000دج إلى
 5.000.000دج حسب المادة  128مكرر أصبحت غرامة مف  1.000.000دج إلى
 2.000.000دج حسب المادة  27قانكف رقـ 06ػ.01أما سبب تغيير كصؼ الجريمة مف
جناية إلى جنحة فيذا مبرر بطكؿ إجراءات سير الجناية بالمقارنة مع الجنحة فمعمكـ أف

التحقيؽ في الجناية كجكبي 3كمركر الجناية عمى غرفة االتياـ كذلؾ كجكبي 4كدكرة الجنايات
الجنايات تفتح دكريا بالمقارنة مع قسـ الجنح دائـ االنعقاد

5

كبالتالي متابعة المكظؼ

المرتشي كحتى صاحب المصمحة بجنحة يصدر فييا الحكـ خبلؿ أياـ يككف كقعيا كسط
ارتكابيا أكثر تأثي ار كأكثر ردعا ،مع األخذ بعيف االعتبار أنو يمكف دائما أف يتحصؿ
المكظؼ محؿ ا لمتابعة عمى البراءة كبالتالي متابعتو بجناية مف شأنو إطالة مدة سير الدعكل
العمكمية كمف المحتمؿ أف يطكؿ مككثو في الحبس المؤقت ثـ يترؾ سبمو بعد المحاكمة
المنتيية بالبراءة ،كىذه مساكئ يمكف تجنبيا إذا تمت المتابعة بكصؼ الجريمة جنحة.

1
2

ػ  128مكرر ،األمر رقـ  ،156 -66الممغاة بالقانكف رقـ  ،06 -01مرجع سابؽ .
ػ المادة  ،05األمر رقـ  ،156 -66مرجع سابؽ.

3

ػ المادة  ،66نفس األمر.

5

ػ المادة  ،253نفس األمر.

4

ػ المادة  ،248نفس األمر.
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المطمب الرابع :جريمة تعارض المصالح

فعؿ معاقب عميو بالمادة  34مف قانكف مكافحة الفساد كالكقاية منو 1،ككما جرة العادة

نسجؿ أف ىناؾ ركنيف مفترضيف لقياـ ىذه الجريمة أيضا صفة مرتكب الجريمة أم المكظؼ
كالصفقة العمكمية يعني أف نككف بصدد إبراـ أك تنفيذ صفقة عمكمية حسب المرسكـ رقـ 15

ػ2247ككجكد مكظؼ عمكمي في ممؼ المتابعة ،كبالتالي نتناكؿ (أكال) الركف الشرعي ليذه

الجريمة لما تطرحو المادة  34مف إشكاليات قانكنية ليا عبلقة ببناء الجريمة في حد ذاتيا
كمعو نتناكؿ الركف المادم ،كنتبع ذلؾ بتناكؿ الركف المعنكم كالعقكبة المقررة لمقترؼ ىذه
الجريمة (ثانيا).
الفرع األول :الركن الشرعي والركن المادي لجريمة تعارض المصالح

تناكؿ المشرع ىذه الجريمة في المادة  34مف القانكف رقـ  01-06كبالتالي
فمضمكنيا يشمؿ الركف الشرعي كما ىك معركؼ في القكاعد العامة لقانكف العقكبات
صياغة المادة كما ىي يكحي إلى أنيا ال تتعمؽ مباشرة بالصفقات العمكمية كلكف
المبلحظات التي سكؼ نبدييا عمى الصياغة يجعؿ مف الجريمة مرتبطة مباشرة بالصفقات
العمكمية ،كبالنسبة لمركف المادم سكؼ نحاكؿ التدقيؽ في النشاط اإلجرامي ليذه الجريمة
بالنظر إلى المبلحظات التي اشرنا إلييا.
أوال  :الركن الشرعي لجريمة تعارض المصالح

إف ىذه الجريمة مرتبطة فعبل بالصفقات العمكمية كلتكضيح ذلؾ نسجؿ بعض
المبلحظات عمى صياغة المادة  34التي يبدك أف المشرع لـ يكفؽ فييا.
المبلحظة األولى :ميمة جدا بالنظر لصياغة المادة  ،34فالمشرع لـ يحدد الركف
المادم ليذه الجريمة مباشرة كما يفعؿ عادة بؿ انتيج أسمكبا مغاي ار في الصياغة كىك اإلحالة
عمى مادة أخرل دكف تحديد النشاط اإلجرامي لمجريمة.
المبلحظة الثانية :المادة  34كردت في القانكف رقـ  01-06تحت عنكاف "تعارض
المصالح" ،كبالتالي يعبر عمى ىذا الفعؿ المجرـ جريمة تعارض المصالح ،كلكف بالرجكع
1

ػ المادة  ،34القانكف رقـ " ،01 -06يعاقب بالحبس مف ستة ( )6أشير إلى سنتيف ( )2كبغرامة مف  50.000دج إلى

2

ػ راجع الركنيف المفترضيف المبحث األكؿ كالمبحث الثاني مف الباب األكؿ أعبله.

 200.000دج كؿ مكظؼ عمكمي خالؼ أحكاـ المادة  09مف ىذا القانكف.
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إلى النص المحاؿ عميو أم المادة  109نبلحظ أنو ال عبلقة ليا مع تعارض المصالح األمر
يتعمؽ بمبادئ تقكـ عمييا الصفقات العمكمية مبدأ الشفافية كالمنافسة كالمعايير المكضكعية،
كلك رجعنا إلى المادة التي تسبقيا أم المادة  08مف نفس القانكف ألدركنا أنيا تتناكؿ بالفعؿ
تعارض المصالح ،أم تعارض مصالح المكظ ؼ مع المصمحة العامة التي تمثميا المصمحة
المتعاقدة التي يعمؿ بيا ،كبالتالي أال يمكف القكؿ أف المشرع في المادة  34أخطأ في اإلحالة
عندما أحاؿ عمى المادة  09ككاف األجدر بو اإلحالة عمى المادة  08حتى ينسجـ مضمكنيا
كيستقيـ ،إف ىذا النيج كىذا النقد تعرض إليو جانب مف الشراح 2كىـ عمى صكاب كما يبدك

مف سياؽ المادة  34كفي نفس الكقت ىناؾ مف شرح نفس النص مع اإلحالة عمى
المادة ،309كمف جيتنا نعتبر المشرع قد كقع في خطأ عندما أحاؿ عمى المادة  09بدؿ

المادة  08مف القانكف رقـ  06ػ .01
ما يدعـ طرحنا ىذا أكثر تعارض المادة  34مع المادة  1/26فيذه األخيرة تعاقب
كؿ مكظؼ يقكـ بإبراـ عقد أك يؤشر عميو أك يراجع عقدا أك اتفاقية أك صفقة أك ممحؽ
مخالفا بذلؾ األحكاـ التشريعية كالتنظيمية الجارم بيا العمؿ ،كقد قمنا أف ىذه األحكاـ
التشريعية كالتنظيمية محؿ المخالفة يمكف أف تككف قانكف الصفقات العمكمية الذم مف بيف
ما يتضمنو المبادئ التي تقكـ عمييا الصفقة العمكمية كىذا كاضح في المادة  05مف األمر
رقـ  247-15الذم ينص عمى مبدأ المساكاة كمبدأ الشفافية كمبدأ حرية الكصكؿ لمطمبات
العمكمية كىي مضمكف المادة  09محؿ اإلحالة ،ىذا يعني أف المشرع يعاقب عمى مخالفة
نفس المبادئ بنصيف في نفس القانكف كىذا ال يستقيـ ،مع اإلشارة أيضا إلى أف المادة

 1/26تعاقب الجاني بعقكبة أشد 4مف تمؾ المعاقب بيا بالمادة  34رغـ أف الفعؿ المرتكب
ىك كاحد ،كفي ىذه الحالة تككف النيابة في حيرة مف أمرىا بأم نص تتابع المتيـ ىؿ بالمادة
1

ػ المادة  ،09القانكف رقـ " ،01 -06يجب أف تؤسس اإلجراءات المعمكؿ بيا في مجاؿ الصفقات العمكمية عمى قكاعد

2

ػ أحسف بكسقيعة ،مرجع سابؽ ،ص .142

الشفافية ك المنافسة الشريفة كعمى معايير مكضكعية."...

3
4

ػ أنظر مثبل خضرم حمزة ،مرجع سابؽ ،ص .384
ػ المادة  1/26مف القانكف رقـ  ،01 -06تعاقب الجاني بالحبس مف سنتيف الى عشر سنكات كبغرامة مف 200.000

دج الى  1.000.000دج  ،في حيف تعاقب المادة  34الجاني بالحبس مف ستة أشير الى سنتيف كبغرامة مف 50.000
دج الى  200.000دج .
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 1/26أك بالمادة .34
كاضح أف بناء المادة  34كفقا لؤلفعاؿ التي أراد المشرع تجريميا تحت عنكاف
تعارض المصالح ال ينسجـ مع اإلحالة عمى المادة  09كبالتالي يتحدد الركف الشرعي ليذه
الجريمة بكضكح مع اإلحالة عمى المادة  08مف القانكف رقـ .01-06
ثانيا :الركن المادي لجريمة تعارض المصالح
نؤكد عمى أننا سكؼ نتناكؿ الركف المادم لجريمة تعارض المصالح في ظؿ اإلحالة
عمى المادة  08التي بدكرىا تثير بعض التساؤالت مف حيث صياغتيا بشكؿ يؤثر عمى بناء
النشاط اإلجرامي ليذه الجريمة.صياغة المادة  08بالمغة العربية يختمؼ نكعا ما مع
صياغتيا بالمغة الفرنسية ،كلك أف النص بالعربية ىك األصؿ إال أف صياغتو بالفرنسية أحسف
مف حيث الدقة كالكضكح ،جاء نص المادة  08بالعربية كما يمي ":يمتزـ المكظؼ العمكمي
بأف يخبر السمطة الرئاسية التي يخضع ليا إذا تعارضت مصالحو الخاصة مع المصمحة

العامة" ،أك" يككف مف شأف ذلؾ التأثير عمى ممارستو لميامو بشكؿ عاد"1أما صياغة نفس
المادة بالمغة الفرنسية فيي كما يمي:
Lorsque les intérêts prives d'un agent public coïncident avec l'intérêt
public et sont susceptibles d'influencer l'exercice normal de ses
fonctions, ce dernier est tenu d'informer ses autorités hiérarchiques2
كالترجمة الصحيحة ليذا النص تككف كما يمي" :يمتزـ المكظؼ العمكمي بأف يخبر السمطة
الرئاسية التي يخضع ليا إذا تصادؼ كأف تبلقت مصالحو الخاصة مع المصمحة العامة،
ككاف مف شأف ذلؾ التأثير عمى ممارستو لميامو بشكؿ عادم" ،مقارنة ترجمة ىذه الصياغة
مع صياغة النص بالمغة العربية يتركنا نسجؿ أنو أكثر كضكح كأكثر دقة ،ألف صياغة
النص بالعربية تكحي إلى أف ىناؾ حالتيف يككف فييا المكظؼ في حالة تعارض لممصالح
نظ ار لكجكد حرؼ العطؼ "أك" بيف تعارض المصالح كأف كضعيتو ىذه مف شأنيا التأثير
عمى ممارستو لميامو بشكؿ عادم ،كالكاقع أنو إذا كاف المكظؼ في كضعية تعارض بيف
مصمحتو الخاصة كالمصمحة العامة فالنتيجة ىي تأثر أدائو بشكؿ سمبي ،كعميو حتى ينسجـ
1
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النص الكارد بالعربية مع ذلؾ الكارد بالفرنسية كحتى صياغتو الصحيحة يجب حذؼ حرؼ
العطؼ "أك" كاستبدالو مثبل بحرؼ العطؼ "ك" كتككف بالتالي الصياغة ىكذا "...إذا
تعارضت مصالحو الخاصة مع المصمحة العامة "ك" يككف مف شأف ذلؾ التأثير عمى
ممارستو لميامو بشكؿ عادم".
أما فيما يخص مدل انسجاـ نص المادة  08مع اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد

المؤرخة في  31أكتكبر 12003فباستثناء التناقض كالخطأ السابؽ اإلشارة إليو يبدك أف ىذا
النص منسجما عمى العمكـ مع االتفاقية ،مع اإلشارة إلى أف ىذه األخيرة استعممت عبارة
"تضارب المصالح" عمى خبلؼ المشرع الذم استعمؿ عبارة "تعارض المصالح" كيبدك أنيا
عبارات تؤدم نفس المعنى كال إشكاؿ في ذلؾ عمى خبلؼ ما ذىب إليو شراح آخركف.

2

بعد قراءة المادة  34مع المادة  08مف القانكف رقـ  01-06يمكف أف نحدد النشاط
اإلجرامي لجريمة تعارض المصالح كالمتككف مف ثبلثة عناصر تشكؿ في مجمكعيا الركف
المادم ليذه الجريمة ،كقبؿ أف نتكمـ عمى ىذه العناصر نشير أف ىناؾ ركف مفترض سبؽ
كأف تناكلناه بالدراسة كالمتعمؽ بصفة المكظؼ العمكمي نقكؿ كذلؾ ألف دراسة ىذه العناصر
الثبلثة يستمزـ أف يككف صاحب النشاط اإلجرامي مكظؼ لو دكر في عممية المنافسة أك
يمكف أف يؤثر في ىذه العممية كسكؼ يتضح لنا ىذا الحقا ،كىذه العناصر الثبلثة ىي:
 كجكد المكظؼ في حالة تعارض المصالح. أف تؤثر ىذه الكضعية عمى أداء المكظؼ لميامو بشكؿ عادم. عدـ إخبار السمطة الرئاسية التي يخضع ليا.كسكؼ نقكـ بتحميؿ ىذه العناصر عمى ضكء المادتيف  34ك 8مف القانكف رقـ 01-06
أ ـ وجود الموظف في حالة تعارض مصالح:
المقصكد بيذه الكضعية تعارض أك تضارب المصمحة الخاصة لممكظؼ مع
المصمحة العامة ،كلك أف المشرع لـ يحدد المقصكد مف تعارض المصالح المعتمد عميو لقياـ
الركف المادم .كما دمنا نتحدث في مجاؿ الصفقات العمكمية نقكؿ أف المكظؼ يككف في
1
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كضعية تعارض مصالح في حاالت ثبلثة ،إذا كانت لو مصمحة خاصة كلكف غير مباشرة
ألنو ال يمكف أف نتصكر قياـ ىذا المكظؼ بنشاط ثاني مكازم لكظيفتو ألف قانكف الكظيفة
العمكمية يمنع عمى المكظؼ أف يجمع بيف كظيفتيف إال في حاالت محددة حص ار كىذا
كاضح مف خبلؿ المادة  43ك 45كالمادة  44مف القانكف األساسي العاـ لمكظيفة

العمكمية1،حيث تنص المادة  43عمى منع أم نشاط مربح في إطار خاص لممكظؼ،
كحسب المادة  45يمنع عمى المكظؼ أف يممؾ داخؿ التراب الكطني أك خارجو بصفة
مباشرة أك بكاسطة شخص آخر عمى مصالح تؤثر عمى استقبلليتو أك تمثؿ عائقا ألداء
ميامو بشكؿ عادية ،أما المادة  44مف نفس القانكف فقد نصت عمى االستثناء حيث يجكز
ألساتذة التعميـ العالي كالممارسيف الطبييف المتخصصيف ممارسة نشاطا مربحا بالمكازاة مع
كظيفتيـ ىذه ،كالمبلحظ أف ىؤالء ال عبلقة ليـ بمجاؿ الصفقات العمكمية ،كبالتالي تبقى
القاعدة ىي عدـ الجمع بيف الكظيفة كأم نشاط مربح بالنسبة لممكظؼ الذم تككف لو عبلقة
بميداف الصفقات العمكمية تحديدا.
كما داـ األمر كذلؾ فإف مصمحة المكظؼ الخاصة ال يمكف أف نتصكرىا إال غير
مباشرة بالنسبة لو كتككف بالتالي مباشرة ألحد أصدقائو أك أفراد أسرتو الكبيرة أك الصغيرة أم
أف تككف ىذه المصمحة لزكجتو أك أحد أبنائو أك كالديو أك إخكانو أك أعمامو كأخكالو أك
أصياره أك غير ذلؾ ،كما داـ المشرع لـ يحدد ال المصمحة الخاصة كال درجة القرابة التي
يعتمد عمييا لمقكؿ بكجكد المصمحة الخاصة مف عدميا كيصبح لمقاضي الناضر في الدعكل
العمكمية سمطة تقديرية كاسعة لتحديد ذلؾ ،كمف جيتنا بحثنا في اجتيادات المحكمة العميا
في ىذا المكضكع كلـ نجد أم قرار صريح ذك صمة بيذه اإلشكالية كىذا إلى غاية كتابة ىذه
األسطر .كحسب ىذه الفرضية يككف المكظؼ

في حالة تعارض مصالح في مجاؿ

الصفقات العمكمية إذا كاف أحد أفراد أسرتو مرشحا لمتنافس عمى صفقة عمكمية مف تنظيـ
اإلدارة التي يعمؿ بيا ،كبالتالي تتعارض المصمحة الخاصة غير المباشرة لممكظؼ مع
المصمحة العامة التي تستيدفيا المصمحة المتعاقدة ،كمف جية أخرل قد نتصكر المصمحة
الخاصة لممكظؼ غير مباشرة أم ممثمة بشخص آخر كأف يككف مساىما في شركة مساىمة
أك يمارس نشاطا مربحا باسـ الغير كتدخؿ الشركة لممنافسة عمى صفقة عمكمية مف تنظيـ
1
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اإلدارة التي يعمؿ بيا كىنا تككف ليذا المكظؼ مصمحة شخصية في مكاجية المصمحة
العامة ،كحسب الحاؿ قد يسيؿ أك يصعب عمى المصمحة المتعاقدة أك الغير إثبات كجكد
عبلقة بيف المكظؼ كالشخص الذم يدخؿ لممنافسة لحساب ىذا المكظؼ.
يمكف إذف أف نعبر عف الحالتيف السابقتيف بالحاالت اإليجابية ،ألنو في الحالتيف
المصمحة الخاصة لممكظؼ تقتضي أف يفكز مف تقدـ لممنافسة بالصفقة العمكمية كلك عمى
حساب المصمحة العامة ،أما الحالة الثالثة لتعارض المصمح فيمكف أف نعبر عمييا بالسمبية
ليس ألف المكظؼ ينتي ج أسمكب االمتناع بؿ قد يصدر عنو سمكؾ بغرض منع أك
االعتراض عمى حصكؿ أحد المتنافسيف عمى الصفقة العمكمية بدافع االنتقاـ أك حتى

المنافسة غير الشريفة 1.يمكف أف نتصكر كجكد عداكة أك حسابات سابقة بيف مكظؼ
كمتنافس عمى صفقة معينة فتككف مصمحة ىذا المكظؼ منعو مف الفكز بالصفقة رغـ أنو
األجدر عمى تمبية حاجات المصمحة المتعاقدة المحددة لممصمحة العامة ،كما يمكف أف
نتصكر أف ليذا المكظؼ مصمحة غير مباشرة مع اإلدارة التي يعمؿ بيا ،كبالتالي مف
مصمحتو أف ال يفكز مترشح معيف بصفقة عمكمية محؿ منافسة عمى مستكل ىذه اإلدارة.
إف تعدد االحتماالت ال يعد مف قبيؿ التكسع المفرط في شرح مضمكف المادة  08مف
القانكف رقـ  01-06بؿ إف النص نفسو كرد بعبارات تحتمؿ ىذا الشرح كأكثر ،كىذا الطرح
يفتح الباب إلعماؿ السمطة التقديرية لقاضي المكضكع الناظر في الدعكل العمكمية ،كبالتالي
نتساءؿ حكؿ مدل كجكد معيار يعتمد عميو القاضي لمقكؿ ىؿ ىناؾ تعارض مصالح أـ ال
كىذا ما يحيمنا عمى العنصر الثاني المككف لمنشاط اإلجرامي ليذه الجريمة.
ب ـتأثير أداء الموظف نتيجة تعارض المصالح:
يمكف شرح ىذا العنصر بشكؿ أكثر انسجاما مع بناء النص بعد إستبداؿ حرؼ "أك"
الكارد في المادة  08محؿ الدراسة بحرؼ "ك" بحيث تصبح الصياغة كما قمنا أعبله ىكذا
"كيككف مف شأف ذلؾ التأثير عمى ممارستو لميامو بشكؿ عاد" 2،كبالتالي كمما تأثر أداء
المكظؼ عند قيامو بميامو بشكؿ عادم نتيجة ىذه الكضعية كنا أماـ تعارض مصالح كىذا
1

ػ لـ يشر النص الى ىذا الكصؼ كلكف بالنظر الى المصمحة الخاصة لممكظؼ ككذا نشاطو اإلجرامي يمكف أف نفرؽ بيف

2

ػ راجع المادة  08بالمغة العربية ،القانكف رقـ  ،01 -06مرجع سابؽ.

حالتيف .

167

التحميؿ ينسجـ مع صياغة المادة  08بالمغة الفرنسية.

1

لقد قمنا عند اإلشارة إلى الركف المفترض ليذه الجريمة أم صفة المكظؼ أنو سكؼ
يتضح لنا ىذا الشرط الحقا كتبعا لذلؾ حتى نككف أماـ تعارض مصالح يجب أف يككف
لممكظؼ مصمحة خاصة بالمفيكـ السابؽ التطرؽ لو متعارضة مع المصمحة العامة التي
تستيدفيا المصمحة المتعاقدة ،ككذا كجكده في كضعية يصعب فييا التعامؿ مع ممؼ الصفقة
بشكؿ عادم بعيدا عف كؿ أشكاؿ الضغكط ،كحتى يتكفر ىذا الشرط الثاني يجب أف يككف
ليذا المكظؼ يد في عممية تنظيـ إجراءات إبراـ الصفقة أك تنفيذىا ،كالقكؿ عكس ذلؾ أم ال
يشترط أف يككف لممكظؼ دكر في إجراءات تنظيـ كابراـ الصفقة كتنفيذىا كضع ال ينسجـ
مع مضمكف المادة  ، 08ألف المكظؼ إذا كاف بعيدا كؿ البعد عمى مجاؿ سير الصفقة فيك
بالضركرة بعيد عف كؿ الضغكط كال يمكف بالتالي أف يككف في كضع غير مبلئـ ألداء
ميامو بشكؿ عادم كما تشترط المادة محؿ الدراسة.
كاذا اعتبرنا أف تأثر أداء المكظؼ معيا ار يعتمد عميو لتحديد مدل كجكده في كضعية
تعارض مصالح في حاالت ال يفصح فييا عمى ىذه الكضعية كيصعب بالتالي عمى القاضي

التأكد مف مدل تكفر ىذا الشرط 2فإف الفصؿ في تأثر أداء المكظؼ بشكؿ عادم نتيجة
لكجكده في حالة تعارض مصالح مسألة شخصية يصعب إثباتيا إذا أنكرىا المكظؼ أك
تظاىر عمى خبلؼ الحقيقة أنو غير متأثر كيحاكؿ العمؿ بشكؿ عادم بعيدا عمى أم
ضغط.كحتى يصؿ القاضي الناظر في الدعكل إلى إثبات ممارسة المكظؼ لميامو بشكؿ
غير عادم يككف مجب ار عمى سماع أطراؼ أخرل قد يككف الرئيس اإلدارم لممكظؼ محؿ
المتابعة أك زمبلئو في العمؿ أك حتى المتنافسيف عف الصفقة الذيف قد يفيدكف القاضي
ببعض المعطيات أك القرائف الدالة عمى كجكد المكظؼ في حالة تعارض المصالح.
كاضح أف ىاذيف الشرطيف يصعب عمى القاضي كحتى المصمحة المتعاقدة إثباتيما،
كلكف إذا تكصؿ القاضي إلى إثباتيما أك اعترؼ المكظؼ بعد المتابعة بكجكده في حالة
تعارض مصالح تؤثر عمى أداء ميامو بشكؿ عادم كجب عمى القاضي التأكد مف مدل
إخبار المكظؼ السمطة الرئاسية التي يخضع ليا بيذه الكضعية في الكقت المناسب.
1
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ج ـعدم إخبار الموظف السمطة الرئاسية الخاضع ليا:
ىك تصرؼ سمبي يصدر عف المكظؼ كىذا بعدـ إخباره السمطة الرئاسية التي يخضع
ليا بكجكده في حالة تعارض لممصالح ،كىذا العنصر يثير بدكره بعض التساؤالت فما ىي
طريقة إخبار المكظؼ لسمطتو الرئاسية كمتى يقكـ بذلؾ؟ ،كماذا عف رؤساء المجالس البمدية

الذيف ال يخضعكف ألم سمطة رئاسية 1بحكـ أنيـ منتخبيف كيسيركف ىيئات إدارية مستقمة
كمع ذلؾ يشرفكف عمى صفقات عمكمية ميمة؟.
فيما يخص طريقة إخبار المكظؼ لسمطتو الرئاسية المادة  08لـ يشر إلى ذلؾ مف
قريب أك بعيد ،كبالتالي ىؿ يجكز لممكظؼ أف يقكـ بيذا التصرؼ بكؿ الطرؽ المتاحة كمف
بينيا اإلخبار شفاىة ،كمادامت الكتابة ىي القاعدة في العمؿ اإلدارم فإف األسمكب األمثؿ
ليذا التصرؼ ىك اإلعبلـ كتابة بكاسطة رسالة إخبار مع إشعار باالستبلـ يحتفظ بو
المكظؼ لئلثبات اإلدارم في حالة كصكؿ القضية إلى العدالة ،كفي كؿ األحكاؿ ما داـ
المشرع لـ يشترط أم طريقة يستعمميا المكظؼ إلخبار السمطة الرئاسية أصبح مف حقو أف
يثبت قيامو بيذا االلتزاـ أماـ القضاء الجزائي بكافة الطرؽ المتاحة.
كمف جية أخرل كمع أف المادة  08تنص عمى إخبار المكظؼ السمطة الرئاسية التي
يخضع ليا إال أنو ال مانع مف إخبار السمطة التي تعمك رئيسو اإلدارم المباشر ،فمعمكـ أف
السمطة الرئاسية تدرجية في شكؿ ىرـ إدارم مترابط.
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كفيما يخص الكقت الذم يختاره المكظؼ إلخبار سمطتو الرئاسية كاضح أيضا أف
المادة  08لـ تنص عمى تكقيت معيف ،كبالتالي حتى يككف ليذا اإلخبار أثره يجب أف يقكـ
بو المكظؼ فكر عممو بأنو في حالة تعارض مصالح كمف يدعي بأنو تراخى في القياـ بيذا
االلتزاـ يثبت ذلؾ بكافة الطرؽ القانكنية ،كلتحميؿ ىذه الكضعية نقكؿ أف المكظؼ يعمـ بأنو
في حالة تعارض مصالح بمجرد كضع المتنافس عرضو عمى مستكل اإلدارة أك المصمحة
المتعاقدة ألف ىذا العرض يككف باسـ المتنافس كشخص طبيعي أك باسـ الشخص المعنكم
الذم يديره أك يعمؿ بو كال يككف المكظؼ عمى عمـ بيذا العرض إال إذا كانت لو صمة
بتسيير ممؼ المنافسة أك الصفقة ليذا قمنا أف المكظؼ الذم مف المفركض يككف في حالة
1
2

ػ قانكف البمدية  ،رقـ  ،10 -11مرجع سابؽ.
ػ أحسف بكسقيعة  ،مرجع سابؽ ،ص .144
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تعارض المصالح ىك مف يككف لو نشاط أك اختصاص مرتبط مباشرة بسير ممؼ الصفقة
العمكمية كالقكؿ بغير ذلؾ غير صحيح ألف الشرط الذم فرضو المشرع ىك تأثر أداء
المكظؼ لميامو بشكؿ عادم ،كال يمكف أف يتحقؽ ىذا الشرط إال إذا كانت مياـ المكظؼ
تقتضي أف يتدخؿ في سير ممؼ الصفقة ،كاذا فرضنا أف المكظؼ لـ يكف عمى عمـ بعرض
متنافس معيف يجعمو في حالة تعارض مصالح فإف عممو فيما بعد يفرض عميو تبميغ إدارتو
بتعارض المصالح ألف سمككو سكؼ يتأثر بمجرد عممو بكجكد عرض ىذا المتنافس ،الميـ
أف يككف عممو قبؿ اختتاـ المنافسة أما إذا لـ يكف المكظؼ عمى عمـ بكجكد عرض متنافس
معيف يمكف أف يجعمو في حالة تعارض المصالح فإف أدائو سكؼ لف يتأثر ،كبالتالي إذا
كصمت الصفقة إلى المرحمة األخيرة مف مراحؿ إبراميا فإنو ال مجاؿ لمحديث عف ضركرة
إخباره سمطتو الرئاسية بتعارض المصالح.
كفيما يخص كقت إعبلـ المصمحة المتعاقدة بتعارض المصالح فالقاعدة التي يمكف
إعماليا ىي "بمجرد عمـ المكظؼ بأنو في ىذه الكضعية" ،كال ييـ بالتالي المرحمة التي
كصمت إلييا إجراءات إبراـ الصفقة ألنو ال يمكف أف نحمؿ المكظؼ أكثر مما يطيؽ.
أما بالنسبة لرؤساء المجالس الشعبية البمدية فمعمكـ أف البمدية تبرـ الكثير مف
الصفقات العمكمية ،كمعمكـ أف رئيس البمدية يؤشر عمى صفقات البمدية حسب المادة 04

مف قانكف الصفقات 1كمعمكـ أيضا أف رئيس المجمس الشعبي البمدم منتخب كيدير ىيئة
إدارية مستقمة كبالتالي ال يخضع ألم سمطة رئاسية كعميو نتساءؿ حكؿ مدل التزاـ ىذا
المسؤكؿ بكاجب اإلخبار عف كجكده في حالة تعارض المصالح كما ىي الجية التي تتمقى
إخباره ىذا.
إف المادة  34كالمادة  08محؿ الدراسة لـ تتطرؽ إلى ىذه الحالة ككذلؾ قانكف
الصفقات العمكمية ،كبالتالي نقكؿ أف رئيس المجمس الشعبي البمدم في حؿ عف ىذا االلتزاـ
كبالتبعية نقكؿ أف أحكاـ المادة  34مف القانكف رقـ  01-06ال تنطبؽ عمى رؤساء المجالس
الشعبية البمدية إلى غاية تعديؿ المادة  08مف نفس القانكف كتكسيع نطاقيا بعبارة أشمؿ،
يمكف مف خبلليا أف يخضع ىؤالء لجريمة تعارض المصالح.
1
2

ػ المادة  ،04المرسكـ الرئاسي رقـ  ،247 – 15مرجع سابؽ.
ػ يمكف أف تككف الصياغة ىكذا ،يمتزـ المكظؼ العمكمي بأف يخير السمطة الرئاسية أك الكصية التي يخضع ليا ...
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2

أخي ار نقكؿ أف كؿ اإلشكاليات المطركحة حكؿ التزاـ المكظؼ بإخبار سمطتو الرئاسية
تخضع مف حيث اإلثبات لمقكاعد العامة كيمكف إثباتيا بكؿ الطرؽ القانكنية كلمقاضي الناظر
في مكضكع الدعكل العمكمية سمطة تقديرية كاسعة لتقدير ما تـ إثباتو سكاء مف طرؼ
المكظؼ أك مف طرؼ المصمحة المتعاقدة أك مف الغير.
الفرع الثاني :الركن المعنوي وقمع جريمة تعارض المصالح
في سياؽ البحث حكؿ الركف المعنكم لجريمة تعارض المصالح مع مراعاة المبلحظة
السابؽ إبدائيا حكؿ صياغة المادة  34نتسائؿ حكؿ القصد الجنائي المطمكب لقياـ الجريمة
كفيما يخص العقكبة المقررة ليذه الجريمة نركز عمى الخصكصيات التي تميزىا فقط.
أوال :الركن المعنوي لجريمة تعارض المصالح

ىذه الجريمة قصدية لقياميا يجب أف يتكفر القصد الجنائي العاـ كالقصد الجنائي

الخاص ،يجب أف يعمـ المكظؼ بأف المشرع جرـ فعؿ تعارض المصالح ،كيعمـ أف مصمحتو
الخاصة تتعارض مع المصمحة العامة بصفتو مكظؼ ،كأنو ممزـ بإخبار السمطة الرئاسية
التي يخضع ليا إذا تأثر أدائو بفعؿ ىذه الكضعية أك كاف يدرؾ بأف أدائو سكؼ يتأثر نظ ار
لمضغكط المعنكية التي يخضع ليا باستمرار.

1

كمف جية أخرل إذا أثبت المكظؼ أنو لـ يكف عمى عمـ بالكاقعة المادية المشكمة
لحالة تعارض المصالح درء عمى نفسو أم متابعة جزائية ،ألف أدائو في ىذه الحالة يككف
عادم بحكـ بعده عف أم ضغط ،كعميو ما داـ المكظؼ لـ يشعر بأنو في كضعية تعارض
مصمحتو مع المصمحة العامة فيك غير مجبر بإخبار سمطتو الرئاسية ،كالنتيجة عدـ تكفر
القصد الجنائي الذم يقيـ جريمة تعارض المصالح كمف ثمة المسؤكلية الجزائية.
ثانيا :قمع جريمة تعارض المصالح

تعاقب المادة  34مف قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو المكظؼ المتيـ بيذه
الجريمة بعقكبة مف ستة( )06أشير إلى سنتيف ( )02كبغرامة مالية مف  50.000دج إلى
 200.000دج 2،كىي عقكبة أصمية تشمؿ الحبس باعتبار الجريمة جنحة زائد غرامة مالية،
كال يمكف لمقاضي أف بحكـ بالحبس دكف الغرامة كلكف ال مانع مف جعؿ العقكبة مكقكفة
1
2

ػ أنكر محمد صدقي المساعدة  ،مرجع سابؽ ،ص .175
ػ المادة  ،34القانكف رقـ  ،01 -06مرجع سابؽ.
171

التنفيذ بما فييا الغرامة .
المبلحظ أف العقكبة المقررة في المادة  34ليست بالمشددة بالمقارنة مع تمؾ العقكبة
المقررة في المادة  26مف نفس القانكف ،كعميو يبدك أف ىذه النقطة تدعـ أكثر ما ذىبنا إليو
في بداية دراسة ىذه الجريمة عندما قمنا أف المشرع أخطأ في اإلحالة عمى المادة  09مف
نفس القانكف فالنص األخير يتعمؽ بمبادئ تقكـ عمييا الصفقة كقد رأينا أف المشرع يعاقب
عمى اإلخبلؿ بمبدأ المساكاة كمبدأ المنافسة في المادة  26بعقكبة شديدة تصؿ إلى عشر
سنكات كبالتالي ال يعقؿ أف المشرع يعاقب عمى اإلخبلؿ بنفس المبادئ بعقكبتيف مختمفتيف.
كباإلضافة إلى ىذه العقكبة األصمية يجكز لمقاضي بناءا عمى المادة  50مف القانكف
رقـ  01-06أف يحكـ أيضا عمى المكظؼ الجاني بعقكبة تكميمية حسب ما ىك مبيف في
المادة  09مف قانكف العقكبات1،كما تنطبؽ عمى ىذه الجريمة األحكاـ المقررة في القانكف رقـ

 01-06كالمتعمقة بالظركؼ المشددة كاإلعفاء مف العقكبة ككذا تقادـ الدعكل العمكمية
كالعقكبة إذا تـ تحكيؿ عادات الجريمة إلى الخارج حسب المادة  54مف نفس القانكف.

1
2

ػ راجع المادة  ،50القانكف رقـ  ،01 -06التي تحيؿ عمى قانكف العقكبات رقـ  ،156 -66مرجع سابؽ.
ػ المادة  ،54القانكف رقـ  ،01 -06مرجع سابؽ.
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2

المبحث الثاني:إجراءات سير الدعوى العمومية في الجرائم المرتبطة بالصفقات العمومية
لف نخكض في ىذه اإلجراءات بالتفصيؿ كلكف نحاكؿ كضع اليد عمى خصكصيات
تتميز بيا الدعكل العمكمية عندما يتعمؽ األمر بجريمة مرتبطة بالصفقات العمكمية كىذا فيما
يخص أساليب الكشؼ كالتحرم عف ىذه الجرائـ ،كفيما يخص تحريؾ الدعكل العمكمية
نتطرؽ إلى القيكد الكاردة عمى سمطة النيابة العامة في تحريؾ الدعكل العمكمية كنتساءؿ ىؿ
تنطبؽ ىذه القيكد عمى الدعكل العمكمية في جرائـ مرتبطة بالصفقات العمكمية أـ ال ،أما
فيما يخص التحقيؽ القضائي الذم يباشره قاض التحقيؽ ككذا المحاكمة نتساءؿ عف
خصكصيات تطبع الدعكل العمكمية المتعمقة بالجرائـ المذككرة.
المطمب األول :أساليب الكشف والتحري عن جرائم الصفقات العمومية
يمكف اكتشاؼ جريمة في مجاؿ الصفقات العمكمية أثناء عممية الرقابة الداخمية أك
الخارجية التي تمارسيا لجاف نص عمييا قانكف الصفقات العمكمية الصادر بالمرسكـ الرئاسي
 247-15مف المادة  156إلى المادة  ،202كيمكف اكتشاؼ جريمة في ىذا المجاؿ أيضا
أثناء الرقابة البلحقة التي تمارسيا ىيئات ذات طابع إدارم كمجمس المحاسبة كالمفتشية
العامة لممالية كما يمكف اكتشاؼ ىذه الجرائـ خارج ىذا اإلطار أك كفقا لمطرؽ العادية
لمكشؼ كالتحرم عف الجرائـ بكجو عاـ أم بكاسطة الضبطية القضائية تحت إشراؼ القضاء.
إف تنكع طرؽ الكشؼ عف جرائـ الصفقات العمكمية راجع إلى خصكصية الصفقات
العمكمية في حد ذاتيا ككذا لخصكصية الجرائـ المرتبطة بيا ،كعميو نتناكؿ تحت ىذا العنكاف
أساليب التحرم التقميدية(أكال) ،ثـ نتناكؿ أساليب التحرم الخاصة ال نقكؿ خاصة بالصفقات
العمكمية كلكف خصكصيتيا ترجع إلى ككنيا تختمؼ عف األساليب التقميدية (ثانيا).
الفرع األول :أساليب التحري بوجو عام
تمارس الشرطة القضائية إجراءات التحرم كجمع االستدالالت كالتحقيقات االبتدائية
بعد تمقييا معمكمات أك ببلغ أك شككل تفيد بكجكد تبلعب بالماؿ العاـ أك شبية ارتكاب
جريمة في مجاؿ الصفقات العمكمية أك غيرىا مف المجاالت ،كيباشر ىذه اإلجراءات
أشخاص مؤىميف لذلؾ كما ىك منصكص عميو في المادة  17مف قانكف اإلجراءات الجزائية
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المعدلة 1التي حددت األشخاص المتمتعيف بصفة ضابط شرطة قضائية.
قانكف اإلجراءات الجزائية يفرؽ بيف نكعيف أك مسمكيف لئلجراءات بكجو عاـ
اختصاصات عادية يمارسيا ضباط الشرطة القضائية لمبحث كالتحرم عمى جرائـ في
الحاالت العادية كاختصاصات تمارسيا الضبطية القضائية في حالة التمبس بالجريمة.
أوال :اختصاصات الضبطية القضائية في الحالة العادية
تـ تنظيميا بالمكاد  3/12مف ؽ إ ج "...يناط بالضبطية القضائية ميمة البحث
كالتحرم عف الجرائـ المقررة في قانكف العقكبات كجمع األدلة عنيا كالبحث عف مرتكبييا ما

داـ لـ يبدأ فييا بتحقيؽ قضائي" 2،كالمادة  13مف نفس القانكف "إذا ما فتح تحقيؽ فإف عمى

الضبط القضائي تنفيذ تفكيضات جيات التحقيؽ كتمبية طمباتيا" 3،كالمادة  17مف نفس
القانكف "يباشر ضباط الشرطة القضائية السمطات المكضحة في المادتيف  12ك 13كيتمقكف
الشكاكل كالببلغات كيقكمكف بجمع االستدالالت كاجراء التحقيقات االبتدائية.
عند مباشرة التحقيقات كتنفيذ اإلنابات القضائية ال يجكز لضباط الشرطة القضائية طمب أك

تمقي أكامر أك تعميمات إال مف الجية القضائية التي يتبعكنيا .4"...كحسب المادة  18مف
نفس القانكف "يتعيف عمى ضباط الشرطة القضائية أف يحرركا محاضر بأعماليـ كأف يبادركا
بغير تميؿ إلى إخطار ككيؿ الجميكرية بالجنايات كالجنح التي تصؿ إلى عمميـ."...

5

مف خبلؿ ىذه النصكص نستنتج أف الشرطة القضائية تمارس مياـ جمع االستدالالت
كالتحقيقات االبتدائية ،كبالتالي فعمميا ال يرتقي إلى درجة التحقيؽ القضائي الذم يمارسو
قاض التحقيؽ أساسا بعد تحريؾ الدعكل العمكمية ،فيـ بيذا الشكؿ يعاينكف الجريمة
كيقكمكف بجمع األدلة كالقرائف التي يمكف أف تسند لممشتبو فيو الذم يتـ سماعو أيضا عمى

محضر .أما عف خصائص جمع االستدالالت 6فيمكف إحصاء ما يمي:
1

ػ األمر رقـ  ،02 -15المؤرخ في  23يكليك ،2015يعدؿ كيتمـ األمر رقـ  155 -66المتعمؽ بقانكف اإلجراءات

2

ػ راجع الفقرة  03المادة  ،12األمر رقـ  155 -66المعدؿ كالمتمـ  ،مرجع سابؽ.

الجزائية  ،ج ر ،عدد  ،40الصادر بتاريخ  23يكليك .2015

3

ػ المادة  ،13األمر رقـ  ،155 -66مرجع سابؽ.

4

ػ راجع المادة  ،17األمر رقـ  ،02 -15مرجع سابؽ.

6

ػ خمفي عبد الرحماف ،محاضرات في قانكف اإلجراءات الجزائية ،دار اليدل ،الجزائر  ،2012ص ص .55،56

5

ػ راجع المادة  ،18األمر رقـ  ،155 -66مرجع سابؽ.
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 لـ ينص عمييا قانكف اإلجراءات الجزائية عمى سبيؿ الحصر بؿ نص عمى إطارىا العاـ. تجرد أعماؿ االستدالؿ مف القير كاإلجبار. مرحمة جمع االستدالالت ال يحضرىا محاـ ما عدل حالة التمبس كفؽ آخر تعديؿ لقانكفاإلجراءات الجزائية باألمر  02-15المعدؿ لممادة  51مكرر.1
 تحرير محضر بأعماؿ االستدالؿ كسماع األشخاص يحرره ضابط الشرطة القضائية.ثانيا :اختصاصات الشرطة القضائية في حالة التمبس
في الغالب إف الجرائـ المرتبطة بالصفقات العمكمية كجنحة المحاباة كجنحة االستفادة
مف سمطة كتأثير أعكاف الييئات العمكمية ال تككف عمى العمكـ محؿ إجراءات التمبس
بالجريمة ،أما فيما يخص جنحة الرشكة سكاء بصفة عامة أك في مجاؿ الصفقات العمكمية
فيمكف أف تككف محؿ تمبس خاصة في ظؿ تعديؿ قانكف اإلجراءات الجزائية الذم مس
مرحمة جمع االستدالالت في حالة التمبس ،كيجب أف نشير ىنا أف صبلحيات الشرطة
القضائية في حالة الجريمة المتمبس بيا تككف أكسع كأخطر مف تمؾ اإلجراءات الممارسة في
حالة التحرم حكؿ جريمة اكتشفت بطريقة عادية .كحتى تككف اإلجراءات في حالة التمبس
صحيحة يجب أف تتكافر فييا شركط نجمميا فيما يمي:
 يجب أف تككف حالة التمبس بالجريمة سابقة عف أم إجراء. يجب مشاىدة التمبس بالجريمة بمعرفة ضابط الشرطة القضائية ،كىذه المشاىدة تككفمباشرة أك عقب ارتكاب الفعؿ المجرـ.
 يجب أف يكتشؼ ضابط الشرطة القضائية حالة التمبس بطرؽ مشركعة.قراءة المكاد  42ك 49ك50ك 51ك 51مكرر 1ك 52مف قانكف اإلجراءات الجزائية

يتركنا نستنتج ىذه االختصاصات:1

 األمر بعدـ مغادرة مكاف ارتكاب الجريمة. االستعانة بالخبراء إلجراء معاينات ال يمكف تأجيميا. ضبط المشبو فيو. تفتيش المساكف بعد إذف مكتكب مف ككيؿ الجميكرية أك قاض التحقيؽ.1

ػ راجع المكاد 51 ،42،49،50،51مكرر ،1،52األمر رقـ  ،02-15المعدؿ كالمتمـ لؤلمر رقـ  ،155-66مرجع

سابؽ.
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 التكقيؼ لمنظر كىذا يككف محمو شخص تكجد ضده دالئؿ تحمؿ عمى االشتباه فيارتكابو جنحة أك جناية يقرر ليا القانكف عقكبة سالبة لمحرية ،عمى أف يطمع ككيؿ الجميكرية
بذلؾ بشرط أف ال تتجاكز مدة التكقيؼ لمنظر عف  48ساعة.

كالمبلحظ أف المشرع في المادة  51مف قانكف اإلجراءات الجزائية المعدلة 1لـ ينص

عمى إمكانية تمديد مدة التكقيؼ لمنظر في حالة جرائـ الفساد ،عمى خبلؼ الجرائـ المكصكفة
إرىابية كالمصرفية كتبييض األمكاؿ كأمف الدكلة كجرائـ المخدرات كالجريمة المنظمة ،نستنتج
أنو ال يمكف لضابط الشرطة القضائية في حالة التمبس مثبل بجريمة رشكة في مجاؿ
الصفقات العمكمية أف يحجز شخص لمنظر أكثر مف  48ساعة ،كال يمكف لككيؿ الجميكرية
أف يمدد ىذه المدة حسب المادة  51المذككرة.
المبلحظة الثانية أف المشرع عاد في المادة  51مكرر 1الفقرة  04كنص عمى أنو إذا
كانت التحريات تتعمؽ بمجمكعة مف الجرائـ المكصكفة كمنيا جرائـ الفساد فيمكف لمشخص
المكقكؼ لمنظر أف يتمقى زيارة محاميو بعد انقضاء نصؼ المدة القصكل المنصكص عمييا
في المادة  51أعبله ،فيؿ تكجو المشرع ىنا عندما ذكر جرائـ الفساد مقصكد أـ ىك مجرد
سيك كقع فيو المشرع في المادة  51عندما لـ ينص عمى إمكانية تجديد مدة التكقيؼ لمنظر
في حالة جرائـ الفساد ،مع العمـ أف التكقيؼ لمنظر يعتبر أخطر الصبلحيات الممنكحة
لمشرطة القضائية نظ ار لمساسو بحرية األشخاص.
الفرع الثاني :أساليب التحري الخاصة
نظ ار لمتطكر الحاصؿ في مجاؿ الجريمة بكجو عاـ كفي مجاؿ الصفقات العمكمية
التي تمت حمايتيا جزائيا في إطار قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو كنظ ار لمتطكر الحاصؿ
في مجاؿ االتصاؿ بكجو عاـ حاكؿ المشرع مكاكبة ىذه المستجدات ،باستحداث كسائؿ أك
آليات حديثة كخاصة لمتحرم حكؿ جرائـ محددة حص ار في إطار قانكف اإلجراءات الجزائية
كقانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو .
ما يبلحظ عمى المادة  56مف قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو أف المشرع لـ يبيف
إجراءات كشركط ممارسة آليات استحدثت في ىذا القانكف كيتعمؽ األمر بالترصد اإللكتركني
كاالختراؽ إلى جانب التسمـ المراقب ،عمى خبلؼ الكضع في قانكف اإلجراءات الجزائية
1

ػ المادة  ،51األمر رقـ  ،02 -15مرجع سابؽ.
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كعميو سكؼ نركز دراستنا في إطار ىذا القانكف حيث بعد تعديؿ قانكف اإلجراءات الجزائية
رقـ  155-66بمكجب القانكف رقـ 22-06المؤرخ في  2006/12/20عزز المشرع
اختصاصات الضبطية القضائية في إطار الجريمة المتمبس بيا بأساليب كآليات جديدة
لمتحرم عف بعض الجرائـ كاردة عمى سبيؿ الحصر.
أوال :آليات التحري الخاصة في قانون اإلجراءات الجزائية
لـ يعرؼ قانكف اإلجراءات الجزائية أساليب التحرم الخاصة كلكف الفقو فعؿ ذلؾ،

يعبر عمييا بأساليب التحرم الخاصة 1ألنيا جاءت بعد أساليب التحرم العادية ،تعبر عف
إرادة المشرع المتجية إلى تكسيع اختصاص الضبطية القضائية في جرائـ محددة كىي تمثؿ
سمطات تتعمؽ بحقكؽ الفرد كحرياتو العامة كالخصكصية تمارس في مرحمة البحث كالتحرم

كالتحقيؽ االبتدائي 2.يعرفيا جانب مف الفقو كما يمي ":تمؾ العمميات أك اإلجراءات أك

التقنيات التي تستخدميا الضبطية القضائية تحت مراقبة كاشراؼ السمطة القضائية بغية
البحث كالتحرم عف الجرائـ الخطيرة المقررة في قانكف العقكبات كجمع األدلة عنيا كالكشؼ

عف مرتكبييا كذلؾ دكف عمـ كرضا األشخاص المعنييف" 3،أما عف الجرائـ المعنية بيذه

األساليب المستحدثة فيي جرائـ المخدرات 4،الجريمة المنظمة العابرة لمحدكد الكطنية ،الجرائـ
الماسة بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات ،جرائـ تبييض األمكاؿ كجرائـ اإلرىاب ،الجرائـ

المتعمقة بالتشريع الخاص بالصرؼ 5،كجرائـ الفساد.

كبمكجب األمر رقـ  02-15المؤرخ في  23يكليك 2015خضع قانكف اإلجراءات
الجزائية إلى تعديؿ ميـ حيث أضاؼ المشرع إجراء جديد يتمثؿ في حماية الشيكد كالخبراء
كالضحايا أثناء مرحمة جمع االستدالالت كبعدىا حسب المادة  65مكرر 19كما بعدىا،
كعميو نتطرؽ إلى ىذه اآلليات تباعا مع تبياف شركط صحة كؿ آلية:
1

ػ خمفي عبد الرحماف ،محاضرات في قانكف اإلجراءات الجزائية ،مرجع سابؽ ،ص.68

3

ػ خمفي عبد الرحماف ،محاضرات في قانكف اإلجراءات الجزائية ،مرجع سابؽ ،ص .68

2

4

ػ عبد اهلل أكىايبية ،شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ،دار ىكمة  ،الجزائر الطبعة  ،3سنة  ،2012ص .279
ػ القانكف رقـ  ،18 -04المؤرخ في  ،2004/12/25يتعمؽ بالكقاية مف المخدرات ك المؤثرات العقمية كقمع االستعماؿ

كاالتجار غير المشركعيف ليا  ،ج ر ،عدد  ،83صادر بتاريخ .2004/12/26

5

ػ أمر رقـ  ،22 -96المؤرخ في  9يكليك  ،1996يتعمؽ بقمع مكافحة التشريع كالتنظيـ الخاصيف بالصرؼ كحركة رؤكس

األمكاؿ مف كالى الخارج ،ج ر ،عدد  ،43صادر بتاريخ  1997/07/10معدؿ كمتمـ.
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 )1اعتراض المراسبلت وتسجيل األصوات والتقاط الصور:
سكؼ نبيف المقصكد بيذه اآلليات حسب النصكص المنظمة ليا ككذا حسب الفقو ثـ
نتطرؽ إلى شركط صحت ىذه اآللية كما ىك مبيف في قانكف اإلجراءات الجزائية.
أ ـ المقصود بيذه اآلليات :ىي في الحقيقة تمثؿ ثبلثة آليات كلكف باعتبارىا سمعية

بصرية تناكليا المشرع جممة كاحدة.

 يقصد باعتراض المراسبلت" ،عممية مراقبة سرية المراسبلت السمكية كالبلسمكية فيإطار البحث كالتحرم عف الجريمة كجمع األدلة أك المعمكمات حكؿ األشخاص المشتبو فييـ
في ارتكابيـ أك في مشاركتيـ في ارتكاب الجريمة" 1،كتككف ىذه المراقبة عف طريؽ تسجيؿ

كنسخ ىذه المراسبلت كاعادة سماعيا أثناء سير التحقيؽ ،كاذا كاف اعتراض المراسبلت
يحصؿ بدكف رضا المعني باألمر فإف كضع الخط الياتفي تحت المراقبة يككف برضا أك
حتى بطمب مف المعني باألمر.
 كيقصد بتسجيؿ األصكات كالتقاط الصكر عممية تسجيؿ المحادثات الشفكية بيفشخصيف أك أكثر بصفة سرية في مكاف عاـ أك خاص.
 نفس المعنى يصدؽ عمى التقاط الصكر لشخص أك أشخاص في مكاف عاـ أكخاص.
ب ـ شروط صحة ممارسة ىذه اآللية الخاصة لمتحري:

حسب المادة  65مكرر 5مف ؽ.إ.ج المعدؿ كالمتمـ 2يحكـ آليات التحرم الخاصة

المتمثمة في اعتراض المراسبلت كتسجيؿ األصكات كالتقاط الصكر الشركط التالية:
 أف تقتضي الضركرة المجكء إلى ىذه اآلليات الخاصة في التحرم كىذا بعد ثبكتعجز كمحدكدية أساليب التحرم العادية كلكف دكف تبياف الجية التي تقرر ىذه الضركرة
ككيفيات ذلؾ.
 أف يمارس ىذه اآلليات الخاصة في التحرم بمناسبة التحرم في جريمة متمبسبيا أك بمناسبة تحقيؽ أكلي في جرائـ محددة حصرا.
 في حالة التحقيؽ االبتدائي يجب التقيد بالجرائـ المحددة حص ار في المادة 651
2

ػ خمفي عبد الرحماف ،محاضرات في قانكف اإلجراءات الجزائية ،مرجع سابؽ ،ص 72
ػ المادة  65مكرر  ،5األمر رقـ  ،02 -15مرجع سابؽ.
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مكرر  5مف ؽ.إ.ج السابؽ ذكرىا.
 الحصكؿ عمى إذف مكتكب مف ككيؿ الجميكرية المختص إقميميا أك مف قاضالتحقيؽ إذا باشر ىك إجراءات التحقيؽ االبتدائي.

1

 -أف يتضمف اإلذف كؿ العناصر التي تحدد ميمتو سكاء تعمؽ األمر باعتراض

اتصاؿ أك تسجيؿ أصكات أك التقاط صكر ككذا مكاف كزماف القياـ بذلؾ.

 يحدد اإلذف كجكبا بمدة أقصاىا أربعة أشير قابمة لمتجديد دكف تحديد كـ مرة يتـالتجديد مما يكحي إلى أف األمر سمطة تقديرية لمصدر اإلذف.
 يحرر ضابط الشرطة القضائية المكمؼ بالتنفيذ محض ار عف كؿ إجراء قاـ بو سكاءتعمؽ باعتراض مراسبلت أك تسجيؿ أك تصكير كيتضمف ىذا المحضر تاريخ كساعة بداية
كنياية العممية المنفذة.
المبلحظ أف المشرع عندنا قيد ىذا اإلجراء الخطير الماس بالحياة الخاصة لممكاطف
بضكابط منيا ما يشبو ضكابط فرضيا مثبل المشرع الفرنسي حيث تنص المادة  100الفقرة 2
مف قانكف العقكبات الفرنسي رقـ  649-91المؤرخ في  10يكليك 1991بأنو إذا تعمؽ األمر
بالمراقبة القضائية لبلتصاالت التميفكنية يشترط أف تككف الجريمة المراد ضبطيا بيذه اآللية
جناية أك جنحة معاقب عمييا بالحبس لمدة تتجاكز السنتيف ،كيشترط ثانيا عمى الضبطية
كعمى النيابة المرخصة لذلؾ أف ال تمجأ إلى ىذه اآللية الخاصة إال إذا استحاؿ ضبط

الجريمة كفؽ الطرؽ العادية لمتحرم 2،كحكؿ مدل إعماؿ ىاذيف الشرطيف في قانكف
اإلجراءات الجزائية عندنا نقكؿ:
 الشرط األكؿ المتعمؽ بمدة العقكبة المسمطة عمى مرتكب الجريمة كالتي يجب أفتتجاكز السنتيف لـ يتطرؽ إليو مشرعنا في قانكف اإلجراءات الجزائية.
 -أما الشرط الثاني المتعمؽ بحالة الضركرة يبدك أف المشرع عندنا نص عميو في

المادة  65مكرر 5كما يمي" إذا اقتضت ضركرات التحرم في الجريمة ،"...لكف ما يعاب
عمى مشرعنا أنو لـ يفصؿ في ىذا الشرط كقاعة عامة ،بخبلؼ المشرع المصرم مثبل فإنو
اعتمد لضبط ىذه اآللية عمى مدة العقكبة المسمطة عمى مرتكب الجريمة المراد ضبطيا
1
2

ػ خمفي عبد الرحماف ،محاضرات في قانكف اإلجراءات الجزائية ،مرجع سابؽ ،ص .74
ػ نادية تياب ،مرجع سابؽ ،ص .340
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بكاسطة مراقبة االتصاالت كاشترط أف تككف الجريمة محؿ التحرم جناية أك جنحة معاقب
عمييا بالحبس لمدة تزيد عف  03أشير كىذا حسب المادة  95ك 206مف قانكف اإلجراءات

الجزائية المصرم 1دكف التطرؽ إلى شرط الضركرة كما ذىب إليو المشرع الفرنسي كالمشرع
الجزائرم.
لمكىمة األكلى يبدك أف المشرع الفرنسي أكثر تشددا في استعماؿ ىذه اآللية كلكف
بالرجكع إلى المادة  65مكرر 05مف ؽ.إ.ج عندنا نسجؿ أف المشرع حصر الجرائـ التي
يجكز لمنيابة كلقاضي التحقيؽ الترخيص فييا الستعماؿ آليات التحرم الخاصة ككؿ ىذه
الجرائـ مكصكفة بالخطيرة كالعقكبة المسمطة عمى مقترفييا يمكف أف تتجاكز السنتيف بكثير،
كبالتالي المشرع لـ يعتمد عمى مدة العقكبة كقاعدة لتقييد ىذه اآللية كفضؿ حصر الجرائـ
المعنية بيذا األسمكب في التحرم كالنتيجة تبدك كاحدة.
كميما يكف مف أمر فإف المشرع عندنا كبسنو ىذه اآلليات الخاصة في التحرم يككف
قد ساير معظـ الدكؿ التي تعاني مف مشكمة الفساد كلكف يجب أف نعترؼ بأف الفساد أقكل
مف كؿ ىذه اآلليات ،كما أف المشرع لـ يغفؿ مف جية أخرل عف كسائؿ أخرل يمكف أف

تستعمؿ لتنفيذ مشركع إجرامي ما حيث أصبحت الشبكة العنكبكتية أك االنترنت 2مبلذا
لمفاسديف ما دامكا عمى عمـ بإمكانية اعتراض مراسبلتيـ كتسجيؿ مكالماتيـ كحتى تصكيرىـ
كبالتالي حتما سكؼ يستعممكف االنترنت لمتكاصؿ بينيـ كعميو عمؿ المشرع عمى تكسيع ىذه
اآلليات الخاصة في التحرم إلى مجاالت أخرل منيا الترصد اإللكتركني ،فالمراسبلت اآلف
أصبحت بالرسائؿ القصيرة المشفرة عف طريؽ الياتؼ النقاؿ كليذا نص المشرع في المادة
 56مف قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو رقـ  01-06عمى آلية الترصد اإللكتركني.

3

 )2التسرب:
استحدث في ؽ.إ.ج بالمادة  65مكرر 11كىك إجراء خاص كخطير ،فما المقصكد
منو كما ىي شركط ممارستو كإجراء حسب قانكف اإلجراءات الجزائية.
1
2
3

ػ المرجع نفسو ،ص .340
ػ معف خميؿ العمر ،جرائـ مستحدثة ،دار كائؿ لمنشر ،األردف ،الطبعة األكلى  ،1012ص .203
ػ لـ يكضح المشرع إجراءات كشركط ممارسة ىذه اآللية الخاصة لمتحرم كما فعؿ مع اعتراض المراسبلت كغيرىا مف

اآلليات األ خرل في قانكف اإلجراءات الجزائية ،كبالتالي لـ نتمكف مف التكسع في ىذه اآللية  ،كنأمؿ أف تصدر أحكاـ
تفصيمية تنفيذية تمكف النيابة ك الضبطية القضائية مف ممارسة ىذه اآللية بطريقة صحيحة.
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أ ـ المقصود بالتسرب:
يعرؼ بأنو" تقنية مف تقنيات التحرم كالتحقيؽ الخاصة تسمح لضابط أك عكف شرطة
قضائية بالتكغؿ داخؿ جماعة إجرامية تحت مسؤكلية ضابط شرطة قضائية آخر مكمؼ
بتنسيؽ عممية التسرب بيدؼ مراقبة أشخاص مشتبو فييـ ككشؼ أنشطتيـ اإلجرامية كذلؾ
بإخفاء اليكية الحقيقية كلتقديـ المتسرب لنفسو عمى أنو فاعؿ أك شريؾ".

1

كحسب المادة  65مكرر 12مف ؽ.إ.ج يقصد بالتسرب قياـ عكف الشرطة القضائية
تحت مسؤكلية ضابط الشرطة القضائية المكمؼ بتنسيؽ العممية بمراقبة األشخاص المشتبو
في ارتكابيـ جناية أك جنحة بإيياميـ أنو فاعؿ معيـ أك شريؾ ليـ".

2

المبلحظ أف الضابط أك العكف المتسرب ال يجكز لو القياـ بأفعاؿ تشكؿ تحريضا
لممجرميف المتسرب بينيـ تحت طائمة بطبلف إجراء التسرب حسب المادة  65مكرر 12الفقرة
 02مف ؽ.إ.ج ،كفي حالة كقؼ عممية التسرب أك انقضاء الميمة المحددة لمتسرب فإف
المادة  65مكرر 17أجازت لممتسرب أف يكاصؿ نشاطو لمدة كافية كضركرية حتى ال يمفت
االنتباه ضمانا لسبلمتو ،كأجازت المادة  65مكرر 18سماع عكف األمف أك الضابط
المتسرب كشاىد.
المبلحظ أيضا أف القانكف رقـ  01-06نص عمى ىذه اآللية في المادة  56منو

تحت تسمية أخرل كما يمي "االختراؽ" 3دكف أف يبيف إجراءات كشركط ممارسة ىذه اآللية

عمى خبلؼ ما ىك مبيف في قانكف اإلجراءات الجزائية أيف حدد المشرع شركط أك ضكابط
اتخاذ ىذه اآللية ككسيمة لمبحث كالتحرم ،كعميو سكؼ نبيف ىذه الشركط كفؽ ؽ.إ.ج.
ب ـ شروط صحة التسرب:
نظـ المشرع التسرب في المادة  65مكرر 11إلى المادة  65مكرر 18مف قانكف

اإلجراءات الجزائية 4،كلصحة ىذا اإلجراء الخاص لمتحرم يشترط المشرع ما يمي:
1
2

ػ خمفي عبد الرحماف ،محاضرات في قانكف اإلجراءات الجزائية ،مرجع سابؽ ،ص .74
ػ القانكف رقـ  ،22 -06المؤرخ في  ،2006/12/20يعدؿ كيتمـ األمر رقـ  ،155 -66المتضمف قانكف اإلجراءات

الجزائية  ،كال سيما المادة  65مكرر  ،12ج ر ،عدد  ،84صادر بتاريخ .2006/12/24

3
4

ػ المادة  ،65القانكف رقـ  ،01 -06مرجع سابؽ.

ػ راجع المكاد مف  65مكرر الى  65مكرر  ،18األمر رقـ  ،14 -04المؤرخ في  ،2004/1/10المعدؿ كالمتمـ لؤلمر

رقـ  155 -66مرجع سابؽ.
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 أف يككف المحقؽ أماـ حتمية المجكء إلى أسمكب التسرب ،أم أف كؿ مف ككيؿالجميكرية كقاض التحقيؽ بالتنسيؽ مع الضبطية القضائية تقؼ عف استحالة مكاصمة البحث
كالتحرم لمكصكؿ إلى الفاعميف كأدلة اإلثبات بكاسطة أساليب التحرم العادية ،كيبدك أنو شرط
يتفؽ فيو مشرعنا مع المشرع الفرنسي كحتى المشرع البمجيكي.

1

 -أف يككف الغرض مف التسرب البحث كالتحرم حكؿ جرائـ محددة حص ار في المادة

 65مكرر مف ؽ.إ.ج كىي نفس الجرائـ التي أجاز فييا المشرع استعماؿ اآللية السابؽ
دراستيا أم اعتراض المراسبلت كتسجيؿ األصكات كالتقاط الصكر ،كيتعمؽ األمر بجرائـ مف
بينيا جرائـ الفساد كمعمكـ أف الجرائـ المتعمقة بالصفقات العمكمية تصنؼ في ىذه الخانة
كلكف يبدك مف خبلؿ نص المادة  65مكرر 11أف التسرب ال يعمؿ في حالة الجريمة

المتمبس بيا 2ألف المادة المذككرة أحالت عمى جرائـ بذاتيا دكف اإلحالة عمى ككنيا في حالة
تمبس كبالتالي ال يجكز تحميؿ النص أكثر مما يحتمؿ ،كعمى العكس مف ذلؾ يرل آخركف

3

أف اإلحالة تشمؿ أيضا الجريمة المتمبس بيا رغـ أف حالة التمبس تنتيي بمجرد ظيكر
الجريمة لمعمف.
 -حصكؿ الضبطية القضائية عمى إذف مف ككيؿ الجميكرية أك مف قاض التحقيؽ

بعد إخطار ككيؿ الجميكرية كىذا اإلذف يجب أف يككف مكتكبا كمسببا حسب المادة 65
مكرر 15تحت طائمة البطبلف.
 -أف يحدد في اإلذف مدة عممية التسرب ،كحسب المادة  65مكرر  15الفقرة 03

أقصى مدة لمتسرب ىي  04أشير كقاعدة كلكف يجكز تجديد العممية كمف ثمة مدة التسرب
مع العمـ أف المشرع لـ يحدد كـ مرة يتـ التمديد مما يكحي إلى أف اإلجراء سمطة تقديرية
لمنيابة كلقاضي التحقيؽ ،كمع نص المشرع عمى ىذه الشركط اإلجرائية نظـ أيضا ىذه اآللية
الخاصة في التحرم كمآؿ نتائج التسرب كما نص عمى كسائؿ تساعد المحقؽ المتسرب
كقرر أيضا حماية خاصة لو كرغـ ذلؾ فيناؾ نقائص تسجؿ في ىذا اإلطار.
1

ػ نادية تياب ،مرجع سابؽ ،ص .349

2

ػ المرجع نفسو ،ص .347

4

ػ لتفصيؿ أكثر راجع نادية تياب ،المرجع السابؽ ،ص  349كما بعدىا.

3

ػ خمفي عبد الرحماف ،محاضرات في قانكف اإلجراءات الجزائية ،مرجع سابؽ ،ص .76
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4

 )3حماية الشيود والخبراء والضحايا:
سكؼ نتناكؿ باختصار شديد المقصكد بيذا اإلجراء كالتدابير الرامية لحماية األشخاص
المعنييف بو كشركط صحتو.
أ ـ المقصود باإلجراء:

كرد في القانكف رقـ  01-06المادة  45في سياؽ حماية الشيكد كالخبراء كالمبمغيف

كالضحايا معاقبة كؿ مف يريد االنتقاـ منيـ أك ترىيبيـ أك تيديدىـ ،كبعد تعديؿ قانكف
اإلجراءات الجزائية سنة  2006استحدث المشرع أساليب خاصة لمتحرم في جرائـ محددة
حص ار كمف بينيا جرائـ الفساد ،ثـ خضع ىذا القانكف مرة أخرل لمتعديؿ بمكجب األمر رقـ
 02-15سنة  2015كبكاسطتو استحدث المشرع إجراء جديد يتمثؿ في حماية الشيكد
كالخبراء كالضحايا أثناء مرحمة جمع االستدالالت كبعدىا بمكجب المادة  65مكرر 19إلى
 65مكرر 28كىذا بأكثر تفصيؿ بدؿ االكتفاء بمعاقبة مف يريد التأثير عمييـ ،كحسب المادة
 65مكرر 19حصر المشرع ىذا اإلجراء في مجاؿ الجريمة المنظمة كجرائـ اإلرىاب كجرائـ
الفساد دكف غيرىا ،كمف ىذا المنطمؽ كاف لزاما التطرؽ إلى ىذا اإلجراء الجديد كقد حدد
المشرع في المادة المذككرة نكعيف مف الحماية.
ب ـ التدابير الحمائية:

حدد المشرع في ىذا اإلطار نكعيف مف التدابير الحمائية ،تدابير غير إجرائية كتدابير

إجرائية ككبلىما تخص الشاىد كالخبير كالضحية ككبلىما يستعمؿ أثناء جمع االستدالالت
مف طرؼ الضبطية القضائية كأثناء التحقيؽ القضائي كحتى مرحمة المحاكمة.

ب 1ـ تدابير الحماية غير اإلجرائية :حددتيا المادة  65مكرر 1،20كالمبلحظ أف

ككيؿ الجميكرية المشرؼ عمى البحث كالتحرم ىك مف يقرر اإلجراء المناسب لحماية الشاىد
أك الخبير أك الضحية الذم يككف في خطر حسب المادة  65مكرر 21ك.22
ب 2ـ تدابير الحماية اإلجرائية :حددتيا المادة  65مكر ،23المبلحظ عمى ىذه
اإلجراءات أنيا تباشر بعد تحريؾ الدعكل العمكمية أم بعد االنتياء مف جمع

1

ػ راجع المادة  65مكرر  20ك مكرر  21ك مكرر ،22األمر رقـ  ،02 -15المعدؿ كالمتمـ لؤلمر رقـ ،155 -66

مرجع سابؽ.
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االستدالالت1كبالتالي لف نتطرؽ إلييا في ىذه المرحمة كنحيميا إلى مرحمة التحقيؽ القضائي
كمرحمة المحاكمة.

2

 )4استعانة وكيل الجميورية بخبراء متخصصين:
بعد تعديؿ قانكف اإلجراءات الجزائية باألمر رقـ  02-15أضاؼ المشرع المادة 35
مكرر التي تمنح لممثؿ النيابة العامة إمكانية االستعانة في المسائؿ الفنية بمساعديف
متخصصيف يساىمكف مع الككيؿ في جميع اإلجراءات السابقة لتحريؾ الدعكل العمكمية
كنتساءؿ ىؿ الجرائـ المرتبطة بالصفقات العمكمية يمكف أف تأخذ الطابع الفني أـ ال حتى
نقكؿ أف المادة  35مكرر يمكف إعماليا في ىذا المجاؿ ،إننا نميؿ إلى القكؿ بأف مجاؿ
الصفقات العمكمية سكاء أثناء التحضير لمصفقة أك أثناء اإلبراـ أك أثناء التنفيذ تنطكم فعبل
عمى جانب فني يحتاج إلى أصحاب االختصاص كالتجربة الميدانية العممية كبالتالي فإف
ممثؿ النيابة العامة يمكنو إعماؿ نص المادة  35مكرر مف ؽ.إ.ج مما يجعؿ ىذا اإلجراء
أحد الخصكصيات المميزة إلجراءات الدعكل العمكمية في مجاؿ جرائـ الصفقات العمكمية،
كمف ىذا المنطمؽ يبدك أف المادة  35مكرر تمثؿ ضمانة ميمة لممكظؼ العامؿ في مجاؿ
الصفقات العمكمية فاالستعانة بأصحاب االختصاص في مرحمة جمع االستدالالت مف شأنو
تكضيح الكثير مف النقاط العممية التي يمكف أف ال يتحكـ فييا ممثؿ النيابة العامة كىذا مف
شأنو إنصاؼ المكظؼ كتجنيبو مخاطر المتابعة الجزائية.
)5منع المشتبو فيو من مغادرة التراب الوطني:

مف جية أخرل منحت المادة  36مكرر 1مف قانكف اإلجراءات الجزائية 3لككيؿ

الجميكرية المشرؼ عمى التحريات سمطة منع أم مشتبو فيو مف مغادرة التراب الكطني لمدة
 03أشير قابمة لمتجديد مرة كاحدة كقاعدة ،كاذا تعمؽ األمر بجريمة فساد فإف التجديد يمتد
إلى غاية االنتياء مف التحريات ،كعميو يمكف أف يشمؿ إجراء المنع مف مغادرة التراب
الكطني مكظؼ مشتبو فيو في جريمة متعمقة بالصفقات العمكمية ككذا المتعامؿ االقتصادم
المتنافس لمظفر بالصفقة ،فرض ىذا اإلجراء عمى مكظؼ أك متعامؿ اقتصادم متكرط في
1

ػ راجع المادة  65مكرر  ،23نفس األمر

3

ػ المادة  36مكرر ،1األمر رقـ  ،02 -15المعدؿ كالمتمـ لؤلمر رقـ  ،155 -66مرجع سابؽ.

2

ػ راجع في ىذا الصدد الفرع الثاني أدناه ،تحت عنكاف التحقيؽ القضائي كالمحاكمة في جرائـ الصفقات العمكمية.
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جريمة يمكف أف يككف فعاال كلكف فرضو عمى شخص ال يد لو في الجريمة محؿ التحريات
يبدك قاسيا خاصة إذا تعمؽ األمر برحمة عبلج ضركرية أك سفر دراسة أك عبادة كبالتالي
إعماؿ ككيؿ الجميكرية لسمطتو التقديرية في رفع ىذا المنع متى اقتنع بتبريرات الشخص
محؿ ىذا اإلجراء يرفع ىذا الضرر خاصة إذا عممنا أف صياغة المادة  36مكرر 1الفقرة 3
محؿ الدراسة كردت بصفة "يمكف" كىذا اعترافا مف المشرع لككيؿ الجميكرية بالسمطة التقدير
في ىذا المجاؿ.
ثانيا :آليات التحري الخاصة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو
نتناكؿ ىذه اآلليات بالشرح الكجيز ثـ نتطرؽ إلى تقدير مشركعيتيا ،كما سكؼ نقكلو
حكؿ مشركعية ىذه اآلليات ينطبؽ عمى اآلليات الخاصة في قانكف اإلجراءات الجزائية.
 )1المقصود بيذه اآلليات الخاصة:

إلى جانب اآلليات الخاصة في التحرم كالتحقيؽ المنصكص عمييا في قانكف

اإلجراءات الجزائية السابؽ دراستيا تناكؿ المشرع كما قمنا أعبله آلية خاصة لمتحرم في

قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو في المادة  56منو1،كسجمنا أف تكافقا حصؿ بيف القانكنيف
فيما يخص التسرب الذم يقابمو االختراؽ حسب قانكف  01-06كلكف فيما يخص الترصد
اإللكتركني كالتسميـ المراقب فإف القانكف رقـ  01-06انفرد بيما كما انفرد قانكف اإلجراءات
الجزائية بآلية اعتراض المراسبلت كتسجيؿ األصكات كالتقاط الصكر ،كعميو يمكف القكؿ أف
آلية الترصد اإللكتركني مكممة آللية اعتراض المراسبلت ما داـ الفاسديف بدؿ تبادؿ
المعمكمات بالمراسبلت السمكية كالبلسمكية يستعممكف كسيمة تكاصؿ أكثر أمانا ىي االنترنت
بكاسطة الرسائؿ النصية  SMSكلكف كما قمنا لـ ينظـ المشرع ىذه اآللية كما فعؿ مع اآللية
السابؽ ذكرىا.
كفيما يخص آلية "التسميـ المراقب" المنصكص عمييا في القانكف  01-06فإف
المشرع لـ ينظميا أيضا كتبدك ذات فعالية فيما يخص الجريمة المنظمة العابرة لمحدكد
كجريمة المخدرات كجريمة التيريب كتبييض األمكاؿ ،كقد يبدك أف ىذه اآللية بعيدة عف جرائـ
الصف قات العمكمية كلكف يمكف أف يككف ليا أثر إيجابي بمناسبة تحريات أك تحقيؽ مفتكح
حكؿ جريمة تتعمؽ بالصفقات العمكمية في حالة تتبع عائدات ىذه الجريمة يحاكؿ
1

ػ المادة  ،56القانكف رقـ  ،01 -06مرجع سابؽ.
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المتكرطكف فييا إخراجيا إلى خارج الكطف فتقدـ الجية القائمة بالتحقيؽ عمى تتبع حركة ىذه
األمكاؿ إلى غاية كصكليا إلى الجية المقصكدة كعند ذلؾ يمكف الكصكؿ إلى المتكرطيف في
الجريمة األصمية ،كعميو نقكؿ أف المقصكد بالتسميـ المراقب حسب المادة  02البند/ؾ مف
قانكف مكافحة الفساد ىك ":التسميـ المراقب ىك اإلجراء الذم يسمح لشحنات غير مشركعة أك
مشبكىة بالخركج مف اإلقميـ الكطني أك المركر عبره أك دخكلو بعمـ مف السمطات المختصة
كتحت مراقبتيما بغية التحرم عف جرـ ما ككشؼ األشخاص الضالعيف في ارتكابو"،

1

كالمبلحظ حكؿ ىذه اآللية ما يمي:
أ -لـ ينظـ المشرع ىذه اآللية بشكؿ مفصؿ كما فعؿ قانكف اإلجراءات الجزائية مع
أساليب التحرم الخاصة التي تناكليا.
ب -التسميـ المراقب آلية تستعمؿ لمتحرم كالبحث في جرائـ الفساد بصفة عامة كمف
بينيا جرائـ الصفقات العمكمية مع األخذ بعيف االعتبار المبلحظات السابقة كىذا كاضح في
المادة  56مف القانكف رقـ  06ػ . 01
ج -ضركرة الحصكؿ عمى إذف مسبؽ مف السمطة القضائية المختصة دكف تفاصيؿ
أخرل سكاء تعمؽ بالجية التي تسمـ اإلذف أك مدتو أك شكمو.
د -يندرج ىذا األسمكب في إطار التعاكف الدكلي بغرض مكافحة الفساد بكؿ أشكالو.
ق -ىذا األسمكب استثناء في جكىره عمى مبدأ إقميمية التجريـ كالعقاب.
ك -قد يتعدل أثر كنتائج ىذه اآللية الجريمة محؿ التحقيؽ إلى كشؼ جرائـ أخرل لـ
تكف في الحسباف.
كعميو عمى المشرع التدخؿ في إطار القانكف رقـ  01-06إلصدار نصكص تنظـ
عمى األقؿ آلية الترصد اإللكتركني ،كالتسميـ المراقب ،كفيما يخص االختراؽ الذم يقابمو
التسرب في قانكف اإلجراءات الجزائية فيجب تكحيد المصطمح في القانكنيف مع اإلحالة عمى
القانكف األخير ككف ىذه اآلليات استثناء عمى أساليب التحرم العادية كما أنيا تمس
بالحريات العامة لؤلفراد فمف الضركرم ضبطيا بدقة.
 )2تقدير مشروعية أساليب التحري الخاصة:
بالنظر إلى مدل تأثر الحريات العامة لؤلفراد بعد إعماؿ ضابط الشرطة القضائية
1

ػ المادة  ،02القانكف رقـ  ،01 -06مرجع سابؽ.
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ليذه الصبلحيات نحاكؿ تقييـ ىذه األخيرة ،الفقو منقسـ بيف مؤيد كرافض ليذه األساليب مف
منطمؽ مشركعيتيا كعدـ مشركعيتيا.
أ ـ رأي يقول بعدم مشروعيتيا :عمى أساس مساسيا بحرمة الحياة الخاصة لمفرد
ألنيا تمارس خفية كدكف عمـ كرضا المشتبو فيو ،ىي أيضا غير مضمكنة ككنيا قد ال
تعكس الحقيقة نظ ار الحتماؿ تغير محتكل التسجيؿ الصكتي مثبل أك حذؼ مقطع مصكر أك

تركيب مقطع ال يتعمؽ بتمؾ الكاقعة فحجية ىذه األساليب مف ىذه الزاكية مطعكف فييا 1كليذا
يعارضكنيا أصبل.
ب ـ رأي يقول بمشروعيتيا :يؤسسكف رأييـ عمى اعتراؼ المشرع في كثير مف الدكؿ

بيذه األساليب كما أف اتفاقيات دكلية ميمة تناكلت ىذه اآلليات في سياؽ محاربة الجريمة
التي أخذت أشكاال جديدة لدرجة كصكليا إلى حد تيديد كجكد الدكلة كاستقبلليا ففائدة ىذه

األساليب جعمتيا مفركضة كاقعيا 2ككفقا ليذه الرؤيا ىذا الفريؽ يؤيد إعماؿ ىذه األساليب
كالنص عمييا.
المطمب الثاني :اإلجراءات القضائية في الجرائم المرتبطة بالصفقات العمومية

تخضع إجراءات سير الدعكل العمكمية في الجرائـ المرتبطة بالصفقات العمكمية
لقانكف اإلجراءات الجزائية كىي نفسيا المطبقة عمى الدعكل العمكمية بصفة عامة فيؿ ليا
خصكصيات تميزىا بالنظر الى الخصكصيات المميزة ليذه الجرائـ ،كعندما نتكمـ عمى
اإلجراءات القضائية فإننا نقصد تحريؾ الدعكل العمكمية كمباشرتيا مف التحقيؽ القضائي
إلى المحاكمة.
الفرع األول  :تحريك الدعوى العمومية في جرائم الصفقات العمومية
القاعدة في قانكف اإلجراءات الجزائية أف النيابة العامة تحرؾ الدعكل العمكمية إعماال
لمبدأ المبلئمة بعد ارتكاب جريمة كلكف قد يقيد المشرع ىذه القاعدة بإجراء معيف قد يتمثؿ
في الحصكؿ المسبؽ عمى إذف أك ضركرة رفع الحصانة عمى نائب أك ضركرة تقديـ شككل
مف طرؼ المضركر ،كبعد تحريؾ الدعكل العمكمية مف طرؼ النيابة كفؽ القاعدة العامة أك
بعد استنفاذ اإلجراء المقيد لمنيابة يحكؿ ممؼ القضية إلى قاض المكضكع المختص بنظر
1
2

ػ خمفي عبد الرحماف ،محاضرات في قانكف اإلجراءات الجزائية  ،مرجع سابؽ ،ص .69
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الدعكل كعميو نعرض طرؽ اتصاؿ المحكمة بالممؼ الجزائي كالقيكد الكاردة عمى سمطة
النيابة العامة في تجريؾ الدعكل العمكمية .
أوال :سمطات النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية
القاعدة أف النيابة تتصرؼ في الشككل أك الببلغ كممؼ جمع االستدالالت كفؽ
مبدأ المبلئمة بحيث تحرؾ الدعكل العمكمية دكف أم إجراء آخر كما ليا الحؽ في حفظ
الممؼ ،كاذا ارتأل ككيؿ الجميكرية تحريؾ الدعكل العمكمية فإنو يتصرؼ في الممؼ حسب

المادة  333ؽ.إ.ج المعدلة باألمر رقـ  102-15التي تقضي بأف الممؼ الجزائي يرفع
لممحكمة المختصة سكاء كانت قسـ المخالفات أك الجنح لمفصؿ فيو كفؽ الطرؽ التالية:
 ) 1اإلحالة كىذا سكاء مف طرؼ قاض التحقيؽ بعد االنتياء مف التحقيؽ القضائي أك
مف ككيؿ الجميكرية مباشرة.
 )2حضكر األطراؼ بإرادتيـ لممحكمة الناظرة في الدعكل العمكمية تطبيقا لممادة
 334ؽ.إ.ج بمجرد استبلميـ لبلستدعاء سكاء بصفة مباشرة مف المحكمة أك عف طريؽ
الشرطة أك عف طريؽ المحضر القضائي.

 )3التكميؼ المباشر بالحضكر في حاالت حددتيا المادة  337مكرر مف ؽ.إ.ج،2

كيبمغ المتيـ بالتكميؼ عف طريؽ المحضر القضائي بتكميؼ مف الضحية.
 )4المثكؿ الفكرم كىك إجراء مستحدث إثر تعديؿ ؽ.إ.ج باألمر رقـ  02-15بتاريخ
 23يكليك  2015عكض بو المشرع إجراءات التمبس ،كعميو بعد تقديـ المشتبو فيو مف طرؼ
الضبطية القضائية أماـ ككيؿ الجميكرية يقكـ بسماعو ثـ يكجو لو االتياـ تبعا لتحريؾ
الدعكل العمكمية كاحاتو عمى المحكمة ،كاذا رأل قاض الحكـ ضركرة تأجيؿ الممؼ يمكف لو
في ىذه الحالة إيداع المتيـ الحبس المؤقت مع التأجيؿ أك التأجيؿ مع إطبلؽ سراحو.
 ) 5األمر الجزائي إجراء مستحدث أيضا بعد تعديؿ ؽ.إ.ج باألمر  02-15كيعمؿ
بو في حالة الجنح البسيطة لمبالغيف كفؽ شركط معينة ،منيا أف تككف الجنحة ثابتة كال
تستد عي أم مناقشة أك مكاجية كبالتالي ال تستدعي تأسيس أم طرؼ مدني لو حقكؽ يجب
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2

ػ يتعمؽ األمر فقط بالجنح كالمخالفات دكف الجنايات المحالة عمى محكمة الجنايات بمكجب أمر إحالة مف غرفة االتياـ.

ػ راجع المكاد  337 ،334مكرر ،أمر  155 -66المعدؿ كالمتمـ باألمر رقـ  ،24 -90المؤرخ في ،1990/08/18
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مناقشتيا في الجمسة حسب المادة  380مكرر مف ؽ.إ.ج ،ال نفصؿ كثي ار في ىذه الطريقة
المستحدثة ألف كؿ الجرائـ المتعمقة بالصفقات العمكمية سكاء منح امتيازات غير مبررة لمغير
أك جنحة االستفادة مف تأثير أعكاف الدكلة ،حسب المادة  26مف القانكف رقـ  01-06أك
جنحة الرشكة حسب المادة  27تفكؽ عقكبتيا مدة سنتيف حبس كمعمكـ أف المادة  380مكرر
ؽ.إ.ج تشترط في الجنحة المحالة عمى المحكمة كفؽ إجراءات األمر الجزائي أف تككف
عقكبتيا سنتيف حبس أك أقؿ مف ذلؾ.

1

ثانيا :القيود الواردة عمى تحريك الدعوى العمومية ومدى إعماليا في مجال جرائم
الصفقات العمومية:

تناكؿ المشرع في قانكف اإلجراءات الجزائية كفي قانكف العقكبات قيكد عمى سمطة

النيابة في تحريؾ الدعكل العمكمية تتمثؿ فيما يمي :شككل المضركر ،الطمب ،اإلذف ك
نتناكؿ ىذه القيكد مف باب مدل انطباقيا عمى جرائـ الصفقات العمكمية كىؿ يمكف اعتبارىا
مف قبيؿ التخفيؼ عف ممثؿ المصمحة المتعاقدة كحماية لو مف خطر المتابعة المبنية عمى
مجرد رسالة مجيكلة أك شؾ ينطكم عمى انتقاـ أك ضغكط إلخضاع ممثؿ المصمحة المتعاقد
النزيو أك لمجرد حسابات ضيقة بعنكاف فساد .
 )1شكوى المضرور قيد عمى سمطة النيابة:

لـ ينظـ المشرع الشككل سكاء مف حيث تعريفيا أك كيفية تقديميا كعميو نرجع إلى

الفقو حيث تـ تعريفيا مثبل كما يمي" ،الشككل إجراء يباشر مف شخص معيف كىك المجني
عميو في جرائـ محددة يعبر بو عف إرادتو الصريحة في تحريؾ الدعكل العمكمية إلثبات
المسؤكلية الجنائية كتكقيع العقكبة القانكنية بالنسبة لممشككؾ في حقو" ،2كاضح أف الشككل
يقدميا الشخص المضركر سكاء كاف شخص طبيعي أك شخص معنكم في أم شكؿ كاف
بغرض تحريؾ الدعكل العمكمية ،كقد نص قانكف العقكبات الصادر باألمر رقـ 156-66
المعدؿ كالمتمـ عمى جرائـ مقيدة بشككل عمى سبيؿ الحصر كلـ نجد في قانكف الكقاية مف
الفساد كمكافحتو رقـ  01-06نص مماثؿ ينص عمى الشككل قيد عمى تحريؾ الدعكل
العمكمية ،كمعمكـ أف جرائـ الصفقات العمكمية منصكص عمييا في ىذا القانكف بعد إلغاء
1
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ػ المادة  380مكرر ،األمر رقـ  ،02 -15المعدؿ كالمتمـ لؤلمر رقـ  ،155 -66مرجع سابؽ.
ػ خمفي عبد الرحماف ،محاضرات في قانكف اإلجراءات الجزائية  ،مرجع سابؽ ،ص .119
189

بعض أحكاـ قانكف العقكبات كنقميا إلى قانكف الكقاية مف الفساد.
يمكف أف نجمؿ الجرائـ المقيدة بشككل في قانكف العقكبات كما يمي :جنحة الزنا
حسب المادة  339قانكف العقكبات ،جنحة السرقة بيف األقارب كالحكاشي كاألصيار حتى
الدرجة الرابعة حسب المادة  369قانكف العقكبات ،جنحة النصب كاالحتياؿ كخيانة األمانة
بيف األقارب كالحكاشي كاألصيار حتى الدرجة الرابعة حسب المادة  373ك 377مف قانكف
العقكبات ،جنحة إخفاء أشياء مسركقة التي تقع بيف األقارب كالحكاشي كاألصيار حتى
الدرجة الرابعة حسب المادة  369قانكف العقكبات ،جنحة ترؾ األسرة حسب المادة  330مف
قانكف العقكبات ،جنحة خطؼ كابعاد قاصر حسب المادة  326مف قانكف العقكبات ،جنحة
عدـ تسميـ محضكف حسب المادة  329مكرر مف قانكف العقكبات ،مخالفة الجركح غير
العمدية حسب المادة  442مف قانكف العقكبات ،الجنح المرتكبة مف طرؼ الجزائرييف في
الخارج حسب المادة  583مف قانكف اإلجراءات الجزائية.
المبلحظ أف كؿ ىذه الجرائـ تتعمؽ بحقكؽ خاصة لمفرد الضحية أما فيما يخص جرائـ
الفساد التي يككف الضحية المباشر فييا االقتصاد الكطني فاف ىذا الشرط غير ضركرم كىذا
كاضح مف خبلؿ الرجكع إلى قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو حيث كعمى العكس مف ذلؾ
يعاقب القانكف عمى عدـ التبميغ كالتزاـ بدؿ ككنو حؽ لمضحية كىذا ما كرد في المادة 47
منو حيث يعاقب بالحبس كؿ شخص يعمـ بحكـ مينتو أك كظيفتو الدائمة أك المؤقتة بكقكع
جريمة مف الجرائـ المنصكص عمييا في ىذا القانكف كلـ يبمغ عنيا السمطات العمكمية

المختصة في الكقت المناسب1،مع العمـ أف قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو 01-06
يتضمف نصكص كانت ضمف قانكف العقكبات قبؿ إلغائيا كنقميا كمف بينيا المادة  119التي
عكضت بالمادة  29في القانكف رقـ  01-06لكف المبلحظ أف المشرع عدؿ المادة 119

كألغى الفقرة األخيرة منيا 2التي كانت تنص عمى تقييد الدعكل المتعمقة بالجرائـ المنصكص

عمييا في المكاد  119مكرر ك 119مكرر 1ك 128مكرر ك 128مكرر 01بشككل صادرة
عف أجيزة المؤسسة العمكمية االقتصادية كبالتالي أطمؽ المشرع يد النيابة العامة في ىذه
الجرائـ نظ ار الستفحاؿ ظاىرة الفساد ،كلكف بعد تعديؿ قانكف اإلجراءات الجزائية باألمر رقـ
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ػ راجع المادة  ،47القانكف رقـ  ،01 -06مرجع سابؽ.
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190

 02-15بتاريخ  23يكليك  2015أضاؼ المشرع المادة  06مكرر التي تتضمف الشككل قيد
عمى سمطة تحريؾ الدعكل العمكمية ضد مسيرم المؤسسات العمكمية االقتصادية التي تممؾ
الدكلة كؿ رأسماليا أك ذات الرأسماؿ المختمط كىذا عف جرائـ التسيير التي تؤدم إلى سرقة
أك اختبلس أك تمؼ أك ضياع أمكاؿ عمكمية أك خاصة.
المبلحظ أف المادة  6مكرر كما قمنا ىي نفسيا الفقرة  03المادة  119مف قانكف

العقكبات 1الممغاة بالقانكف .01-06

المبلحظ أيضا عمى ىذا القيد أنو يتعمؽ أكال بجرائـ التسيير ،ثانيا تتعمؽ بمسيرم
المؤسسات العمكمية االقتصادية التي تممؾ الدكلة كؿ رأسماليا أك ذات الرأسماؿ المختمط.
نسجؿ أيضا أف المادة  6مكرر مف قانكف العقكبات جاءت عامة تنص عمى مجمكعة
مف األفعاؿ المجرمة ناتجة في مجمميا عف سكء التسيير كىي:
 سرقة الماؿ العاـ أك الخاص. اختبلس الماؿ العاـ أك الخاص. إتبلؼ الماؿ العاـ أك الخاص. ضياع الماؿ العاـ أك الخاص.كنظ ار لذلؾ يمكف أف نشير إلى نصكص قانكنية في قانكف العقكبات أك قانكف الكقاية
مف الفساد كمكافحتو تتضمف تجريـ األفعاؿ السابقة مثؿ المادة  119مكرر مف قانكف
العقكبات التي كبالرجكع إلى قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو كالسيما المادة  71الكاردة
تحت عنكاف "أحكاـ مختمفة كختامية" أنيا لـ تمغى كالمادة  29مف قانكف الكقاية مف الفساد
كمكافحتو رقـ  01-06التي عكضت المادة  119مف قانكف العقكبات كالمادة  30مف قانكف
رقـ  01-06كالمادة  41مف القانكف رقـ  ،01-06نسجؿ أف ىذه النصكص ال تتعمؽ
مباشرة بالصفقات العمكمية ،كعميو التساؤؿ المطركح ىؿ نص المادة  06مكرر يمكف أف
يمتد إلى الجرائـ المتعمقة بالصفقات العمكمية كبالتالي يصبح النص قيد عمى سمطة النيابة
العامة في تحريؾ الدعكل العمكمية.
المبلحظة األولى :التي يمكف إبدائيا في ىذا المجاؿ أف المادة  06مكرر مف ؽ.إ.ج
حددت الجرائـ التي ترتكب مف طرؼ مسيرم المؤسسات العمكمية االقتصادية كىي السرقة
1

ػ المادة  06مكرر ،األمر رقـ  ،02 -15المعدؿ ك المتمـ لؤلمر رقـ  ،155 -66مرجع سابؽ.
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كاالختبلس ،كالتمؼ كتضييع األمكاؿ العمكمية أك الخاصة ،كما أف ضبط المتابعة جاء في
سياؽ حماية المسير كتشجيعو عمى المبادرة دكف التكجس الزائد مف خطر المتابعة الجزائية،
كيبدك أف النص كرد استجابة لطمبات تقدـ بيا مسيرم ىذه المؤسسات سكاء بصفة مباشرة أك
بصفة غير مباشرة عندما تسببت المتابعات الجزائية ضد مسيريف في خكؼ كىمع لدل ىؤالء
مما أدل إلى رككد داخؿ ىذا النكع مف المؤسسات.

1

المبلحظة الثانية :تتعمؽ بالجرائـ المتعمقة بالصفقات العمكمية كالتي سبؽ كأف
تناكلناىا كىي ما رد في المادة  26مف القانكف رقـ  01-06كالمتعمقة بمنح امتيازات غر
مبررة لمغير أك جريمة االستفادة مف سمطة نفكذ أعكاف الدكلة ككذا المادة  27مف نفس
القانكف المتعمقة بالرشكة في الصفقات العمكمية ككذلؾ المادة  28منو المتعمقة برشكة
المكظفيف األجانب كالمادة  25منو المتعمقة بالرشكة بصفة عامة ،فالركف المادم ليذه الجرائـ
ال يتعمؽ بسرقة الماؿ العاـ أك اختبلسو أك إتبلفو أك تعريضو لمضياع بصفة مباشرة.
المبلحظة الثالثة :تتعمؽ بمضمكف المادة  119مف قانكف العقكبات الممغاة التي

تعتبر المصدر التاريخي إف صح التعبير لممادة  06مكرر بحكـ أف المادة  119كانت
تتضمف الفقرة الثالثة كمضمكنيا يقترب إلى مضمكف المادة  06مكرر ،أم أف المشرع أعاد
صياغة ىذه الفقرة كنقميا مف قانكف العقكبات إلى قانكف اإلجراءات الجزائية بصياغة جديدة،
كبالرجكع إلى المادة  119عقكبات الممغاة نسجؿ أف المشرع كاف يحدد الجرائـ محؿ الشككل
كقيد عمى النيابة عمى سبيؿ الحصر كمف بيف ىذه الجرائـ نص عمى جرائـ متعمقة مباشرة
بالصفقات العمكمية في المكاد  128مكرر ك  128مكرر 1مف قانكف العقكبات التي أحالة
عمييا المادة  119كىي جريمة إبراـ صفقات عمكمية مخالفة لمتشريع كجريمة االستفادة مف
سمطة كتأثير أعكاف الدكلة في مجاؿ إبراـ الصفقات العمكمية كجريمة الرشكة في مجاؿ

الصفقات العمكمية 2،كلما عدؿ المشرع مضمكف ىذه الفقرة كنقميا إلى قانكف اإلجراءات

الجزائية في المادة  06مكرر لـ ينص عمى الجرائـ المتعمقة بالصفقات العمكمية كاكتفى
بالنص عمى جرائـ التسيير التي يرتكبيا مسير المؤسسة كتؤدم إلى السرقة أك االختبلس أك
1

ػ تبدك خطكة محتشمة مف طرؼ المشرع تحتاج الى تدعيـ في المستقبؿ كاف تككف أكثر إنصافا لممسير النزيو كفي نفس

2

ػ راجع المكاد  128مكرر ك  128مكرر ،1األمر رقـ  156 -66المتعمؽ بقانكف العقكبات قبؿ إلغائيا.

الكقت إف الحزـ كالشدة مع الفساد كمقترفيو سياسة جنائية ال رجعة فييا .
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اإلتبلؼ أك الضياع كبالتالي إذا كاف المشرع يريد فعبل أف تطبؽ المادة  06مكرر ؽ.إ.ج
عمى جرائـ الصفقات العمكمية لنقؿ نص المادة  119عقكبات الممغاة إلى المادة  06مكرر
بحذافيرىا كلكنو لـ يفعؿ ،بالتالي نظ ار لمبدأ الشرعية الذم يحكـ قانكف العقكبات كنظ ار
لخصكصية جرائـ الصفقات العمكمية كنظ ار إلى مضمكف المادة  06مكرر مف ؽ.إ.ج التي
تختمؼ عف مضمكف المادة  119عقكبات الممغاة يمكف القكؿ أف المادة  06مكرر ال يمكف
أف تشكؿ قيدا عمى سمطة النيابة العامة في تحريؾ الدعكل العمكمية في جرائـ الصفقات
العمكمية ،كفي نفس الكقت إذا كانت إرادة المشرع متجية إلى التخفيؼ عف مسيرم
المؤسسات العمكمية االقتصادية كتشجيع مبادرتيـ في مجاؿ إبراـ الصفقات العمكمية فإف
صياغة النص لـ تحقؽ ىذا اليدؼ ،كما أف المادة  47مف قانكف  01-06سارت عكس
المادة  06مكرر مف ؽ.إ.ج ،حيث تعاقب كؿ شخص لـ يبمغ عمى جريمة مف جرائـ الفساد
بحكـ مينتو أك كظيفتو بما فييا جرائـ الصفقات العمكمة كىذا الحكـ يؤكد أف المادة 06
مكرر ليست بالقاعدة العامة كىي بالتالي ليست قيدا عمى سمطة النيابة العامة.
 )2الطمب قيد عمى سمطة النيابة في تحريك الدعوى العمومية:
قيد المشرع سمطة النيابة العامة في تحريؾ الدعكل العمكمية بضركرة حصكليا في
بعض الجرائـ المحددة حص ار عمى طمب مف السمطة المختصة .لـ يعرؼ المشرع بطبيعة
الحاؿ الطمب كبالتالي تكفؿ الفقو بذلؾ ،كمف بيف ىذه التعاريؼ نذكر "الطمب ببلغ مكتكب
يقدمو مكظؼ يمثؿ ىيئة معينة لكي تحرؾ الدعكل العمكمية ضد شخص ارتكب جريمة
يشترط القانكف لتحريؾ الدعكل بشأنيا تقديـ طمب منو".

1

كفيما يخص الجرائـ المقيدة بالطمب نتساءؿ ىؿ ىذا اإلجراء معمكؿ بو في مجاؿ
جرائـ الصفقات العمكمية أيضا ،بالرجكع إلى القانكف رقـ  01-06ال نسجؿ أف المشرع قيد
النيابة بيذا اإلجراء ،نقكؿ كذلؾ ألف الجرائـ المعنية بيذا اإلجراء محددة حص ار منيا جريمة
متعيدم تمكيؿ الجيش حسب المادة  161إلى  163مف قانكف العقكبات كيقدـ الطمب كزير

الدفاع ،مع العمـ أف المشرع يستعمؿ عبارة شككل بدؿ طمب 2كىناؾ فرؽ بيف الشككل
1
2

ػ خمفي عبد الرحماف ،محاضرات في قانكف اإلجراءات الجزائية  ،مرجع سابؽ ،ص .123

ػ راجع في ىذا الخصكص مثبل خمفي عبد الرحماف ،المرجع نفسو ،ص  ، 123كعبد اهلل أكىيبية  ،مرجع سابؽ ،ص
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كالطمب فاإلجراء األكؿ مطمكب في حالة حماية مصمحة شخصية كاإلجراء الثاني أم الطمب
مطمكب في حالة حماية المصمحة العامة.
كرد ىذا القيد أيضا في قانكف الجمارؾ المادة  259كيقدـ الطمب مف طرؼ اإلدارة
العامة لمجمارؾ ،كحسب القانكف المتعمؽ بقمع مخالفة التشريع كالتنظيـ الخاصيف بالصرؼ

كحركة رؤكس األمكاؿ مف كالى خارج كرد في المادة  09منو ىذا القيد 1حيث ال تحرؾ
الدعكل العمكمية إال بمكجب طمب مف طرؼ الكزير المكمؼ بالمالية أك محافظ بنؾ الجزائر
أك أحد ممثمييما مع اإلشارة إلى أف المشرع مرة أخرل يستعمؿ عبارة شككل بدؿ طمب،
ككذلؾ فيما يخص الجرائـ الضريبية حيث ال تحرؾ الدعكل العمكمية إال بعد طمب مف
مديرية الضرائب المختصة.
 )3اإلذن قيد عمى سمطة النيابة في تحريك الدعوى العمومية:
لـ يعرؼ المشرع اإلذف كلكف الفقو تكفؿ بذلؾ بحيث يعرفو البعض ىكذا " اإلذف
عبارة عف رخصة مكتكبة تصدر مف الييئة أك الجية التي يتبعيا المكظؼ الذم ارتكب
الجريمة ،كقد كضع اإلذف لحماية بعض المكظفيف مثؿ نكاب البرلماف نظ ار لمياميـ الحساسة

كلتمتعيـ بالحصانة" 2.كاذا كاف الطمب يتضمف نية مصدره في متابعة المخالؼ كتسميط
العقكبة المقررة عميو قانكنا فإف اإلذف ال يتضمف ذلؾ بؿ ىك مجرد إجراء يصدر عف الجية
المخكلة بإصداره بغرض رفع القيد المفركض عمى النيابة الذم قد يتمثؿ في الحصانة التي
يتمتع بيا المشتبو فيو كعميو يفرؽ الفقو بيف نكعيف مف الحصانة حصانة برلمانية كحصانة

قضائية 3،كالسؤاؿ المطركح ىنا ىؿ اإلذف إجراء معمكؿ بو في مجاؿ جرائـ الصفقات
العمكمية أـ ال.

بالرجكع إلى القانكف رقـ  01-06لـ ينص المشرع صراحة في النصكص المجرمة
لؤلفعاؿ المرتبطة بالصفقات العمكمية سكاء في المادة  26أك  27أك  28أك غيرىا عمى ىذا
القيد كلكف كبحكـ تداخؿ مجاؿ إبراـ أك تنفيذ الصفقات العمكمية نقكؿ أنو يمكف أف يتكرط
في إحدل جرائـ الصفقات العمكمية نائب أك مكظؼ متمتع بالحصانة ،كاذا كاف عضك
1

ػ المادة  ،09األمر رقـ  22 -96المعدؿ كالمتمـ ،مرجع سابؽ

3

ػ عبد اهلل أكىيبية ،مرجع سابؽ ،ص .116

2

ػ خمفي عبد الرحماف ،محاضرات في قانكف اإلجراءات الجزائية  ،مرجع سابؽ ،ص .124
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البرلماف سكاء كاف نائب في المجمس الشعبي الكطني أك عضكا في مجمس األمة يمكف أف
يتكرط بصفتو شريكا أك محرضا فإف الكالي مثبل المتمتع بالحصانة القضائية يمكف أف يتكرط
في إحدل ىذه الجرائـ المذككرة حتى بصفتو فاعؿ أصمي فضبل عمى إمكانية تكرطو بصفتو
شريكا أك محرضا ،كعميو نتطرؽ إلى نكعي الحصانة محؿ اإلذف:
أ -الحصانة البرلمانية:

حسب المادة  127مف الدستكر1ال يمكف متابعة نائب في البرلماف أك عضكا في

مجمس األمة حتى كلك كاف األمر يتعمؽ بجريمة متمبس بيا إال بعد إذف مف الغرفة التي
ينتمي إلييا كيككف ىذا بعد رفع الحصانة عنو بأغمبية األعضاء ،المبلحظ أف المشرع لـ
يحدد نكع الجرائـ المرتكبة مف طرؼ النائب الميـ أف تكصؼ جنحة أك جناية مما يجعؿ
إمكانية متابعة النائب أك عضك مجمس األمة جزائيا في إحدل الجرائـ المتعمقة أك المرتبطة
بالصفقات العمكمية كارد ما دامت ىذه الجرائـ مكصكفة كجنحة ،مع اإلشارة أنو يمكف لمنائب
أك عضك مجمس األمة التنازؿ عمى حصانتو بصفة شخصية دكف الرجكع إلى البرلماف كفي
ىذه الحالة يمكف متابعتو مباشرة دكف الحاجة إلى إذف.
ب -الحصانة القضائية:
كفؿ المشرع ىذه الحصانة لبعض المكظفيف الساميف في الدكلة بمكجب قانكف

اإلجراءات الجزائية في مكاده  2581-573التي تكفؿ لبعض المسؤكليف في القضاء كاإلدارة

العامة إجراءات تقاضي خاصة نذكر منيـ أعضاء الحككمة قضاة المحكمة العميا رؤساء
المجالس القضائية كالنكاب العاميف لممجالس كالكالة ،كاذا كاف األمر بالنسبة ألعضاء
البرلماف يتعمؽ بإذف قبؿ تحريؾ الدعكل العمكمية فإنو فيما يخص الحصانة القضائية لبعض
المكظفيف الساميف يتعمؽ فقط بإتباع إجراءات خاصة لمتابعتيـ مراعاة لممنصب الذم يشغمو
أحدىـ ،كعميو يبدك أف كالي الكالية أك رئيس مجمس قضائي يمكف أف يككف محؿ دعكل
عمكمية تتعمؽ بالصفقات العمكمية التي تبرـ عمى مستكل الكالية أك مجمس قضائي تتـ
متابعتو مف طرؼ المحكمة العميا أيف يتـ تعييف أحد قضاة المحكمة العميا إلجراء تحقيؽ في
القضية ،كال يمك ف أف تتـ المتابعة مباشرة مف طرؼ ككيؿ الجميكرية أك حتى النائب العاـ
1
2

ػ راجع المادة  ،127دستكر الجزائر لسنة  ،1996المعدؿ في  ،2016مرجع سابؽ .
ػ راجع المكاد  ،581 -573األمر رقـ  ،155 -66مرجع سابؽ.
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بالكالية التي يسيرىا أك التي يعمؿ بيا إذا كاف األمر يتعمؽ بأحد القضاة مثبل بؿ يجب
المركر عمى النائب العاـ بالمحكمة العميا ثـ رئيس نفس المحكمة.

1

الفرع الثاني :التحقيق القضائي والمحاكمة في جرائم الصفقات العمومية
كما قمنا سابقا لف نخكض في شرح مرحمة التحقيؽ القضائي الذم يباشره قاض
التحقيؽ ككذا المحاكمة بؿ نحاكؿ تممس بعض الخصكصيات المسجمة في ىذا اإلطار
عندما يتعمؽ األمر بجرائـ مرتبطة بالصفقات العمكمية كىذا عمى التكالي.
أوال :التحقيق القضائي في جرائم الصفقات العمومية:

مبدئيا يخضع التحقيؽ القضائي في جرائـ الصفقات العمكمية لنفس القكاعد المطبقة

عمى الجرائـ العادية 2إال إذا نص قانكف اإلجراءات الجزائية أك قكانيف أخرل عمى خبلؼ
ذلؾ ،كبالتالي فالتساؤؿ المطركح ىؿ ىناؾ إجراءات تحقيؽ خاصة بجرائـ الصفقات
العمكمية .كألف جرائـ الصفقات العمكمية تصنؼ مف ضمف جرائـ الفساد كىذا بعد إلغاء
المكاد التي كانت تجرـ ىذه األفعاؿ في قانكف العقكبات كنقميا إلى قانكف الكقاية مف الفساد
كمكافحتو رقـ  01-06فاف إجراءات التحرم الخاصة المستحدثة بعد تعديؿ قانكف اإلجراءات
الجزائية بالقانكف رقـ  22-06أم اعتراض المراسبلت كتسجيؿ األصكات كالتقاط الصكر
حسب المادة  65مكرر مف ؽ.إ.ج ككذا التسرب تطبؽ أيضا مف قيؿ قاض التحقيؽ أثناء
التحقيؽ الذم يقكـ بو في جرائـ الصفقات العمكمية ،نفس الشيء يقاؿ فيما يخص حماية
الشيكد كالخبراء كالضحايا فحسب المادة  65مكرر  21مف ؽ.إ.ج يمكف لقاضي التحقيؽ
اتخاذ كؿ التدابير غير اإلجرائية لحماية ىؤالء األشخاص ،كحسب المادة  65مكرر 24مف
نفس القانكف يمكف أيضا لقاضي التحقيؽ عدـ ذكر ىكية الشاىد أك الخبير في محاضر
السماع المنجزة مف قبمو كيتخذ كؿ التدابير الضركرية لمحفاظ عمى سرية ىكية الشاىد كىذا
في سياؽ التدابير اإلجرائية لحماية الشاىد كالخبير المنصكص عمييا في المادة 65
مكرر 23مف ؽ.إ.ج كىذه اإلجراءات ىي:
 عدـ اإلشارة ليكية الشاىد أك الخبير أك ذكر ىكية مستعارة في أكراؽ اإلجراءات.1
2

ػ المادة  ،573األمر رقـ  ، 155 -66مرجع سابؽ.

ػ راجع الفصؿ الثالث مف الباب األكؿ ،ك الفصؿ األكؿ مف الباب الثاني  ،األمر رقـ  ،155 -66المعدؿ كالمتمـ ،مرجع
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 عدـ اإلشارة لعنكانو الصحيح في أكراؽ اإلجراءات. اإلشارة بدال مف عنكانو الحقيقي إلى مقر الشرطة القضائية أيف تـ سماعو أك إلى الجيةالقضائية التي سيؤكؿ إلييا النظر في القضية.
 تحفظ ىكية الشاىد أك الخبير الحقيقية كعنكانو في ممؼ خاص يمسكو ككيؿ الجميكرية.-يتمقى الشاىد أك الخبير التكميؼ بالحضكر لمتحقيؽ أك لمجمسة عف طريؽ النيابة العامة

1

ثانيا :المحاكمة في جرائم الصفقات العمومية
مبدئيا تخضع المحاكمة في جرائـ الصفقات العمكمية لؤلحكاـ العامة في قانكف
اإلجراءات الجزائية كال نكاد نحصي إال بعض االستثناءات النابعة مف طبيعة الممؼ الجزائي
في حد ذاتو بحكـ أنو يتضمف بعض الجكانب التقنية التي تستدعي ربما االستعانة بخبراء
أثناء سير المحاكمة ككذا استثناءات تتعمؽ بامتياز التقاضي الراجع الى الحصانة القضائية
التي يتمتع بيا مكظفكف سامكف في الدكلة الذيف يمكف أف يككنكا محؿ متابعة كالكالي مثبل،
حيث ال يحاكـ أماـ المحكمة التي تقع ف ي نطاؽ الكالية التي يرأسيا بؿ تتـ إحالة ممفو عمى
محكمة أك مجمس آخر.
أما فيما يخص طرؽ إحالة الممؼ الجزائي المتعمؽ بجريمة تتعمؽ بالصفقات العمكمية
فيي نفسيا المتبعة في جرائـ القانكف العاـ حسب المادة  333مف قانكف العقكبات المعدلة

باألمر رقـ  ،202-15كفي ىذا الصدد نقكؿ أنو كنظ ار لمطبيعة الخاصة لجرائـ الصفقات

العمكمية فإف الطريؽ المعمكؿ بو عادة التصاؿ المحكمة بالممؼ ىي إجراءات المثكؿ
الفكرم المقرر مف ككيؿ الجميكرية في حالة الجريمة المتمبس خاصة إذا تعمؽ األمر بالرشكة
أيف يضبط المكظؼ أك المتعامؿ معو في حالة تمبس ،أك اإلحالة مف قاض التحقيؽ بحيث
أغمب ممفات الفساد في مجاؿ الصفقات العمكمية تمر عمى قاض التحقيؽ نظ ار لمغمكض
كالتعقيد الذم يكتنؼ ىذه الممفات.أما اإلحالة المباشرة مف ككيؿ الجميكرية كالتكميؼ المباشر
بالحضكر كاألمر الجزائي فيي مستبعدة لعدة اعتبارات خاصة القانكنية منيا فحاالت المجكء
إلى التكميؼ المباشر بالحضكر محددة حص ار في المادة  337مكرر ؽ.إ.ج كال كجكد
لجرائـ الصفقات ضمف الجرائـ المحصكرة في المادة ،كاألمر الجزائي المستحدث بعد تعديؿ
1
2

ػ المادة  65مكرر  23الفقرة األخيرة ،األمر رقـ  ،02 -15المعدؿ كالمتمـ لؤلمر رقـ  ،155 -66مرجع سابؽ.
ػ راجع المادة  ،333األمر رقـ  156 -66المعدؿ كالمتمـ ،مرجع سابؽ.
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قانكف اإلجراءات الجزائية باألمر  02-15يتعمؽ بالجرائـ البسيطة المعاقب عمييا بالغرامة أك
بالحبس لمدة ال تتجاكز سنتيف حبس ،كمعمكـ أف جرائـ الصفقات العمكمية عقكباتيا تفكؽ
السنتيف في غالب األحياف.
فيما يخص حماية الشيكد كالخبراء كالضحايا أثناء المحاكمة فإف المادة 65
مكرر 26مف ؽ.إ.ج منحت لقاضي الحكـ سمطة تقديرية كاسعة حكؿ مدل الكشؼ عف
اليكية الحقيقية لمشاىد أك الخبير ،كحسب المادة  65مكرر 27مف نفس القانكف يجكز
لقاضي الحكـ استعماؿ كسائؿ تقنية لسماع الشاىد أك الخبير دكف الكشؼ عف ىكيتو
الحقيقية كىذه اإلجراءات مستحدثة يمكف استعماليا في مجاؿ جرائـ الصفقات العمكمية
باعتبارىا ضمف جرائـ الفساد.كتبعا ليذه اإلجراءات الخاصة في المحاكمة فرض المشرع
عقكبات عمى كؿ مف يكشؼ اليكية الحقيقية لمشاىد أك الخبير حسب المادة  65مكرر28
مف ؽ.إ.ج بالحبس لمدة  6أشير إلى  05سنكات كبغرامة ،ككؿ مف يحاكؿ االنتقاـ مف
شاىد أك خبير أك مبمغ أك ضحية أك يقكـ بترىيبو أك تيديده يعاقب بالحبس أيضا مف 06
أشير إلى  05سنكات كبغرامة كىذا حكـ معمكؿ بو في مجاؿ جرائـ الفساد كمف بينيا جرائـ
الصفقات العمكمية حسب المادة  45مف القانكف رقـ .01-06

1

ػ المادة  ،45القانكف رقـ  ،01 -06مرجع سابؽ.
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1

ممخص الباب األول:
تستيدؼ المصمحة المتعاقدة بصفة عامة تحقيؽ المصمحة العامة تبعا لتمبية
احتياجاتيا المسطرة سمفا كعندما تككف مدعكة الى احتراـ تنظيـ الصفقات العمكمية يبلزـ
الخطر الجزائي ممثميا القانكني بدءا بمرحمة تنظيـ الصفقة العمكمية انطبلقا مف إعداد دفتر
الشركط كاختيار طريقة التعاقد كاإلعبلف عف الصفة ثـ تمقي عركض المتنافسيف الى مرحمة
التعاقد كالمفاكضات إذا تعمؽ األمر بالتعاقد كفؽ التراضي في إطار قانكف الصفقات
العمكمية كتفكيضات المرفؽ العاـ الصادر بالمرسكـ الرئاسي رقـ 15ػ ،247كقد أشار ىذا
األخير الى الخطر الجزائي في المادة  89منو بيدؼ إعادة التكازف بيف المصمحة الخاصة
لممكظؼ أك العكف العمكميالذم يعمؿ بحذر حتى ال يقع في المسائمة الجزائية كبيف المصمحة
العامة المستيدفة مف طرؼ المصمحة المتعاقدة ،كعميو يتحكؿ ىذا الخطر الى مثبط لمبادرة
ممثؿ المصمحة المتعاقدة ،كنظ ار لذلؾ يتدخؿ القضاء اإلدارم محاكال إعادة ىذا التكازف
المفقكد بيف المصمحتيف كعندما ثبت لنا نقص فعاليتو نظ ار لطبيعة اختصاصاتو التي تتكقؼ
عند حدكد إبطاؿ الصفقة ككذا نظ ار لمطابع التقني المميز لمنازعات الصفقات العمكمية التي
ربما ال يتحكـ فييا ىذا القاضي بحكـ تككينو العاـ تدخؿ القاضي الجزائي لنفس الغاية كلكف
باختصاصات كسمطات مغايرة كحتى نقؼ عمى مدل نجاحو في إعادة التكازف المفقكدكاف
لزاما عمينا التطرؽ الى الجرائـ المرتبطة بالصفقات حسب القانكف رقـ  01ػ  06كتتبع مكاطف
الخطر الجزائي عبر مراحؿ الصفقة العمكمية كأكثر ىذه الجرائـ تبلزما مع الصفقات
العمكمية جريمة منح امتيازات غير مبررة لمغير تناكليا المشرع أيضا في قانكف الصفقات
العمكمية ،كحتى نقيـ قكة ىذا القاضي كاف لزاما عمينا التطرؽ الى طرؽ الكشؼ كالتحرم عف
ىذه الجرائـ ثـ التحقيؽ كمحاكمة المتكرطيف فييا،مع اإلشارة الى أف المكظؼ أك العكف
العمكمي أكؿ المعنييف بيذا الخطر الى جانب المتعاقد معو كليذا أصبح ركنا مفترضا في
أم متابعة جزائية ككذلؾ األمر بالنسبة لمصفقة العمكمية التي تتعدد معايير تحديدىا كتمييزىا
عف باقي العقكد اإلدارية األخرل كليذا السبب يتأكد المحقؽ أك القاضي الجزائي مف تكافر
كمييما رغـ عدـ تخصصو ،كقد كقفنا عمى نجاعة ىذا القضاء الى حد ما بالمقارنة مع سابقو
نظ ار لمسمطات التي يتمتع بيا كلكنو حسب رأينا يبقى غير فعاؿ إلعادة التكازف بيف المصالح
المتعارضة ألنو يستيدؼ أساسا معاقبة المتيميف بمثؿ ىذه الجرائـ.
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الباب الثاني :تجنب الخطر الجزائي في الصفقات العمومية
الخطر الجزائي في الصفقات العمكمية كما قمنا كسيمة إلعادة التكازف بيف مصمحتيف
متناقضتيف كلتحقيؽ ىذا اليدؼ ثبت لنا أف القاضي اإلدارم أقؿ فعالية مف نضيره الجزائي
في ىذه الميمة الصعبة ،كبقاء ىذا الخطر ىاجس المسؤكؿ كالمكظؼ كالمتعامؿ االقتصادم
عمى المستكل الداخميكحتى عمى المستكل الدكلي بعد عكلمة االقتصاد كالتجارة التي تظير
جمية في مجاؿ الصفقات العمكمية إذا كانت الصفقة مكجية لممؤسسات الكطنية كاألجنبية

كبالتالي أصبح ليذا الخطر بعد دكلي1،كعمى ىذا المستكل تحرص الشركات الكبرل أك
المتعددة الجنسيات عمى سمعتيا دكليا كبالتالي عمى مستكل سياستيا العامة تتجنب قدر
المستطاع الكقكع في المسائمة الجزائية ،كاذا حدث كاف تكرط احد مكظفييا في جريمة ما في
دكلة ما فإنيا تسارع إلى التخمص منو حماية لسمعتيا ،كعمى المستكل الكطني أصبح لزاما
البحث في سبؿ كآليات تجنب ىذا الخطر ربما يسعفنا ىذا في تدارؾ القصكر المسجؿ عمى
القضاء كمف ثمة المساىمة في إعادة التكازف المفقكد بيف المصمحتيف المتناقضتيف عف
طريؽ الكقاية مف خطر الفساد.
كعميو مف الضركرم العمؿ عمى إيجاد طرؽ ككسائؿ تحمي ىؤالء المكظفيف مف
ىذا الخطر المحدؽ نظ ار كما قمنا لقصكر مسجؿ عمى كؿ مف القضاء اإلدارم كحتى
الجزائي في إعاد ة التكازف المفقكد بيف المصمحة الخاصة لممثؿ المصمحة المتعاقدة
كالمصمحة العامة ،كمف بيف الحمكؿ المقترحة االىتماـ بالجانب التنظيمي كىذا مف خبلؿ
تفعيؿ المبادئ التي تقكـ عمييا الصفقات العمكمية كعمى رأسيا مبدأ المنافسة إلى جانب مبدأ
المساكاة كشفافية اإلجراءات ،كعمى المستكل البشرم االىتماـ بالكظيفة العمكمية ككذا
التكظيؼ في القطاع العاـ كال سيما في القطاعات المعنية بتنظيـ الصفقات العمكمية كفؽ
قكاعد صارمة كشفافة حتى نقطع الطريؽ عمى الفاسديف كالتككيف المتخصص كالمستمر ليذا
المكظؼ كنتبع ذلؾ بخمقنة الكظيفة العمكمية كالتصريح بالممتمكات ،ككذا التدقيؽ في
النصكص المجرمة لفعؿ التسيير كرفع المبس عمى نصكص قانكف الصفقات العمكمية
كتبسيط إجراءاتيا فالمبلحظ أف القاضي أصبح يكرس كؿ كقتو لمتأكد مف صحة اإلجراءات
1

Emmanuel Daoud, Bérénice Dinh, Julie Ferrari, Catrine gambette, Gérer le risque pénal en
entreprise, éditions Lamy , France 2011, p87
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المعتمدة لمتعاقد كتزداد ىذه الصعكبة أكثر عندما يتعمؽ األمر بالقاضي الج ازئي الذم قد
يغرؽ في محاكلة فيـ طرؽ إبراـ الصفقات العمكمية ككذا التأكد مف بعض المفاىيـ المرتبطة
بيذا النكع مف العقكد عمى حساب البحث في مدل تكافر أركاف الجريمة كاسناد

المسؤكلية1.كيتبع ىذا بالتكريس الفعاؿ لمختمؼ أنكاع الرقابة المفركضة عمى الصفقات

العمكمية كخاصة الرقابة المالية بكؿ أنكاعيا سكاء تمؾ المكصكفة بالرقابة المالية القبمية بداية
بالرقابة التي يباشرىا اآلمر بالصرؼ لممصمحة المتعاقدة كرقابة المراقب المالي كالمحاسب
العمكمي ،كتمؾ المكصكفة بالرقابة المالية البعدية التي يختص بيا مجمس المحاسبة بصفتو
ىيئة ذات طابع قضائي ،كرقابة أخرل يمكف كصفيا بالتكميمية كىذه تختص بيا ىيئات ذات
طابع إدارم أك ذات طابع ضبطي قضائي ،كالتكريس الفعالميذه الرقابات كغيرىا مف شانو
تجنيب كؿ المعنييف بالصفقة العمكمية الخطر الجزائي كالمسائمة الجزائية كىذا ما سكؼ
نتناكلو أدناه.

Nicolas charrel, op-cit, p14
202

1

الفصل األول

تكريس المبادئ التي تقوم عمييا الصفقات
العمومية والتدابير الوقائيةفي الوظيفة العمومية

203

الفصل األول :تكريس المبادئ التي تقوم عمييا الصفقات العمومية والتدابير
الوقائيةفي الوظيفة العمومية:

بالمكازاة مع العمؿ القضائي سكاء اإلدارم أك الجزائي كالذم ثبتت محدكديتو في

إعادة التكازف بيف مصمحتيف متناقضتيف في مجاؿ الصفقات العمكمية كىذا يعني عدـ
تخمص المكظؼ أك العكف العمكمي مف ىاجس الخطر الجزائي الذم يؤثر عمى مردكده
الكظيفي أخضع المشرع الصفقات العمكمية مف حيث إبراميا الى مبادئ معمكؿ بيا في
التشريعات المقارنة محققا عدة أىداؼ،كالقاسـ المشترؾ بينيا إخضاع الصفقة لمقانكف بكجو
عاـ كمف ثمة اطمئناف ممثؿ المصمحة المتعاقدة أك تفاديو لمخطر الجزائي الذم يبلزمو أثناء
كؿ مراحؿ سير الصفقة العمكمية ،كاذا تحقؽ ىذا اليدؼ فإف كفتي الميزاف الذم يحكـ
الم صمحة الخاصة لممثؿ المصمحة المتعاقدة كالمصمحة العامة يمكف تعديميا ىذه المرة
بأحكاـ تشريعية كتنظيمية كيككف دكر القاضي اإلدارم بعد ذلؾ محدد في نطاؽ ىذه
المبادئكليس بإعماؿ األحكاـ العامة التي تحدد سمطتو.كعمى رأس ىذىالمبادئمبدأ المنافسة
الذم كاف لـ يشر إليو قانكف الصفقات العمكمية الصادر بالمرسكـ الرئاسي رقـ 15ػ 247
صراحة في المادة  05إال أف قانكف المنافسة رقـ  03ػ 03أكد في المادة  02عمى تطبيؽ
أحكاـ ىذا القانكف عمى الصفقات العمكمية ابتداء مف اإلعبلف عف المنافسة الى غاية المنح
النيائي لمصفقة ،الى جانب مبدأ المساكاة بيف المترشحيف سكاء كانكا كطنييف أك أجانب كمبدأ
شفافية اإلجراءات كحرية الكصكؿ لمطمب العمكمي ،كفي سياؽ تنظيـ ىذه المبادئ قد ينص
المشرع عمى استثناءات تحد مف ىذه المبادئ فما ىي اآلثار المترتبة عمى نطاؽ المبدأ
المذكرة في حد ذاتو كعمى اليدؼ المبتغى أم إعادة التكازف بيف المصمحتيف المتناقضتيف
عف طريؽ تجنب الخطر الجزائي .كالى جانب ىذه المبدأ الضابطة يمكف االعتماد عمى
أسمكب الكقاية مف الكقكع في الخطر الجزائي المؤدم الى المتابعة الجزائية أك التأديبية
ككبلىما كىذا بإعماؿ مجمكعة مف التدابير الكقائية في الكظيفة العمكمية بحكـ أف المعني
األكؿ بيذا الخطر ىك المكظؼ العمكمي كفي مقدمة ىذه التدابير إخضاع التكظيؼ في
القطاع العاـ كالسيما ذلؾ المتعمؽ بمجاؿ الصفقات العمكمية الى قكاعد شفافة كصارمة بعيدا
عف المحاباة كاالىتماـ بعد ذلؾ بيذا المكظؼ مف حيث تككينو المستمر كالمتخصصكمف
حيث أخبلقو الكظيفية أثناء أداء ميامو أك بمناسبة ذلؾ كالزامو بإمضاء التصريح بممتمكاتو
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يكـ تنصيبو كمراقبة ىذا التصريح كاقعا يكـ انتياء ميامو أك إنيائيا كمف شأف ىذه التدابير
الكقائية إبعاد المكظؼ عف بؤر الفساد كىذا يتركو يعمؿ في راحة نفسية تزيد مف مردكده
الميني كاقعا كعند ىذا الحد يمكف القكؿ أف مصمحتو الخاصة عمى نفس خط المصمحة
العامة نسبيا.
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المبحث األول :التكريس الفعالمممبادئ الضابطة لمصفقات العمومية

إلخضاع الصفقات العمكمية مف حيث إبراميا لمقانكف كمف ثـ تجنب المكظؼ

كاإلدارة عمكما الخطر الجزائي نصت المادة  09مف القانكف المتعمؽ بالكقاية مف الفساد
كمكافحتو عمى قكاعد يجب مراعاتيا قبؿ كؿ إعبلف عف المنافسة ،كجاءت المادة كما يمي"
يجب أف تؤسس اإلجراءات المعمكؿ بيا في مجاؿ الصفقات العمكمية عمى قكاعد الشفافية

كالمنافسة الشريفة كعمى معايير مكضكعية ،1"...كعميو نستخمص أف ىذه القكاعد ىي شفافية
إجراءات إبراـ الصفقات العمكمية ،المنافسة الشريفة بيف كؿ المشاركيف لمفكز بالصفقة
العمكمية ،ككذا المعايير المكضكعية عند اختيار الفائز بالصفقة ،أما المادة  05مف المرسكـ
الرئاسي رقـ 15ػ  247فقد جاءت كما يمي" :لضماف نجاعة الطمبات العمكمية كاالستعماؿ
الحسف لمماؿ العاـ يجب أف تراعي في الصفقات العمكمية مبادئ حرية الكصكؿ لمطمبات
العمكمية كالمساكاة في معاممة المرشحيف كشفافية اإلجراءات ضمف احتراـ أحكاـ ىذا

المرسكـ"2،كعميو حسب قانكف الصفقات العمكمية المبادئ التي يجب أف تحترـ إلبراـ
الصفقات العمكمية ىي ،مبدأ حرية الكصكؿ لمطمبات العمكمية ،مبدأ المساكاة بيف
المترشحيف ،مبدأ شفافية اإلجراءات ،أما قراءة المادتيف معا فإنو يؤدم إلى تسجيؿ
المبلحظات التالية:
 -اشتراؾ المادتيف في تناكؿ الشفافية كقيمة ميمة يجب أف تحترـ عند إبراـ صفقة

عمكمية ال يشكبيا أم شائبة ،كىذا االشتراؾ ىك الذم دفعنا إلى تناكؿ المادتيف معا.

 استعماؿ مصطمحات مغايرة بيف المادتيف المادة  09مف القانكف رقـ 01-06تستعمؿ عبارة قكاعد أم أف الشفافية قاعدة يجب أف تحترـ عند إبراـ الصفقات العمكمية،
بينما المادة  05المرسكـ الرئاسي رقـ 15ػ 247تستعمؿ عبارة مبادئ أم أف الشفافية
أصبحت مبدأ مف مبادئ إبراـ الصفقات العمكمية.
 اختبلؼ المادتيف في القكاعد أك المبادئ التي تحكـ إبراـ الصفقات فباإلضافة إلى1
2

ػ المادة  ،09القانكف رقـ  ،01 -06مرجع سابؽ.

ػ المادة  ،05المرسكـ الرئاسي رقـ  ،147 -15التي تقابؿ المادة  ،03المرسكـ الرئاسي رقـ  ،236 -10الممغى ،مرجع

سابؽ.
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الشفافية كقاعدة تناكلت المادة  09السالؼ ذكرىا قاعدة المنافسة الشريفة كقاعدة المعايير
المكضكعية ،بينما تناكلت المادة  05مبدأ حرية الكصكؿ إلى الطمبات العمكمية كمبدأ
المساكاة بيف المترشحيف ،كىذا االختبلؼ بيف مضمكف المادتيف يتركنا نحصي في المجمكع
خمسة قكاعد أك مبادئ تقكـ عمييا الصفقات العمكمية.
 المادة  09مف القانكف رقـ  01-06نصت عمى ىذه القكاعد مف باب الكقاية مفالفساد في مجاؿ الصفقات العمكمية أم احتراـ ىذه القكاعد الثبلثة مف شأنو يقي المكظؼ
مف شبية الفساد ،كبمفيكـ المخالفة إف عدـ احتراـ قاعدة مف ىذه القكاعد يجعمو كشريكو
المتقدـ لممنافسة عمى الصفقة في خانة المشتبو بو كقد يتحكؿ إلى متيـ أماـ القاضي
الجزائي ،بينما جاءت المادة  05مف مرسكـ15ػ 247مف باب ضماف نجاعة الطمبات

العمكمية1ككذا االستعماؿ الحسف لمماؿ العاـ أم أنيا جمعت بيف قاعدتيف ميمتيف في مجاؿ
الصفقات العمكمية قاعدة تمبية الطمبات كالحاجيات العمكمية لممكاطف كىذا يككف حتما إذا
نجحت اإلدارة في اإلعبلف عف احتياجاتيا لمتعاقد بصفة صحيحة ال يشكبيا أم خمؿ
كالقاعدة الثانية ترشيد النفقات العمكمية أم االستعماؿ األمثؿ كالمفيد لمماؿ العاـ ،كعميو إذا
كاف المشرع حريصا عمى التطرؽ إلى ىذه القكاعد أك المبادئ ذك ار فإف احتراميا كحرص
اإلدارة المتعاقدة عمييا تطبيقا مف شأنو حماية المكظؼ المكمؼ بمتابعة إبراـ الصفقة.
كيبدك أف كؿ ىذه المبادئ أك القكاعد ميمة لتحقيؽ الغاية المقصكدة كلكف أىميا عمى
اإلطبلؽ مبدأ المنافسة الذم سكؼ تناكلو بنكع مف التفصيؿ خاصة إذا عممنا أنو يحمؿ في
طياتو المبادئ األخرل أم المساكاة كالشفافية كسكؼ نقؼ عمى ىذه النتيجة أثناء المناقشة.
المطمب األول :تكريس مبدأ المنافسة في الصفقات العمومية

تعتبر المنافسة قيمة حقكقية رديفة لحرية التجارة كالصناعة التي يضمنيا الدستكر

الجزائرم لسنة  1996في مادتو  237كذلؾ عمى أساس أف حؽ الفرد في مزاكلة نشاطو
كفاعؿ اقتصادم ال يقكـ في الكاقع إال إذا كانت شركط المنافسة مف أجؿ الكصكؿ إلى
أسكاؽ المعامبلت التجارية كالصناعية مؤطرة بضمانات قانكنية نافذة كحماية قضائية فعالة.
1
2

ػ ىذا كاضح مف خبلؿ صياغة المادة  ،05مرسكـ رئاسي رقـ  ،247 -15مرجع سابؽ.
ػ دستكر الجزائر لسنة  ،1996المعدؿ بالقانكف رقـ  ،01 -16مرجع سابؽ.
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كاعتبا ار لككف الصفقات العمكمية مجاال مف ىذه األسكاؽ تتقاطع فيو إعبلنات اإلدارة
العمكمية عف حاجاتيا مف أشغاؿ كتكريدات أك خدمات مع العركض المقترحة مف طرؼ
المتنافسيف استجابة ليذه اإلعبلنات فإف حماية حرية المبادرة تقتضي إخضاع عممية إبراـ
الصفقات العمكمية لمنظكمة مف الضمانات القانكنية التي مف شأنيا تجعؿ األصؿ ىك إرساء
الصفقة عمى الفائز بيا عمى أساس المنافسة الحرة مع غيره كاالستثناء اعتماد أسمكب
التراضي الذم يعني أيضا اختيار اإلدارة لممتعاقد معيا حسب سمطتيا التقديرية.

1

كال ريب أف احتراـ مبدأ المساكاة بيف المتنافسيف الذم نصت عميو القكانيف السابقة
بصفة مستقمة مف شأنو خدمة مبدأ المنافسة لمكصكؿ إلى الطمبيات العمكمية كىذا فيما
يخص الشركط المطمكبة لممشاركة في التنافس لمظفر بالصفقة التي يجب أف تطبؽ عمى كؿ
المنافسيف ،ككذا فيما يخص الحؽ في الحصكؿ عمى المعمكمات المتعمقة بالطمبات العمكمية
نفسيا كىذه يتعيف عمى اإلدارة نشرىا ليعمـ الجميع بيا ،ككذلؾ عمى اإلدارة أف تعمـ كؿ
المنافسيف باألسباب التي أدت إلى فكز أحدىـ بالصفقة كتنحية غيره مف المنافسة.
كما أف المنافسة في مجاؿ الصفقات العمكمية تيدؼ أيضا أك ىي كسيمة لضماف
شفافية إبراـ الصفقات ككذا كيفية صرؼ الماؿ العاـ المرصكد ليذه الصفقات ،كفي سبيؿ
ذلؾ يتعيف أف تتيح عممية المنافسة بيف المشاركيف ربط مشركع الصفقة بالعرض الذم يتحقؽ

في إطاره أفضؿ مستكل لمتناسب بيف الثمف كالجكدة في اإلنجاز أك أداء الخدمة ،2كىي
نتيجة يصعب تحقيقيا إذا لـ يتـ تنظيـ المنافسة في ىذا المجاؿ عمى أساس شركط يمكف
استخبلصيا مف خبلؿ تتبع مراحا إبراـ الصفقة مف مرحمة اإلعبلف إلى مرحمة فتح األظرفة
كما يمي:
 تزكيد كؿ الفاعميف االقتصادييف بالمعمكمات البلزمة لتقدير متطمبات مشركعالصفقة دكف تمييز حسب المادة .62

3

 تجنب التأثير عمى المتنافسيف لنيؿ الصفقة حتى تتجنب اإلدارة شبية التكاطؤ مع1

ػ بييجة رماش ،دعكل المنافسة غير المشركعة بيف التشريع كالقضاء ،رسالة لنيؿ دبمكـ الدراسات العميا المتخصصة في

القانكف الخاص ،كمية العمكـ القانكنية كاالقتصادية كاالجتماعية ،الرباط  ،المممكة المغربية ،سنة  ،2006 -2005ص
.26
3

Wilfrid Jeandidier, Droit pénale des affaires, 2 édition, Dalloz Paris, 1996, P 341

ػ راجع المادة  ،62المرسكـ الرئاسي رقـ  ،247 -15مرجع سابؽ.
208

2

أحد المترشحيف حسب المادة .88

1

 تقديـ المتنافسيف لعركضيـ دكف عمـ بفحكل عركض غيرىـ مف المتنافسيف حسبالمادة .6/46

2

 -قابمية العركض لممقارنة كالتفاضؿ فيما بينيا كفؽ معايير التقييـ المحددة سمفا مف

طرؼ صاحب المشركع كالتي يعمميا كؿ المتنافسيف حسب المادة .26

3

يبدك أف المنافسة في الصفقات العمكمية ىي القاعدة األساسية كفي المقابؿ ىناؾ
استثناء أك قيد ىك حرية التعاقد كتبعا لذلؾ فإف السؤاؿ المطركح ىك أيف تنتيي حرية
المنافسة كمف أيف تبدأ حرية التعاقد كتحديد ذلؾ يتطمب (أكال) تحديد نطاؽ المنافسة كحتى
يتـ تكريس المنافسة في نطاقيا المحدد تحتاج إلى حماية قانكنية كقضائية فعالة (ثانيا).
الفرع األول :نطاق المنافسة في الصفقات العمومية
يجب التأكيد عمى أف نطاؽ المنافسة كأصؿ ينتيي عند منطمؽ حرية التعاقد،
كالمكازنة بيف قيمتيف حقكقيتيف متعاكستيف أم ما ىك أصؿ كما ىك استثناء يحدد متى تككف
الصفقة سميمة حسب قانكف الصفقات العمكمية كمتى تككف مخالفة لمقانكف كما يترتب عمى
ذلؾ مف احتماؿ المسائمة الجزائية لممكظؼ التابع لممصمحة المتعاقدة أك المتعاقد معو ،أم
أف ىذه المكاجية بيف األصؿ كاالستثناء تحمؿ في طياتيا خط ار جزائيا ييدد المكظؼ
كالمتعاقد معو عمى السكاء ألف الصفقة التي تبرـ كفؽ طمب العركض مثبل ال يمكف أف تبرـ
كفؽ التراضي كعميو مف الضركرم البحث في ىذه القاعدة ،كتبعا لذلؾ يتعيف البحث في
الضمانات اليادفة الى تكسيع نطاؽ المنافسة كالقاعدة .
أوال :المنافسة بين القاعدة واالستثناء
بالرجكع إلى قانكف الصفقات العمكمية السارم رقـ15ػ 247نجده حافظ عمى طمب
العركض كالقاعدة كتناكؿ االستثناء المسجؿ عمييا في المادة  39التي تقابؿ المادة  25مف
المرسكـ الرئاسي رقـ 10ػ 236كتقابؿ أيضا المادة  20المرسكـ رقـ  02ػ  250المتعمؽ

1

ػ راجع المادة  ،88نفس المرسكـ.

3

ػ راجع المادة  ،26المرسكـ الرئاسي رقـ  ،247 -15مرجع سابؽ.

2

ػ راجع المادة  ،6/46نفس المرسكـ.
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بتنظيـ الصفقات العمكمية الممغى 1،حيث نصت المادة  39عمى أف الصفقات العمكمية تبرـ
كفؽ طمب العركض الذم يشكؿ القاعدة العامة كما تبرـ كفقا إلجراء التراضي كاستثناء،
كالتدقيؽ في النص يدفعنا إلى التساؤؿ ىؿ يمكف لئلدارة أف تتخذ السمطة التقديرية الممنكحة
ليا ذريعة لتكسيع نطاؽ االستثناء عمى حساب القاعدة ،إذ بإمكاف اإلدارة أف تبرـ صفقة عمى
أساس طمب العركض الذم يقكـ عمى المنافسة كلكف كفقا لطمب العركض المفتكح مع

اشتراط قدرات دنيا أك حتى كفؽ طمب العركض المحدكدة 2كمعمكـ أف ىذا األخير حسب
المادة  44مف المرسكـ الرئاسي 15ػ 247ىك إجراء ال يسمح فيو بتقديـ تعيد إال مف
المرشحيف الذيف تتكفر فييـ بعض الشركط التي تحددىا اإلدارة المتعاقدة سمفا ،كما أف طمب
العركض المحدكد حسب المادة 45

مف المرسكـ الرئاسي 15ػ 247ىك إجراء يككف

المرشحيف المرخص ليـ مف طرؼ اإلدارة الحؽ في تقديـ عركض لمفكز بالصفقة كىذا بعد
انتقاء أكلي مسبؽ مف طرؼ اإلدارة نفسيا كتمجأ اإلدارة إلى ىذه الطريقة عندما يتعمؽ األمر
بعمميات معقدة أك ذات أىمية خاصة ،ككصؼ العممية بالمعقدة أك باألىمية البالغة سمطة
تقديرية لئلدارة نفسيا.

3

كقد تمجأ اإلدارة إلى طريقة المسابقة إلبراـ الصفقة حسب المادة  47مف نفس
المرسكـ إذا تعمؽ األمر بإطبلؽ منافسة بيف رجاؿ الفف قصد إنجاز عممية تشتمؿ عمى
جكانب تقنية أك اقتصادية أك مالية أك فنية خاصة ،مع العمـ أف دفتر الشركط الذم يحدد

برنامج المشركع تعده مسبقا اإلدارة بصفة فردية4،كتستند اإلدارة في ىذا التكسع عمى حساب
القاعدة بأسباب مكضكعية مرتبطة بالصعكبات التي تعترض تنفيذ الصفقات نتيجة الفارؽ
بيف الكمفة الحقيقية لؤلعماؿ المطمكب إنجازىا كبيف الثمف المنخفض الذم يقترحو المتنافسكف
لمظفر بالصفقة كبالتالي لـ يعد الثمف ىك المحدد الكحيد لمفكز بالصفقة.
إف ىذا التكسع في سمطات اإلدارة عمى حساب قاعدة المنافسة بقدر ما ىك ميـ
لئلدارة كيساعدىا عمى إنجاز مشاريعيا كمف ثمة تمبية احتياجاتيا بقدر ما ينطكم عمى خطر
1

ػ المرسكـ الرئاسي رقـ  ،250 -02مرجع سابؽ.

2

ػ راجع المادة  ،56مرسكـ رئاسي رقـ  ،247 -15مرجع سابؽ.

4

ػ المادة  ،47نفس المرسكـ.

3

ػ المادة  44ك  ،45نفس المرسكـ.
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جزائي ييددىا كمكظفييا ألف سمطتيا التقديرية طاغية كبارزة لمعياف ،كىذه المعادلة تنطكم
عمى معادلة أخرل طرفيا األكؿ سعي اإلدارة لتقديـ خدمات لممكاطنيف كالطرؼ الثاني ىك
تجنب المسائمة الجزائية أك الخطر الجزائي.
ثانيا :الضمانات اليادفة إلى توسيع نطاق المنافسة
تحت ىذا العنكاف نحاكؿ تسميط الضكء عمى بعض األحكاـ التي أتى بيا قانكف
الصفقات العمكمية رقـ 15ػ 247التي تشكؿ ضمانات إضافية بيدؼ تكسيع نطاؽ المنافسة
كعميو سكؼ نتطرؽ إلى األشخاص االعتبارية العامة المعنية بالصفقات العمكمية حسب
المادة  02مف قانكف الصفقات ،ثـ نتناكؿ شركط بعض أنكاع الصفقات العمكمية حسب ما
نصت عميو المادة  11تحت عنكاف تحديد الطمبات.
)1تحديد قائمة األشخاص المعنوية العامة المعنية بإجراءات الصفقات العمومية:

تدعيما لمبدأ لممنافسة.

نصت المادة  06مف قانكف الصفقات العمكمية رقـ 15ػ 247عمى األشخاص
المعنكية العامة المعنية بأحكاـ الصفقات العمكمية لتمبية حاجاتيا ،حيث كرد فييا أف أحكاـ
ىذا القانكف تطبؽ عمى نفقات كؿ مف:
 الدكلة. الجماعات اإلقميمية المؤسسات العمكمية ذات الطابع اإلدارم المؤسسات العمكمية الخاضعة لمتشريع الذم يحكـ النشاط التجارم عندما تكمؼبانجاز عممية ممكلة كميا أك جزئيا بمساىمة مؤقتة أك نيائية مف الدكلة أك مف
الجماعات اإلقميمية.

1

ما يمكف مبلحظتو في ىذا المجاؿ أف المشرع لـ يستقر عمى قائمة كاحدة منذ
1

ػ تقابؿ المادة  ،06المرسكـ الرئاسي رقـ  ،247 -15المادة  ،02المرسكـ الرئاسي رقـ  236 -10التي حددت

األشخاص المعنية بأحكاـ قانكف الصفقات العمكمية كما يمي :اإلدارات العمكمية ،الييئات الكطنية المستقمة ،الكاليات،
البمديات ،المؤسسات العمكمية ذات الطابع اإلدارم ،مراكز البحث كالتنمية ،المؤسسات العمكمية الخصكصية ذات الطابع
العممي كالتكنكلكجي ،المؤسسات العمكمية ذات الطابع العممي كالثقافي كالميني ،المؤسسات العمكمية ذات الطابع العممي

كالتقني ،المؤسسات ذات الطابع الصناعي كالتجارم ،المؤسسات العمكمية االقتصادية عندما تكمؼ بانجاز عمميات ممكلة
كميا أك جزئيا بمساىمة مؤقتة أك نيائية مف الدكلة.
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صدكر أكؿ قانكف لمصفقات العمكمية ،فمثبل باإلضافة إلى األشخاص االعتبارية التي كانت
مذككرة في المادة  02مف قانكف الصفقات الممغى رقـ  250-02المعنية بالتعاقد كفؽ
إجراءات الصفقة العمكمية كسع المشرع ىذه القائمة في المرسكـ رقـ 10ػ 236بإضافة
شخص معنكم ميـ جدا ىي المؤسسة العمكمية االقتصادية عندما تكمؼ بإنجاز عممية
ممكلة كميا أك جزئيا بمساىمة مؤقتة أك نيائية مف الدكلة فأصبحت معنية أيضا بإجراءات
الصفقات العمكمية عند التعاقد ،قبؿ أف يعكد كيمغي البند الخاص بيذا الشخص االعتبارم

بعد أف عدؿ ىذا المرسكـ سنة  12013كقد كرد ىذا التعديؿ في سياؽ تخفيؼ إجراءات

التعاقد المتعمقة بطمبات المؤسسة العمكمية االقتصادية التي ما فتئ مدراءىا كمسيرييا
االستياء مف أحكاـ قانكف الصفقات العمكمية المتميز بإجراءاتو المعقدة ،كبعد صدكر
المرسكـ رقـ 15ػ 247قمص المشرع القائمة مرة أخرل مستثنيا بعض األشخاص العمكمية
مف ىذه اإلجراءات ،كفيما يخص المؤسسات العمكمية االقتصادية كالمؤسسات العمكمية ذات
الطابع الصناعي كالتجارم فاف المشرع أخضعيا ألحكاـ الصفقات العمكمية تحت تسمي
مغايرة ىي المؤسسات العمكمية الخاضعة لمتشريع الذم يحكـ النشاط التجارم عندما تككف
الدكلة ىي الممكؿ.
مبلحظة أخرل حكؿ إخضاع المؤسسات العمكمية الخاضعة لمتشريع الذم يحكـ
النشاط التجارم ،فإذا كانت إجراءات الصفقات العمكمية معيقة لئلدارة بصفة عامة فإف
الصعكبة تزداد أكثر إذا تعمؽ األمر بنشاط اقتصادم السرعة فيو رأسماؿ ال يقدر بثمف كعزـ
الدكلة عمى محاصرة الفساد المتفشي أممى ىذا الخيار الصعب ،كمعركؼ أف مف المبادئ
التي تقكـ عمييا التجارة السرعة كاالئتماف ،كاجراءات الصفقات العمكمية مف شأنيا القضاء
عمى سرعة التعاقد كلك أف المشرع عاد كأدرج استثناء عمى أحكاـ المادة  06المذككرة في
صمب المادة  23منو عندما أعفى المؤسسات العمكمية المعنية باستيراد منتجات كخدمات
تتطمب السرعة في اتخاذ القرار بحكـ طبيعة ىذه السمع المستكردة كالتقمب السريع في أسعارىا

كتكفرىا في السكؽ الدكلية ككذا الممارسات التجارية المطبقة عمييا 2،كاذا تكفرت أحد ىذه

الخصكصيات في السمعة محؿ التعاقد جاز لممؤسسة العمكمية المعنية باالستيراد أف تتجنب
1
2

ػ المادة  ،02المرسكـ رقـ  ،03 -13المعدؿ لممرسكـ الرئاسي رقـ  ،236 -10مرجع سابؽ
ػ راجع المادة  ،23مرسكـ رئاسي رقـ  ،237 -15مرجع سابؽ.
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إجراءات الصفقات العمكمية المعقدة كالطكيمة كتمجأ إلى طرؽ أخرل الستيراد.
كعميو يمكف القكؿ أف المشرع أراد تخفيؼ إجراءات التعاقد عمى المؤسسات العمكمية
بداعي المصمحة العامة كحالة الضركرة ،كلكف تبقى مسألة تقدير حالة الضركرة ىذه سمطة
تقديرية في يد المؤسسة العمكمية نفسيا التي يمكف أف تستغؿ ىذا االستثناء بسكء نية
لمتممص مف أحكاـ قانكف الصفقات العمكمية رغـ تعمؽ األمر بصرؼ الماؿ العاـ كرغـ
أىمية كحجـ األمكاؿ المتداكلة في ىذه العممية ،ىذه الفرضية دفعت بالمشرع إلى إدراج الفقرة
الثانية مف المادة  23حيث كلحسف سير عممية االستيراد ىذه كلفرض الرقابة عمى المؤسسة
العمكمية المعنية بعممية االستيراد يكمؼ الكزير بمناسبة عممية االستيراد بتأسيس لجنة ك ازرية
مشتركة خاصة ت تككف مف أعضاء مؤىميف في ميداف استيراد السمعة المعنية يترأسيا ممثؿ
المصمحة المتعاقدة تكمؼ باختيار الشريؾ المتعاقد معو ككذا إجراء كؿ المفاكضات إلى غاية
ضبط كؿ الجكانب العقد.
كلـ يكتفي المشرع بذلؾ بؿ ذىب إلى النص في الفقرة  03مف المادة  23عمى
ضركرة إعداد قائمة بالمنتكجات كالخدمات المعنية بحالة االستعجاؿ كفؽ الشركط المذككرة
أعبله بمكجب قرار كزارم مشترؾ بيف كزير المالية كزير التجارة كالكزير المعني بالقطاع
الذم يريد االستيراد ،ك لتشديد الرقابة أكثر نصت الفقرة األخيرة مف المادة  23عمى ضركرة
تحرير صفقة تسكية في أجؿ  03أشير ابتداء مف الشركع في تنفيذ الخدمات كتعرض عمى
الييئة المختصة بالرقابة الخارجية لمجية المعنية بعممية االستيراد ىذه.
 )2إعادة تحديد مضمون وشروط بعض أنواع الصفقات:
تدعيما لمبدأ المنافسة في إطار محاصرة الفساد عمد المشرع إلى تعديؿ مضمكف
بعض أنكاع الصفقات العمكمية كشركط إبراميا ،كمف بيف ىذه التعديبلت تمؾ التي تتعمؽ
بتمبية حاجات المصالح العمكمية المتعاقدة بعد تحصيصيا سكاء في حصة كاحد أك عدة
حصص حسب المادة  27ك 31مف قانكف الصفقات رقـ 15ػ 247التي نجد ليا مثيبل في
قكانيف بعض الدكؿ كمف بينيا القانكف المغربي ضمف ما يسميو "الصفقات المحصصة"،
ككذا عقكد البرامج كصفقات الطمبيات حسب المادة  08كالمادة  16كما بعدىا مف قانكف
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الصفقات المغربي.

1

أ -تحصيص الطمبات:
حسب المادة  27مف قانكف الصفقات رقـ 15ػ 247ال تثير الحصة الكحيدة أم
إشكاؿ ألف الحصة الكحيدة تقابميا صفقة كاحدة كلكف في حالة تجزئة المصمحة المتعاقدة
حاجاتيا إلى حصص منفصمة فإف تمبية ىذه الحاجات يقتضي إبراـ عدة صفقات ،كاإلشكاؿ
المطركح ىنا ىك مدل تعمد المصمحة المتعاقدة في تجزئة حاجاتيا إلى حصص منفصمة
بسكء نية بغرض التبلعب بالماؿ العاـ ،كابراـ عدة صفقات مع متعاقد كاحد كفي أبعد الحدكد
يمكف استعماؿ طريقة تجزئة الطمبات لميركب مف إجراءات قانكف الصفقات العمكمية كىذا
بخفض قيمة العقد إلى الحد المنصكص عميو في المادة  13مف قانكف الصفقات ،حيث إذا
كانت قيمة العقد أك الطمب يساكم أك يقؿ عف مبمغ  12.000.000دج بالنسبة لخدمات
األشغاؿ أك المكازـ ال تككف المصمحة المتعاقدة ممزمة بإبراـ صفقة عمكمية ،كاذا كاف األمر
يتعمؽ بتقديـ خدمات فإف المادة المذككرة تقضي بأنو إذا كانت قيمة الخدمات تساكم أك تقؿ

عف مبمغ  6.000.000دج فبل داعي إلبراـ صفقة 2،كعميو تمجأ المصمحة المتعاقدة الى
تجزئة احتيا جاتيا إلى حصص منفصمة كؿ حصة تقؿ عف المبالغ المذككرة في المادة 23
أعبله حتى تتجنب إبراـ صفقة عمكمية كىذا ما يشكؿ في نظر قانكف العقكبات فسادا كفي
إطار مناقشة مبدأ المنافسة يشكؿ ىذا التصرؼ تضيقا لممبدأ المذككر ألف العقد سكؼ لف
يطرح أصبل لممنافسة ،كقد نصت الفقرة ما قبؿ األخيرة في المادة  27مف قانكف الصفقات

3

عمى حضر ىذه الممارسة دكف النص عمى الجزاء المقرر في حالة المخالفة كعميو يفيـ أف
المشرع أحاؿ ىذه المسألة عمى القانكف الجزائي مف باب إعماؿ األحكاـ العامة.
كلضبط مسألة تجزئة حاجات المصمحة المتعاقدة نصت المادة  27المذككرة عمى
قاعدة عامة تبدك في حاجة إلى تدقيؽ ،حيث تنص الفقرة الرابعة عمى ضركرة "إعداد ىذه
1

ػ المرسكـ رقـ  ،2.06.388يحدد شركط كأشكاؿ إبراـ صفقات الدكلة ككذا بعض القكاعد المتعمقة بتدابيرىا مراقبتيا،

مرجع سابؽ.

2

ػ رفع المشرع المبمغ الذم يستدعي المجكء الى إجراءات الصفقة العمكمية في المرسكـ رقـ  ،247 -15بعد أف كاف في

قانكف الصفقات الصادر بالمرسكـ رقـ  ،236 -10محدد بمبمغ  8.000.000دج لصفقات األشغاؿ كالمكازـ  ،ك

 6.000.000دج بالنسبة لصفقات الخدمات

3

ػ راجع المادة  ،27مرسكـ رئاسي رقـ  ،247 -15مرجع سابؽ.
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الحاجات مف حيث طبيعتيا كمداىا بدقة استنادا إلى مكاصفات تقنية مفصمة تعد عمى أساس
مقاييس ك/أك نجاعة يتعيف بمكغيا أك متطمبات كظيفية ،كيجب أف ال تككف ىذه المكاصفات
التقنية مكجية نحك منتكج أك متعامؿ اقتصادم محدد".

1

كعميو يفيـ مف خبلؿ ىذا المعيار أم المكاصفات التقنية حسب الفقو المقارف 2ىي

سبب فتحو المجاؿ لممصمحة المتعاقدة لتجزئ حاجاتيا إلى حصص بحثا عف الجكدة في
األداء ،ألف كؿ حصة مف المفركض يتنافس عمييا مف ىك متخصص في ذلؾ المجاؿ،
كبمفيكـ المخالفة عرض حاجات المصمحة المتعاقدة لمتعاقد في شكؿ حصة كاحدة يؤدم
بالضركرة إلى التعاقد مع شخص كاحد كقد ال يككف أدائو جيدا في كؿ جكانب الصفقة ،أم
أف ىذا األسمكب في إبراـ الصفقات قد يؤثر عمى نكعية األشغاؿ كجكدة الخدمات .
ما يعاب عمى المشرع عدـ دقتو في مسألة كيفية إعداد الحاجات مف طرؼ
المصمحة المتعاقدة ،فكاف عمى المشرع مثبل باإلضافة إلى نصو عمى المكاصفات التقنية أف
يقدـ عمى تعريؼ الحصة كىذا ما ذىب إليو بعض المشرعيف كمف بينيـ المشرع المغربي
الذم عرؼ الحصة في المرسكـ رقـ  206-388المتعمؽ بتحديد شركط كأشكاؿ إبراـ
صفقات الدكلة ككذا بعض القكاعد المتعمقة بتدبيرىا كمراقبتيا ،حيث جاء في البند 2مف
المادة " 08يقصد بالحصة حسب مفيكـ ىذه المادة ما يمي :فيما يتعمؽ بالتكريدات :مجمكعة
مف المكاد أك األشياء المتجانسة أك السمع التي تباع مجمكعة" ،ك"فيما يتعمؽ بالفئات األخرل
مف األعماؿ :جزء مف كؿ (حرفة) أك مجمكعة مف األعماؿ تندرج ضمف مجمكعة متجانسة
إلى حد ما كتتكفر عمى خصكصيات تقنية متشابية أك متكاممة".

3

كمف جية أخرل قد يككف سبب سماح المشرع لممصمحة المتعاقدة بتجزئة حاجاتيا
إعطاء فرصة لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة لمظفر بأحد ىذه الحصص كىذا ما قد يبدك لنا
لمكىمة األكلى كلكف تبقى الغاية المنشكدة مف كراء ىذه التجزئة البحث عف المؤىبلت التقنية
كالمالية الحسنة المتكفرة في مف يفكز بالصفقة أك بالصفقات ،كمف جانب المصمحة المتعاقدة
1

ػ مقارنة القاعدة التي كردت في قانكف الصفقات السارم رقـ  247 -15مع القاعدة الكاردة في قانكف الصفقات السابؽ

الصادر بالمرسكـ رقـ  ،236 -10يبدك أف المشرع دقؽ كفصؿ نكعا ما في ىذه القاعدة  ،حيث نصت المادة  ، 2/11مف
المرسكـ األخير عمى ما يمي " يجب إعداد الحاجات مف حيث طبيعتيا ككميتيا بدقة استنادا إلى مكاصفات تقنية" .

2
3

ػ مميكة الصركخ ،مرجع سابؽ  ،ص .58

ػ المرسكـ رقـ  ،2.06.388 ،مرجع سابؽ.
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فاف متابعة حصة كاحدة أقؿ تعقيدا مف متابعة صفقة مجزئة إلى حصص ألف ىذا مف شأنو
يشتت المسؤكلية كيصعب مف التنسيؽ داخؿ المصمحة كخارجيا بيف المقاكليف المكمفيف
بإنجاز حصص مختمفة إذا كاف األمر يتعمؽ بصفقات أشغاؿ.
كعميو المصمحة المتعاقدة ال تمجأ إذا كانت تتصرؼ بحسف نية كبعيدا عف االنغماس
في الفساد إلى تجزئة ما ال يتج أز إال إذا كانت الصفقة كبيرة جدا كتتصؼ بتنكع األشغاؿ
كاتساع المجاؿ بالقدر الذم يجعؿ مف تقسيميا إلى حصص أمر ضركرم كقد أشارت المادة
 31مف قانكف الصفقات رقـ 15ػ 247إلى ىذا المعنى كتركت مسألة التجزئة كما قمنا سمطة
تقديرية لممصمحة المتعاقدة مع تقييده عند كؿ رقابة بضركرة تسبيب المصمحة المتعاقدة
لجكئيا إلى التخصيص.
ب  -الصفقات التقديرية لعقد البرنامج:
يمكف لممصمحة المتعاقدة إبراـ عقد برنامج مع متعاقد معو كىذا في شكؿ اتفاقية
سنكية أك متعددة السنكات يحدد فييا طبيعة الخدمات المطمكبة ككذا أىمية ىذه الخدمات
كمكاقعيا ك رزنامة اإلنجاز ،أما الجديد في المادة  33مف قانكف الصفقات رقـ 15ػ 247التي
تنص عمى ىذا العقد فيك ضركرة تحديد مبمغ عقد البرنامج ،كقد كرد ىذا الشرط أيضا في

قانكف الصفقات السابؽ الصادر بالمرسكـ رقـ 10ػ  236الممغى 1،كبالتالي مضمكف كشرط
إبراـ مثؿ ىذه ال صفقات تـ تغييره بالمقارنة مع ما كرد في قانكف الصفقات العمكمية رقـ
 250-02الممغى الذم لـ يكف ينص عمى شرط تحديد مبمغ العقد.
كبناءا عمى عقد البرنامج ىذا كتجسيدا لو في الكاقع يتـ إبراـ صفقات تطبيقية بغرض
تنفيذ مضمكف عقد البرنامج في الكاقع ،مع اإلشارة إلى أف المادة  33لـ تشر إلى عدد ىذه
الصفقات أك معايير ضبط عدد الصفقات التطبيقية ،كلكف يبدك أف السككت ال يثير إشكاال
ما داـ عقد البرنامج يتضمف مبمغ العقد.
إف ىذه اإلضافة التي أتى بيا قانكف الصفقات العمكمية رقـ 15ػ 247كقبمو المرسكـ
رقـ  236-10ميمة جدا ألنيا كردت في سياؽ محاصرة الفساد فتحديد مبمغ العقد مقدما
يسد باب التبلعب بالماؿ العاـ ألف الفرؽ كاضح بيف النص في المادة  14مف المرسكـ رقـ
02ػ 250عمى الكمفة التقديرية كما كرد في المادة  33التي تشترط تحديد مبمغ العقد ،فالكمفة
1

ػ المادة  ،17مرسكـ رئاسي رقـ  ،236 -10تقابؿ المادة  ،33المرسكـ الرئاسي السارم رقـ  ،147 -15مرجع سابؽ.
216

التقديرية معناىا سمطة تقديرية لممصمحة المتعاقدة التي قد تبالغ في طمب الخدمات إلى حد
الفساد أما االنطبلؽ مف البداية بحد أقصى في العقد يقيد السمطة التقديرية لممصمحة
المتعاقدة في تحديد قيمة الخدمات المطمكبة.
كمف جية أخرل إف تحديد كؿ جكانب عقد البرنامج كمف بينيا مبمغ العقد قبؿ إبراـ
الصفقات التطبيقية مف شأنو يدعـ المنافسة ألف المتنافسيف عمى عمـ مسبؽ بكؿ جكانب
العقد كعمى رأسيا القيمة اإلجمالية لمخدمات المراد تكريدىا عمى خبلؼ التعاقد عمى قيمة

تقديرية غير مضبكطة 1،كما أف إبراـ ىذا العقد يككف مع المؤسسات الخاضعة لمقانكف
الجزائرم كلك كانت في األصؿ أجنبية كليس مع المؤسسات الجزائرية فقط بشرط أف تككف
مؤىمة كمصنفة ،ككذا فتح باب التعاقد مع متعامميف أجانب بشرط أف تتكفر فييـ ضمانات
تقنية كأخرل مالية يزيد مف تدعيـ مبدأ المنافسة ،كاضح أف المشرع ىنا يبحث عمى جكدة
الخدمات كحسف األداء بالدرجة األكلى.
في المادة  35مف قانكف الصفقات العمكمية رقـ 15ػ 247نص المشرع عمى استثناء
تمجأ إليو المصمحة المتعاقدة بإبراميا صفقة أشغاؿ مع مقاكؿ كفي نفس الكقت تتضمف
الصفقة إعداد دراسة خاصة بالمشركع تسند إلى نفس الشخص المكمؼ باإلنجاز ،كقد برر
المشرع ىذا الجمع في المادة المذككرة بأسباب ذات طابع تقني ،ىذا االستثناء يقمص بؿ
يعدـ مجاؿ المنافسة ما داـ القائـ باألشغاؿ ىك نفسو الذم أسند لو بالضركرة الدراسة كلكف
يبدك أف الضركرات التقنية التي ال نفقو مضمكنيا ىي التي أممت ىذا االستثناء.
ج -صفقة الطمبات:
حسب المادة  34مف المرسكـ الرئاسي رقـ 15ػ 247يمكف إبراـ صفقة الطمبات
إلنجاز أشغاؿ أك اقتناء لكازـ أك تقديـ خدمات أك إنجاز دراسات ذات النمط العادم كالطابع
المتكرر لمدة سنة كاحدة قابمة لمتجديد بشرط أف ال تتجاكز في حدىا األقصى  05سنكات،
ما يبلحظ عمى ىذه المادة أف المشرع كسع نطاؽ إبراـ صفقات الطمبات لتشمؿ إنجاز
األشغاؿ كانجاز الدراسات عمى خبلؼ ما كرد في قانكف الصفقات العمكمية السابؽ رقـ 10ػ
1

ػ عبد الرحيـ الشافعي ،المنافسة في ميداف الصفقات العمكمية الجماعية (اإلطار القانكني كالكاقع العممي)  ،رسالة لنيؿ

دبمكـ الدراسات العميا المعمقة في القانكف العاـ (كحدة المالية العامة)  ،جامعة الحسف الثاني ،الدار البيضاء ،عيف الشؽ،
سنة  ،1999 -1998ص .17
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 236حيث نصت المادة  21منو عمى إبراـ صفقات الطمبات فيما يخص اقتناء المكازـ
كتقديـ الخدمات ،1كما أف المشرع فصؿ في كيفيات إبراـ ىذه الصفقة في قانكف الصفقات
السارم بالمقارنة مع القانكف السابؽ ،كعميو يمكف القكؿ أف صفقة الطمبات تقكـ عمى 03
شركط رئيسية عمى األقؿ ىي:
 الشرط األكؿ يتمثؿ في ككف األشغاؿ أك المكازـ أك الخدمات أك الدراسات محؿالصفقة تككف ذات طابع متكرر ،كلما كاف باإلمكاف تجديد مدة الصفقة فإف محميا يجب أف
يتميز بالقابمية لمتجديد.
 -الشرط الثاني يتعمؽ بالمدة اإلجمالية لمصفقة التي يجب أف ال تتجاكز  05سنكات.

 الشرط الثالث ىك تحديد األشغاؿ أك الكمية المطمكبة مف المكازـ كالخدمات أكتحديد قيمة الحدكد الدنيا أك القصكل ليذه األشغاؿ كالمكازـ المطمكبة كالخدمات ككذلؾ إذا
كاف مكضكع الصفقة تقديـ دراسات.

2

كبالنسبة لمسعر تمزـ الجية المتعاقدة بضركرة تحديده في الصفقة بصفة صريحة
كمباشرة أك يتـ تحديد اآلليات التي بكاسطتيا يتـ تحديد السعر أك النص عمى كيفيات
تحديده ،كيشرع في تنفيذ الصفقة بمجرد تبميغ الجية المتعاقدة لطمباتيا الجزئية التي تحدد
أيضا كيفيات التسميـ.
الجديد في نص المادة  34التي تقابؿ المادة  20مف المرسكـ رقـ 10ػ 236الممغى
ىك النص عمى ضركرة تحديد قيمة الحدكد الدنيا كالقصكل لمحؿ الصفقة كىي العبارات التي
لـ ترد في نص المادة  15مف قانكف الصفقات العمكمية الممغى أيضا أم المرسكـ رقـ -02

 3،250ك تبدك أىمية ىذه اإلضافة في تقييد السمطة التقديرية لمجية المتعاقدة 4إذ ال يمكف
ترؾ األشغاؿ أك كمية المكازـ أك حدكد الخدمات كالدراسات المراد اقتنائيا مطمقة فأصبح مف
الضركرم تقييدىا بالحد األدنى كالحد األقصى ،كبالنسبة لممنافسة يبدك أف تحديد الحد األدنى
1

ػ راجع المادة  ،34المرسكـ الرئاسي رقـ  ،247 -15تقابؿ المادة  ،20مرسكـ رئاسي رقـ  236 -10الممغى  ،مرجع

سابؽ.

2
3
4

ػ شركط مستنتجة مف المادة  ،34مرسكـ رئاسي رقـ  ،247 -15مرجع سابؽ.
ػ راجع المادة  ،15مرسكـ رئاسي رقـ  ،250 -02الممغى  ،مرجع سابؽ.

ػ مصطفى بككريني  ،المنافسة في الصفقات العمكمية بيف النظرية كالتطبيؽ ،أطركحة لنيؿ الدكتكراه ،كمية الحقكؽ ،الرباط

أكداؿ ،سنة  ،2003ص .15
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كاأل قصى لمكازـ كالخدمات مف شأنو يعزز ىذا المبدأ في مجاؿ الصفقات العمكمية ألف ىذه
الصفقة ليا حد تنتيي إليو ليفتح المجاؿ لصفقة أخرل بحدكد جديدة.
إف تحديد مدة الصفقة في القانكف الجديد بالحد األدنى كاألقصى لقيمة المكازـ
كالخدمات لو أىمية بالغة في الكقاية مف الفساد ألف السمطة التقديرية لمجية المتعاقدة مقيدة
كالقيمة القصكل لؤلشغاؿ كلمكازـ كالخدمات كالدراسات محددة كمعركفة مسبقا سكاء بالنسبة
ألطراؼ الصفقة أك بالنسبة لمف لو سمطة المراقبة ،فترؾ قيمة الصفقة مفتكحة مف شأنو فتح
الباب لمتبلعب بالماؿ العاـ كمف شأنو يمثؿ خط ار جزائيا يحكـ حكؿ أطراؼ الصفقة ،كلكف
ما يبلحظ أف جعؿ الحد األقصى لمدة الصفقة  05سنكات مدة طكيمة نكعا ما بالمقارنة مع
دكؿ أخرل اعتمدت مدة أقصر كما ىك عميو بالنسبة لممشرع المغربي الذم اعتمد مدة 03
سنكات فقط.

1

د -صفقات بقسط ثابت وأقساط إشتراطية:
منصكص عمييا في المادة  30المرسكـ الرئاسي 15ػ 247يبدك لمكىمة األكلى كمف

خبلؿ قراءة النص أف المشرع قصر في جكانب ميمة مف ىذه الصفقة2،تشمؿ ىذه الصفقة

عمى قسط ثابت كقسط أك أكثر اشتراطي ،كالمقصكد بالشطر الثابت ىك تمؾ األشغاؿ أك
المكازـ أك الخدمات المغطاة باالعتمادات المالية المتكفرة لمجية المتعاقدة كىذا القسط يتـ
تنفيذه بمجرد تبميغ المصادقة عمى الصفقة،أما القسط اإلشتراطي إذا كاف كاحد أك األقساط
اإلشتراطية فيي تمؾ األشغاؿ أك المكازـ أك الخدمات التي ال تحكز الجية المتعاقدة عمى
اعتمادات مالية تغطييا في الحيف فيي مترككة لممستقبؿ إذا حصمت الجية المتعاقدة عمى
ا عتمادات مالية تقابميا تقكـ بإخطار المتعاقد معو بقرار بناءا عميو يقكـ بتنفيذ ىذا الجزء
اإلشتراطي مف الصفقة.

3

كقد قيد المشرع الجية المتعاقدة فيما يخص القسط أك األقساط اإلشتراطية إذ ينص
عمى ضركرة كجكد عبلقة بيف القسط الثابت كاألقساط اإلشتراطية كىذه العبلقة مبنية عمى
1

ػ المادة  ،05قانكف الصفقات المغربي ،الصادر بالمرسكـ رقـ  ،2.06.388مرجع سابؽ.

2

ػ المادة  ،30مرسكـ رئاسي رقـ  ،247 -15السارم ،تقابؿ المادة  ،1مرسكـ رئاسي رقـ  236 -10الممغى ،مرجع

3

ػ مميكة الصركخ  ،مرجع سابؽ ،ص .57

سابؽ.
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المشركعية كالكظيفية في نفس الكقت ،إذ ال يمكف أف يككف ىذا القسط اإلشتراطي مشركعا
إال إذا كانت لو عبلقة كظيفية مع الشرط الثابت الذم ىك أصؿ الصفقة كمكضكعيا ،كيبدك
أف لمسمطة المكمفة بالرقابة ككذا القضاء سمطة تقديرية كاسعة لمتأكد مف مدل ارتباط الشرط
الثابت باإلشتراطي كفي ىذا الجانب بالذات يبدك أف خط ار جزائيا يحكـ حكؿ أطراؼ الصفقة،
إذ يمكف لؤلطراؼ استغبلؿ ىذا النكع مف الصفقات لمتبلعب بالماؿ العاـ عف طريؽ النص
عمى أقساط إشتراطية ال عبلقة ليا كظيفيا بالقسط الثابت ،كفي ىذا الباب يبدك أف مبدأ
المنافسة مف حيث اتساعو كمدل تكريسو في ىذا النكع مف الصفقات محؿ تساءؿ جدم،
كعميو كمما كاف ىناؾ ارتباط بيف القسط الثابت كاألقساط اإلشتراطية كمما كنا أماـ تكريس
لمبدأ المنافسة بشكؿ جيد ككمما كاف ىناؾ عدـ ارتباط كمما تقيقر ىذا المبدأ كأصبح الخطر
الجزائي يحكـ حكؿ أطراؼ الصفقة.
كفيما يخص الجكانب التي أىمميا المشرع عند تناكلو ليذا النكع مف الصفقات فيمكف
إجماليا فيما يمي:
 أغفؿ المشرع ضركرة تحديد الثمف أك حتى آليات ك كيفيات تحديده كىذا فيمايخص القسط أك األقساط اإلشتراطية ،ألنو فيما يخص القسط الثابت فإف تحديد الثمف في
الصفقة يبدك شيئا بديييا ،كعميو كفي غياب تحديد ثمف القسط أك األقساط اإلشتراطية يمكف
لمجية المتعاقدة أف تكتفي بتحديد ثمف القسط الثابت كتترؾ القسط أك األقساط اإلشتراطية
سمطة تقديرية ليا قد تستعمميا بسكء نية لدرجة اإلضرار بالماؿ العاـ ،كىذا ما يشكؿ خط ار
جزائيا محدقا بيذا النكع مف الصفقات ،عمى خبلؼ المشرع المغربي مثبل الذم يشترط

ضركرة تحديد محتكل كثمف ك كيفيات تنفيذ كؿ قسط 1،كاف عمى مشرعنا إذف أف ينص عمى
ضركرة تحديد ثمف القسط أك األقساط اإلشتراطية أك عمى األقؿ يفرض عمى الجية المتعاقدة
تحديد القيمة الدنيا كالقصكل المتفؽ عمييا كقسط أك أقساط اشتراطية كما فعؿ مع الطمبات
ذات الطابع المتكرر في المادة  34مرسكـ 15ػ.247
 أغفؿ المشرع في المادة  30مف قانكف الصفقات السارم عمى مصير المتعاقد معوفي حالت إحجاـ الجية المتعاقدة عمى تقديـ طمب تنفيذ القسط اإلشتراطي في األجؿ إذ لـ
ينص عمى حؽ ىذا المتعاقد في طمب التعكيض عف الضرر البلحؽ بو جراء ىذا التصرؼ
1

ػ المادة  ،07قانكف الصفقات المغربي ،الصادر بالمرسكـ رقـ  ،2.06.388مرجع سابؽ.
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السمبي مف الجية المتعاقدة ،بؿ لـ ينص حتى عمى حؽ المتعاقد في طمب إعفائو مف ىذا
القسط اإلشتراطي إذ ال يمكف أف يبقى مرتبطا مع الجية المتعاقدة حكؿ ىذا القسط
اإلشتراطي إلى األبد ،عمى خبلؼ المشرع المغربي الذم يمزـ المصمحة المتعاقدة بتبميغ

عدكليا لممتعاقد معو في األجؿ المحدد في الصفقة1.إف عدـ النص عمى حؽ المتعاقد في
طمب التعكيض ككذا التحمؿ مف القسط اإلشتراطي في حالت عدـ تقدـ الجية المتعاقدة

بطمب التنفيذ حسب المادة  30مف قانكف الصفقات ينطكم عمى مساس بمبدأ المنافسة،
ككذلؾ األمر بالنسبة لعدـ اشتراط تحديد ثمف أك قيمة القسط اإلشتراطي في الصفقة ألنو
يمكف أف نتصكر صفقة تحمؿ عدة أقساط اشتراطية ككؿ قسط منيا يمثؿ أضعاؼ القسط
الثابت مف حيث القيمة المالية كمف يفكز بيذه الصفقة يفكز بالضركرة بيذه األقساط
اإلشتراطية التي يصبح كؿ قسط منيا صفقة بذاتيا ككاف مف المفركض حسب ىذا الطرح أف
تعرض كؿ ىذه األقساط لممنافسة العمنية ،كعميو في انتظار تعديؿ المادة  30يمكف تجنب
ىذه المساكئ بالنص عمى ثمف أك قيمة األقساط اإلشتراطية في دفتر شركط الصفقة بأقساط
اشتراطية .
 )3الحد من االستثناءات الواردة عمى مبدأ المنافسة:
أكرد المشرع بعض االستثناءات عمى مبدأ المنافسة فاتحا المجاؿ لئلدارة أف تتعاقد
بحرية دكف المجكء إلى قانكف الصفقات كلكنو حدد ىذه االستثناءات بشكؿ ال يؤدم إلى
إعداـ ىذا

المبدأ ،كيبدك كاضحا ىذا التكجو مف المشرع في مجاؿ تحديد األشخاص

المعنييف بقانكف الصفقات العمكمية في المادة  06ك 13مف المرسكـ الرئاسي رقـ 15ػ247
ككذا المادة  23كالمادة  61المتعمقة باإلشيار الصحفي لمشاريع الصفقات العمكمية كما
يمي:
أ-االعتماد عمى المعيار العضوي والقيمة المالية لتحديد األشخاص المعنية بقانون
الصفقات العمومية:

اعتمد المشرع الجزائرم عمى المعيار العضكم أكال لتحديد األشخاص المعنييف

بالتعاقد لتمبية حاجاتيا عف طريؽ أحكاـ قانكف الصفقات العمكمية ،كعميو كؿ األشخاص
المحدديف في المادة  06مف المرسكـ الرئاسي رقـ 15ػ 247عمى سبيؿ الحصر مجبريف
1

ػ الفقرة األخيرة المادة  ،07قانكف الصفقات المغربي ،المرجع نفسو.
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عمى التعاقد كفؽ إجراءات الصفقات العمكمية كال مجاؿ لمتعاقد الحر كىؤالء األشخاص ىـ
الدكلة ،الجماعات اإلقميمية ،المؤسسات العمكمية ذات الطابع اإلدارم ،المؤسسات العمكمية
الخاضعة لمتشريع الذم يحكـ النشاط التجارم عندما يككف التمكيؿ مف الدكلة أك مف
الجماعات اإلقميمية.

1

كاضح أف المشرع قمص مف قائمة األشخاص المعنية بإجراءات إبراـ الصفقات
العمكمية كىذا بإعفاء أشخاص كانكا معنييف بيذه اإلجراءات كفؽ قانكف الصفقات السابقة
الصادر بالمرسكـ رقـ 10ػ 236الذم شيد تكسع ىذه القائمة بالمقارنة مع قكانيف الصفقات
السابقة لكف فيما يخص األشخاص المثيريف لمجدؿ كيتعمؽ األمر كالمؤسسات العمكمية ذات
الطابع الصناعي كالتجارم كالمؤسسات العمكمية االقتصادية فإنيـ في الحقيقة معنييف بيذه
اإلجراءات حسب المرسكـ الرئاسي رقـ 15ػ 247كلكف المشرع غير مف الصياغة التي
تشمميـ

فبدؿ تسميتيـ كما سماىـ المرسكـ السابؽ اعتمد المشرع في المرسكـ السارم

مصطمحا مغاي ار أم المؤسسات العمكمية الخاضعة لمتشريع الذم يحكـ النشاط التجارم،

كمعمكـ أنو كمنذ صدكر القانكف التكجييي لممؤسسات رقـ  201-88أصبحت ىذه المؤسسات
خاضعة لمقانكف التجارم رغـ ككنيا عمكمية كرأسماليا ممؾ لمدكلة.

ال يمكف إعماؿ المعيار العضكم في كؿ الحاالت بصفة مستقمة حيث يضاؼ لو
معيا ار آخر مكمبل ىك القيمة المالية لمعقد أك الطمب فحسب المادة  13مف المرسكـ الرئاسي
رقـ 15ػ 247كمما زاد العقد أك الطمب عف 12.000.000دج فيما يخص األشخاص
كالمكازـ كانت األشخاص المعنكية العامة المحددة في المادة  06أعبله مجبرة عمى التعاقد
كفؽ قانكف الصفقات ،كاذا كاف العقد أك الطمب يتعمؽ بالخدمات أك الدراسات فإف المبمغ
1

ػ تقابؿ المادة  06مرسكـ رئاسي رقـ  ،247 -15المادة  02مرسكـ رئاسي رقـ  ،236 -10التي حددت األشخاص

المعنية بإجراءات الصفقات العمكمية كما يمي " :اإلدارة العمكمية ،الييئات الكطنية المستقمة ،الكاليات ،البمديات ،المؤسسات
العمكمية ذات الطابع اإلدارم مراكز البحث كالتنمية ،المؤسسات العمكمية الخصكصية ذات الطابع العممي كالتكنكلكجي،

المؤسسات العمكمية ذات الطابع العممي ك الثقافي كالميني ،كالمؤسسات العمكمية ذات الطابع العممي كالتقني ،المؤسسات
العمكمية ذات الطابع الصناعي كالتجارم ،المؤسسات العمكمية االقتصادية عندما تكمؼ بإنجاز عمميات ممكلة كميا أك
جزئيا بمساىمة مؤقتة أك نيائية مف الدكلة ".

2

ػ القانكف رقـ  ،01 -88المؤرخ في  ،1988/01/12يتضمف القانكف التكجييي لممؤسسات العمكمية االقتصادية ،ج ر،

عدد  ،02الصادر بتاريخ ،1988/01/13 ،ممغى جزئيا باألمر رقـ  ،25 -95المؤرخ في  ،1995/12/25يتعمؽ بتسيير
األمكاؿ التجارية التابعة لمدكلة ،ج ر ،عدد  ،55الصادر بتاريخ .5/12/19951
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يجب أف يزيد عف  6.000.000دج ،1كبالتالي كؿ عقد أك طمب يساكم أك يقؿ عف
المبمغيف المحدديف في المادة  13يجعؿ المصمحة المتعاقدة حسب المادة  06مسمكح ليا
التعاقد بحرية أم أف ىذا العقد يككف خاضعا لمقانكف العادم مدنيا كاف أك تجاريا ،كبمفيكـ
المخالفة تتحرر المصمحة المتعاقدة مف تنظيـ المنافسة كفؽ النظاـ القانكني لمصفقات
العمكمية كىذا ما يمكف اعتباره تقميصا نسبيا مف مبدأ المنافسة كلكف الحقيقة ىي عكس ذلؾ
حيث كرد في المادة  11مف المرسكـ رقـ 15ػ 247كرغـ عدـ خضكع الييئات العمكمية
لقانكف الصفقات العمكمية إال أنيا مجبرة عندما يتعمؽ األمر بعقكد تستعمؿ الماؿ العاـ باف
تحترـ المبادئ التي تقكـ عمييا الصفقات العمكمية ،كاف كانت المادة لـ تذكر مبدأ المنافسة
مباشرة لكف نصيا عمى مبدأ االستفادة مف الطمب كالمساكاة كشفافية اإلجراءات يمكف أف
يشمؿ في طياتو مبدأ المنافسة أيضا.
كعميو يمكف القكؿ أف المشرع عمؿ عمى تكسيع المنافسة كتدعيميا في مجاؿ
الصفقات العمكمية التي يككف أحد أطرافيا شخص معنكم عاـ يستعمؿ الماؿ العاـ باعتمادا
عمى المعيار العضكم كمعيار القيمة المالية لمصفقة كاليدؼ مف ذلؾ حماية الماؿ العاـ.
ب -تقييد االستثناء الوارد في المادة  23من قانون الصفقات:
تنص المادة  23مرسكـ الرئاسي 15ػ247عمى إعفاء المصمحة المتعاقدة مف
الخضكع ألحكاـ قانكف الصفقات إذا تعمؽ األمر باستيراد منتجات كخدمات تتطمب السرعة
بحكـ طبيعتيا كتقمب أسعارىا كمدل تكفرىا في السكؽ ككذا نظ ار لمممارسات التجارية
المطبقة عمييا.
الجديد في المادة  23التي تقابؿ المادة  05مف المرسكـ الرئاسي السابؽ رقـ -10

 236بالمقارنة مع قكانيف الصفقات السابقة 2ىك إدراج الفقرة الثانية التي تمزـ الكزير المعني
بالقطاع الذم يباشر عممية االستيراد المنصكص عمييا في الفقرة األكلى بتأسيس لجنة ك ازرية
1
2

ػ المادة  ،13مرسكـ رئاسي رقـ  ،247 -15التي تقابؿ المادة  ،06مرسكـ رئاسي رقـ  ،236 -10مرجع سابؽ.
ػ المادة  ،04المرسكـ الرئاسي رقـ " ،250 -02تعفى مف تطبيؽ بعض أحكاـ ىذا المرسكـ ال سيما ما تعمؽ منو بطريقة

اإلبراـ صفقات استيراد المنتكجات ك الخدمات التي تتطمب مف المصمحة المتعاقدة المعنية السرعة في اتخاذ القرار بحكـ
طبيعتيا  ،ك التقمب السريع في أسعارىا ك مدل تكفرىا ك كذا الممارسات التجارية المطبقة عمييا.

كميا يكف مف أمر تحرر صفقة تصحيحية خبلؿ  3أشير ابتداء مف الشركع في التنفيذ  ،كتعرض عمى الييئة المختصة
بالرقابة الخارجية.
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مشتركة خاصة بيذا النكع مف عمميات االستيراد المستعجمة ،1تتشكؿ ىذه المجنة الخاصة مف
أعضاء مؤىميف في ميداف عممية االستيراد يرأسيا ممثؿ المصمحة المتعاقدة تتكلى إجراء كؿ
المفاكضات المتعمقة بصفقة االستيراد المستعجمة ككذا اختيار الطرؼ المتعاقد معو ،كبطبيعة
الحاؿ االتفاؽ عمى الثمف كطريقة االستيراد كاالستبلـ كنكعية المنتجات كطبيعة الخدمات
المستكردة.
أكثر مف ىذا قيدت الفقرة الثالثة مف المادة  23أكثر ىذا االستثناء بنصيا عمى
ضركرة إعداد قائمة بالمنتجات كالخدمات التي يمكف استيرادىا بصفة مستعجمة دكف المجكء
إلى أحكاـ الصفقات العمكمية كىذه يصدىا كزير المالية كالكزير المكمؼ بالتجارة كالكزير

المشرؼ عمى القطاع الذم يريد االستيراد في شكؿ قرار كزارم مشترؾ ،2كحتى يتسنى لمجية
المشرفة عمى الرقابة بسط رقابتيا تحرر صفقة تسكية خبلؿ أجؿ  03أشير ابتداء مف
الشركع في التنفيذ كىك قيد آخر نص عميو المشرع في المادة .23
إف النص عمى استثناء ثـ تقييده يخدـ مبدأ المنافسة إذ خارج القائمة التي تحكم
المنتجات كالخدمات التي يمكف استيرادىا استثناءا دكف المركر عمى أحكاـ المادة  13مف
قانكف الصفقات يككف المكظؼ في المصمحة المتعاقدة كالمتعامؿ االقتصادم أماـ خطر
جزائي في حالة مخالفة ىذه القائمة سكاء يشكؿ مباشر أك غير مباشر.
الفرع الثاني :الحماية القانونية والقضائية لممنافسة في مجال الصفقات العمومية
باعتبار مبدأ المنافسة أىـ المبادئ الضابطة لمصفقات العمكمية عمى اإلطبلؽ
يحتاج إلى ضمانات قانكنية كأخرل قضائية تتكلى حمايتو مف أم اعتداء سكاء عف قصد أك
دكنو ،كعميو نبحث في المنظكمة القانكنية الضابطة لممارسة حرية المنافسة لمكقكؼ عمى
كيفية تعامؿ المشرع مع المنافسة كقيمة قانكنية كىؿ ىناؾ ضمانات قانكنية مؤطرة لحؽ
المترشحيف لنيؿ الصفقات العم كمية كىذا ما نعبر عميو بالحماية القانكنية لممنافسة ،كلكف ىذا
غير كافي ىذه القيمة الحقكقية في حاجة الى حماية مف نكع آخر نقصد بيا الحماية
القضائية التي يمارسيا القاضي اإلدارم كفي ىذا الصدد نبحث عف كيفية تعامؿ القاضي
اإلدارم مع ىذا المبدأ الميـ كمدل فعالية ىذه الرقابة.
1
2

ػ الفقرة  2المادة  ،23مرسكـ رئاسي رقـ  ،247 -15مرجع سابؽ.
ػ الفقرة  3المادة  ،23المرسكـ الرئاسي رقـ  ،247 -15مرجع سابؽ.
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كعميو نتساءؿ حكؿ ىذه المستجدات القانكنية كىؿ استيدؼ مف خبلليا المشرع تدعيـ
المنافسة في الصفقات العمكمية كاذا كاف األمر كذلؾ إلى أم حد ستسيـ ىذه الضمانات
القانكنية ككذا الحماية القضائية المتكفرة في التكفيؽ بيف حرية المنافسة كحرية التعاقد في
مجاؿ الصفقات العمكمية؟.
أوال :الحماية القانونية لممنافسة في مجال الصفقات العمومية
إف مستجدات طرأت عمى المنظكمة القانكنية الضابطة لممارسة حرية المنافسة تحفزنا
عمى البحث في ىذا المجاؿ لمكقكؼ عمى كيفية حماية المشرع لممنافسة كقيمة قانكنية في
مجاؿ الصفقات العمكمية كنقصد بذلؾ القكانيف التي ليا عبلقة بتدعيـ المنافسة في الصفقات
العمكمية كعميو في ظؿ قانكف الصفقات العمكمية الممغى أم المرسكـ الرئاسي رقـ -02
 250المؤرخ في  24يكليك 2002صدر قانكنيف ميميف ،ثـ صدر قانكف الصفقات العمكمية
رقـ 10ػ ،236ثـ قانكف الصفقات السارم رقـ 15ػ 247كىاذيف القانكنيف ىما قانكف المنافسة
كقانكف مكافحة الفساد.
-1قانون المنافسة:

صدر باألمر رقـ  03-03المؤرخ في  19يكليك 1،2003كالسؤاؿ المطركح ىنا ىؿ

ىناؾ عبلقة بيف ىذا القانكف ك قانكف الصفقات العمكمية أم ىؿ تطبؽ أحكاـ قانكف
المنافسة عمى المنافسة في الصفقات العمكمية أـ ال ،اإلجابة نجدىا صريحة في المادة 02
مف األمر  03-03حيث جاء في فقرتيا الثانية أف قانكف المنافسة يطبؽ عمى الصفقات

العمكمية ابتداء مف اإلعبلف عف المناقصة إلى غاية المنح النيائي لمصفقة2،كفي الفصؿ
الثاني مف نفس األمر كتحت عنكاف"الممارسات المقيدة لممنافسة" نجد المادة  06تحدد

ممارسات تعتبرىا محظكرة ألنيا تعرقؿ حرية المنافسة أك تحد منيا أك تخؿ بيا 3،كعميو الحد
مف الدخكؿ في السكؽ ممارسة محظكرة ألنيا تؤثر سمبا في المنافسة ،كفي الفقرة األخيرة مف
المادة  06يحضر منح صفقة عمكمية لفائدة أصحاب الممارسات المقيدة لممنافسة حسب
1

ػ األمر رقـ  ،03 -03معدؿ كمتمـ بالقانكف رقـ  ،12 -08المؤرخ في  25يكنيك  ،2008ج ر ،عدد  ،36صادر

بتاريخ .2008/07/02
2
3

ػ راجع المادة  ،02األمر رقـ  03 -03المعدؿ كالمتمـ ،مرجع سابؽ.
ػ المادة  ،06نفس األمر ،المرجع نفسو.
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نفس المادة ،كبالتالي ال تمنح الصفقات العمكمية لكؿ متكرط في ممارسات أك أعماؿ مدبرة
أك االتفاقيات الصريحة أك ال ضمنية عندما تيدؼ إلى عرقمة حرية المنافسة أك الحد منيا أك
اإلخبلؿ بيا السيما عندما ترمي إلى:
 الحد مف الدخكؿ في السكؽ تقميص أك مراقبة اإلنتاج أك منافذ التسكيؽ أك االستثمارات أك التطكر التقني. اقتساـ األسكاؽ أك مصادر التمكيف. عرقمة تحديد األسعار. تطبيؽ شركط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجارييف مما يحرميـمف منافع المنافسة.
كفي المادة  07مف قانكف المنافسة يحظر كؿ تعسؼ ناتج عف كضعية ىيمنة أك
احتكار لمسكؽ إذا كاف القصد منو إخضاع إبراـ العقكد مع الشركاء لشرط قبكليـ خدمات

إضافية ليس ليا صمة بمكضكع العقد بحكـ طبيعتيا أك حسب العرؼ 1،كفي صمب قانكف
المنافسة عزز المشرع حماية المنافسة بجياز متخصص يسمى "مجمس المنافسة" باعتباره
سمطة إدارية مستقمة تتمتع بالشخصية القانكنية كاالستقبلؿ المالي تحت كصاية كزير التجارة
يتشكؿ مف  12عضكا يعيف رئيسو بمرسكـ رئاسي حسب المادة  23مف قانكف المنافسة،
كبالنسبة الختصاصاتو فسكؼ نفصؿ فييا عند التطرؽ إلى الضمانات القضائية لممنافسة.

2

-2قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو:
صدربالقانكف رقـ  01-06المؤرخ في  2006/02/20كيجب أف نؤكد عمى أف ىذا

القانكف جزائي جزء مف قانكف العقكبات الخاص 3،يحدد أفعاال مجرمة يعاقب مف يقترفيا
يتميز بتشديد العقكبة نظ ار لمسياؽ كاألسباب التي دفعت المشرع إلى إصداره ،كقد صدر ىذا
القانكف في إطار تجند المجتمع الدكلي لمحاربة ظاىرة الفساد التي لـ تعد ذات طابع محمي
بؿ أخذت أبعادا دكلية ،ما يبلحظ عمى ىذا القانكف كبالضبط في تسميتو أف المشرع لـ
يكتفي بتسميتو بقانكف مكافحة الفساد بؿ سبؽ ذلؾ بعبارة الكقاية مف الفساد أم أنو قانكف
1

ػ المادة  ،07األمر رقـ  ،03 -03المرجع السابؽ.

3

ػ القانكف رقـ  ،01 -06المعدؿ كالمتمـ باألمر رقـ  ،05 -10مرجع سابؽ.

2

ػ المادة  ،23نفس األمر ،المرجع نفسو.
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كقائي كردعي في نفس الكقت كما يترجـ الطابع الكقائي ليذا القانكف كركد الكثير مف
النصكص القانكنية في صمب القانكف عمى غير العادة ال تتضمف أفعاال مجرمة يعاقب عمييا
بجزاءات محددة بؿ تحمؿ أحكاما عامة مثؿ المادة  03التي تحدد شركط خاصة بتكظيؼ
مستخدمي القطاع العاـ ،كالمادة  09منو التي تنص عمى قكاعد جكىرية يجب أف تؤسس
عمييا الصفقات العمكمية كىي الشفافية كالمناقصة الشريفة كالمعايير المكضكعية 1،كمف

المفركض أف ىذ ا النص ال يرد في قانكف ذك طابع جزائي سف لمكافحة الظاىرة المستفحمة
بؿ مكانو ىك قانكف الصفقات ،كعميو فإف القانكف رقـ  01-06يعتبر ضمانة أخرل مف
ضمانات المنافسة في الصفقات العمكمية الذم اعتبرىا قاعدة تؤسس عمييا إجراءات منح
الصفقة العمكمية.
-3قانون الصفقات العمومية:
صدر المرسكـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  2010/10/07المعدؿ كالمتمـ
الذم تـ إلغائو بقانكف الصفقات السارم رقـ 15ػ ،247كبالمقارنة مع القانكف المنظـ
لمصفقات العمكمية رقـ  250-02المؤرخ في  24يكليك 2002الممغى يتضح أف المشرع
أضاؼ في القانكف رقـ 10ػ 236نصكصا لـ تكف مكجكدة في سابقو كمف بينيا المادة 03
التي تنص عمى مبادئ يجب مراعاتيا كاحتراميا في الصفقات العمكمية ،كأبقي عمى ىذا

الحكاـ في قانكف الصفقات السارم رقـ 15ػ 247ضمف المادة  05منو 2،كقد اقترنت ىذه
المبادئ كما قمنا سابقا بضماف نجاعة الطمبات العمكمية كاالستعماؿ الحسف لمماؿ العاـ،
كىذه المبادئ ىي حرية الكصكؿ لمطمبات العمكمية كالمساكاة بيف المترشحيف كشفافية
اإلجراءات ،كاف كانت المادة  05لـ تنص صراحة عمى المنافسة إال أنو يمكف أف نعتبر
المساكاة كمبدأ أك قاعدة تحمؿ في طياتو المنافسة ألنو ال يعقؿ أف تتحقؽ المساكاة بيف
المتنافسيف عمى الصفقة إذا لـ يتـ تكريس المنافسة بينيـ بالمفيكـ السابؽ ،كما أف النص
عمى حرية الكصكؿ لمطمبات كمبدأ مستقؿ في المادة المذككرة إلى جانب المساكاة كالشفافية
يمكف أف يحمؿ في طياتو مفيكـ المنافسة ألف أكؿ تجسيد لممنافسة ىك إعبلـ الجميع كبكافة
الطرؽ بالصفقة ،كلكف ىذا التفسير ال يعفي المشرع مف النقد بؿ نقكؿ كاف عميو أف ينص
1
2

ػ المكاد  03ك  ،09القانكف رقـ  ،01 -06المعدؿ كالمتمـ باألمر رقـ  ،05 -10مرجع سابؽ
ػ راجع المادة  ،03المرسكـ الرئاسي رقـ  ،236 -10مقارنتيا بالمادة  ،05مرسكـ رئاسي رقـ  ،247 -15مرجع سابؽ.
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طرحو عمى المنافسة كمبدأ ليس فقط نظ ار ألىميتو في الصفقات العمكمية بؿ ألف قانكف
الصفقات في ىذه النقطة قانكف عاـ في مقابؿ قانكف المنافسة المكصكؼ بالقانكف الخاص،
ألف األكؿ يضبط عقد محدد ىك الصفقة العمكمية كالثاني يضبط كؿ ما يتعمؽ بالمنافسة
الشريفة ،كاألجدر أف القانكف العاـ كاف لـ ينص صراحة عمى المنافسة كاف عميو اإلحالة
عمى القانكف الخاص ،ىذا الطرح يدعـ النقد المكجو إلى أم رأم يريد تبرير سككت المادة
 05قانكف الصفقات العمكمية بأنو جاء الحقا لقانكف المنافسة كقانكف الكقاية مف الفساد
كمكافحتو أم أف قانكف الصفقات العمكمية لـ يرد تكرار ما تناكلو القانكنييف السابقيف ،إننا
أماـ سككت نص كأقصى تقدير أك غمكض نص إذا أخذنا بالتفسير السابؽ لمبدأ حرية
الكصكؿ لمطمبات كمبدأ المساكاة.
-4مصادقة الجزائر عمى االتفاقيات الدولية ذات الصمة:
عمى المستكل الدكليصادقة الجزائر عمى العديد مف االتفاقية الدكلية لمكافحة الفساد

كالكقاية منو كفي مقدمتيا اتفاقية األمـ المتحدة 1كاتفاقية االتحاد اإلفريقي 2ذات الصمة،
كصادقة أيضا عمى االتفاقية العربية لمكافحة الفساد المحررة بالقاىرة بتاريخ 2010/12/21
كقد جاء في المادة  02مف االتفاقية كتحت عنكاف أىداؼ االتفاقية تعزيز تدابير الكقاية
كتعزيز التعاكف الدكلي في المجاؿ تعزيز النزاىة كالشفافية كالمسائمة كسيادة القانكف ،في
المادة  10كتحت عنكاف تدابير الكقاية كالمكافحة كرد اآلتي "تقكـ كؿ دكلة طرؼ بكضع
كتنفيذ كترسيخ سياسة فعالة لمكقاية كالمكافحة مف شانيا تعزيز مشاركة المجتمع كتجسيد
مبادئ سيادة القانكف كحتى إدارة الشؤكف كالممتمكات العمكمية كالنزاىة كالشفافية كالمسائمة،
كما تسعى كؿ دكلة طرؼ كفقا لممبادئ األساسية لقانكنيا الداخمي إلى اعتماد كترسيخ
كتدعيـ نظـ تقرر الشفافية كتمنع تقارب المصالح بيف المكظؼ كالجية التي يعمؿ بيا سكاء
في القطاع العاـ أك الخاص ،كتسعى كؿ دكلة طرؼ بالخطكات البلزمة إلنشاء نظـ تقكـ
عمى الشفافية كالتنافس كعمى معايير مكضكعية فيما يتعمؽ بالمشتريات العمكمية كالمناقصات
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2

ػ اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد ،مصادؽ عمييا بتحفظ بالمرسكـ الرئاسي رقـ  ،128 -04مرجع سابؽ.
ػ اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفساد كمكافحتو ،مصادؽ عمييا بالمرسكـ الرئاسي رقـ  ،137 -06مرجع سابؽ.
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كذلؾ لغاية المنع مف الفساد".

1

ثانيا  :الحماية القضائية لممنافسة في الصفقات العمومية
مؤكد أف الضمانات القانكنية لممنافسة ال تغني عف الضمانات القضائية المتمثمة في
رقابة القاضي اإلدارم عمى تنظيـ المنافسة ،كمف منطمؽ خصكصيات ىذا القضاء فاف بسط
رقابتو مف شأنو إثراء االجتياد القضائي في مجاؿ تنظيـ الصفقات العمكمية ،كعندما نحاكؿ
الربط بيف رقابة القاضي اإلدارم عمى المنافسة كأثارىا عمى تجنب الخطر الجزائي في
المجاؿ فاف احتراـ ىذا المبدأ الميـ مف شأنو تجنب كؿ تبلعب بالصفقات العمكمية كبالماؿ
العاـ .كقد س بؽ كأف تناكلنا القاضي اإلدارم في الباب األكؿ كلكف ىذا كاف مف قبيؿ تقييـ
دكره في إعادة التكازف بيف المصمحة الخاصة كالمصمحة العامة أما تحت ىذا العنكاف فإننا
نبحث في جزئية تتعمؽ برقابة ىذا القاضي عمى مبدأ المنافسة تحديدا كليس كؿ المنازعات
المطركحة عميو.
نظر لككف المنافسة تظير أساسا في مرحمة تحضير الصفقة أم مرحمة ما قبؿ
ك ا
التعاقد عمى العمكـ فيبدك لمكىمة األكلى أف القاضي اإلدارم يختص بنظر ىذا المبدأ في
إطار قضاء االستعجاؿ كىذا ما دفع بالمشرع الى تخصيص الفصؿ الخامس مف الباب
الثالث تحت عنكاف "االستعجاؿ في مادة إبراـ الصفقات العمكمية" كاذا كاف اختصاص قاض
االستعجاؿ مفصكؿ فيو فإف اختصاص قاض المكضكع بيذا النكع مف المنازعات يثير
التساؤؿ كما أف المادة  946ك 947مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية المتعمقة بقضاء
االستعجاؿ تثير بعض اإلشكاليات ،كعميو نتساءؿ حكؿ دكر قاض المكضكع في حماية مبدأ
المنافسة(أكال) ثـ دكر قاض االستعجاؿ حسب قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية (ثانيا) ،كقد
قدمنا التساؤؿ حكؿ اختصاص قاض المكضكع ألنو غير منظمة بأحكاـ خاصة كما ىك
عميو الحاؿ باختصاص قاض االستعجاؿ.
 )1مدى اختصاص قاض الموضوع بحماية مبدأ المنافسة:

يبدك كاضحا أف المشرع في قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية 1نص صراحة عمى

1

ػ عادؿ عبد المطيؼ ،الفساد كظاىرة عربية كآليات ضبطيا ،بحكث كمناقشات الندكة الفكرية التي نظميا مركز دراسات

الكحدة العربية بالتعاكف مع المعيد السكيسرم باإلسكندرية حكؿ الفساد كالحكـ الصالح في الببلد العربية ،مركز دراسات
الكحدة العربية ،بيركت  2004ص .453
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اختصاص قاض االستعجاؿ بمراقبة اإلشيار كالمنافسة في الصفقات العمكمية كعميو نتساءؿ
حكؿ مدل اختصاص قاض المكضكع بمثؿ ىذه المنازعات ،كقبؿ الخكض في المسالة يجب
أف نشير الى تغير جكىرم في قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية حيث أصبح المشرع يفرؽ
صراحة بيف دعكل اإللغاء كدعكل القضاء الكامؿ حسب المادة  801منو بعد أف كانت
التفرقة مقتصرة قبؿ صدكر ىذا القانكف عمى الفقو كالقضاء اإلدارييف ،ليذا نحاكؿ التمييز

بيف مجاؿ ىذه الرقابة كفقا لدعكل اإللغاء ككذا كفقا لدعكل القضاء الكامؿ 2،كقد يبدك لمكىمة

األكلى أف الق اررات المتعمقة بتنظيـ الصفقة تمييدا إلمضائيا ذات طابع انفرادم أك تنظيمي
تقبؿ الطعف باإللغاء بحكـ أنيا ق اررات منفصمة إال أف األمر ليس بيذه السيكلة كعميو كجب
عمينا التمييز بيف حالة الطعف باإللغاء كحالة المطالبة أك الحكـ بالتعكيض.
أ – الحكم بإلغاء القرار المخالف لمبدأ المنافسة عمى أساس الق اررات المنفصمة:
اشرنا في الباب األكؿ أف المشرع في القانكف رقـ  09ػ  08أصبح يميز بيف دعكل
اإللغاء كدعكل القضاء الكامؿ كلكنو لـ يتبع ىذابشرط الدعكل المكازية المعركؼ حسب
القانكف المقارف كالسيما القانكف الفرنسي كالقانكف المغربي ،بحيث ال يمكف لممدعي المجكء في
بعض القضايا الى قاض اإللغاء إال إذا لـ تكف لديو إمكانية المجكء الى قاض القضاء الكامؿ
أك الشامؿ كما يعبر عميو المشرع المغربي عمبل بنص المادة  23مف القانكف رقـ  90ػ 41

المؤرخ في 10سبتمبر 1993المحدث لممحاكـ اإلدارية ،3حيث جاء في المادة  23ما

يمي"...ال يقبؿ الطمب اليادؼ الى إلغاء ق اررات إدارية إذا كاف بكسع المعنييف باألمر أف
يطالبكا بما يدعكنو مف حقكؽ بطرؽ الطعف العادية أماـ القضاء الشامؿ "...أم انو ال يمكف
لممدعي المجكء الى دعكل اإللغاء إذا كاف باإلمكاف الحصكؿ عمى نفس الطمبات عف طريؽ
دعكل القضاء الكامؿ،كالتمييز بيف نكعيف مف الدعاكل يتبعو جزاء يكقع عمى كؿ مخالؼ
لمشرط اإلجرائي ككاضح أف ىذا الجزاء ىك رفض دعكل اإللغاء إذا كاف لممدعي سبيؿ الى
إتباع دعكل القضاء الشامؿ.
1
2
3

ػ القانكف رقـ  08ػ ،09المتعمؽ بقانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية ،مرجع سابؽ.
ػ يصطمح عميو في القانكف المغربي مثبل القضاء الشامؿ كيبدك انو مصطمح أكثر دقة مف القضاء الكامؿ.

ػ القانكف رقـ  90ػ  ،41الصادر بتنفيذه الظيير الشريؼ رقـ  ،1.91.225بتاريخ  22ربيع األكؿ  1414مكافؽ 10

سبتمبر  ،1993ج ر عدد  ، 4227صادر بتاريخ  03نكفمبر .1993
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كحسب القانكف رقـ  09ػ  08ىؿ يجكز لممدعي المنازع في منح الصفقة لغيره مف
المتنافسيف أف يختار بيف دعكل اإللغاء كدعكل القضاء الكامؿ كليس لقاض اإللغاء بعد ذلؾ
أف يرفض الدعكل لمجرد أف المدعي سمؾ طريؽ اإللغاء دكف القضاء الكامؿ ،كما ىك نطاؽ
رقابة قاض المكضكع عند ممارسة اختصاصو فيما يخص قرار إقصاء العركض كالذم تككف
المنافسة فيو عنصر محكرم .عمى مستكل قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية اعتراؼ المشرع
لقاض االستعجاؿ بسمطة حماية مبدأ المنافسة في الصفقات العمكمية ىؿ يعني سحب ىذا
االختصاص مف قاض المكضكع ،كعمميا يتعامؿ قضاء المحكمة اإلدارية بيذا المفيكـ إذ
يرفض الفصؿ في إلغاء ق اررات إدارية ليا عبلقة بمبدأ المنافسة أك تتعمؽ ببطبلف الصفقة
بصفة عامة بحجة أف قانكف اإلجراءات منح لقاضي االستعجاؿ حماية اإلشيار كالمنافسة
في الصفقات العمكمية في المادة  946بصفة صريحة كليس لقاضي المكضكع النظر في
بطبلف الصفقة أك أم قرار منفصؿ أك متصؿ كيقبمكف بدؿ ذلؾ الطمبات الرامية لطمب
التعكيض ،كحجتيـ في ذلؾ عدـ عرقمة اإلدارة كفي نفس الكقت تعكيض المتضرر إذا ثبت

خطأ المصمحة المتعاقدة ،1كبالنسبة لمفقو كالقضاء المقارف يكاد يجمع عمى فكرة الق اررات

المنفصمة كامكانية نظرىا أماـ قاض اإللغاء الناظر في المشركعية أك الشرعية كما يعبر
عمى ذلؾ أيضا ،كعمبو يجكز الطعف باإللغاء في الق اررات الصادرة عف المصمحة المتعاقدة
إذا كاف باإلمكاف فصميا عف العممية التعاقدية كالسيما فيما يخص المساس بمبدأ المنافسة
عمى أساس أف كؿ الق اررات ذات الصمة بالتعاقد أك بتنفيذ الصفقة تقبؿ مف حيث األصؿ
المخاصمة عف طريؽ دعكل القضاء الكامؿ ،كالسؤاؿ المطركح ىنا ىؿ يعمؿ بيذه القاعدة
في كؿ مراحؿ إبراـ الصفقة العمكمية ،حسب الفقو اإلدارم نميز بيف مرحمتيف.
مف الناحية المنطقية يبدك أف الق اررات الصادرة أثناء عممية إعداد الصفقة كتحضيرىا
لمتعاقد منفصمة عف الصفقة بما فييا الق اررات المتعمؽ بالمنافسة كبالتالي يجكز لكؿ متنافس
أف يمجا لقاضي المكضكع مطالبا إلغاء أم قرار إدارم مف شانو المساس بالمنافسة أيف بككف
ىك المتضرر كيككف غيره مف المتنافسيف مستفيدا مف امتيازات قد تصؿ مف جية أخرل الى
جريمة معاقب عمييا بقانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو المعبر عنيا بجريمة منح امتيازات
غير مبررة،أما بالنسبةلمق اررات الصادرة بعد المصادقة عمى الصفقة فيبدك أنيا المجاؿ
1

ػ نقكؿ كذلؾ بالنظر الى ما أتيح لنا مف أحكاـ كق اررات ذات الصمة بالمكضكع غير منشكرة.
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الحقيقي لتطبيؽ فكرة الق اررات المنفصمة حيث يتـ نقؿ اختصاص النظر في الق اررات الصادرة
عف المصمحة المتعاقدة بما فييا تمؾ المتعمقة بالمنافسة مف نطاؽ القضاء الكامؿ باعتباره
قاض العقد بامتياز الى نطاؽ قاض اإللغاء الناظر في مشركعية الق اررات التي يغمب عمييا

الطابع السمطكم لئلدارة عمى حساب الطابع التعاقدم1،ككما قمنا في الباب األكؿ بالنظر الى
ككف مفيكـ الق اررات المنفصمة يدكر كجكبا كعدما مع قرار المصادقة عمى الصفقة الذم
يعتبر الحد الفاصؿ بيف مرحمة إبراـ الصفقة كتنفيذىا نتساءؿ حكؿ مدل إعماؿ ىذه النظرية
فيما يخص مبدأ المنافسة حيث يبدك أف صدكر قرار المصادقة عمى الصفقة يغمؽ الباب
عمى المدعي المتنافس الذم لـ يسعفو الحظ لمفكز بالصفقة كلكف األمر ليس دائما كذلؾ فبل
مانع ليذا المتنافس مف الطعف في قرار المصادقة عمى الصفقة حسب المادة  4مف المرسكـ
الرئاسي رقـ  15ػ  247مع العمـ أف المصمحة المتعاقدة تجاكزت مرحمة الرقابة عمى مبدأ
المنافسة كلكف الفقو يقبؿ الطعف في ىذه الق اررات ألف منح الصفقة بصفة نيائية يككف
بالنظر الى ال مفاضمة بيف عركض المتنافسيف كقد تتعسؼ المصمحة المتعاقدة عند اختيارىا،
كبالنسبة لقضاء مجمس الدكلة الفرنسي فإنو يبدك متذبذبا في المسألة لكنو حكـ في عدة
قضايا بانفصاؿ مثؿ ىذه الق اررات عف الصفقة ،مثبل في حكمو الصادر بتاريخ
 1998/11/09ضد قرار بمدية ،كق ارره الصادر بتاريخ  2001/10/20نقابة التعميـ
الصناعي ضد قرار الكزير المعني بالقطاع حكؿ اتفاؽ يعطي بعض االمتيازات لمؤسسات
التعميـ الزراعي.

2

ب ـ الحكم بالتعويض دون اإللغاء:
قمنا أف إبراـ الصفقة يتـ بكتيرة أسرع مف سير دعكل اإللغاء كعميو في غالب األحياف
يصدر الحكـ بعد المصادقة عمى الصفقة بصفة نيائية كعميو يككف القاضي أماـ األمر
الكاقع إما إلغاء القرار المتعمؽ بمبدأ بالمنافسةكعرقمة عمؿ اإلدارة المستيدفة لممصمحة العامة
كاما البحث عف تسكية ليذا النزاع خارج إطار اإللغاء كبالتالي قد يحكـ بالتعكيض عف

1

ػ الجيبللي أمزيد ،شرط انتفاء الدعكل المكازية في المنازعات اإلدارية ،المجمة المغربية لئلدارة المحمية كالتنمية ،سمسمة

2

ػ نادية تياب ،مرجع سابؽ ،ص .228

مكاضيع الساعة ،العدد  ،6سنة  ،2007ص.240
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الضرر دكف الحكـ باإللغاء كعمميا تعمؿ المحاكـ اإلدارية بيذا الحؿ.

1

كقمنا أف مجمس الدكلة الفرنسي انتيج ىذا المسمؾ قبؿ سنكات طكيمة حيث اعتبر
إلغاء القرار المنفصؿ ال ينتج بذاتو أم اثر مباشر عمى العقد كيتعيف االستمرار في تنفيذ ىذا
األخير باعتباره شريعة الطرفيف بما يكفؿ المصمحة العامة مع االحتفاظ لممتنافس المتضرر

مف انتياؾ مبدأ المنافسة بحقو في طمب التعكيض2،بالرجكع الى قانكف الصفقات رقـ

15ػ 247ال يبدك لنا ىذا الحؿ ػ أم طمب التعكيض ػ ممكنا في كؿ الحاالت حيث يصطدـ
ىذا التكجو بالمادة  73منو التي تحرـ المتنافس صراحة مف المطالبة بالتعكيض في حالة
رفض عرضو استنادا عمى المصمحة العامة ،ككذلؾ األمر بالنسبة لممتنافس الفائز بالصفقة
إذ يمكف لئلدارة إلغاء المنح المؤقت كما يمكف إلغاء المنافسة برمتيا قبؿ كصكليا الى النياية
بداعي المصمحة العامة كفي ىذه الحاالت أيضا ال يمكف لممتنافس المطالبة بالتعكيض ،كقد
كجدنا في القانكف المقارف حكما مماثبل في قانكف الصفقات المغربي حيث تنص المادة 45
منو عمى حرماف كؿ متعيد مف المطالبة بالتعكيض في حالة عدـ قبكؿ عرضو أك إذا لـ يتـ

اعتماد طمب العركض 3لكف الفرؽ بيف ىذا الحكـ كالمادة  73أف مشرعنا عمؿ سبب رفض
عرض المتنافس بالمصمحة العامة في حيف لـ يتطرؽ نظيره المغربي الى تعميؿ الرفض
محيبل بالتالي ىذا االختصاص الى المصمحة المتعاقدة ،كدفعا بالنقاش الى األماـ نتساءؿ
ىؿ يمكف القكؿ أف المادة  73المذككرة تناقض أحكاـ المسؤكلية اإلدارية ،إف مثؿ ىذه
الق اررات الصادرة عف المصمحة المتعاقدة مبدئيا تككف مشركعة الى غاية إثبات المدعي
عكس ذلؾ مع اإلشارة أف المصمحة المتعاقدة تككف قد سببت قرارىا بالمصمحة العامة كليس
مف السيؿ إثبات عكس ذلؾ.
 )2حماية مبدأ المنافسة في الصفقات العمومية أمام قاض االستعجال:
الى جانب اإلحكاـ العامة المنظمة لقضاء االستعجاؿ في المكاد اإلدارية افرد المشرع
باب خاص باالستعجاؿ المتعمؽ بالصفقات العمكمية كىذا راجع عمى ما يبدك الى أىمية مبدأ
المنافسة ،اختصاصات قاض االستعجاؿ بصفة عامة منظمة في القانكف رقـ  08ػ 09
1

ػ نقكؿ كذلؾ بالنظر الى ما أتيح لنا مف أحكاـ غير منشكرة صادرة عف المحكمة اإلدارية.

3

ػ المادة  ،45المرسكـ رقـ  ،2.06.338المؤرخ في  ،2007/2/5نرجع سابؽ.

2

ػ محمد محجكبي ،مرجع سابؽ ،ص .37
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بالمادة  919كما بعدىا أيف تـ اشتراط دعكل في المكضكع الى جانب دعكل االستعجاؿ،
كما يمكف أف يتدخؿ بناءا عمى المادة  220بمناسبة حماية الحريات األساسية كىنا يفصؿ

القاضي خبلؿ مدة  48ساعة مف تاريخ تسجيؿ الطمب1،أما المادة  946الكاردة تحت

الفصؿ الخامس عنكاف"االستعجاؿ في مادة إبراـ العقكد كالصفقات" فقد كضعت لحماية

المنافسة في الصفقات العمكمية تحديدا الى جانب إشيار الطمبات العمكمية 2،كيبدك أف
المشرع ال يشترط لقبكؿ دعكل االستعجاؿ كجكد دعكل في المكضكع كىذا كاضح مف خبلؿ
قراءة المادة المذككرة ككذا مضمكف المادة  947التي تمزـ قاض االستعجاؿ بالفصؿ خبلؿ
 20يكما مف تاريخ إخطاره بالطمب كلك قبؿ إبراـ الصفقة أم أثناء مرحمة تحضير العقد.
أما عف اختصاصات قاض االستعجاؿ في مثؿ ىذه القضايا فتتمثؿ عمى غير ما ىك
معركؼ في األحكاـ العامة في إعطاء تكجييات لممصمحة المتعاقدة بغرض حماية المنافسة
في الصفقة المزمع إبراميا ،كأكثر مف ىذا يمكف لمقاضي أف يحدد لئلدارة اجؿ لبلمتثاؿ ككؿ
ىذا ال يمنع قاض االستعجاؿ مف إلزاـ اإلدارة بيذه التكجييات كلك تحت طائمة غرامة
تيديدية تسرم مف تاريخ انقضاء األجؿ المحدد ليا ،كثاني سمطة مميزة لقاض االستعجاؿ
في مجاؿ الصفقات العمكمية األمر بتأجيؿ إجراءات التعاقد لمدة ال تتجاكز عشريف يكما
كىي المدة المقررة لمفصؿ في الطمب حسب المادة .947

3

إف كثي ار مف اإلشكاليات القانكنية مطركحة عمى األحكاـ الكاردة تحت الفصؿ الخامس
مف القانكف رقـ  08ػ  09كلكف المجاؿ ال يسمح بالتفصيؿ أكثر في المكضكع ،يمكف القكؿ
أف قاض االستعجاؿ في الصفقات العمكمية يبدك متمتعا بسمطات كاسعة سكاء بالمقارنة مع
نضيره في منازعات االستعجاؿ العادية كحتى بالنظر الى قاض المكضكع نفسو كربما ىذا
راجع الى الفترة التي تثار فييا المنازعات المتعمقة بالمنافسة كالتي تتزامف مع تحضير
الصفقة لمتعاقد ،كلكف في كؿ األحكاؿ يبقي لقاضي المكضكع نصيبو مف المنازعات المتعمقة
بالمنافسة كفقا لؤلحكاـ العامة في قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية متى سمحت كقائع
النزاع بذلؾ ،كيبدك أف ىذا التكجو مف مشرعنا مأخكذ عف نظيره الفرنسي الذم كاف سباقا في
1

ػ راجع المكاد  ،220 ،919مف القانكف رقـ  08ػ  ،09مرجع سابؽ.

3

ػ راجع المادة  946ك  ،947مف القانكف رقـ  08ػ  ،09مرجع سابؽ.

2

ػ راجع الفصؿ الخامس مف القانكف رقـ  08ػ  ،09مرجع سابؽ.
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تحديد اختصاص قاض االستعجاؿ اإلدارم فيما يخص الرقابة عمى مبدأ المنافسة كاشيار

الطمبات أيضا كيطمؽ عميو بالقضاء ما قبؿ التعاقد 1مع اإلشارة أف تشريعات مقارنة تفتقد
ىذا االختصاص.

2

المطمب الثاني :تكريس مبدأ المساواة والشفافية في الصفقات العمومية

تناكؿ قانكف الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفؽ العاـ رقـ  247-15في مادتو

 05المساكاة بيف المتنافسيف كمبدأ تقكـ عميو المنافسة الحرة 3كما تناكؿ مبدأ الشفافية دكف
مبدأ المنافسة الذم تـ تنظيمو بمكجب قانكف خاص كفي المقابؿ نسجؿ في نفس القانكف
استثناءات عمى مبدأ المساكاة ،كقد يختمط مضمكف المنافسة مع المساكاة كالشفافية كمبادئ
كقد سبؽ كأف تناكلنا مبدأ المنافسة كسبؿ تفعيمو كنحاكؿ تحت ىذا العنكاف تسميط الضكء
عمى مبدأ المساكاة كمبدأ الشفافية كعرض سبؿ تفعيؿ ىاذيف المبدأيف كىذا في سبيؿ تجنب
الخطر الجزائي الذم يتقمص الى ابعد الحدكد إذا تعاقدت المصمحة المتعاقدة في ضؿ
الشفافية كالمساكاة بيف المترشحيف ،كعميو يمكف تفعيؿ ىاذيف المبدأيف بالحد مف االستثناءات
الكاردة عمى مبدأ المساكاة كتكسيع إشيار الصفقات العمكمية إلى أخطر طرؽ التعاقد أم
التراضي كاستغبلؿ كسائؿ التكاصؿ الحديثة إلشيار الصفقة إلعبلـ أكبر قدر ممكف مف
المتنافسيف سعيا لمجكدة في التنفيذ كاألداء كتجنب حصر التعاقد بيف زمرة محضكضة
انغمست في الفساد لتحقيؽ مكاسب غير مشركعة عمى حساب المصمحة العامة .
الفرع األول :الحد من االستثناءات عمى مبدأ المساواة

نص قانكف الصفقات العمكمية المرسكـ رقـ 15ػ 247عمى مبدأ المساكاة كفي نفس
الكقت قرر لو استثناءات في سبيؿ حماية المؤسسات الكطنية مف المنافسة الشرسة التي
تفرضيا مؤسسات أجنبية إلنقاذ ىذه المؤسسات مف خطر اإلفبلس كحماية اليد العاممة
الكطنية إلى جانب فتح المجاؿ لدخكؿ غمار المنافسة بتككيف تجمع مف عدة مؤسسات

2
3

Roland vandermecen, Le référé précontractuel, AJDA, n’ spécial 1994, p91

1

ػ مف بينيـ المشرع المغربي ،كعميو طالما ندل باحثيف مغاربة باستحداث قضاء استعجالي في مادة الصفقات العمكمية.

ػ نشير أيضا أف دستكر الجزائر المعدؿ سنة  2016الصادر بالقانكف رقـ  ،01 -16كرس المساكاة في الحياة

االقتصادية بالمادة  34منو كما أف المادة  43تمنع كؿ أشكاؿ االحتكار كالمنافسة غير النزيية.
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استيدافا لمجكدة في األداء كسرعة التنفيذ ،كىذه االستثناءات يمكف أف نصنفيا إلى نكعيف:
الصنؼ األكؿ مف االستثناءات تتشكؿ مف أفضمية منحت لبعض المتنافسيف كىذا
حسب المكاد  85ك 87قانكف الصفقات العمكمية.

1

كالصنؼ الثاني يتعمؽ بفتح المجاؿ لخمؽ كضع احتكارم كىذا في حالة المشاركة في
المنافسة بعد تشكيؿ تجمع بيف عدة مؤسسات حسب المادة 81مف قانكف الصفقات السارم
ككذا االستعماؿ المشكه لصيغة المناكلة عند تنفيذ الصفقة حسب المادة المذككرة كما بعدىا
مف قانكف الصفقات العمكمية.

2

كما دمنا نبحث في المبادئ التي تقكـ عمييا الصفقة العمكمية فالسؤاؿ المطركح ىنا،
ىؿ ليذه االستثناءات المسجمة عمى مبدأ المساكاة بيف المتنافسيف أثر عمى المبدأ المذككر،
كىؿ تصؿ إلى درجة إعدامو أـ ال.
أوال :األفضمية المقررة لممؤسسات الوطنية
حسب المادة  83مف قانكف الصفقات رقـ  247-15يمنح ىامش أفضمية بنسبة تقدر
ب % 25خمسة كعشريف مف المائة لممنتجات الجزائرية كلممؤسسات الخاضعة لمقانكف
الجزائرم التي يحكز الجزائريكف المقيمكف بيا أغمبية رأسماليا ،كىذا فيما يخص كؿ أنكاع
العمميات الخاضعة لقانكف الصفقات سكاء تعمؽ العقد بإنجاز أشغاؿ أك اقتناء لكازـ أك إنجاز
دراسات أك تقديـ خدمات.
85

منجيةأخرىقررتالمادة

منقانكنالصفقاتأفضميةأخرىمممؤسسةالكطنيةحيثأجازالمشرعمممصمحةالمتعاقدةاإلعبلنعنفتحمنافسة
كطنيةفقطإذاكانتالمؤسساتالكطنيةككذاالمنتجالكطنيقادر
عمىتمبيةحاجاتالمصمحةالمتعاقدةكىذابشركطحددتياالمادةالمذككرة.
87

كماتنصالمادة

منقانكنالصفقاتعمىدعمآخرلممؤسساتالصغيرةكانكانتكطنيةإذاكانتقادرةعمىتمبيةحاجاتالمصمحةالمتعاق
دة،كفتحالمشرعالمجالمممصمحةالمتعاقدةإمكانيةحصرالمنافسةبينيذىالنكعمنالمؤسساتفقطبشركط،أ
كجعميذىالمنافسةمحددةبنسبةمعينة.
1
2

ػ راجع المكاد  85ك  ،87مرسكـ رئاسي رقـ  ،247 -15مرجع سابؽ.
ػ المادة  ،81نفس المرسكـ ،المرجع نفسو.
236

بئلنالمشرعفتحالمجالمممصمحةالمتعاقدةأنتخصصدفترشركطمنفصؤلكحصةمندفترشركطم
خصصفيحدكدنسبة

20%

منقيمةاحتياجاتيالمصمحةالمؤسساتالصغيرةكانكانتكطنية

كىذابطبيعةالحالبشركط.
كالريبأنيذاالمسمكالتفضيمييخمبمبدأالمساكاةبينالمتنافسيف
كعمييكانمناألجدرتقييدىذااإلجراءالتفضيميبضركرةلجكءالمصمحةالمتعاقدةإلىمجمسالمنافسةلطمبرأيي
المسبقحكلدرجةالمخاطرالمسجمةعمىمبدأالمنافسةككذانجاعةتمبيةمطالبالمصمحةالمتعاقدةمنخبلالإل
خبللبمبدأالمساكاة ،أيأنيذىاألفضميةيجبأنتضبطعمىضكءقانكنالمنافسةرقـ  03-03المعدلكالمتمـ
حتىبلتتحكاللى رخصةلمفسادكلمخطرالجزائي.
ثانيا:الوضعاالحتكاريممصفقاتالعموميةونظامالمناولة
يمكنأنيتأثرمبدأالمساكاةبينالمتنافسينبفعبلحتكاربعضالصفقاتالعمكميةمنطرفأشخاصاستفادك
امنيذاالكضعبنصكصفيقانكنالصفقاتالعمكميةكيتعمقاألمرىناباالحتكارالناتجعنخمقتجمعاتاقتصاديةم
ؤقتةتدخممممنافسةبقكة مماقديؤديإلىخمقكضعاحتكارم،قانكنالصفقاتفيالمادة  37كالمادة 81
أجازىذىالطريقةفيدخكاللمنافسةكرغماشتراطيضركرةاحتراممبدأالمنافسةإالأنمخاطرمحتممةتحكمح

كلمبدأالمساكاةكاردةبقكة.1

كيجبأننشي ارلىأنالمادة

سالفةالذكرتجيزلمجمكعةمنالمؤسسات

81

2

الدخكلفيتجمعكتقديمعرضكاحدكمنثمةنككنأمامالتزامكاحد،كيككنيذاااللتزامقائمبينالمتجمعينإمابالش ار
كةأكبالتضامنحسبالفقرة

02

،

منالمادة81

كماداماحتمااللمساسبمبدأالمساكاةبينالمتنافسينكاردمنخبلإلمكانيةالتحكمكالسيطرةعمىقطاعميممنال
طمباتالعمكميةألنالمعركفأنفيالتجمعقكةكمنمميدخمفييذاالتجمعؤلسبابخاصةأكمكضكعيةيككنفيكضعا
لضعيفكىذاعينالمساسبالمساكاةبينالمتنافسيف.
كعمييكجبضبطيذىالطريقةفيالدخكلمممنافسةأيالتجمع
استناداإلىنصكصتنظيميةحسباإلحالةالكاردةفيالفقرةاألخيرةمنالمادة
المذككرة،ككذاتفعيمقانكنالمنافسةرقـ
1
2

03-03

81

الحتكاءأيكضعاحتكارقدينشأبسببدخكاللمنافسة

ػ المادة  37ك  ،81المرسكـ الرئاسي رقـ  ،247 – 15مرجع سابؽ.

ػ لـ يحدد المشرع عدد المؤسسات أك الشركات التي يجكز ليا تشكيؿ تجمع ،كلكف األحكاـ العامة في القانكف تسمح لنا

بالقكؿ أف التجمع يككف بيف شخصيف طبيعييف أك معنكييف كأكثر.
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عنطريقتجمع1كماأناالعتمادعمىاإلحصائياتمرصدعددالصفقاتالتيتحصمعميياتجمعتفيدفيعمميةالضب
،2

طيذه

كفيغيابأيضبطميذااإلجراءفإنخطراجزائيامؤكدايحكمحكليذاالنكعمنالصفقات

كاحتمااللتبلعببالمااللعامكاردبقكة.
كمنجيةأخرىيمكنأنيككنمممناكلةنفسالمفعكاللسمبيالسالفالذكرعمىمبدأالمساكاةبينالمتنافسينإناس

تعممتبطبيعةالحالبشكممشكىأيبغرضخمقكضعاحتكاريفيمجااللصفقاتالعمكمية 3مع العمـ أف المادة
140كمابعدىامنقانكنالصفقاترقـ  15-247أجازتذلؾ.4
نظامالمناكلةكماحددتيالمادة

140

منقانكنالصفقات

15-247

ىكتنازاللمتعاقدمعيالفائزبالصفقةعمىتنفيذجزءمنالصفقةلمصمحةمتعامآلخربشركطفيحدكد 40%
أربعينمنالمائةمنالمبمغاإلجماليممصفقة،كاليصحيذاالتنازإلالبمكجبعقدمكتكبيبمغمممصمحةالمتعاقدة.
يمكنأنيخمقنظامالتعاقدعنطريقالمناكلةكضعاحتكاريممتعامؤلكمجمكعةمنالمتعامميناألقكياءم
الياأكحتىبالنفكذبحيثرغماستحالةتنفيذىذاالمتعاممممصفقةبحكمانشغاليبتنفيذصفقاتأخرىسبقكأنفازبياإ
الأنييكظفقكتيمدخكاللمنافسةكالفكزبالصفقةثميتنازلعمىجزءمنيالممؤسسةالمناكلة،كماأنإمكانيةاستغبل
اللفائزبالصفقةلممؤسسةالمناكلةمنحيثخفضالسعرالمحددلتنفيذجزءمنالصفقةقديدفعبالفائزبالصفقةالى
خفضعرضيعندالدخكلمممنافسةبالمقارنةمعباقيالمتنافسيف،
كلكأنالمشرعاشترطشركطاعندالمجكءلممناكلةحسبالمادة  143كحتىالمادة  144منقانكنالصفقاترقـ
15-247
إالأنياشركطبلحقةلعمميةالمنافسةأيتككنبينالمتعاقدمعيكالمصمحةالمتعاقدةكالتتعمقبالتاليبتنظيمالمنا
فسةفيحدذاتيا.

2

- Laurent Richer, Droit des marches public, édition le moniteur, 2004, p56 et suivantes

1

ػ يمكف الرجكع الى المادة  ،07مف قانكف المنافسة رقـ  ،03 -03المعدؿ كالمتمـ التي تحظر أم احتكار لمسكؽ ،كما

دامت المادة  02مف نفس القانكف تنص عمى تطبيؽ قانكف المنافسة عمى الصفقات العمكمية فاف تطبيؽ المادة 07
المذككرة ال تحتمؿ أم جدؿ.

 3ػ يمكف أف يتضمف التقرير السنكم الذم تعده الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو ىذا النكع مف اإلحصائيات،
كبالتالي سكؼ يككف بالمرصاد ألم تجمع ميما كاف نكعو أفرط في فكزه المشبكه بالصفقات العمكمية خاصة إذا تعمؽ األمر
بقطاع محدد ،ىذا في حالة قياـ المرصد بكؿ صبلحياتو بكفاءة كاستقبلؿ أما إذا كصؿ الفساد الى ىذه الييئة فإننا سكؼ
نككف أماـ أمر مؤسؼ.

4

ػ قانكف الصفقات العمكمية السابؽ رقـ  ،236 -10نص عمى المناكلة تحت عنكاف التعامؿ القانكني كىذا في المكاد

 107إلى  109كلكف بأقؿ دقة مما ىك عميو في قانكف الصفقات العمكمية الحالي رقـ .247 -15
238

لحرية

كرغمتقييدالمشرع
40%

المتعاقدمعيبتحديدالنسبةالتييمكنأنيتنازلعمييامنالباطنكالتيبليمكنأنتتجاكز

منقيمةالصفقةإالأنضبطالمناكلةحتىبلتتحكإللىكسيمةلبلحتكارضركريكىذابإعمااللنصكصالتنظيميةا

لبلحقةلقانكنالصفقاتالعمكميةكاألىممنيذاتفعيمقانكنالمنافسةكمؤسستو1حسبالمادة

07

منيبغرضحمايةالمساكاةبينالمتنافسيف
كفيغيابذلكفإنخطراجزائيايحكمحكاللصفقاتالعمكميةالتيتنفذكفقالنظامالمناكلة.
الفرعالثاني:تفعيممبدأالشفافيةوحريةالوصولممطمباتالعمومية
يشتركقانكنالصفقاتالعمكميةكقانكنالكقايةمنالفسادفيتناكلمبدأالشفافيةبصفةمباشرةكضركرةا
حتراميمنبابالكقايةمنالفسادكتجنبالخطرالجزائي،أمابالنسبةلحريةالكصكلممطمباتكالتينعتقدأنياكسيمةلت
حقيقالشفافيةفاف

قانكف

الصفقات

نصعمييابيذىالصياغة2فيحينتناكلياقانكف

الفسادبتسميةمغايرةكىيعبلنيةالمعمكماتالمتعمقةبإجراءاتإبرامالصفقاتالعمكمية
اإلجراءات

بطبيعة

الحاؿ

كفي

مقدمتيا

عف

اإلعبلف

كمف
الطمب

مكافحة
ىذه

بيف

العمكمي،

3

كحتىنحيطبالمكضكعمنجكانبمتعددةنتناكلكممنيمابصفةمستقمةمعالتأكيدعمىأنإشيارالطمباتالعمكميةك
سيمةلتحقيقالشفافية.
أوال  :تفعيممبدأالشفافية
شفافيةاإلجراءاتبمناسبةعقدصفقةعمكميةمبدأميمجداكىكفينفسالكقتأحددعائمالمنافسةالحرة
كالشريفة،نسجؿ

أنقانكنالصفقاترقـ15

ػ

نصعمىشفافيةاإلجراءاتكمبدأمستقمعنمبادئأخرىعددىافيالمادة
منو،ككذلكفصبللمشرعفيقانكنالكقايةمنالفسادكمكافحتو

06

247
05

ػ

01

فيمادتو

09

فييذاالمبدأكليذاالسببارتأيناتناكاللشفافيةبصفةمستقمة.
تفعيممبدأالشفافيةفيمجااللصفقاتالعمكميةيككنبفرضرقابةصارمةعمىأيمحاكلةلئلخبللبيكىذا
مايمكنأننعبرعمييبالردع،كلكنيمكنأننفعممبدأالشفافيةعنطريقالكقايةالمسبقةمنمحاكلةالمساسأكتغييبي
ذاالمبدأأثناءسي ارجراءاتعقدالصفقةالعمكمية،كىذىالكقايةيمكنأننعبرعمييابخمقنةإبرامالصفقاتالعمكم
1

ػ نفصد بو مجمس المنافسة حسب المادة  23كما بعدىا مف األمر رقـ  03ػ  ،03مرجع سابؽ.

3

ػ المادة  ،2/09القانكف رقـ  ،01 -06مرجع سابؽ.

2

ػ المادة  ،05المرسكـ الرئاسي رقـ  ،247 -15مرجع سابؽ.

239

يةقياساعمىماكردفيالمادة

منقانكنالصفقات

88

السارم

عندمانصالمشرععمىمدكنةأدبياتكأخبلقياتالمينةلؤلعكانالعمكميينككذاالتصريحبالنزاىةالممضىمنطر
فالمتنافسإلىجانباإلشياركاإلشياراإللكتركنيمعركضالتعاقد .
يمكنإذنتفعيممبدأالشفافيةمنخبلؿ
(أكال)خمقنةإبرامالصفقاتالعمكميةعنطريقإمضاءالتصريحبالنزاىةكىذابالنسبةلممكظففيالمصمحةالمت
عاقدة،كبالنسبةلممتنافسإمضاءالتصريحبالنزاىة ( ثانيا).
 )1التزامالموظفبمدونةأدبياتوأخبلقياتالمينة:
لمكقايةمنالفسادكتفعيبللشفافيةإجراءاتإبرامالصفقاتالعمكميةألزمالمشرععنطريقالمادة 88

منقانكنالصفقات1كممكظفمتدخمفيعمميةإبرامالصفقاتالعمكميةكتفكيضاتالمرفقالعامككذامراقبةالصفقا
تالعمكميةكتنفيذىاالتعيدكتابياباحتراممدكنةأدبياتكأخبلقياتالمينةالتيتعدىاسمفاسمطةضبطالصفقاتال
عمكميةكتفكيضاتالمرفقالعامالمستحدثةبعدمكافقةكزيرالماليةعمييا.
كيرجعسببيذااإلجراءإلىالدكرالفعااللذييمعبيالمكظففيقضاياالفسادالمرتبطةبالصفقاتالعمكمية

،2لكنالمبلحظأنقانكنالصفقاترقـ

ػ247لمينصعمىأيجزاءفيحالةمخالفةىذاااللتزامالمفركضعمىالمكظؼ

3

15

كاألكثرمنذلكمميتماإلحالةعمىقانكناألساسيالعامممكظيفةالعمكمية رقـ  06ػ .03
 )2التزامالمتنافسبإمضاءتصريحبالنزاىة:
منبينالكثائقالمطمكبةفيممفالترشحمممنافسةعمىصفقةعمكميةالتصريحبالنزاىةالذييمضييالمتن
افسشخصياإذاكانشخصطبيعيأكممثميإذاكانشخصمعنكيحسبالمادة  67منقانكنالصفقاترقـ 15ػ
،247كماتشترطالمادةأنبليككنالمتنافسمدرجفيقائمةالمنعمنالمشاركةفيالصفقاتالعمكميةكالتيتمسكيا
سمطةضبطالصفقاتالعمكميةكتفكيضاتالمرفقالعامحسبماىكمنصكصعمييفيالمكاد  67ك 75
ك89منالقانكنالمذككر.

1
2
3

ػ المادة  ،88المرسكـ الرئاسي رقـ  ،247 -15مرجع سابؽ.
ػ سبؽ كأف درسنا صفة المكظؼ العمكمي كركف مفترض في الجرائـ المتعمقة بالصفقات العمكمية  ،راجع الباب األكؿ.
ػ إف عدـ النص عمى أم جزاء يتعرض لو المكظؼ العمكمي يخؿ بيذا االلتزاـ يدعـ القكؿ بأنو التزاـ أخبلقي قبؿ أف

يككف التزاـ قانكني كىكذا كدكف النص عمى أم إجراء في المادة  88مف قانكف الصفقات مف المفركض يحرـ المكظؼ
العمكمي مف المشاركة في إجراءات إبراـ أك تنفيذ الصفقة العمكمية إذا لـ يمضي عمى المدكنة المذككرة.
240

السارم

كباستثناءشرطعدمإدراجالمتنافسفيقائمةالمنعالتيحسمقانكنالصفقات

فيكيفيةتنظيميابصفةعامةبالنظ ارلىتحديدالجيةالتيتتكلىإمساكيافإنيفيمايخصشرطإمضاءالتصريحب
النزاىةيبقىيثيربعضالتساؤالتالناتجةعنقصكرفيتنظيميحيثاكتفىقانكنالصفقاتبالنصعمييكشرطدكنتفا
صيؤلخرل،
كعميينتساءلحكلمضمكنيذاالتصريحكقيمتيالقانكنيةكالجزاءاتالمترتبةعمىاإلخبللبمضمكنو.

المبلحظأنالمشرعمميضبطمضمكنالتصريحبالنزاىةعمىخبلفالمشرعالتكنسيكالمغربي،1كفيغ

يابيذىالتفاصيميمكنأنتقكألنالتصريحبالنزاىةىكتصريحشرفيكالمتعارفعمييأنييككنمكتكباكيحممكبللمع
لكماتالشخصيةلصاحبو

صاحبو

يصرحفيو

بأنيغيرمتابعجزائيافيقضايالياصمةبنزاىتيالمينيةكمالميصدرفيحقيأيحكمنيائييجرمتصرفاتيالكظيف
يةكيقكمبتكقيعيشخصياثميصادقعمىيذااإلمضاءأمامالحالةالمدنيةلمبمدية.
فيمايخصالقيمةالقانكنيةليذاالتصريح
فإنييبقىفيدرجةالكثيقةالعرفيةمادامصادرعنشخصعادم

نقكؿ

ىذا

بكؿ

تحفظ،كبالنسبةلمجزاءالمقررفيحالةتصريحالمتنافسبحقائقمخالفةلمكاقعفإنييككنقدارتكبجريمةاإلدالءب
تصريحاتكاذبةكالمعاقبعمييابالمادة 228
إلى

بعقكبةالحبسمف  06أشي ارلىسنتينكبغرامةمف 600
6000

دجأكبإحدىياتينالعقكبتيف،2كلكنالعقكبةاألىمييإدراجيذاالمتعامبللمخالففيقائمةالمنعمنالمشاركةفيال
صفقاتالعمكميةحسبالمادة

75

منقانكنالصفقات

15

عمىخبلفالمشرعالمغربيمثبلالذيقررعقكباتإداريةعمىالمتنافسإلىجانبعقكباتجزائيةمحتممة.3

1

ػ،247

ػ حسب قانكف الصفقات العمكمية التكنسي ،يت ضمف التصريح بالنزاىة تصريح شرفي مف المتنافس يمزـ فيو بعدـ القياـ

مباشرة أك بكاسطة الغير بتقديـ كعكد أك عطايا أك ىدايا لمتأثير عمى إجراءات إبراـ الصفقة حسب المادة  14فقرة ،5
كبالنسبة لممشرع المغربي فحسب المادة  23مف قانكف الصفقات الصادر بتاريخ  5فبراير  2007فقد كرد مايمي..." :يتعيف
أف يتضمف التصريح بالشرؼ أيضا البيانات التالية  ...د /االلتزاـ بعدـ القياـ بنفسو أك بكاسطة شخص آخر بأفعاؿ الغش

أك رشكة األشخاص المذيف يدخمكف بأية صفة كانت في مختمؼ مساطر إبراـ صفقة أك تدابيرىا أك تنفيذىا  .ىػ /االلتزاـ بأال
يقكـ بنفسو أك بكاسطة شخص آخر بتقديـ كعكد أك ىبات أك ىدايا قصد التأثير في مختمؼ المساطر إلبراـ صفقة ك خبلؿ
مراحؿ تنفيذىا" .

2
3

ػ المادة  ،228األمر رقـ  ،156 -66مرجع سابؽ.

ػ حسب المشرع المغربي فقد كرد في قانكف الصفقات الصادر بتاريخ  05فبراير  2007المادة  24تحت عنكاف عدـ

صحة التصريح بالشرؼ كما يمي "يمكف أف يؤدم عدـ صحة التصريح بالشرؼ الى العقكبات التالية أك الى إحداىا فقط
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منخبللماسبقنبلحظأنالتصريحبالنزاىةذكطبيعةمزدكجةفيكالتزامأخبلقيبحكمتعمقيبمخالفاتمت
عمقةبالجانبالمينيكالشخصيمممتنافس
كىكالتزامقانكنيقرر

المشرعمكؿ

كماأنيكثيقةعرفيةيحررىاالمتنافسشخصيا،
مف

بصفة

صرح

مخالفة

لمحقيقة

عقكباتجزائيةكأخرىإدارية،كلكنالمشرعيؤاخذعمىفرضيةلميعالجياعندنصيعمىالتصريحبالنزاىةففيحال
أساس

ةتقديمالمصمحةالمتعاقدةلشككىضدالمتنافسعمى

تصريحيالكاذبفإلىغايةالفصبللنيائيفييذىالدعكىمامصيرالصفقةالعمكميةىمتتكقفالمنافسةإلىغايةص
دكرحكمنيائيضدىذاالمتنافسكىذايضربالمصمحةالمتعاقدةكبالمصمحةالعامة،أميقصىيذاالمتنافسقبم
كغيرىا

صدكرالحكمكىذايشكممساسابمبدأالمنافسة،إنعدمالحسمفييذىالمسألة
منشأنيإفراغالتصريحبالنزاىةكإجراءكقائيمنالفعاليةالتيكنانرجكىا.
ثانيا:تكريسحريةالوصولممطمباتالعمومية

قمناأنإشيارالمصمحةالمتعاقدةلطمباتياعمىنطاقكاسعمنقبيمتكريسمبدأالشفافيةالتيسبقكأنتطرقناإ

لييا،كلكنحتىنعمقالنقاشأكثركنتناكاللمكضكعمنجكانبمتعددةارتأيناأننفردإلجراءاإلشيارأكحريةالكصك
لممطمباتالعمكميةكماعبرعمييالمشرعفيقانكنالصفقاتالعمكميةعنكانمستقؿ،كبالتاليبمكنتكريسيذاالمبدأ
عنطريؽ

(أكال)

تكسيعإشيارالصفقاتالعمكميةإلىالتراضيبعداالستشارة(

ثانيا)اعتمادكسائبللتكاصبللحديثةلنش ارشيارالصفقاتالعمكميةعمىنطاقكاسع.
 )1توسيعإشيارطمبالعروضإلىالتراضيبعداالستشارة واستثناء التراضي البسيط:
إشيارالدعكىممتعاقد

الصحؼ

في

منطرفالمصمحةالمتعاقدةتدعيمممشفافيةكحتىالمنافسةكىك

إجراء

إلزامي

كما

الكطنية
يبدك

في

المادة61منقانكنالصفقات
247-15فيحاالتحددتياالمادةالمذككرةعمىسيببللحصركما يمي:
 طمبالعركضالمفتكح. طمبالعركضالمفتكحمعاشتراطقدراتدنيا. طمبالعركضالمحدكد.دكف صرؼ النظر عف المتابعة الجنائية – .أ -افقصؿء المؤقت أك النيائي لممتنافس بمقرر لمكزير المعني – .ب –
بمقرر السمطة المختصة كعمى نفقة المصرح كمخاطره – إما المجكء إلى التنفيذ المباشر -أك فسخ الصفقة"...
242

 المسابقة. التراضيبعداالستشارةعنداالقتضاء.بعد مقارنةالمادة  61منقانكنالصفقاتالجديد 15ػ 247معقانكنالصفقاتالسابقالممغى-10

 1236نستنتجأنالمشرعمميكنيمزمالمصمحةالمتعاقدةبإشيارطمبياالعمكميإذاتعمقاألمربصفقةتبرمكفقا
لتراضي

عمىخبلفقانكنالصفقاتالساريالذييمزمالمصمحةالمتعاقدةبالمجكءإلىاإلشيارالصحفيحتىإذاتعمقاألمربصف
قةمبرمةكفقالتراضيبعداالستشارةكىكتطكرالفتيدعممبدأالشفافية
لكنالمشرعاستثنىالتراضيالبسيطمناإلشيار،كىنانقكألنيعمىالمشرعأنيكسعاإلشيا ارلىيذاالنكعمنالتعاقد
حتىندعمأكثرالشفافية.
كمنخبللقراءةالنصكصالمتعمقةبإشيارالصفقةيبدكأنيذااإلجراءمنحيثطبيعتيالقانكنيةيكصفبا
لشكميالكجكبي
اليدفمنيالحصكلعمىأكبرقدرممكنمنالعركض،كتحرصالمصمحةالمتعاقدةعمىإعبلمكبللراغبينفيالمناف
سةكىذابالنسبةلمنتتكفرفييالشركطالماليةكالتقنيةالمطمكبةفيدفترالشركط

بتاريخكتكقيتفتحاألظرفةحسبشكبللصفقة.2

كمايتمإعبلمالجميكر

كيشترطالمشرععمىالمصمحةالمتعاقدةأنتحر ارعبلنيا
بالمغةالعربيةكبمغةأجنبيةكاحدةكالغالبتككنالمغةالفرنسية،كينشراإلعبلنعمىاألقمفيجريدتينكطنيتينحسبال
مادة

65

منقانكنالصفقات،كزيادةعمىيذايجبأنينشراإلعبلنكجكبافيالنشرةالكطنيةالرسميةلممتعامبللعمكمي،3
كلكنالمسجمكاقعياأنيناكمصالحمتعاقدةتنشرىذىاإلعبلناتالتيتشكمدعكىممتعاقدفيجرائدالقراءلياتكزعفي
بعضاألحيانمحمياكليسعمىالمستكىالكطنيثميعادجمعيافياليكمالمكاليكىذاتصرفمقصكدمنطرفالمسؤك
لينعمىيذىالمصالحكالغرضكاضحيكتكجييعركضالتعاقدإلىجيةأكشخصمعينسمفاكىذاكجيمنأكجيجر

يمةمنحامتيازاتغيرمبررةالتيسبقكأنتطرقناإلييافيالباباألكؿ،الميمبالنسبةليؤالءالمخالفينممقانكناستكما
 1ػ المادة  ،45المرسكـ الرئاسي رقـ  ،236-10مرجع سابؽ.
2
- Cyrille Emery, Passer un marche public, « principes, procédures, contentieux », 1 édition,
encyclopédie demas, 2011, P25
 3ػ المرسكـ رقـ  ،116 -84المؤرخ في  12مايك  ،1984المتعمؽ بإنشاء النشرة الرسمية الخاصة بالصفقات العمكمية
التي يبرميا المتعامؿ العمكمي
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إلجراءاتإبرامالصفقةكىذابإرفاقاإلعبلنيينالسابقينفيممفالصفقة.كمادمنانتحدثعمىتكسيعالمشرعئلشيار
طمبالعركضإلىأسمكبالتراضيبعداالستشارةفإنيحسبالمادة  51منقانكنالصفقات15ػ 247ىناؾ 05
حاالتتمجأفييالمصمحةالمتعاقدةإلى التراضي بعد االستشارة.1
المبلحظأنالمشرعمميحددمدةنشر
العركضبمتركياسمطةتقديريةلئلدارةكىذامايمكنأنيتحكإللىسببمنأسبابالتضييقعمىمبدأالمنافسةكالمساكا
ةكمنثمةيصبحمدعاةلمشبيةكعدمالشفافية،ألنالمصمحةالمتعاقدةكاعمااللسمطتياالتقديريةيمكنياتقمي
صالمدةالمحددةلكضعالعركضكىذاخدمةلمتنافستحصمعمىامتيازاتغيرمبررة،كعمييكجبأنتككنيذىالمد
ةمحددةمنطرفالمشرعفيقانكنالصفقاتأكفيمراسيمتنفيذية
كيراعىفيتحديدىذىالمدةشكبللصفقةكحجمياكفققاعدةالضرركالض اررألنالمبلحظمنجيةأخرىأنبعضا
لمشرعينكمنيمالمشرعالمغربيحددتأجبلإلشيارب

10أياممنتاريخنشراإلشيار2كاذاتعمقاألمربصفقةتفاكضيةكالتيتقابمعندناالتراضيفإنالمدةالفاصمةبينتار
يخالتصريحبعدمجدكىالمسطرةكتاريخنشراإلعبلنعنالصفقةالتفاكضيةيجبأنبليقمعنكاحدكعشريف
)(21

يكما،3كيعابعمىيذىالمدةأنياقصيرةالتكفيئلعدادممفالترشحمممنافسةكبالتاليكماقمناسابقايجبأنتخضعي
ذىالنقطةلمدراسةالميدانيةمنطرفممارسيالصفقاتالعمكميةكيتمالتكافقعمىمدةمحددةتفصمبينتاريخاإلع
النعمىالصفقةكتاريخإجراءالمنافسةأك كضعاألظرفةلدىالمصمحةالمتعاقدة.
كفيكبلألحكالنقكألنتكسيعإجراءاإلشيا ارلىالتراضيبعداالستشارةىكمكسبكلكنيغيركافيإذيجبأنيك
سعأكث ارلىالتراضيالبسيط،ككذامكاكبةالتطكرالحاصمفيمجالكسائطاالتصالكىذاباستغبللياأكثربغرضإ
يصااللمعمكمةكعركضالتعاقدإلىأكبرعددممكنمنالمتنافسينكىذاماسكفنتناكليفيالعنكانالتالي.
 )2اعتمادوسائبللتواصبللحديثةفياإلشيار:
لتدعيمالشفافيةكإليصاالإلعبلنعنالمنافسةألكبرقدرممكنمنالمتنافسينانفتحالمشرعفيقانكنالص
فقاتالعمكميةكتفكيضاتالمرفقالعامعمىكسائبللتكنكلكجياالحديثةلمتكاصؿ
1

ػ راجع الفصؿ األكؿ أعبله.

2

ػ المادة  ،3/71المرسكـ رقـ  ،2.06.388الصادر في  05فبراير  ،2007يحدد شركط ك أشكاؿ إبراـ صفقات الدكلة

3

ػ المادة  ،72نفس المرسكـ.

ككذا بعض القكاعد المتعمقة بتدبيرىا ك مراقبتيا ،مرجع سابؽ.
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فجاءالفصبللسادسمنقانكنالصفقات

بعنكاف

15ػ247

"االتصالكتباداللمعمكماتبالطريقةاإللكتركنية".كعمييفإنتأسيسالبكابةاإللكتركنيةلمصفقاتالعمكميةالم
سيرةمنطرفك ازرةالماليةكالك ازرةالمكمفةبتكنكلكجيااإلعبلمكاالتصالحسبالمادة  203منقانكنالصفقات
كيبدكأنميذاالتحكألث اريجابيعمى

ىكاعبلنعنبدايةالتحكاللتدريجيمناإلدارةالكرقيةإلىاإلدارةاإللكتركنية

حرية الكصكؿ لمطمب العمكمي كحتى عمى مبدأالمنافسةكشفافيةاإلجراءات.
أ ـ أثرنشراإلعبلنعنالصفقةبطريقةإلكترونيةعمىمبدأحريةالوصولممطمباتالعمومية:
203

حسبالمادة

204

ك

01

الفقرة

األخير

يبدكأنالمشرعسايرتطكراحصمفيدكألخرىكعمىرأسيافرنساإالأننافيبدايةالطريقؤلنيذا

ذىببعيدافييذاالمجالفقانكنالصفقاتالعمكميةالفرنسيالصادربالمرسكمرقـ  201- 2001بتاريخ 07
مارس  2001المعدلكالمتممبالمرسكمرقـ  15-2004الصادربتاريخ  07جانفي 2004
تجاكزاألسمكبالتقميديإنصحالتعبيرإلبرامالصفقاتالعمكميةأيالمناقصةأك
إلىنظامالمزايدةاإللكتركنية

العركض

طمب

1

Les

enchères

électroniquesكماأصبحالحديثاآلنفيفرنساعنإزالةالطابعالماديمنظامالصفقاتالعمكميةكىذامنخبل
لمضمكنالمادة  56منقانكنالصفقاتالفرنسيالصادرسنة  2001حيث جاء المشرع بتكجو جديد
كقدكردمايمي"La dématérialisation des procédures de passation des :
marchés
"publicبمعنىالمشرعالفرنسينزعالطابعالماديمنظامالصفقاتالعمكميةليستبدلبالطابعاإللكتركنيأك

المرك ارلىالعقداإللكتركنيبداللعقدالكرقي،2كفييذاالسياقاستبدألسمكبالمناقصاتكالمزايداتبنظامالمزايدةا

إللكتركنية "" les enchères électroniquesكماأصدرالمشرعالمرسكمالتنفيذيرقـ
2001/846

18

المؤرخفي

سبتمبر

2001

يحددالقيمةالماليةلصفقاتالخدماتكالمكازمالتييسمحفييابالتعاقداإللكتركني.3كقدكردمثميذاالنيجعندناف
1

ػ ىبة سردكؾ  ،المناقصة العامة كطريقة لمتعاقد اإلدارم  ،مكتبة الكفاء القانكنية ،اإلسكندرية ،الطبعة  ، 1سنة ،2009

ص .106

2

ػ المرجع نفسو ،ص.106

- Krinc brisset et François maréchal et pierres-Henri Morand, la commande public par

3

enchère électronique inversée, revue économie public , n10- 2002, p103
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206التيممنجدليامثيبلفيقانكنالصفقاتالسابؽ،

يقانكنالصفقاتالعمكميةرقـ 15ػ  247فيالمادة

كعمييأصبحجائزافيالجزائركألكلمرةالحديثعنالم ازداإللكتركنيفيمايخصصفقاتالمكازمكتقديمالخدماتالعا
دية

1

كلكنيذااإلجراءاليبدككاضحالمعالممحدالساعةمادامالمشرعربطتنظيمالمزاداإللكتركنيبقرارمنالكزيرال
مكمفبالماليةالذيمميصد ارلىحدكتابةىذىاألسطر.
كعكداعمىبدأفإف
المجكءإلىاإلعبلمعمىالصفقةبالطرقاإللكتركنيةيسبقيتأسيسبكابةإلكتركنيةلمصفقاتالعمكميةتسيرمنطر
فالك ازرةالمكمفةبالماليةكالك ازرةالمكمفةبتكنكلكجيااإلعبلمكاالتصالبمكجبقرارك ازريمشترؾ،
كمانشي ارلىأناإلعبلناإللكتركنيممصفقةاليغنيعناإلعبلنفيالصحفالكطنيةإذيجبعمىالمصمحةالمتعاقدةأنت
عمنعناحتياجاتيافيالصحفالكطنيةكاالتعرضتإجراءاتالتعاقدلمبطبلنكىكنفسالتكجيالذيذىبإلييالشراح
حسبتكجيالمشرعالفرنسي.2

إنميذااألسمكبفياإلعبلنعنالصفقاتأث اريجابيعمى مبدأ حرية الكصكؿ لمطمب العمكمي
كمبدأالمنافسةككمكعمىالشفافيةبالخصكص،فاإلعبلنفيمكاقعالتكاصبللحديثةمنشأنيإيصااللطمبالعم
كميإلىأكبرقدرممكنمنالمتنافسينكيقضيبالتاليعمىالتكاطؤالذييمكنأنيحصمبينالمصمحةالمتعاقدةكأحدالمت
عاممينالذيتمنحميالصفقةبطريقةغيرمشركعةقببلإلعبلنعنيابحيثيككف

اإلعبلنفيأحدالصحؼ

شكمي

فائدة

مجرد

غيرالمقركءةأصبل

إجراء

ال

منو.كنشي ارلىأنيذاالتكاطؤبينالمصمحةالمتعاقدةكالمتعامبلالقتصاديالحاصمعمىامتيازاتغيرمبررةيشكم
جريمةمعاقبعمييابالمادة26منقانكنالكقايةمنالفسادكمكافحتو.3
ب

-

أثرتباداللمعموماتحواللصفقةالعموميةإلكترونيا

عمى

حريةالوصولممطمباتالعمومية:
يتمتباداللمعمكماتبينالمصمحةالمتعاقدةكالمتنافسينإلكتركنيابكاسطةالبكابةاإللكتركنيةلمصفقا
تالعمكمي ،يجبأننشي ارلىأنكبللكثائقكالمعمكماتقابمةلمتداكلبطريقةإلكتركنيةفقراءةالفقرة  03منالمادة
ػ

204منقانكنالصفقات15
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تدلعمىذلكؤلف

 1ػ راجع المادة  ، 206المرسكـ الرئاسي رقـ  ،247 -15مرجع سابؽ.
2
- Philippe Ruiz, La dématérialisation des procédure des marches public, diplôme des études
supérieures spécialisées, institut des études politiques de bordeaux,2003,P44
 3ػ راجع في ىذا الصدد جريمة منح امتيازات غير مبررة لمغير في الباب األكؿ.
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المشرعاعتبركمحاممكرقيقابمؤلنيككنمحمتكييفمعالطريقةاإللكتركنيةكقدسايرالمشرععندنافيذلكالمشرعا
لفرنسيكىذامانسجميفيالمادة  56مناألمر  15/2004الصادربتاريخ 15/01/2005

المتعمقبقانكنالصفقاتالعمكميةالفرنسي1.كىكنيجخالفيالمشرعالمغربيمثبلعندماجعمبعضالكثائقكليس

كمياقابمةلمتبادإللكتركنياحسبالمادة

منقانكنالصفقاتالمغربيالمرسكـ2.06.388

77

2كعمييفقطالترشحكالعركضيمكنأنترسئللكتركنيا.

كيبدكأنتكسيعنطاقالكثائقالمعنيةبعمميةالتكييفعمىالطريقةاإللكتركنيةحسبالمادة3/204منقانك
نالصفقات

السارم

يخدمأكثرمبدأ

حرية

الكصكؿ

العمكمي

لمطمب

كالشفافيةالذيسكفيتدعمأثناءالمنافسةكبعدىاكىكنيجسايرفييالمشرعالجزائرينظيرىالفرنسيعمىخبلفالم
شرعالمغربيالذيذىبإلىتحديدالكثائقالمعنيةبالتبادإللكتركنياعمىسبيبللحصر،كقدبرربعضالكتابيذاالني
جبضركرةالعممتدريجيافيعمميةالتحكإللىالتبادالإللكتركنيكىذامراعاةلمصعكباتالمسجمةفييذاالتحكلكلكأ
نحصرالكثائقالمعنيةبعمميةالتبادالإللكتركنيفيكثيقتينيتركنانقكألناألثراإليجابيعمىمبدأالشفافيةكفقماسبق
طرحييبقىمشكببالنقصاف

عمى

خبلؼ

تكسيع

ىذا

التحكؿ

إلى

كؿ

ممؼ

المنافسة،كاذاكانتيذىإيجابياتتباداللمعمكماتكالكثائقإلكتركنيا
فماىيالسمبياتالممكنتسجيميافييذااإلطار.
أكليذىالسمبياتييصعكبةالتأكدمنمعاممةالمصمحةالمتعاقدةلممتنافسينبالطريقةاإللكتركنيةعمىقدمالم
ساكاةمنحيثالتكاصممعيمإذقديجدأحدالمتنافسينغيرالمرغكبفييصعكباتأكتقصيراأثناءعمميةالتكاصمعم
مابأنااللتزامالكاقععمىالمصمحةالمتعاقدةىنايتحكلمنالتزامبتحقيقنتيجةإلىالتزامبتقديمكسيمة.3

عدمتحصؤلحدالمتنافسينعمى

-

كثائقممفطمبالعركضمثبلكاليممكحقاالطبلععمىأسبابإحجامالمصمحةالمتعاقدةعنالتكاصممعيكتمكيني
ممايريد،كىذاخبلفاالستعماإلجراءاتالمنافسةالكرقيةأينتككنكبللكثائقفيمتناكاللمتنافس.
1

 Décret n 2004/15 du 25/01/2005 portant code des marches public, disponible surـ
http//www minefl gouv Fr.
 2ػ المادة " 77يمكف كضع نظاـ االستشارة ك الرسالة الدكرية لبلستشارة كدفاتر التحميبلت كالكثائؽ كالمعمكمات اإلضافية
رىف إشارة المتنافسيف بطريقة إلكتركنية طبقا لمشركط المحددة بمقرر الكزير األكؿ ينشر في الجريدة الرسمية  ،إال إذا نص
إعبلف اإلشيار عمى خبلؼ ذلؾ ،يمكف كذلؾ إرساؿ الترشيحات كالعركض بطريقة الكتركنية إلى صاحب المشركع كذلؾ

طبقا لمشركط المحددة بمقرر الكزير األكؿ ينشر في الجريدة الرسمية".
Philippe Ruiz, op- cit, P33ـ
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3

ىناكصعكبةأخرىيمكنأنتسجمفيمايخصانتياءأجبلستبلمالعركضفعندمايتعمقاألمربإجراءاتالمنافسةال
كرقيةيمكنإثباتتاريخإرسااللعرضمنطرفأحدالمتنافسينعنطريقالختمكالتاريخالمكضكععمىالظرؼ،فيمي
ذااإلثباتيككنممكناإذاتعمقاألمرباإلرساالإللكتركنيخاصةإذاعممناأناالنترنتفيببلدناتشيدمنحينآلخرانق
طاعاقديطكلمماقديؤديإلىتأخركصكالإلرسالمنأحدالمتنافسينفيالكقتالمحدد
كقدكجدليذااإلشكالحبلفيفرنساحيثتماالعتمادعمىتاريخأكإلرساإللكتركنيكىذابعدتجزئةالممفإلىدفعتينأك
أكثركحتىكلكتأخراإلرساالإللكتركنيممدفعةالثانيةفالمتنافسيعتبرمحترمالؤلجؿ إذا كاف اإلرساؿ

األكؿ في األجؿ.1
-

كمنحيثسريةالمعمكماتكالكثائقالمرسمةإلكتركنيافإنالمصمحةالمتعاقدةتككنمسؤكلةعنيذىالحمايةضما
نالمشفافيةإذاتعمقاألمربمنافسةعاديةفالعركضترسمفيظرفمغمقكاليفتحفياألصئلالبحضكرصاحبو،أماإ
ذاكانإرسالممفالترشحبطريقإلكتركنيفإنالتساؤلمطركححكلمنيككنمسؤكالعنسريةمعمكماتككثائقالمتنافس
كىذاإلىغايةصدكرالنصكصالتطبيقية.
كعميينسجمفيفرنساحسبالمادة  56منقانكنالصفقاتالعمكميةالصادربتاريخ 07مارس
2001
المعدلكالمتمميمكنمممصمحةالمتعاقدةأنتطمبمنالمترشحينتحصينممفاتيماإللكتركنيةالمرسمةإلييابتدابي
تجعمفتحعركضيممتكقؼ

رحمائية

عمىتدخميـ 2.أماالمشرعالمغربيفجعممسؤكليةحمايةعركضالمترشحينالمرسمةإلكتركنياعمىعاتقالمتناف
سكىذاحسبالمادة 71البند  03منقانكنالصفقاتالعمكميةالصادربالمرسكمالمؤرخفي  05فبراير
2007كعميييمجأالمترشحكنإلىأسمكبالتشفير.
كعمىكمحالنقكألنإنشاءالبكابةاإللكتركنيةلمصفقاتالعمكميةالمنصكصعمييافيالمادة 203
منقانكنالصفقات

1

- Décret N 2000/692, de 30/04/2002, relatif a la dématérialisation des procédures de
passation des marches public, disponible sur http//www minefl gouv Fr.
2
Philippe Ruiz, op- cit, P43ـ
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السارم1لتككنميدانالنشراإلعبلناتعنالصفقاتالعمكميةإلكتركنياككذاتباداللمعمكماتحكاللصفقةبينالمتنا
فسكالمصمحةالمتعاقدةمنشأنييدعمالشفافيةكلكندرجةىذاالدعمبليككنإالبرفعكبللعراقيمكاإلشكاالتالت
يقدتعترضيذىالطريقةفيالتكاصمكفييذاعمينااالنتظا ارلىغايةصدكرق اررالكزيرالمكمفبالماليةالذيأحالعميي
قانكنالصفقاتالعمكمية باعتبارىالمنظمممعمميةبرمتيا.
بعددراسةالمبادئالتيتقكمعميياالصفقاتالعمكميةمنزاكيةتكريسياكتفعيمياحتىتصبححصنامنيعا
يحكلبينتمبيةالمصمحةالمتعاقدةلطمباتياعنطريقمكظفيياكبينكقكعيمفيالخطرالجزائيالمحدقبيـ
نعرضآلياتأخرىيمكنتكريسيافينفسالسياقمتحقيقنفسالنتيجةأيتجنبالخطرالجزائيكىذىاآللياتمنصكصعمي
ىافيقانكنالصفقاتالعمكميةكفيقانكنمكافحةالفسادكالكقايةمنيتتعمقبالمكظفكالتكظيففيالقطاعالعاـ،
حيثيخضعمشركطمدركسةكصارمةبغرضسدالطريقأمامالفاسدينكمنعيممناقتحاماإلدارة كمصمحة
متعاقدة.

المبحثالثاني:التدابيرالوقائيةفيالوظيفةالعمومية
ألنالمكظفيكالمشرفعمىتحضيرالصفقةالعمكميةكابرامياكتنفيذىافيالكاقعكىكالمعنياألكلبالخط
رالجزائيفييذااإلطارعمدالمشرعإلىإحاطتيبجممةمنالتدابيرالكقائيةبغرضتجنبالكقكعفييذاالخطرالمحد
قبيكبالمتعاقدمعو،معالتأكيدأنالكاقعالذيسايرىالمشرعكحتىاالتفاقياتالدكليةذاتالصمةىكأنالمكظفأصب
حعنصرمؤثرافيإنتاجالفسادداخبلإلدارةكالمصمحةالمتعاقدةبكجيعاـ،كليذاالسبباىتمالمشرعبيذاالجا
ا
نبمنخبلؿ

(أكال)إخضاعالتكظيففيالقطاعالعاممقكاعدصارمةكشفافة

(ثانيا)تكريسإجراءالتصريحبالممتمكات.
المطمباألول:إخضاعالتوظيففيالقطاعالعاممقواعدصارمةوشفافة
لمكقاية مف الفساد في القطاع العاـ بكجو عاـ كفي مجاؿ الصفقات العمكمية الذم يعد
أحد بؤر الفساد عمد المشرع إلى فرض قكاعد صارمة لمتكظيؼ في ىذا القطاع ،فقد كرد في
1ػ المرسكـ الرئاسي رقـ  15ػ  247أكؿ قانكف منظـ لمصفقات العمكمية تناكؿ ىذه البكابة االلكتركنية نقبل عف المشرع
الفرنسي كبعض المشرعيف العرب منيـ قانكف الصفقات المغربي الذم تناكؿ نفس اآللية في المرسكـ رقـ ،2.06.388

الصادر في  05فبراير  2007تحت تسمية "بكابة صفقات الدكلة" في الفصؿ الخامس منو المادة  76ك .77
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الباب الثاني مف القانكف المتعمؽ بالكقاية مف الفساد كمكافحتو رقـ  01-06تحت عنكاف

"التدابير الكقائية في القطاع العاـ" 1مجمكعة مف القكاعد نصت عمييا المادة  03منو،
كتكممة ليذه القكاعد نص المشرع في المادة  07عمى خمقنة الكظيفة العمكمية كىذا بتشجيع
النزاىة كاألمانة كركح المسؤكلية مف خبلؿ إعداد مدكنة سمكؾ يمتزـ بيا المكظؼ كجكبا،
كمف جية أخرل فرض المشرع عمى المكظفيف العمكمييف إمضاء التصريح بالممتمكات،
كحتى يصبغ عمى ىذا اإلجراء طابع اإللزاـ كالجدية جعؿ عدـ التصريح أك التصريح الكاذب
بالممتمكات جريمة معاقب عمييا بالمادة  36مف نفس القانكف.
الفرع األول :قواعد تحكم الوظيفة في القطاع العام وتخميق سموك الموظف وقاية
من الخطر الجزائي

أدرؾ ا لمشرع أف الفساد في القطاع العاـ ال يرجع فقط إلى المتعامميف مع القطاع بؿ

مف أسبابو الرئيسية المكظؼ نفسو الذم أصبح يتحايؿ كيماطؿ حتى يدفع بالمتعامؿ معو
إلى سمكؾ طرؽ فاسدة لقضاء مصالحو ،كفي مجاؿ الصفقات العمكمية يتقمب المتعامؿ معو
بيف يدم المكظؼ المسؤكؿ عمى ا لصفقات ابتداء مف مرحمة إعداد كتحضير الصفقة إلى
مرحمة اإلبراـ إلى مرحمة التنفيذ كبالتالي كاف لزاما االىتماـ بالمكظؼ مف حيث تكظيفو كمف
حيث مساره الميني كمف حيث ضبط أخبلقو المينية.
كنظ ار لعكلمة االقتصاد كالتجارة كتداخؿ مصالح الدكؿ كادراكيا لمدكر المحكرم
لممكظؼ كتأثيره في تفاقـ ظاىرة الفساد عمى العمكـ كفي مجاؿ الصفقات العمكمية عمى
الخصكص تكسعت دائرة االىتماـ بو بحيث أصبح مطمب المنظمات الدكلية العامة
كالمتخصصة ،كلقد أكدت اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد عمى ىذا االتجاه في المادة
"" 07تسعى كؿ دكلة طرؼ حيثما اقتضى األمر ككفقا لممبادئ األساسية لنظاميا القانكني
إلى اعتماد كترسيخ كتدعيـ نظـ لتكظيؼ المستخدميف المدنييف كغيرىـ مف المكظفيف
العمكمييف غير المنتخبيف عند االقتضاء كاستخداميـ كترقيتيـ كاحالتيـ عمى التقاعد تتسـ
بأنيا :تقكـ عمى مبادئ الكفاءة كالشفافية كالمعايير المكضكعية مثؿ الجدارة كاإلنصاؼ

كاألىمية ،2"...كبعد انضماـ الجزائر ليذه المعاىدة ثـ إصدار قانكف الكقاية مف الفساد
 -1القانكف رقـ  ،01-06مرجع سابؽ.
2

ػ اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد ،المصادؽ عمييا مف طرؼ الجزائر بالمرسكـ رقـ  ،128 -04مرجع سابؽ.
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كمكافحتو رقـ  01-06أدرج المشرع المادة  03منو حيث تبنى الكثير مف المبادئ كقكاعد
التكظيؼ المبينة في المعاىدة كىذا كما يمي:
أوال :المبادئ الضابطة لعممية التوظيف
فضبل عمى اىتماـ اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد بيذا الجانب تناكؿ دستكر
الجزائر سنة  1996المعدؿ سنة  2016بالمساكاة بيف جميع المكظفيف في تقمد المياـ
كالكظائؼ في الدكلة أك اإلدارة كفؽ شركط يحددىا القانكف كبالتالي ال مجاؿ لمتكظيؼ عف
طريؽ المحاباة كالكساطة التي خربت اإلدارة كجعمت الكظيفة في يد غير األكفاء كالفاسديف
كىذا كما ينعكس بالسمب عمى أداء ىؤالء كعمى فعالية اإلدارة بعد بابا مفتكحا لتسرب الفساد
لدكاليب اإلدارة بكؿ أشكاليا فيصبح كالء المكظؼ لمف كظفو بصفة مخالفة لمقانكف بدؿ كالءه

لكظيفتو كلئلدارة التي يعمؿ بيا.1

كما نظـ القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمية رقـ  203-06شركط التكظيؼ

تحت عنكاف الفصؿ األكؿ مف الباب الرابع تحت عنكاف "التكظيؼ" حيث كرد في المادة 74
منو أف مبدأ المساكاة في االلتحاؽ بالكظائؼ العمكمية يحكـ كؿ اإلدارات العمكمية مع فتح
المجاؿ إلدراج شركط أخرل مراعاة لخصكصية بعض األسبلؾ حسب المادة  77مف نفس
القانكف .كيبدك أف الشركط المحددة في المادة  75يغمب عمييا الطابع اإلدارم إف صح
التعبير بخبلؼ الشرط األخير المتعمؽ بالمؤىبلت الشخصية المطمكبة لبللتحاؽ بالكظيفة
باعتباره شرط شخصي ذاتي مكمؿ لمشرط السابؽ المتمثؿ في مبدأ المساكاة في التكظيؼ.
ثانيا:الطرق المناسبة لمتوظيف والتكوين في مناصب تكون أكثر عرضة لمفساد
كاضح أف ىذه القاعدة مزدكجة شقيا األكؿ يتضمف طرؽ التكظيؼ في مناصب ليا
عبلقة بالجكانب المالية التي تستيكم الفاسديف كشقيا الثاني يتعمؽ بالتككيف المستمر ليؤالء
المكظفيف كالشقيف يمثبلف بعد ذلؾ كسيمة لمكقاية مف الفساد كخاصة في مجاؿ الصفقات
العمكمية التي تتميز بميزتيف،األكلى ككنيا تنطكم عمى جكانب تقنية كعممية تستدعي
تخصص المكظفيف العامميف في ىذا المجاؿ ،كالميزة الثانية حجـ األمكاؿ المتداكلة كىذا
 -1كماؿ ديسكقي ،سيككلكجيا اإلدارة العامة كأخبلقيات الخدمة المدنية ،مطبعة اإلشعاع الفنية ،اإلسكندرية ،2000 ،ص
.49

 -2األمر رقـ  ،03-06مرجع سابؽ.
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يغرم المكظؼ كالمتعامؿ معو عمى السكاء،مما يستدعي األخذ بكؿ األسباب الرامية إلى
الكقاية مف الفساد كعمى الخصكص الحرص عند التكظيؼ في ىذه المناصب كفؽ شركط
صارمة كبطرؽ خاصة.
القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمية رقـ  03-06باعتباره الشريعة العامة
لمكظيفة العمكمية حدد طرؽ التكظيؼ بكجو عاـ في المادة  80منو كما يمي :المسابقة عمى
أساس االختبارات ،المسابقة عمى أساس الشيادات بالنسبة لبعض أسبلؾ المكظفيف ،الفحص
الميني التكظيؼ المباشر مف بيف المترشحيف الذيف تابعكا تككينا متخصصا منصكصا عميو

في القكانيف األساسية لدل مؤسسات التككيف المؤىمة.1

المبلحظ عمى ىذه الطرؽ في التكظيؼ أنيا عامة تخص كؿ اإلدارات العمكمية
كبالتالي عمى اإلدارة أف تختار عند التكظيؼ في مناصب حساسة معرضة لمخطر الجزائي
كخاصة في مجاؿ الصفقات العمكمية الطريؽ أك الطرؽ المبلئمة التي تحقؽ اليدؼ المنشكد
كىك الكقاية مف الفساد ،كتبدك الطريقة األخيرة في التكظيؼ حسب المادة  80المذككرة
المتعمقة بالتكظيؼ المباشر لمترشحيف تابعك تككينا متخصصا تستجيب نظريا ليذه المعايير
كيمكف أف تحقؽ اليدؼ المنشكد كلكف سطكة الماؿ كاغراءاتو يمكف أف تعيؽ ىذا اليدؼ.
أما الشؽ الثاني م ف القاعدة فيتعمؽ بتككيف مكظفيف مؤىميف لتكلي مناصب في
مؤسساتيـ العمكمية أكثر عرضة لمفساد ،كبالتالي يمكف القكؿ أف اإلدارة ال تكتفي فقط
بتكظيؼ ىؤالء كفؽ مؤىبلتيـ العممية كشياداتيـ الجامعية كغيرىا بؿ يمكف قبؿ ترسيميـ
إخضاعيـ لتككيف متخصص.
يمكف أيضا لئلدارة أف تشترط بعض الشركط المتعمقة بمؤىبلت معينة في المترشحيف
لمكظيفة أم باإلضافة إلى الشركط العامة في التكظيؼ المذككرة في المادة  75مف األمر رقـ
 03-06يمكف لئلدارة أف تشترط شركطا خاصة تتبلءـ كالكظيفة محؿ مسابقة التكظيؼ
كىذا جائز بالنظر إلى المادة  77مف األمر رقـ .203-06

يجب أف نشير إلى أف القاعدة محؿ الدراسة مرتبطة كما يبدك كمف خبلؿ المادة 03
مف القانكف رقـ  01-06بالفساد ،كمعمكـ أف الصفقات العمكمية تنطكم عمى خطر جزائي
 -1راجع المادة  80مف األمر رقـ  ،03-05مرجع سابؽ.

 -2راجع المادة  75ك ،77مف األمر رقـ  ،03-06مرجع سابؽ.
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بالغ باعتبارىا أحد بؤر الفساد كما أف ىذه القاعدة تكرس أيضا المادة  07مف اتفاقية األمـ
المتحدة لمكا فحة الفساد كالتي جاءت كما يمي "...إجراءات مناسبة الختبار كتدريب أفراد
لتكلي المناصب العمكمية التي تعتبر عرضة لمفساد بصفة خاصة.1"...

ثالثا :أجر مبلئما وتعويضات تغني الموظف عن الوقوع في الفساد
كردت ىذه القاعدة في المادة  03مف القانكف رقـ  01-06في سياؽ الكقاية مف
الفساد كبالتالي يبدك أف إصبلح نظاـ األجكر مف شأنيا تحسيف الكضع المالي لممكظؼ
كخاصة في الكظائؼ التي تككف أكثر عرضة لمفساد ألف نص المادة  03خاص يتعمؽ
بالكقاية مف الفساد كمكافحتو ،كعميو بالرغـ مف عدـ النص في الفقرة  03عمى ىذا القيد إال
أف سياؽ المادة يكحي إلى ذلؾ.
كاضح أيضا أف ىذه القاعدة جاءت استجابة التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد
حيث كرد في المادة  07ما يمي "تسعى كؿ دكلة طرؼ حيثما اقتضى األمر ككفقا لممبادئ
األساسية لنظاميا القانكني إلى اعتماد كترسيخ كتدعيـ نظـ لتكظيؼ المستخدميف تتسـ بأنيا
تشجع ع مى تقديـ أجكر كافية ككضع جداكؿ أجكر منصفة مع مراعاة مستكل النمك
االقتصادم لمدكلة الطرؼ المعنية" .2كتبعا لذلؾ أصدرت الجزائر عدة مراسيـ في سياؽ
إصبلح نظاـ األجكر كالرفع منيا في كؿ القطاعات سكاء كاف ليا عبلقة بالفساد أـ

ال،3المؤكد أف الكظائؼ المعنية بعممية إصبلح األجكر حسب المادة  03مف القانكف رقـ
 01-06ككذا االتفاقية المذككرة مسيا ىذا اإلصبلح كلكف ىذه الزيادات في األجكر
 -1اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد ،المصادؽ عمييا مف طرؼ الجزائر بالمرسكـ رقـ  ،128 -04مرجع سابؽ.
 -2راجع اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد ،المصادؽ عمييا مف طرؼ الجزائر ،مرجع سابؽ،

 -3مرسكـ رئاسي رقـ  ،304-07مؤرخ  29سبتمبر ،2007يحدد الشبكة االستداللية لشبكات المكظفيف كنظاـ دفع
ركاتبيـ ،ج ر ،عدد  ،61الصادر بتاريخ  30سبتمبر .2007
مرسكـ رئاسي رقـ  ،305-07مؤرخ في  29سبتمبر ،2007يعدؿ المرسكـ التنفيذم رقـ  228-90المؤرخ في  25يكليك
 ، 1990يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبؽ عمى المكظفيف كاألعكاف العمكمييف الذيف يمارسكف كظائؼ عميا في الدكلة،

ج ر،عدد  ،61صادر في  30سبتمبر .2007
مرسكـ رئاسي رقـ  ،306-07مؤرخ في  29سبتمبر ،2007يحدد النظاـ التعكيضي لممكظفيف كاألعكاف العمكمييف الذيف
يمارسكف كظائؼ عميا في الدكلة ،ج ر ،عدد  ،61صادر بتاريخ  30سبتمبر.2007

مرسكـ رئاسي رقـ  ،307-07مؤرخ في  29سبتمبر  ،2007يحدد كيفيات منح الزيادة االستداللية لشاغمي المناصب العميا
في المؤسسات كاإلدارات العمكمية ،ج ر ،عدد  ،61صادر بتاريخ  30سبتمبر .2007
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كالعبلكات ذىب مفعكليا نظ ار لمتضخـ المسجؿ كالمشاكؿ التي يعرفيا االقتصاد الكطني،
كبغض النظر عمى مدل فعالية ىذه القاعدة في التقميص مف الفساد فإف تجسيد القاعدة في
حد ذاتيا لـ يعد حقيقة في الكاقع.
رابعا :إخضاع الموظفين المعنيين بخطر الفساد لبرامج تعميمية وتكوينية متخصصة
ىي رابع قاعدة منصكص عمييا في المادة  03القانكف رقـ  01-06كعمى خبلؼ
القاعدة الثالثة السابؽ دراستيا أشار المشرع في القاعدة محؿ الدراسة بما يكحي إلى أف
الكظائؼ المعنية بالتككيف المستمر كالمتخصص ىي تمؾ المعرضة أكثر مف غيرىا لخطر
الفساد كرفع كعي المكظؼ العمكمي بمخاطر الفساد كيدؼ مف ىذه القاعدة يمر حتما عمى
التككيف المستمر كالمتخصص.

يقابؿ ىذا النص المادة  104مف القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمية1رقـ -06

 03كلكف ىذه المادة تمثؿ القاعدة العامة في التككيف المستمر إذا تعمؽ بكؿ المكظفيف
العمكمييف في كؿ القطاعات عمى خبلؼ المادة  03مف القانكف رقـ  01-06الخاصة فقط
بالكظائؼ المعرضة لخطر الفساد.
ككما أشرنا عند دراسة القكاعد السابقة فإف ىذه القاعدة أيضا مستنبطة مف اتفاقية
األمـ المتحدة لمكافحة الفساد حيث كرد في المادة  07منيا ما يشير إلى ذلؾ"...تدريب أفراد

لتكلي المناصب العمكمية التي تعتبر عرضة لمفساد بصفة خاصة ،2"...كما دمنا بصدد

دراسة خطر الفساد في الصفقات العمكمية فإف المرسكـ الرئاسي رقـ  247-15اعتنى بيذه
القاعدة بشكؿ الفت حيث أدرج الباب الثالث تحت عنكاف "التككيف في الصفقات العمكمية
كتفكيضات المرفؽ العاـ" في المادة  211منو ضركرة تككيف المكظفيف المعنييف بتحضير
كابراـ كتنفيذ كمراقبة الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفؽ العاـ تككينا مؤىبل في المجاؿ،
كعميو نتساءؿ ىؿ كركد المادة  211بصيغة اإللزاـ "يجب أف" يعني أنو مف تاريخ صدكر
قانكف الصفقات الجديد أصبح التككيف المتخصص لممكظفيف ضركرم كاجبارم لتكلي المياـ
المذككرة المتعمقة بتحضير كابراـ كتنفيذ كمراقبة الصفقات العمكمية ،أما المادة  212مف

 -1راجع المادة  104ك 105مف األمر رقـ  ،03-06مرجع سابؽ.

 -2راجع المادة  07مف اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد ،المصادؽ عمييا مف طرؼ الجزائر ،مرجع سابؽ.
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نفس القانكف فتتعمؽ بالتككيف المستمر ليؤالء المكظفيف كيبدكا أف المادة حددت نفس المياـ
المذككرة في المادة  211المعنية بالتككيف المتخصص.
المبلحظ أيضا أنو كألكؿ مرة يحدد المشرع الجية المعنية باإلشراؼ عمى عممية
التككيف المستمر حيث نصت المادة  212عمى أف الييئة المستخدمة تضمف عمى نفقتيا
كبتنسيؽ منيا مع جيات مككنة دكرات تككيف كتحسيف المستكل كتجديد المعارؼ باالتصاؿ
مع سمطة ضبط الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفؽ العاـ المستحدث بالمادة  213مف
نفس األمر كالتي نصت بدكرىا عمى المبادرة ببرنامج تككيف كترقيتو في مجاؿ الصفقات
العمكمية كىذا عند تحديد صبلحيات سمطة الضبط ىذه.
قراءة المادة  212مع المادة  213يكحي إلى أف التككيف المستمر في الصفقات
العمكمية إلزامي بالنسبة لمييئة المستخدمة كلسمطة الضبط كلكنو ال يرقي إلى اعتباره شرطا
لتكلي المياـ المعنية بالتككيف حسب المادة  211المذككرة كبالتالي نتساءؿ حكؿ مدل إلتزاـ
الييئة المستخدمة كسمطة الضبط بعممية التككيف المستمر لممكظفيف المعنييف بالخطر
الجزائي في الصفقات العمكمية فاألمر لـ يعد اختيارم بؿ يتعمؽ بقاعدة مكرسة كآلية لمكقاية

مف الفساد حسب القانكف رقـ  01-06المستنبطة مف اتفاقية دكلية صادقت عمييا الدكلة.1

يب دك أف ىذه القاعدة ميمة جدا بالمقارنة مع القكاعد السابقة ألف الكاقع يدؿ عمى أف
مكظفيف متابعيف جزائيا في جرائـ الصفقات العمكمية ارتكبكا أخطاء عند إبراـ الصفقة
العمكمية شكمت الركف المادم لجريمة معاقب عمييا بسبب محدكدية معارفيـ كتككينيـ في
مجاؿ الصفقات العمكمي ة ،كبالتالي يمكف القكؿ أف التككيف المحدكد لممكظؼ في ىذا المجاؿ
الحساس يشكؿ خط ار إجرائيا محدقا بالمكظؼ كىذا ما يفسر اعتناء اتفاقية األمـ المتحدة
بمكافحة الفساد ككذا قانكف مكافحة الفساد رقـ  01-06بقاعدة التككيف المتخصص كالتككيف
المستمر لممكظؼ العمكمي المعرض أكثر مف غيره لمفساد.
ما يبلحظ أيضا أف المادة  03محؿ الدراسة حصرت قاعدة التككيف المتخصص في
المكظفيف العمكمييف دكف غيرىـ مع العمـ أنو بالنسبة لممجالس المنتخبة كالبمدية تحديدا يمكف
 -1ما يمكف مبلحظتو ميدانيا أف كثي ار مف الممتقيات كاألياـ الدراسية المنظمة مف طرؼ جامعات في كؿ القطر الكطني

يحضرىا غالبا مكظفيف في إدارة معنية بقانكف الصفقات العمكمية كلكف ال يمكف الجزـ ىؿ ىؤالء المكظفيف معنييف فعبل

بتحضير كابراـ كتنفيذ كمراقبة الصفقات العمكمية.
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أف يمارس ميمة تحضير كابراـ كتنفيذ كمراقبة الصفقات العمكمية نكاب منتخبكف كليس
مكظفيف كبالتالي كاف لزاما تكسيع ىذه القاعدة الميمة إلى المنتخبيف في المجالس المحمية
البمدية.
بعد دراسة القكاعد األربعة المذككرة في المادة  03مف القانكف  01-06كرغـ أىميتيا
ككسيمة لمكقاية مف الفساد إال أنيا تبقى قاصرة كمحدكدة كالسبب ىك سطكة الماؿ الفاسد
كاغ راءاتو أماـ مكظؼ محتاج كقد يككف ضعيؼ التككيف في مجاؿ عممو ،كنظ ار لذلؾ عمؿ
المشرع عمى تكممة ىذه القكاعد بالنص في المادة  07مف نفس القانكف عمى إخضاع
المكظؼ إلى مدكنة سمكؾ تضبط عممو في المصمحة التي يعمؿ بيا.
الفرع الثاني :خمقنة الوظيفة العمومية
تكممة لمقكاعد الضابطة لممسار الميني لممكظؼ الشاغؿ لكظيفة معرضة أكثر مف
غيرىا لمفساد نص المشرع في المادة  07مف القانكف رقـ  01-06عمى ضركرة إعداد
مدكنات كقكاعد سمكؾ تحدد اإلطار الذم يضمف األداء السميـ كالنزيو كالمبلـ لمكظيفة

العمكمية كحتى العيدة االنتخابية 1بيدؼ تشجيع النزاىة كاألمانة كركح المسؤكلية ،كالمبلحظ
عمى ىذه المادة ما يمي:
ـ المبلحظة األولى :لـ يبيف المشرع مضمكف ىذه المدكنة إف كانت كاحدة مكحدة لكؿ
المكظفيف أـ ىي مدكنات لكؿ إدارة مدكنة خاصة بيا كليذا يمكف المجكء إلى الفقو لتحديد
معنى كمضمكف مدكنة السمكؾ ،حيث عرؼ البعض مضمكنيا كما يمي "مدكنات السمكؾ
تعني اعتماد معايير ألخبلقيات كسمككيات العمؿ في إطار المؤسسات العامة كالييئات
المنتخبة ،تحدد لممكظفيف القيـ الكاجب مراعاتيا أثناء أداء مياميـ كفي عبلقاتيـ بالجميكر
إذ ترتبط ىذه المدكنة بنظاـ الخدمة كتتميز عف النصكص القانكنية بأنيا التزاـ أخبلقي حيث

يككف الضمير أداة رقابية فعالة" ،2كعميو يمكف القكؿ أف كؿ إدارة كبالتنسيؽ مع مكظفييا
ككذا الشريؾ االجتماعي تقكـ بإعداد مدكنة تضبط سمكؾ المكظؼ أك المنتخب تحدد حقكقو
تجاه إدارتو كتجاه الغير كتحدد كاجباتو تجاه الطرفيف أيضا ،كىي تشبو في ىذا القانكف
الداخمي لمينة حرة مثؿ مينة المحاماة حيث إلى جانب القانكف المنظمة لممينة يكجد القانكف
 -1راجع المادة  ،07القانكف رقـ  ،01-06مرجع سابؽ.

 -2نادية تياب ،نقبل عف مصمح عبير ،النزاىة كالشفافية كالمسائمة في مكاجية الفساد ،مرجع سابؽ.
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الداخمي لمينة المحاماة الذم يضبط أخبلقات المينة كيؼ يتعامؿ المحامي مع النقابة كمع
الزمبلء كمع القاضي كمع الزبكف كأم إخبلؿ بيذه األخبلقيات يعرض المحامي لممسائمة
التأديبية ،كفي مجاؿ الكقاية مف الفساد في الصفقات العمكمية كغيرىا مف المجاالت يمكف
القكؿ أف مدكنة السمكؾ يمكف أف تتضمف ما يمي:

 كضكح األنظمة كاإلجراءات داخؿ اإلدارة.1 -االلتزاـ بالتبميغ عف أم ممارسات غير مشركعة كفقا لقانكف مكافحة الفساد ميما

كاف منصب ىذا الشخص.
 كاجب التحفظ الذم يجب أف يتصؼ بو المكظؼ خاصة داخؿ الييئة التي يعمؿبيا كىذا بمنع تمقي اليدايا كالمكافئات مباشرة مف الغير كخاصة إذا تعمؽ األمر بأشخاص
تتعامؿ معيـ ىذه الييئة.
 إلتزاـ المكظؼ بتحمؿ المسؤكلية التأديبية كالجزائية في حالة ثبكت الخطأ خاصةالمشار إليو في المدكنة بغض النظر عف كؿ خطأ يرتب المسؤكلية التأديبية أك الجزائية.مع
اإلشارة إلى أف ىذه المدكنات ال تخص فقط المكظؼ بالمفيكـ الضيؽ بؿ تمتد حتى إلى
المنتخب في المجالس المحمية أم المجمس الشعبي البمدم كالمجمس الشعبي الكالئي كحتى
المجمس الشعبي الكطني كىذا كاضح مف خبلؿ نص المادة  07مف قانكف مكافحة الفساد.

2

المبلحظة الثانية :كسع المشرع آلية المدكنات إلى خارج المؤسسات اإلدارية
كالمنتخبة إلى المؤسسات العمكمية االقتصادية مع العمـ أف ىذه المؤسسات ال تخضع دائما
إلى قانكف الصفقات.
المطمب الثاني :التصريح بالممتمكات
آلية أخرل جاء بيا قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو رقـ  01-06بالمادة  04ك05
ك 06منو ككذا المراسيـ المرتبطة بو ،كيندرج التصريح بالممتمكات في إطار مبدأ الشفافية
المكرس في قانكف الرقابة مف الفساد كمكافحتو كفي قانكف الصفقات العمكمية ما دمنا بصدد
دراسة آليات الكقاية مف الخطر الجزائي في الصفقات العمكمية كما يندرج أيضا في إطار
 -1ثياب نادية ،مرجع سابؽ ،ص .27
2

ػ المادة  ،07القانكف رقـ  ،01 -06مرجع سابؽ.
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تخميؽ الكظيفة العمكمية كالميمة االنتخابية ما داـ التصريح بالممتمكات ييدؼ الى تجسيد
النزاىة كاألمانة المككمة لممكظؼ أك المنتخب كحتى المسؤكؿ السامي في الدكلة .كلدراسة
التصريح بالممتمكات نقتفي آثار المشرع كبالتالي نتناكؿ(أكال) المعنييف بالتصريح( ،ثانيا)
محتكل التصريح ككيفية التصريح.
الفرع األول :المعنيون بالتصريح بالممتمكات ومحتواه وكيفيات تقديمو
في سياؽ تسميط الضكء عمى المعنييف بالخطر الجزائي في الصفقات العمكمية تحديدا
كفي إطار البحث عف سبؿ تجنب ىذا الخطر المحدؽ نتناكؿ المعنييف بالتصريح بممتمكاتيـ
كمحتكل التصريح ككيفية تقديمو ،يجب التأكيد أف ىذا اإلجراء ال تككف لو أم فائدة إذا لـ
يقترف بعقكبات صارمة في حالة اإلخبلؿ بو سكاء في حالة تقديمو بصفة مخالفة لمحقيقة أك
في حالة عدـ تقديمو أصبل.
أوال :المعنيون بالتصريح بممتمكاتيم
ألف ىذا اإلجراء كقائي نص عميو المشرع في قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو،
كحدد المعنييف بو حسب المادة  04ك 06كبالتالي يككف ممزما بإمضاء تصريح بممتمكاتو مف
يشغؿ المناصب أك الكظائؼ التالية:
)1المسؤولين السامين في الدولة :رئيس الجميكرية ،أعضاء البرلماف بغرفتيو بما

فييـ رئيس كؿ منيما ،رئيس المجمس الدستكرم كأعضائو ،رئيس الحككمة 1كأعضائيا أم

كؿ الكزراء ميما كانت درجتيـ كزير دكلة أك كزير أك كزير منتدب ،رئيس مجمس المحاسبة،
محافظ بنؾ الجزائر ،السفراء ،القناصمة ،كالكالة.

2

 )2الموظفون السامون غير المذكورين أعبله :يدخؿ تحت ىذه الطائفة المكظفكف
في رئاسة الجميكرية ،كفي مقر الك ازرة األكلى كالك ازرة ،كاألمانة العامة لمحككمة ،ككؿ كظيفة

 -1المبلحظ أنو بعد تعديؿ الدستكر الصادر بالقانكف رقـ  01-16بتاريخ  6مارس  2016كنظ ار إلعادة تنظيـ سمطات
الدكلة كما ترتب عمى ذلؾ لـ يعد الدستكرم يعرؼ رئيس الحككمة بؿ الكزير األكؿ كىذا كاضح في المادة  91المحدد لمياـ

رئيس الجميكرية.

2

ػ المادة  ،06القانكف رقـ  ،01-06مرجع سابؽ.
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مكصكفة بالسامية ميما كانت المؤسسة العمكمية أك الييئة العمكمية اإلدارية التي يتبعيا ىذا
المكظؼ.

1

)3القضاة :حسب صياغة الفقرة  03المادة  06مف القانكف رقـ  01-06التي جاءت
بصيغة العمكـ فإف القاضي سكاء كاف مف قضاة الحكـ أك النيابة العامة كسكاء مف قضاة
القضاء العادم أك اإلدارم معني بيذا التصريح.

2

 )4الموظفون العاديون :نقكؿ كذلؾ رغـ أف قانكف الكظيفة العمكمية ال يعرؼ ىذه
التسمية كىذا فقط لتمييزىـ عف المكظفيف الساميف ،ما يمكف مبلحظتو كاف عمى المشرع أف
ال يفرض التزاـ التصريح بالممتمكات عمى كؿ المكظفيف العادييف بؿ فقط عمى الكظائؼ التي
تككف أكثر عرضة لمفساد ما داـ اليدؼ مف ىذه اآللية الكقاية مف الفساد كبيذا ينسجـ نص
المادة  04مع المادة  03مف القانكف رقـ  01-06السابؽ دراستيا.

3

 )5المنتخبون عمى مستوى المجالس المحمية :حسب المادة  06القانكف رقـ -06
 01ىـ أعضاء المجمس الشعبي البمدم بما فييـ رئيسو ،كأعضاء المجمس الشعبي الكالئي
بما فييـ رئيسو ،كيككف ىذا التصريح محؿ إعبلف بمقر البمدية أك الكالية التي يمارس بيا
ىذا المنتخب إنابتو خبلؿ شير مف التصريح،كيبلحظ أف المشرع لـ يحدد مدة النشر في
لكحة اإلعبلنات الخاصة بالبمدية أك الكالية إذ يمكف أف يبقى ىذا اإلعبلف لمدة يكـ كاحد ثـ
ينزع دكف أف يطمع ع ميو احد كىذا ما يجعمو دكف فائدة عمى عكس التصريح الذم بنشر في
الجريدة الرسمية.
ثانيا :محتوى التصريح بالممتمكات:
حسب المادة  05مف القانكف رقـ  01-06يتضمف التصريح بالممتمكات جردا
لؤلمبلؾ العقارية كالمنقكلة التي يحكزىا المكتتب سكاء كاف مكظفا ساميا أك مكظفا عاديا أك
منتخبا سكاء يحكزكنيا بصفة شخصية أك يحكزىا أكالده القصر ما داـ ىك المسؤكؿ عنيـ

1

ػ المرسكـ الرئاسي رقـ  ،415 -06المؤرخ في  ،2006/11/22يحدد كيفيات التصريح بالممتمكات بالنسبة لممكظفيف

العمكمييف غيرالمنصكص عمييـ في المادة  06مف القانكف رقـ  ،01 -06ج ر ،عدد  ،74الصادر بتاريخ
.2006/11/22

2
3

ػ المادة  ،3/06القانكف رقـ  ،01 -06مرجع سابؽ.

ػ راجع المادة  ،20القانكف رقـ  ،01 -06مرجع سابؽ.
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كعف ذمتيـ المالية حتى كلك كانت ىذه الممكية عمى الشيكع ،كسكاء كانت ىذه األمبلؾ في
الجزائر أك في الخارج.
المبلحظة األولى :المشرع استعمؿ عبارة "يحكزكنيا" كمعمكـ أف ىناؾ فرؽ بيف
الممكية كالحيازة كبالتالي كحتى ينسجـ النص مع "التصريح بالممتمكات" يجب استبداؿ عبارة
حيازة بالممكية كما يمي "يممكيا المكتتب".
المبلحظة الثانية :أحاؿ المشرع في الفقرة األخيرة مف المادة  05محؿ الدراسة عمى
التنظيـ فيما يخص نمكذج ىذا التصريح كفي ىذا صدر المرسكـ الرئاسي رقـ 414-06

المحدد لنمكذج التصريح بالممتمكات 1كحسب المادة  03منو يقدـ التصريح في نسختيف كفقا
لمنمكذج المحدد كيتـ تكقيعو مف طرؼ المصرح كالمكدع لديو كيحتفظ ىذا األخير بنسخة
كيسمـ النسخة الثانية لممصرح ،كحسب المادة  05أيضا فإف المكظؼ أك المنتخب يصرح
بكؿ ما يممؾ سكاء تعمؽ األمر بعقار أك منقكؿ كيدخؿ تحت بند المنقكؿ الحساب البريدم أك

البنكي سكاء بالعممة الكطنية أك األجنبية 2،كسكاء كانت ىذه األمبلؾ في الكطف أك خارجو
كسكاء كانت ممكيتيا فردية أك عمى الشيكع مع تكسيع حكـ ىذه المادة إلى الممتمكات
المسجمة ب اسـ أكالد المصرح القصر.كما يعاب عمى أحكاـ التصريح بالممتمكات حسب
القانكف رقـ  01 -06نقطتيف ميمتيف:
أ ـ إف أحكاـ المادة  05لـ تشمؿ األمبلؾ المسجمة باسـ زكجة المصرح كأبنائو

البالغيف كاذا كاف المشرع استند في ىذا الحكـ عمى قاعدة الذمة المالية المستقمة لكؿ مف

الزكجيف كحتى األبناء البالغيف فإف الكاقع يؤكد أف كثي ار مف المتحايميف يمجؤكف إلى تسجيؿ
أمبلكيـ أك لنقؿ تيريب األمكاؿ الناتجة عف الفساد بتسجيميا باسـ الزكجة أك األبناء البالغيف
أك القصر بصفة صكرية مع بقاء ممكيتيا األصمية أك الحقيقية ليـ كىذه حقيقة مؤكدة لكف
القانكف قاصر عمى الكصكؿ إلى ىؤالء كفؽ الصياغة الحالية لنص المادة  ،05كبالتالي
أصبح لزاما عمى المشرع تكسيع نطاؽ ىذه المادة كمف ثمة محتكل التصريح بالممتمكات إلى
 -1مرسكـ رئاسي رقـ  414-06مؤرخ في  22نكفمبر  ،2006يحدد نمكذج التصريح بالممتمكات ،ج ر ،عدد  ،74صادر
بتاريخ .2006/11/22
2

ػ مازاؿ السر المين ي الذم يحكـ المؤسسات المالية كخاصة البنكؾ يعكد محاكلة التأكد مف صحة التصريح بالممتمكات

كفي ىذا اإلطار ،كبالتالي مف الضركرم العمؿ عمى إيجاد بدائؿ ليذا اإلشكاؿ كتكممة ذلؾ بتشديد العقكبة المسمطة عمى
كؿ مف يثبت في حقو تصريح كاذب بممتمكاتو المكدعة في بنؾ في الخارج.
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األمبلؾ المسجمة باسـ الزكجة كاألبناء البالغيف إذا كاف تاريخ اكتساب الممكية الحقا لتاريخ
تقمد المصرح لكظيفتو.

1

ب ـ إلعطاء ىذا التصريح مصداقية أكثر كاف لزاما عمى المشرع إخضاعو لتحقيؽ
إدارم الحؽ ،حيث تتكفؿ إما الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو أك الديكاف المركزم
لقمع الفساد بالتحقيؽ في مدل صحة محتكل التصريح كما إذا كاف المصرح قد أغفؿ
التصريح بشي ء يممكو ذك قيمة سكاء كاف عقا ار أك منقكال في الكطف أك خارجو ،كيككف ىذا
التحقيؽ اإلدارم إلزامي تقكـ بو الييئة أك الديكاف مباشرة بعد إيداع التصريح سكاء لدل كؿ
منيما أك لدل الرئيس األكؿ لمحكمة العميا كيتكج ىذا التحقيؽ إما بالمصادقة عمى صحة
التصريح أك إحالة الم صرح عمى العدالة في حالة التصريح الكاذب أك المخالؼ لمحقيقة كىذا
الحكـ منصكص عميو في المادة  36مف القانكف رقـ  01-06حيث يعاقب القانكف كؿ مف
يمتنع عمدا عف التصريح بممتمكاتو أك يقكـ بتصريح غير كامؿ أك غير صحيح أك خاطئ

أك أدلى عمدا بمبلحظات خاطئة.2

إف سككت القانكف عمى كيفية التحرم حكؿ ىذه التصاريح يجعمنا نعتقد أف األمر
محككـ باألحكاـ العامة في القانكف حيث تقكـ النيابة لسبب ما بالتحرم كتحريؾ الدعكل
العمكمية لتطبيؽ المادة  36مف قانكف الفساد كلكف الكاقع يؤكد أنو لـ يحدث كأف قامت
النيابة بيذا اإلجراء نظ ار لعدة اعتبارات مف بينيا الكظيفة التي يشغميا المصرح كىذا يدعـ
االقتراح السابؽ المتمثؿ في منح اختصاص التحقيؽ اإلدارم في التصاريح بالممكية لمييئة
الكطنية لمكقاية مف الفساد أك الديكاف المركزم لقمع الفساد مع جعمو إجراء إلزامي.
ثالثا :كيفيات التصريح بالممتمكات:
حددت المادة  04ك 06مف القانكف رقـ  01-06كيفيات التصريح بالممتمكات مف
حيث الكقت الذم يقدـ فيو ىذا التصريح ،حسب المادة  04ىناؾ ثبلثة حاالت أك مراحؿ
يكقع فييا المكظؼ أك المنتخب تصريحا بممتمكاتو ،كيبدك أف ىذه الحاالت تنطبؽ عمى كؿ
مكظؼ أك منتخب ميما كانت كظيفتو أك المجمس المنتخب الذم يتبعو كما يمي:
 )1التصريح األول:
1

ػ يككف ىذا عند تجديد التصريح حسب المادة  ،04القانكف رقـ  ،01 -06مرجع سابؽ.

 -2راجع المادة  36مف القانكف رقـ  ،01-06مرجع سابؽ.
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يقدـ المكظؼ أك المنتخب التصريح األكؿ بممتمكاتو خبلؿ الشير الذم يعقب تاريخ

تنصيبو في الكظيفة أك بداية عيدتو االنتخابية 1،كيبدك أف المشرع لـ يكفؽ عندما عمـ ىذا
اإلجراء عمى كؿ المكظفيف فبل يعقؿ بؿ ال جدكل مف أف يصرح المكظؼ البسيط بممتمكاتو
ألنو قد ال يجد أصبل ما يصرح بو لعدـ امتبلكو أم شيء باسمو كقد يككف ما يممكو زىيد
ببل قيمة مما يجعؿ التصاريح تتياطؿ عمى الجية المصرح لدييا مف جية كمف جية أخرل
يجعؿ ىذه التصاريح ببل قيمة أك فعالية كلف تتمكف الجية المصرح لدييا مف دراسة كؿ ىذه
التصاريح كمف شأف ىذا التعميـ إفراغ ىذه اآللية التي كضعت لمكقاية مف الفساد مف
محتكاىا كمف فعاليتيا ،كاف األجدر عمى المشرع أف يصنؼ الكظائؼ المعنية بيذا اإلجراء
سكاء بككنيا كظائؼ سامية أك ليا عبلقة بالماؿ العاـ أك تككف معرضة أكثر مف غيرىا مف
الكظائؼ إلى خطر الفساد كما ىك عميو الحاؿ في مجاؿ الصفقات العمكمية ،أما بالنسبة
لممنتخب فإف المشرع حسف فعؿ عندما عمـ اإلجراء عمى كؿ المنتخبيف سكاء في المجالس
المحمية أك المجمس الشعبي الكطني أك مجمس األمة في الثمثيف المنتخبيف.
كالتساؤؿ المطركح ىك ما مصير المكظؼ أك المنتخب الذم ال يصرح بممتمكاتو بعد
فكات ميعاد الشير المنصكص عميو في المادة  04ىؿ يتابع جزائيا مباشرة أـ كيؼ يتـ
التعامؿ معو .المادة  04لـ تقدـ لنا أم إجابة صريحة في ىذا الباب كلكف قراءة المادة 36
مف نفس القانكف تتركنا نقؼ عمى إجراء يسبؽ أم متابعة األمر يتعمؽ بتذكير المكظؼ أك
المنتخب الممتنع عف تقديـ تصريح بممتمكاتو كبعد مضي شيريف مف تذكيره بالطرؽ القانكنية
كبقاء ىذا التذكير دكف رد يمكف متابعة ىذا المكظؼ أك المنتخب بأحكاـ المادة  36التي
تثير عدة تساؤالت عند قراءتيا

ما ىي الجية التي تقكـ بتذكير الممتنع عف التصريح مع

العمـ أف ىناؾ جيتيف يتـ التصريح أماميا الرئيس األكؿ لممحكمة العميا كالييئة الكطنية
لمكقاية مف الفساد كمكافحتو ،كفي حالة عدـ الرد عمى التذكير ىؿ يحكؿ ىذا التذكير عمى
النيابة مباشرة أـ عف طريؽ كزير العدؿ مع العمـ أنو يمكف أف يشغؿ المكظؼ المعني منصبا
نكعيا أك يككف منتخبا متمتع بالحصانة البرلمانية كاف عمى المشرع كإلعطاء مصداقية
كفعالية ليذا اإلجراء أف ينص عمى كؿ ىذه التفاصيؿ.

إف ىذا الغمكض الذم يكتنؼ

سكاء المادة  04التي فرضت اإلجراء عمى كؿ المكظفيف ككذا سككت المادة  36عمى
1

ػ حسب المادة  ،04المرجع نفسو.
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اإلجراءات البلحقة لمتذكير يجعمنا نميؿ إلى أف المشرع أراد مف كراء فرض التصريح
بالممتمكات االنسجاـ مع اتفاقية األمـ المتحدة لمكقاية مف الفساد بكاسطة إجراء شكمي أكثر
منو مكضكعي ،فيكفي لتمييع إجراء معيف إحاطتو بالكثير مف الغمكض كحتى التناقض.

1

 )2تجديد التصريح:
يجدد المكظؼ أك المنتخب تصريحو بعد كؿ زيادة معتبرة في ذمتو المالية حسب
المادة  04مف القانكف رقـ  06ػ .01المبلحظ عمى ىذا اإلجراء أف المشرع لـ يحدد بدقة
متى يتـ تجديد التصريح فعبارة "زيادة معتبرة" ليست بالقاعدة ألف ما يمكف اعتباره معتب ار لدل
شخص قد ال يكصؼ كذلؾ عند شخص آخر ،كما أف المادة لـ تبيف كيؼ يتـ تجديد
التصريح فعبارة "بنفس الكيفيات التي تـ بيا التصريح األكؿ" قد يفيـ منيا إجراءات التصريح
دكف التقيد بشرط المدة المحدد بشير ألف بداية حساب مدة شير يككف مف تاريخ التنصيب
أك بداية العيدة كال يمكف أف نقكؿ أف بداية حساب الشير يككف مف تاريخ ممكية الشيء
المصرح بو ألف فرؽ شاسع بيف الحالتيف ،كمف جية أخرل ىؿ المكظؼ أك المنتخب الممتنع
عف تجديد تصريحو يخضع بالضركرة ألحكاـ المادة  36مف نفس القانكف رقـ ،01-06
صياغة ىذه األخيرة ال يكحي بذلؾ فيبدك أنيا تتعمؽ فقط بالتصريح األكؿ.
مرة أخرل نقكؿ أف غمكض يكتنؼ ىذا اإلجراء التجديدم ،كيمكف أف نفيـ ىذا في
سياؽ تمييع ىذا اإلجراء كافراغو مف أم فعالية تذكر لمكقاية مف الفساد.
 )3التصريح النيائي:
نص المشرع في المادة  04فقرة أخيرة قانكف 01-06عمى التصريح بالممتمكات عند

نياية العيدة االنتخابية أك عند انتياء الخدمة 2كما يبلحظ أف المشرع لـ يقيد ىذا التصريح
بمدة كما ىك عميو الحاؿ في التصريح األكؿ الذم يككف خبلؿ شير ،كما أف المشرع لـ يبيف
المغزل مف ىذا التصريح النيائي صراحة كلكف المؤكد أف الغرض منو ىك الكقكؼ عمى
الزيادة التي طرأت عمى الذمة المالية لممصرح بعد انتياء عيدتو أك كظيفتو أما اإلجراءات
1

ػ نقكؿ كذلؾ ألف المسار الذم يمر بو أ م قانكف خاصة إذا كاف تشريعي مف ك ازرة العدؿ مثبل كما فييا مف خبراء

متخصصيف في المجاؿ القانكني كالتشريعي الى األمانة العامة لمحككمة كما فييا مف خبراء متخصصيف في دراسة كصياغة
القكانيف الى مجمس الدكلة كما فيو مف خبراء كقضاة متخصصيف الى البرلماف بغرفتيو ،كرغـ ذلؾ يمر ىذا القانكف كغيره

بتناقضاتو كنقائصو المذككرة كغير المذككرة.

 -2المادة  ،4/04القانكف رقـ  ،01-06مرجع سابؽ.
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المتخذة بعد تقديمو فيي غير كاضحة ،كاذا كاف األمر كذلؾ فإف عدـ النص عمى مدة يجب
عمى المكظؼ المنتيية خدمتو أك المنتخب المنتيية عيدتو أف يقدـ خبلليا تصريحو النيائي
بممتمكاتو يفقد ىذا التصريح الفعالية المرجكة منو مع العمـ أنو يتكج التصريحيف السابقيف
كيفترض أف يككف كسيمة فعالة لمكقاية مف الفساد ،فغالبا ما نرل أف ىذا المكظؼ أك
المنتخب ينيي مساره الكظيفي أك عيدتو بتضخـ كاضح في ذمتو المالية كالكؿ يتساءؿ مف
أيف لو ىذا ،التحقيؽ اإلدارم في تصريحو النيائي كفيؿ برفع المبس عنو كعف ذمتو المالية
كىذا أنفع لو إذا كاف مف أصحاب األيادم النظيفة كلمماؿ العاـ إذا كاف غير ذلؾ.
الفرع الثاني :الجية المصرح أماميا
حسب المادة  06مف القانكف رقـ  01-06نميز بيف ىيئتيف يقدـ أماميا التصريح
بالممتمكات كىي الرئيس األكؿ لممحكمة العميا كالييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو.
يستمـ الرئيس األكؿ لممحكمة العميا التصريح مباشرة مف المعني باألمر أما الييئة الكطنية
لمكقاية مف الفساد كمكافحتو فإنيا تستمـ التصريح مف المصرح مباشرة أك عف طريؽ السمطة
السممية لممكظؼ.
أوال :التصريح أمام المحكمة العميا مباشرة
يصرح كؿ مف رئيس الجميكرية ،أعضاء البرلماف ،رئيس المجمس الدستكرم

كأعضائو رئيس الحككمة –الكزير األكؿ1-كأعضاء الحككمة ،رئيس مجمس المحاسبة،
محافظ بنؾ الجزائر السفراء ،القناصمة ،الكالة ،القضاة ،أماـ الرئيس األكؿ لممحكمة العميا
خبلؿ الشيريف المكالييف لتاريخ االنتخاب أك التعييف ،كبنشر محتكل التصريح في الجريدة
الرسمية خبلؿ شيريف مف تسمـ المياـ بالنسبة لممكظفيف الساميف كمف تاريخ انتخاب أعضاء
البرلماف.

2

يبلحظ أف ىذه التصاريح تككف بصفة مباشرة أماـ رئيس المحكمة العميا دكف المركر
عمى أم ىيئة أخرل ككف ىذه المناصب تكصؼ بالسامية ،أما بالنسبة لرئيس المحكمة العميا
بصفتو قاض فإف المادة المذككرة لـ تكضح كيؼ كأماـ مف يمضي التصريح بممتمكاتو كيبدك
 -1بعد تعديؿ دستكر  1996بالقانكف رقـ  01-16بتاريخ  6مارس  2016تـ استبداؿ تسمية رئيس الحككمة بالكزير
األكؿ تبعا لتقميص ميامو كىذا كاضح في المادة  91منو.

2

ػ المادة  ،1/6القانكف رقـ  ،01 -06مرجع سابؽ.
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غريبا أف يصرح أماـ ن فسو كعميو كاف بإمكاف أف ينص المشرع عمى تصريح ىذا األخير
بممتمكاتو أماـ الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو.
ثانيا :التصريح أمام الييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو
يفرؽ المشرع بيف فئتيف مف المصرحيف ىناؾ مف يصرح مباشرة أماـ الييئة كىـ
المذككركف في المادة  2/6مف القانكف رقـ  01-06رؤساء كأعضاء المجالس الشعبية
المحمية المنتخبة أم المجمس الشعبي الكالئي كرئيسو كالمجمس الشعبي البمدم كرئيسو ،كفئة
أخرل ىـ المكظفكف غير المذككركف في الفقرة  01المادة  06مف القانكف  01-06كىؤالء
يصرحكف أماـ السمطة الكصية خبلؿ أجؿ شير مف تاريخ التنصيب ثـ تقكـ السمطة الكصية
بإيداع ىذه التصاريح أماـ الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو مقابؿ كصؿ خبلؿ

"آجاؿ معقكلة" حسب المرسكـ الرئاسي رقـ .1415-06

لـ يحدد المشرع بدقة أجؿ إيداع ىذه التصاريح لدل الييئة فعبارة آجاؿ معقكلة غير
دقيقة ،كمف جية أخرل يبدك أف الفئة التي تصرح أماـ الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد
كمكافحتو ىي المعنية أكثر مف غيرىا بالخطر الجزائي في الصفقات العمكمية كبالفساد
بصفة عامة ،كاف مف األجدر تنظيـ آلية التصريح بالممتمكات بأكثر دقة ككضكح ككاف مف
األجدر أيضا النص بكضكح عمى إخضاع ىذه التصاريح كما قمنا سابقا إلى تحقيؽ إدارم
أكلي إجبارم تقكـ بو الييئة لمتأكد مف صحة التصريح األكلى ،ككذلؾ األمر بالنسبة لتجديد
التصريح كالتصريح النيائي كالنص بصفة إلزامية عمى إحالة كؿ مف خالؼ أحكاـ المادة 36
مف القانكف رقـ  01-06عمى النيابة العامة التي تحرؾ الدعكل العمكمية كتحيؿ بدكرىا
المخالؼ عمى القضاء2حتى نجعؿ مف التصريح بالممتمكات آلية حقيقية كفعالة لمكقاية مف

الفساد كمكافحتو.
كفي غياب ىذه األحكاـ يمكف القكؿ مرة أخرل أف التصريح بالممتمكات أضحى إجراء
شكمي فقط بؿ إنو قد يتحكؿ إلى كسيمة لبلبتزاز كالتأثير عمى المكظؼ النزيو كالمنتخب
 -1المرسكـ الرئاسي رقـ  415-06المؤرخ في  22نكفمبر  ،2006المحدد كيفيات التصريح بالممتمكات بالنسبة لممكظفيف
العمكمييف غير المنصكص عمييـ في المادة  ،6ج ر ،عدد  74صادر بتاريخ 2006/11/22

 -2نشير إلى أف المادة  36مف القانكف رقـ  01-06تعاقب كؿ مكظؼ عمكمي لـ يمتزـ بالتصريح بممتمكاتو أك قدـ
تصريحا كاذبا بممتمكاتو بالحبس مف ستة ( )06أشير إلى خمس ( )05سنكات كبغرامة مف 50.000دج إلى

500.000دج كبالتالي اعتبر المشرع ىذه الجريمة جنحة في صكرتيف األكلى سمبية كالثانية إيجابية.
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المسؤكؿ كمما ىدد مصالح الفاسديف أك رفض السير في مخطط ىؤالء بعدـ منحيـ صفقة أك
عدـ التأشير عمى صفقة أك التستر عمى تنفيذ الصفقة المخالؼ لدفتر الشركط كىذا أخطر
مرحمة يمكف أف يصؿ إلييا الفساد في مجاؿ الصفقات العمكمية تحديدا.

266

الفصل الثاني

الرقابة المالية عمى الصفقات العمومية
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الفصل الثاني :الرقابة المالية عمى الصفقات العمومية
بعد الرقابة الداخمية عمى الصفقة العمكمية تخضع ىذه األخيرة لرقابة ذات طابع مالي
تمارسيا ىيئات تدقؽ في كؿ الجكانب المالية بصفة عامة كتمؾ المتعمقة بمنح التأشيرة ككنيا
رقابة إلزامية كاال كانت إجراءات إبراـ الصفقة العمكمية باطمة ،كتفعيؿ ىذه الرقابة مف شأنو
تجنيب الفاعميف في المجاؿ خط ار جزائيا محدقا ،كفي ىذا اإلطار يمكف لييئة الرقابة ذات
الطابع المالي اكتشاؼ مخالف ة ذات طابع جزائي إف لـ يتـ التراجع عنيا في الكقت المناسب،
كما يمكف أف تككف ىذه المخالفات غير مقصكدة كبالتالي تداركيا في الكقت المناسب يجنب
المكظؼ العمكمي كحتى المتعاقد معو خطر المتابعة الجزائية.
يمكف أف نفرؽ في ىذا اإلطار بيف رقابة مالية قبمية يمارسيا مكظفكف داخؿ اإلدارة
أك الييئة نفسيا أك مكظفكف مستقمكف عف ىذه اإلدارة ،كرقابة بعدية تمارسيا جية ذات طابع
قضائي ىي مجمس المحاسبة ،كرقابة أخرل تمارسيا ىيئة غير قضائية ىي المفتشية العامة
لممالية كتستكمؿ ىذه الرقابة برقابة يمكف كصفيا بالتكميمية تمارسيا الييئة الكطنية لمكقاية
مف الفساد ك الديكاف المركزم لقمع الفساد ،كعميو نناقش ىذا النكع مف الرقابة في جزئييف،
(أكال) تفعيؿ الرقابة المالية القبمية عمى الصفقات العمكمية( ،ثانيا) تفعيؿ كؿ مف الرقابة
المالية البعدية كالرقابة المالية ذات الطابع االستشارم كالقضائي.
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المبحث األول :تفعيل الرقابة المالية القبمية عمى الصفقات العمومية لتجنب الخطر
الجزائي

تكصؼ ىذه الرقابة بأنيا رقابة مسبقة ذات طابع كقائي ألف القائـ بيا يتأكد مف كجكد

االعتمادات المالية لتنفيذ الصفقة ككفايتيا كمطابقة ىذه الصفقة مع القكاعد القانكنية ذات

الطابع المالي أك التي ليا عبلقة بالنفقات العمكمية1،كندرسيا في ىذا المقاـ مف قبيؿ آلية
مقترحة لتجنب الخطر الجزائي في الصفقات العمكمية ألف اكتشاؼ خركقات لمقانكف عمى
ىذا المستكل كاف كانت ذات طابع جزائي أم معاقب عمييا جزائيا قد يمكف المكظؼ مف
تجنب المتابعة الجزائية إف ىك صحح ىذه اإلختبلالت في الكقت المناسب قبؿ كصكؿ
الممؼ الى النيابة نقكؿ كذلؾ عمى األقؿ متكسميف حسف نية المكظؼ كالمتعاقد معو ،كيتكلى
ىذه الرقابة عمى الصفقات العمكمية اآلمر بالصرؼ (أكال) كالمراقب المالي (ثانيا) كالمحاسب
العمكمي (ثالثا).
المطمب األول :الرقابة المالية لآلمر بالصرف
اآلمر بالصرؼ ىك مدير أك مسير الييئة اإلدارية أك اإلدارة العمكمية ال ينتمي إلى
سمؾ متخصص أك مستقؿ بؿ ىك ذلؾ المسؤكؿ عمى اإلدارة العمكمية المتمتع بصبلحيات
إدارية كصبلحيات أخرل ذات طابع مالي فأصبح آم ار بالصرؼ في إدارتو ىذا بصفة عامة،
كلكف قد ال يعترؼ المشرع لممدير أك لمسير اإلدارة العمكمية بصفة اآلمر بالصرؼ حيث
يككؿ ىذه الميمة لشخص آخر2.المشرع عرؼ اآلمر بالصرؼ حسب الكظائؼ التي يقكـ

بيا كىذا بالقانكف رقـ  21-90كلكف الفقو حاكؿ تعريفو بصفة عامة فيعرفو البعض كما يمي
"كؿ شخص مؤىؿ إلثبات ديف أك حؽ لييئة عمكمية كتصفيتو كاألمر بتحصيمو كانشاء ديف

عمى ىذه الييئة كتصفيتو كاألمر بدفعو".3

 -1نادية تياب ،المرجع السابؽ ،ص .160

 -2محمد مسعي ،المحاسبة العمكمية ،دار اليدل لمطباعة كالنشر ،عيف مميمة ،الجزائر ،2003 ،ص .28

 -3القانكف رقـ  ،21-90المؤرخ في  15أكت  ،1990المتعمؽ بالمحاسبة العمكمية ،ج ر ،عدد  ،35لسنة .1990
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كبصنؼ القانكف اآلمر بالصرؼ إلى أصناؼ ثبلثة عمى األقؿ أما بالنسبة لميامو
الرقابية المالية عمى الصفقات العمكمية التي ىي محكر دراستنا فقد أجمميا قانكف الصفقات
العمكمية في اإلمضاء عمى الصفقة كمنح التأشيرة حتى تدخؿ حيز النفاذ.
الفرع األول :تصنيف اآلمرين بالصرف
ال نناقش ىذا التصنيؼ في حد ذاتو ييمنا اختصاص كؿ صنؼ بالرقابة المالية
القبمية عمى الصفقات العمكمية كحسب المادة  25مف القانكف رقـ  21-90فيـ كما

يمي"يككف اآلمركف بالصرؼ إما ابتدائييف كاما آمريف بالصرؼ ثانكييف" 1يضاؼ إلييـ اآلمر
بالصرؼ الكحيد حسب قانكف الكالية.
أوال :اآلمر بالصرف االبتدائي أو الرئيسي

حسب القانكف رقـ  21-90يعبر عمييـ باآلمريف بالصرؼ االبتدائييف 2كحسب

المرسكـ التنفيذم رقـ  313-91المتعمؽ بإجراءات المحاسبة العمكمية 3يعبر عمييـ باآلمريف
بالصرؼ الرئيسييف أك االبتدائييف كعميو نقكؿ أف المشرع لـ يستقر عمى تسمية كاحدة ليذا
الصنؼ مف اآلمريف بالصرؼ ،أما فيما يخص تعريؼ اآلمر بالصرؼ االبتدائي فإف قانكف
المحاسبة العمكمية رقـ  21-90حددت ىؤالء عمى سبيؿ الحصر ،كيفيـ مف ىذا أف اآلمر
بالصرؼ االبتدائي أك الرئيسي ىك كؿ مكظؼ تخصص لو مباشرة االعتمادات المالية
المرخص بيا في الميزانية حسب المادة  26منو 4كىـ:

 المسؤكلكف المكمفكف بالتسيير المالي لممجمس الدستكرم كالمجمس الشعبي الكطنيكمجمس األمة كمجمس المحاسبة.
 الكالة عندما يتصرفكف لحساب كالياتيـ. رؤساء المجالس الشعبية البمدية. مسؤكلك المؤسسات العمكمية ذات الطابع اإلدارم. المسؤكلكف عمى مصالح الدكلة المستفيدة مف ميزانية ممحقة.1
2

ػ المادة  ،25القانكف رقـ  ،21-90المرجع السابؽ.
ػ المادة  ،27المرجع نفسو.

3

ػ المرسكـ التنفيذم رقـ  ،313 -91المؤرخ في  ،1991/09/07المتعمؽ بإجراءات المحاسبة العمكمية التي يمسكيا

4

ػ المادة  ،26القانكف رقـ  ،21 -90مرجع سابؽ.

اآلمركف بالصرؼ كالمحاسبكف العمكميكف ككيفياتيا كمحتكاىا ،ج ر ،عدد  ،43لسنة .1991
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 كؿ مسؤكؿ يمنح لو القانكف صبلحية اآلمر بالصرؼ حسب قانكف المحاسبةالعمكمية.
ثانيا :اآلمر بالصرف الثانوي
ىك كؿ مف يفكض لو اآلمر بالصرؼ الرئيسي اعتمادات يتكلى صرفيا ،كحسب
قانكف المحاسبة العمكمية رقـ  21-90اآلمريف بالصرؼ الثانكييف ىـ رؤساء مصالح غير
الممركزة لمدكلة عمى مستكل الكاليات 1كتعييف مسؤكؿ عف المصمحة غير الممركزة يتبعو
تفكيض صبلحيات األمر بصرؼ االعتمادات المفكضة مف اآلمر بالصرؼ الرئيسي إلى
اآلمر بالصرؼ الثانكم إذا كاف ىذا التفكيض ضركرم ،كعميو نقكؿ أف صبلحيات اآلمر
بالصرؼ الثانكم ىي تفكيض سمطات عف اآلمر بالصرؼ الرئيسي إلى آمر بالصرؼ
الثانكم عمى المستكل المحمي عندما تستدعي الضركرة ىذا التفكيض كال يككف لشخص
المسؤكؿ المحمي بؿ بصفتو مسؤكال في كظيفة نص عمييا القانكف كتبعا لذلؾ يمارس

المفكض كؿ سمطات الرقابة عمى المفكض لو.2
ثمثا :اآلمر بالصرف الوحيد

يعترؼ المشرع بيذه الصفة لمكالي بصفتو ممثبل لمحككمة كليس بصفتو ممثبل لمكالية
التي يرأسيا ألنو في ىذه الحالة الثانية يككف آم ار بالصرؼ رئيسي ،كعميو عندما يككف الكالي
مكمفا بتسيير ميزانية الدكلة الخاصة بكؿ قطاع عمى مستكل كاليتو يكصؼ باآلمر بالصرؼ
الكحيد كيبدك ىذا مف خبلؿ المادة  121مف قانكف الكالية رقـ  07-12كما يمي "الكالي ىك
اآلمر بصرؼ ميزانية الدكلة لمتجييز المخصصة لو بالنسبة لكؿ البرامج المقررة لصالح تنمية

الكالية".3

الفرع الثاني :دور اآلمر بالصرف في الرقابة عمى الصفقات العمومية

حددت المادة  06مف قانكف الصفقات رقـ  247-15األشخاص المعنكية المعنية
بقانكف الصفقات العمكمية كحددت المادة  04مف نفس القانكف األشخاص المسؤكليف عف

 -1راجع المادة  ،27القانكف رقـ  ،21-90مرجع سابؽ.
 -2محمد مسعي ،مرجع سابؽ ،ص ص.29-28 ،

 -3القانكف رقـ  ،07-12المؤرخ في 21فبراير ،2012المتعمؽ بالكالية ،ج ر ،عدد  ،12صادر بتاريخ .2012/02/29
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التأشير عمى الصفقة العمكمية كالذيف يشترط القانكف مكافقتيـ حتى تصبح الصفقة نافذة
كنيائية ،كقد تـ تحديدىـ عمى سبيؿ الحصر كما يمي:
 يؤشر كيكافؽ الكزير عمى الصفقات التي تبرميا ك ازرتو بصفتيا ممثمة لمدكلة. يؤشر كيكافؽ الكالي عمى الصفقات التي تبرميا الكالية التي يترأسيا. يؤشر كيكافؽ رئيس المجمس الشعبي البمدم عمى الصفقات التي تبرميا البمدية. يؤشر كيكافؽ مسؤكؿ الييئة العمكمية أك مدير المؤسسة العمكمية عمى الصفقاتالتي تبرميا المؤسسات العمكمية ذات الطابع اإلدارم.
 يؤشر كيكافؽ المدير العاـ عمى الصفقات التي تبرميا مؤسستو العمكمية الخاضعةلمتشريع الذم يحكـ النشاط التجارم عندما تكمؼ بإنجاز عممية ممكلة كميا أك جزئيا بمساىمة

مؤقتة أك نيائية مف الدكلة أك مف الجماعات اإلقميمية.1

إف مكافقة األشخاص المذككريف في المادة  04مف المرسكـ  247-15عمى
الصفقات العمكمية المبرمة عمى مستكل الييئات التي يرأسكنيا يككف بطبيعة الحاؿ بعد
دراستيا مف كؿ النكاحي كالسيما مف الناحية المالية باعتبارىـ آمريف بالصرؼ ،يمكف اعتبار
ىذه الرقابة المالية مرحمة ثانية مف الرقابة بعد الرقابة الداخمية التي تقكـ بيا لجاف الصفقات
العمكمية .كتحديد األشخاص المعنييف بالتأشير عمى الصفقات العمكمية ىك في الحقيقة مف
قبؿ تحديد المسؤكؿ عف الصفقة كبالتالي المسؤكؿ عمى تحمؿ الخطر الجزائي في حالة إبراـ
صفقة بصفة مخالفة لقانكف مكافحة الفساد رقـ  01-06بحيث يككف ىذا المسؤكؿ الذم
كافؽ عمى الصفقة أحد األشخاص المرتكبيف لمركف المادم لجريمة مف جرائـ الصفقات
العمكمية ،كعميو كنظ ار لمخطر الجزائي الذم يحكـ حكؿ ىذا المسؤكؿ فإنو مطالب بالحيطة
كالحذر كدراسة الصفقة بتمعف مف كؿ الجكانب كالسيما مف الجكانب المالية قبؿ كضع
إمضائو كىذا أحد أكجو أىمية كفعالية رقابة اآلمر بالصرؼ عمى الصفقات العمكمية.

 -1حسب المادة  ،04مرسكـ  247-15يجكز لصاحب اختصاص المكافقة عمى الصفقة أف يفكض سمطتو ىذه إلى
مسؤكؿ آخر
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المطمب الثاني :الرقابة المالية لممراقب المالي والمحاسب العمومي
نتناكؿ رقابة المراقب المالي كالمحاسب العمكمي مجتمعيف ألنيما كعمى خبلؼ اآلمر
بالصرؼ يتبعاف الكزير المكمؼ بالمالية ،يمارس كؿ منيما الرقابة المالية القبمية عمى
الصفقات العمكمية في نطاؽ حدده القانكف ،فبعد التأشير عمى الصفقة مف قبؿ اآلمر
بالصرؼ عمى مستكل المصمحة المتعاقدة تحكؿ ىذه األخيرة عمى المراقب المالي الذم
يمارس اختصاصو الرقابي كفي حالة المكافقة المتكجة بتأشيرة صادرة عنو يحكؿ ممؼ
الصفقة عمى المحاسب العمكمي الذم يفرض رقابتو المتكجة بصرؼ قيمتيا لفائدة المتعاقد
معو .كمرة أخرل نقكؿ أننا نتناكؿ ىذا النكع مف الرقابة المالية مف منطمؽ تكريسيا كآلية
لتجنب الخطر الجزائي في الصفقات العمكمية ليس إال كنحاكؿ بالتالي الكقكؼ عمى مدل
قابميتيا لمتحقيؽ ىذا اليدؼ ،كعميو سكؼ نركز عمى طبيعة الرقابة التي يمارسيا كؿ منيما
عمى الصفقات العمكمية كمدل تأثرىا بقرار التغاضي كقرار التسخيرة الصادريف عف اآلمر
بالصرؼ لممصمحة المتعاقدة محؿ الرقابة كبيذا يمكف الحكـ عمى مدل تحقيؽ ىذه الرقابة
لميدؼ المرجك.
الفرع األول :الرقابة المالية لممراقب المالي عمى الصفقات العمومية
المراقب المالي مكظؼ تابع لك ازرة المالية يخضع في ميمتو لممرسكـ التنفيذم رقـ
 334-90المتضمف القانكف األساسي الخاص بالعماؿ التابعيف لؤلسبلؾ الخاصة باإلدارة
المكمفة بالمالية1يساعده في ىذه الميمة مراقبيف مالييف مساعديف حسب المادة  03مف

المرسكـ المذككر ،متكاجد في كؿ كالية يقكـ بمراقبة النفقات العمكمية كمف بينيا بطبيعة
الحاؿ اإلنفاؽ عف طريؽ الصفقات العمكمية.
التساؤالت المطركحة فيما يخص رقابة المراقب المالي عمى الصفقات العمكمية يمكف
إجماليا فيما يمي ،ما ىي طبيعة رقابة المراقب المالي عمى الصفقات ،ىؿ ىي رقابة مالية
بحتة أـ رقا بة تتعدل إلى رقابة المشركعية كما ىك نطاؽ ىذه الرقابة بالنظر إلى األشخاص
المعنية بقانكف الصفقات العمكمية حسب المادة  06المرسكـ رقـ  ،247-15ككيؼ نق أر قرار

 -1المرسكـ التنفيذم رقـ  ،334-90المؤرخ في  ،1990/10/27المتضمف القانكف األساسي الخاص بالعماؿ التابعيف
لؤلسبلؾ الخاصة باإلدارة المكمفة بالمالية ،ج ر ،عدد  ،46لسنة .1990
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التغاضي الذم يصدره اآلمر بالصرؼ في سياؽ سمطات المراقب المالي عمى الصفقات
العمكمية.
أوال :طبيعة رقابة المراقب المالي عمى الصفقات العمومية ونطاقيا
نتساءؿ حكؿ طبيعة ىذه الرقابة ىؿ ىي ذات طابع مالي أـ يمكف أف يتعدل المراقب
المالي ذلؾ إلى رقابة مشركعية الصفقة ،أم ىؿ أبرمت كفؽ القانكف كالسيما قانكف الصفقات
السارم أـ أف المصمحة المتعاقدة خالفت نصكص ىذا القانكف ،كمكقؼ لجاف المراقبة ككذا
اآلمر بالصرؼ مف ىذه اإلجراءات ،كمف جية ثانية قراءة القانكف المنظـ الختصاص
المراقب المالي مع قانكف الصفقات العمكمية الصادر بالمرسكـ رقـ  247 -15يمكننا مف
تحديد نطاؽ رقابة المراقب المالي عمى الماؿ العاـ بصفة عامة كعمى األشخاص الخاضعيف
لقانكف الصفقات العمكمية عمى الخصكص.
 )1طبيعة رقابة المراقب المالي عمى الصفقات العمومية:

ندرس ىذه الجزئية انطبلقا مف المادة  196قانكف الصفقات العمكمية السارم التي

تنص عمى ما يمي "يجب عمى المصمحة المتعاقدة أف تطمب إجباريا التأشيرة ،كتفرض
التأشيرة الشاممة التي تسمميا لجنة الصفقات العمكمية عمى المصمحة المتعاقدة كالمراقب
المالي كالمحاسب المكمؼ إال في حالة معاينة عدـ مطابقة ذلؾ ألحكاـ تشريعية ،كفي حالة
معاينة عدـ المطابقة ألحكاـ تشريعية تتعمؽ بالصفقات العمكمية فإنو يجب عمى المراقب

المالي كالمحاسب المكمؼ فقط أف يعمما كتابيا لجنة الصفقات العمكمية.1"...

ما يمكف مبلحظتو حكؿ ىذا النص أف المصمحة المتعاقدة مجبرة عمى الحصكؿ عمى
تأشيرة لجاف الصفقات العمكمية كتككف ليذه التأشيرة قكة إلزامية في مكاجية المراقب المالي
كيستثنى مف ىذه القكة الممزمة حالة إبراـ صفقة بصفة مخالفة لمتشريع ،كيبدك أف ىذه الحالة
ال تتعمؽ فقط بالصفقات بؿ يتعدل ذلؾ إلى المبلحؽ كحتى إلى طمبات .أما حسب الفقرة
الثانية فإف المشرع خص الصفقات العمكمية فقط بحكـ خاص مفاده أنو في حالة معاينة
المراقب المالي أف الصفقة أبرمت بصفة مخالفة لمتشريع فإف عميو "فقط" أف يعمـ كتابيا لجنة
الصفقات المختصة أم رغـ تعمؽ األمر بمخالفة التشريع المتعمؽ بالصفقات العمكمية إال
أف المراقب المالي ال يممؾ إال إعبلـ لجنة الصفقات كليست لو أم سمطة أخرل كسمطة
 -1راجع المادة  196مف المرسكـ الرئاسي رقـ  ،247-15مرجع سابؽ.
274

إلغاء الصفقة مثبل كىذا ما يدؿ عمى أف المراقب المالي ال يممؾ رقابة المشركعية التي تبقى
حكر عمى القضاء اإلدارم ،فرغـ كقكؼ المراقب المالي عمى عدـ مشركعية الصفقة إال أف
ا
قانكف الصفقات قيد سمطتو بمجرد إعبلـ لجاف المراقبة ،أكثر مف ىذا يجب أف نشير إلى أف
قانكف الصفقات رقـ  247-15صدر بمكجب مرسكـ رئاسي كىذا يندرج تحت سمطة التنظيـ
كليس التشريع مع العمـ أف المادة  196محؿ الدراسة تنص عمى مخالفة لمتشريع كليس
التنظيـ ،كبالتالي التفسير الضيؽ ليذا النص يدفعنا إلى القكؿ أف مخالفة الصفقة أك الممحؽ
لقانكف الصفقات ال يعطي لممراقب المالي أم سمطة رقابة بما فييا إعبلـ لجنة الصفقات.
ما يعطي لممراقب المالي سمطة الرقابة عمى الصفقات العمكمية المادة  58مف قانكف

المحاسبة العمكمية 1التي تعترؼ لو بسمطة الرقابة المالية فقط حيث يتأكد مف مدل تكفر
االعتمادات المالية كمف صحة النفقات .أما المادة  09مف المرسكـ التنفيذم رقـ 414-92

2

المعدؿ كالمتمـ فإنيا تثير االنتباه كتطرح إشكالية مدل تعارض ىذا المرسكـ التنفيذم مع
قانكف المحاسبة العمكمية رقـ  21-90فمف بيف المياـ المعترؼ بيا لممراقب المالي ما كرد
في البند الثاني الذم كسع مف ميامو إلى ميمة مراقبة مطابقة التصرؼ محؿ المراقبة
لمقكانيف كالتنظيمات فيؿ يمكف أف نفسر ىذا عمى أنو امتداد لسمطة المراقب المالي إلى
مراقبة المشركعية مع العمـ أف المادة  09حددت سمطات المراقب المالي كما يمي:
 التأكد مف تكفر صفة اآلمر بالصرؼ. المطابقة التامة لمقكانيف كالتنظيمات المعمكؿ بيا ،كالمبلحظ أف الصياغة جاءتكاسعة فيؿ تعني إجراءات إبراـ الصفقات العمكمية أك بصفة عامة ىؿ ىذا يعني أف المراقب
المالي يراقب مدل مطابقة الصفقة العمكمية لمتشريع كالتنظيـ السارم كفي ىذه النقطة
بالذاتيمكف أف نسجؿ استثناء عمى رقابة المراقب المالي مف حيث طبيعتيا حيث يمكف
اعتبارىا رقابة مشركعية كاستثناء عمى القاعدة.

3

 -1راجع المادة  58مف القانكف رقـ  ،21-90مرجع سابؽ.

 -2المرسكـ التنفيذم رقـ  ،414-92المؤرخ في  14نكفمبر ،1992المتعمؽ بالرقابة السابقة لمنفقات التي تمزـ بيا ،ج ر،
عدد  82الصادر بتاريخ ،1992/11/15المعدؿ كالمتمـ بالمرسكـ التنفيذم رقـ  ،374-09المؤرخ في  16نكفمبر،2009
ج ر ،عدد ،67صادر بتاريخ .2009/11/19

3

ػ يظير ىذا االستثناء أيضا عند دراسة القرار المؤقت كالقرار النيائي برفض منح التأشيرة الصادر عف المراقب المالي،

راجع الحقا عنكاف حالة رفض المراقب المالي منح التأشيرة.
275

 يراقب مدل تكفر االعتمادات المالية الضركرية لتنفيذ الصفقة. -التخصيص القانكني لمنفقة ،حيث ال يقتصر دكر المراقب المالي في مراقبة مدل

كجكد اعتمادات مالية ل تنفيذ الصفقة كما ىك مبيف بالبند السابؽ بؿ يتعدل ذلؾ إلى مدل
تخصيص ىذه المبالغ لمصفقة محؿ اإلبراـ كالمراقبة.
 التحقيؽ مف مدل مطابقة المستندات المرفقة مع البيانات الكاردة في كرقة االلتزاـ. -التأكد مف كجكد تأشيرة لجاف الصفقات المختصة.

1

كرغـ امتداد رقابة المراقب المالي إلى النظر في مدل مطابقة الصفقة لمقكانيف
كالتنظيمات المتعمقة بالصفقات العمكمية إال أف ىذه السمطة ال تجعؿ مف المراقب المالي
رقيب عمى المشركعية بالمفيكـ الضيؽ كىذا لسببيف:
 -السبب األكؿ أف رقابة المشركعية تستيدؼ إعداـ القرار محؿ المراقبة كبيذا الشكؿ

ىي حكر عمى القاضي اإلدارم كال يمكف لممراقب المالي أف يممؾ ىذه السمطة ،فإذا تكصؿ
إلى أف الصفقة أبرمت بصفة مخالفة لقانكف الصفقات ليس لو سمطة إلغاء ىذه األخيرة بؿ
فقط يعمـ لجنة الصفقات كالمصمحة المتعاقدة التي ليا أف تصحح االختبلالت المسجمة.
 السبب الثاني إمكانية تجاكز رفض المراقب المالي التأشير عمى الصفقة مف قبؿاآلمر بالصرؼ كتحكيميا إلى المحاسب العمكمي لصرؼ مبمغيا ،فإذا كانت رقابة المراقب
المالي أكثر مف رقابة مالية أم رقابة مشركعية لما منح القانكف لآلمر بالصرؼ سمطة تجاكز
المراقب المالي المنطؽ يقكؿ أف الصفقة يجب أف تمغى كليس دخكليا حيز النفاذ رغـ عدـ
مشركعيتيا.إذف سمطة المراقب المالي تتمحكر فقط حكؿ الجكانب المالية لمصفقة بؿ إنيا
تمارس مف قبيؿ تحديد المسؤكليات في المجاؿ المالي كمف بينيا المسؤكلية الجزائية،
فالمراقب المالي يخمي مسؤكليتو في ىذا المجاؿ إذا رأل أف الصفقة تتضمف مخالفة مالية
كتبقى المصمحة المتعاقدة حرة في االستجابة لرقابتو أـ ال كفي حالة اإلجابة بالسمب يتحمؿ
اآلمر بالصرؼ كؿ المسؤكلية كما سكؼ نرل الحقا ،كنظ ار لسيادة الطابع المالي عمى
الطابع التنظيمي مف حيث الطبيعة القانكنية ليذه الرقابة تناكلنا ىذه األخيرة مف البداية تحت
عنكاف يؤكد ىذا الطابع.

1

ػ المادة  ،09المرسكـ التنفيذم رقـ  ،414 -92المعدؿ كالمتمـ ،مرجع سابؽ.
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 )2نطاق الرقابة المالية لممراقب المالي عمى الصفقات العمومية:
قراءة القانكف المنظـ الختصاص المراقب المالي مع قانكف الصفقات العمكمية رقـ
 247 -15يمكننا مف تحديد نطاؽ ىذه الرقابة عمى الماؿ العاـ بصفة عامة كعمى
األشخاص الخاضعيف لقانكف الصفقات العمكمية تحديدا.
بعد إقداـ المشرع عمى تعديؿ المرسكـ التنفيذم رقـ  414-92المتعمؽ بالرقابة
السابقة لمنفقات التي يمزـ بيا بالمرسكـ التنفيذم رقـ  374-09بتاريخ 2009/11/16
أصبح نطاؽ رقابة المراقب المالي كاسعة فقراءة المادة  02ك 02مكرر مف المرسكـ

المذككر1يجعمنا نقؼ عمى أف كؿ األشخاص المعنية بقانكف الصفقات العمكمية حسب المادة

 06مرسكـ  247-15معنية برقابة المراقب المالي 2،فحسب المادة  02تخضع لرقابة
المراقب المالي ميزانية المؤسسات كاإلدارات التابعة لمدكلة كالميزانيات الممحقة كالحسابات
الخاصة لمخزينة كميزانيات الكاليات كميزانيات البمديات كميزانيات المؤسسات العمكمية ذات
الطابع اإلدارم ،كحسب المادة  02مكرر كسع المشرع نطاؽ ىذه الرقابة إلى المؤسسات
العمكمية االقتصادية الصناعية كالتجارية عندما تكمؼ بإنجاز عمميات ممكلة مف ميزانية
الدكلة ،كعميو كؿ الصفقات التي تبرميا األشخاص المذككرة في المادة  06مف المرسكـ رقـ

 247-15تخضع لرقابة المراقب المالي.3

ثانيا :قرار التغاضي وسمطات المراقب المالي
تتمحكر ىذه اإلشكالية بيف مضمكف سمطات الرقابة المالية لممراقب المالي كمدل
إلزامية ق ارراتو في مكاجية المصمحة المتعاقدة كاالعتراؼ في نفس الكقت ليذه األخيرة
بإصدار قرار يتجاكز امتناع المراقب المالي عمى منح تأشيرتو كىذا بإصدار المصمحة
المتعاقدة لقرار التغاضي
مف حيث سمطات المراقب المالي أثناء مراقبتو لمصفقات العمكمية كالتي تمثؿ الشؽ
األكؿ مف اإلشكالية فبعد تعديؿ المشرع لممرسكـ التنفيذم رقـ  414-92بالمرسكـ التنفيذم
 -1راجع المادة  02ك 02مكرر مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،414-92المعدلة بالمرسكـ التنفيذم رقـ  ،374-09مرجع
سابؽ.

 -2راجع المادة  02مف المرسكـ الرئاسي رقـ  ،247-15مرجع سابؽ.

 -3مع العمـ أنو في ظؿ المرسكـ التنفيذم رقـ  374-09لـ تكف صفقات البمدية خاضعة لرقابة المراقب المالي ،كانت تمر
فقط عمى القابض البمدم أم مجرد رقابة ذاتية.
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رقـ  374-09أصبح مضمكف أك مجاؿ مراقبة المراقب المالي كاسعة امتدت إلى نفقات
التسيير كالتجييز كاالستثمار حسب المادة  06مف نفس المرسكـ كما يمي "تخضع لتأشيرة

المراقب المالي أيضا االلتزامات بنفقات التسيير كالتجييز أك االستثمار" ،1أما المادة  07مف
نفس المرسكـ فنصت عمى ما يمي "تخضع فضبل عف ذلؾ لتأشيرة المراقب المالي كؿ التزاـ
مدعـ بسند الطمب أك الفاتكرة الشكمية عندما ال يتعدل المبمغ المستكل المحدد إلبراـ
الصفقات العمكمية ،"...أم أف المراقب المالي يراقب ماليا حتى سندات الطمب كالفكاتير
عندما ال تمجأ المصمحة المتعاقدة إلى إبراـ صفقة نظ ار لعدـ كصكؿ المبمغ إلى الحد المبيف
في المادة  13مف المرسكـ رقـ  247-15أما المادة  05مف المرسكـ التنفيذم رقـ -92
 414المعدلة بالمرسكـ التنفيذم رقـ  374-09فقد جاءت بتطكر الفت في مجاؿ السمطات
الرقابية لممراقب المالي حيث أصبحت ىذه الرقابة تفرض عمى مشاريع الصفقات العمكمية
كالمبلحؽ أم قبؿ دخكليا بطبيعة الحاؿ قيد النفاذ ،كما أنو كألىمية الممحؽ كباعتباره أحد
بؤر الفساد في الصفقات العمكمية امتدت يد المراقب المالي إلى ىذا اإلجراء الذم غالبا ما
يتضمف أشغاال إضافية لمصفقة األصمية.إف ىذا التطكر البلفت مف شأنو حماية الماؿ العاـ
كيمكف اعتباره أحد آليات تجنب الخطر الجزائي في مجاؿ الصفقات العمكمية ،كعميو مع
كجكد نص المادة  05مرسكـ تنفيذم رقـ  414-92مف المفركض أف الخطر الجزائي
يتقمص حيث يككف كؿ الفاعميف في مجاؿ الصفقات العمكمية عمى عمـ بسمطة المراقب
المالي المدعمة عمى األقؿ عمى المستكل المالي.
يدرس إذف المراقب المالي كؿ الكثائؽ المرفقة بممؼ الصفقة التي تصؿ إليو عف
طريؽ اآلمر بالصرؼ لممصمحة المتعاقدة خبلؿ مدة عشرة أياـ كقد تمتد إلى عشريف يكما إذا
تطمب ممؼ الصفقة دراسة معمقة ،كيغمؽ باب االلتزاـ بنفقات التسيير يكـ  10ديسمبر مف
كؿ سنة مالية كيمتد إلى  20ديسمبر مف السنة المالية إذا تعمؽ األمر بصفقات التجييز
كاالستثمار التي تتـ عف طريؽ تسبيقات حسب المادة  14كما بعدىا مف المرسكـ التنفيذم

رقـ  414-92المعدؿ بالمرسكـ رقـ  2374-09كيتكج رقابتو المراقب بإصدار التأشيرة أك
رفضيا كما يمي:
 -1المادة  ،06المرسكـ التنفيذم رقـ  ،414 -92المعدؿ كالمتمـ ،مرجع سابؽ.

 -2راجع المادة  ،14المرسكـ التنفيذم رقـ  414-92المعدؿ كالمتمـ بالمرسكـ التنفيذم رقـ  ،374-09مرجع سابؽ.
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 )1في حالة منح المراقب المالي لمتأشيرة:
ىذا يعني أف الصفقة أبرمت كفقا لمقانكف كالسيما مف الناحية المالية ألف رقابة
المراقب المالي مف حيث طبيعتيا كما قمنا سابقا رقابة ذات طابع مالي أصبل أما تطرقو إلى
جكانب تتعمؽ بإجراءات إبراـ الصفقة فيمكف كصفو بالعرضي ألف ىذه الميمة مكككلة أصبل
لمجاف الرقابة الداخمية كلجاف الرقابة الخارجية عمى الصفقات العمكمية.
بعد حصكؿ الصفقة عمى التأشيرة تكدع المصمحة المتعاقدة نسخة مف مقرر التأشيرة
عمى الصفقة أك عمى الممحؽ كجكبا مقابؿ كصؿ استبلـ خبلؿ  15يكما لدل اإلدارة الجبائية
كالضماف االجتماعي كبدكرىا تكدع ىذه األخيرة مقرر التأشيرة خبلؿ  03أشير لدل الك ازرة
المكمفة بالمالية كبالضبط المديرية العامة لمضرائب لدل الك ازرة المكمفة بالضماف االجتماعي
كبالضبط المديري ة العامة لمضماف االجتماعي كفي نفس الكقت تمرر المصمحة المتعاقدة ىذه
الصفقة المؤشر عمييا عمى المحاسب العمكمي لصرفيا.
كحسب المادة  196مف قانكف الصفقات رقـ  247-15فإف التأشيرة الشاممة الصادرة

عف لجنة الصفقات العمكمية إلزامية كتفرض عمى المراقب المالي 1كىذا ما يجعؿ منيا
مكصكفة بتأشيرة "األخذ بالحسباف" عمى خبلؼ ما كاف عميو الحاؿ في ظؿ قانكف الصفقات
العمكمية الصادر باألمر رقـ  90-67كالمرسكـ التنفيذم رقـ  434-91المؤرخ في
 1991/11/09أيف كانت ىذه التأشيرة تكصؼ بتأشيرة "المبدأ" ألنيا لـ تكف مفركضة عمى
المراقب المالي فك اف ىذا األخير يخضع الصفقة إلعادة مراقبة مف كؿ الجكانب ،2كحتى في
الحالة المستثنات مف ىذه اإللزامية المنصكص عمييا في الفقرة  1ك 2مف المادة 196
كالمتعمقة بمخالفة الصفقة لؤلحكاـ التشريعية فإننا نؤكد عمى ما قمناه سابقا مف أف األمر
يتعمؽ بمخالفة األحكاـ التشريعي ة كليس التنظيمية كقد سجمنا أف قانكف الصفقات السارم
صدر بمرسكـ رئاسي كليس بقانكف كبالتالي يندرج في إطار النصكص التنظيمية كليس
التشريعية ،أم أنو حتى عمى فرض مخالفة الصفقة لقانكف الصفقات العمكمية تبقى التأشيرة
نافذة في مكاجية المراقب المالي كمفركض عميو أخذىا بالحسباف ألننا أماـ مخالفة لمتنظيـ
1

ػ المادة  ،196مرسكـ رئاسي رقـ  ،247 -15تقابؿ المادة  ،166مرسكـ رئاسي رقـ  ،236 -10مرجع سابؽ.

 -2عبلؽ عبد الكىاب ،الرقابة عمى الصفقات العمكمية في التشريع الجزائرم ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير ،جامعة محمد
خيضر بسكرة ،سنة  ،2004-2003ص .96
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كليس لمتشريع ،كيمكف أف نستثني مف ىذا الحكـ مخالفة المبادئ التي تقكـ عمييا الصفقات
العمكمية أم قكاعد الشفافية كالمنافسة الشريفة كالمعايير المكضكعية ألنو منصكص عمييا
إلى جانب قانكف الصفقات في القانكف رقـ  01-06المتعمؽ بالكقاية مف الفساد كمكافحتو

المادة  09منو 1فمخالفة الصفقة ليذه المبادئ الكاردة في النص التشريعي تجعؿ مف التأشيرة

غير مفركضة عمى المراقب المالي كفي ىذه الحالة يعمـ لجنة الصفقات المختصة بيذه
االختبلالت حسب المادة  196المذككرة.
كال يفكتنا أف نشير ىنا إلى أف المشرع فرض احتراـ ىذه المبادئ التي يجب أف تقكـ
عمييا الصفقة العمكمية كالتي جعؿ مف مخالفتيا جريمة ،كقد عمقنا عمى ىذه المبادئ آماال
كآلية لتجنب الخطر الجزائي في الصفقات العمكمية إف ىي احترمت مف المصمحة
المتعاقدة.
كقد يبدك لمكىمة األكلى أف فرض تأشيرة لجاف الصفقات العمكمية عمى المراقب المالي
يفرغ رقابة ىذا األخير مف محتكاىا كمف فعاليتيا إال أف مسايرة قكلنا بأف طبيعة رقابة
المراقب المالي ذات طابع مالي يعيد ليذه الرقابة أىميتيا بحيث يركز المراقب المالي عمى
الجكانب المالية لمصفقة دكف الجكانب األخرل كمف شأف ىذه الرقابة تحديد المسؤكليات،
تحديد مسؤكليتو ىك كمراقب مالي قاـ بدكره المالي كتفاديو خط ار جزائيا يمكف أف يطالو في
حالة التقصير كيحدد مسؤكلية اآلمر بالصرؼ لممصمحة المتعاقدة ككذا لجاف المراقبة
الداخمية كالخارجية التي تتحمؿ كحدىا مسؤكلية مخالفة الصفقة كالممحؽ إلجراءات اإلبراـ
ككذا تقييـ مبلئمة النفقة كفي ىذه الحالة الثانية نجد المادة  07مف المرسكـ التنفيذم رقـ
 374/09التي تنص عمى ما يمي "...تختـ الرقابة السابقة لمنفقات الممتزـ بيا في ىذا
اإلطار كبغض النظر عف تقييـ مبلئمة النفقة التي ىي مف مسؤكلية المصمحة

المتعاقدة.2"...

 -1راجع المادة  09مف القانكف رقـ  ،01-06مرجع سابؽ.

 -2راجع المادة  07مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،374-09مرجع سابؽ.
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 )2حالة رفض المراقب المالي منح التأشيرة:
يمتنع المراقب المالي عف منح التأشيرة في حالة تسجيمو إختبلالت أك مخالفات
لمقانكف كىذا عمى إثر دراستو لممؼ الصفقة كيككف ىذا الرفض مؤقتا يستدعي رفع المصمحة
المتعاقدة لتحفظات يسجميا المراقب المالي أك رفض نيائي يستدعي إعادة إجراءات الصفقة.
أ -الرفض المؤقت :حددت المادة  11مف المرسكـ التنفيذم رقـ  414-92المعدؿ

كالمتمـ الحاالت التي يككف فييا رفض التأشيرة مؤقتا كما يمي:

 اقتراح إلتزاـ مشكب بمخالفات لمتنظيـ قابمة لمتصحيح. انعداـ أك نقص الكثائؽ الثبكتية المطمكبة في ممؼ الصفقة. -عدـ ذكر بيانات في الكثائؽ الثبكتية.

يبرر المراقب المالي رفضو المؤقت بكاحدة أك أكثر مف ىذه األسباب كيعمـ اآلمر

بالصرؼ بق ارره عف طريؽ رسالة مكصى عمييا بالكصكؿ حسب المادة  13مف نفس المرسكـ
المعدؿ بالمرسكـ التنفيذم رقـ  ،1374-09كيبدك أنيا حاالت تتعمؽ بعدـ المشركعية كال
تتعمؽ بالجانب المالي كرغـ ذلؾ تقتصر سمطة المراقب المالي عمى اإلعبلـ فقط.
ب -الرفض النيائي :حسب المادة  12مف المرسكـ التنفيذم رقـ  414-92المعدؿ
كالمتمـ حاالت رفض المراقب المالي منح التأشيرة محددة حص ار كما يمي:
 عدـ مطابقة اقتراح االلتزاـ بالقكانيف كالتنظيمات المعمكؿ بيا ،كيبدك أنيا تتعمؽبمخالفة المصمحة المتعاقدة لئلجراءات كالقكاعد التي تحكـ الصفقات العمكمية ما دمنا بصدد
دراسة ىذه األخيرة كتتعمؽ بالتالي بالمشركعية كال تتعمؽ بالجانب المالي لمصفقة الذم ىك
محكر رقابة المراقب المالي كرغـ ذلؾ تقتصر سمطة المراقب المالي عمى اإلعبلـ فقط.
 عدـ تكافر االعتمادات المالية الكافية إلبراـ الصفقة ،يبدكا أنو سبب مالي محضكىك االختصاص المحكرم لممراقب المالي.
 -عدـ احتراـ اآلمر بالصرؼ لممبلحظات المدكنة في مذكرة الرفض المؤقت كىي

كما أشرنا أعبله حاالت عدـ مشركعية باألساس كليس مالية.

يبرر المراقب المالي رفضو منح التأشيرة بكاحدة أك أكثر مف الحاالت السابقة كتبعا
لذلؾ يرسؿ المراقب المالي نسخة مف الممؼ مرفقا بتقرير مفصؿ إلى الكزير المكمؼ
 -1راجع المكاد  13 ،11مف المرسـ التنفيذم رقـ  414-92المعدؿ كالمتمـ بالمرسكـ رقـ  09ػ  ،374مرجع سابؽ.
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بالميزانية ،كبعد دراسة الممؼ كامبل يمكف لمكزير المكمؼ بالميزانية أك مف يتصرؼ باسمو
إعادة النظر في الرفض النيائي إذا قدر أف سبب الرفض غير مؤسس عمبل بنص المادة
 13مف المرسكـ رقـ  414-92المعدؿ كالمتمـ بالمرسكـ التنفيذم رقـ .374-09
بعد ىذا العرض يمكف أف نسجؿ بعض المبلحظات عمى مآؿ ىذه الرقابة كما يمي:
 حدد المشرع حاالت الرفض المؤقت كالنيائي عمى سبيؿ الحصر كبالتالي قيدالسمطة التقديرية لممراقب المالي عمى خبلؼ المشرع الفرنسي مثبل الذم لـ يشترط عمى

المراقب المالي تسبيب رفضو منح التأشيرة.1

 -كسع المشرع حاالت رفض التأشيرة إلى مجاالت ال تتعمؽ بالجكانب المالية لمصفقة

فأصبح يغمب عمييا طابع عدـ المشركعية كيبدك ىذا مف خبلؿ مراقبة مدل مطابقة الصفقة
لقانكف الصفقات العمكمية رغـ أف رقابة المراقب المالي ذات طابع مالي باألساس كلكف يبقى
ق ارره معمقا غير نافذ إال بعد تقرير الكزير المكمؼ بالميزانية.
 جعؿ المشرع مف عدـ االستجابة لمرفض المؤقت رفض نيائي مع العمـ أننا قمنابأف حاالت الرفض المؤقت يغمب عمييا طابع عدـ المشركعية كىذا يدعـ المبلحظة الثانية.
كعكدا عمى بدأ نربط الجزء األكؿ مف اإلشكالية الفرعية مع الجزء الثاني كما اشرنا
إلى ذلؾ في بداية ىذا العنكاف كىي إلى أم مدل تتأثر سمطات المراقب المالي السالؼ
ذكرىا مع اعتراؼ المشرع لآلمر بالصرؼ بإمكانية إصدار قرار التغاضي الذم يتجاكز بو
رفض المراقب المالي منح التأشيرة بصفة نيائية حسب المادة  18مف المرسكـ التنفيذم رقـ

 414-92المعدؿ كالمتمـ 2حيث يحكؿ اآلمر بالصرؼ ممؼ الصفقة إلى المحاسب
العمكمي لصرؼ النفقة رغـ رفض المراقب المالي.كقرار التغاضي بيذا الشكؿ امتياز منح
لآلمر بالصرؼ يستعممو عمى مسؤكليتو ،المشرع لـ يحدد شركط المجكء إلى ىذا القرار كلكف
يمكف أف نستخمص ذلؾ مف خبلؿ العرض السبؽ.

3

 أكؿ شرط ىك ضركرة ككف رفض المراقب المالي منح التأشيرة نيائي. -1زيكش رحمة ،الميزانية العامة لمدكلة الجزائرية ،رسالة لنيؿ شيادة الدكتكراه في العمكـ ،تخصص قانكف ،كمية الحقكؽ،
جامعة مكلكد معمرم ،تيزم كزك ،2011 ،ص .232

 -2راجع المادة  18مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،414-92المعدؿ كالمتمـ بالمرسكـ التنفيذم رقـ  ،374-09مرجع سابؽ.
3

ػ يمكف استخبلصيا مف خبلؿ المرسكـ التنفيذم رقـ  414-92المعدؿ كالمتمـ ،مرجع سابؽ.
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 اعتقاد اآلمر بالصرؼ ككذا المصمحة المتعاقدة بصفة عامة بصحة ممؼ الصفقةالعمكمية سكاء مف الناحية اإلجرائية أك مف الناحية المالية.
 -اعتقاد اآلمر بالصرؼ ككذا المصمحة المتعاقدة بأف المراقب المالي يعيؽ نشاط

ىذه األخيرة التي تستيدؼ المصمحة العامة مف خبلؿ رفضو منح التأشيرة.

 استعداد اآلمر بالصرؼ كالمصمحة المتعاقدة عمى العمكـ ألم رقابة الحقة تمارسعميو مف طرؼ رقابة يحكؿ ليا ممؼ الصفقة محؿ التجاكز.
أما فيما يخص الحاالت التي ال يجكز فييا إصدار قرار التغاضي فإف المشرع
يحضر عمى اآلمر بالصرؼ إصدار مثؿ ىذا القرار في حاالت يمكف استخبلصيا مف
المرسكـ التنفيذم رقـ  414-92المعدؿ كالمتمـ كما يمي:
 انعداـ صفة اآلمر بالصرؼ في مصدر القرار. عدـ تكفر االعتمادات المالية في الحاؿ أك انعداميا مطمقا. انعداـ التأشيرة أك رأم لجنة مراقبة الصفقات العمكمية. انعداـ الكثائؽ الثبكتية المطمكبة المتعمقة بااللتزاـ. -التخصيص غير القانكني لبللتزاـ سكاء بتجاكز االعتمادات المكجكدة أك بتعديميا.

كمف خبلؿ ىذه الحاالت الصارمة يتضح لنا كما قمنا أعبله أف اآلمر بالصرؼ كمف

كرائو المصمحة المتعاقدة بكؿ ىيئاتيا تأكدت مف صحة إجراءات الصفقة محؿ المراقبة كما
تأكدت مف صحة الجكانب المالية ليا ككقفت عمى تعسؼ أك ربما سكء تقدير المراقب المالي
لمممؼ المعركض عميو كتبعا لذلؾ قرر اآلمر بالصرؼ تجاكزه ،إذف ىؿ صحيح أف آلية
التجاكز عف طريؽ قرار التغاضي يشكؿ ثغرة في رقابة المراقب المالي كعائقا أماـ الكقاية
مف الفساد كمكافحتو أـ يمكف أف نفيـ ىذه الصبلحية بشكؿ آخر ،أميؿ إلى القكؿ بأف قرار
التغاضي ال يشكؿ انتقاصا لفعالية الرقابة المالية لممراقب المالي كأنو ليس عائقا لمكقاية مف
الفساد كمكافحتو كىذا لؤلسباب التالية:
 -إصدار قرار التغاضي مف طرؼ اآلمر بالصرؼ يعني إعبلف بتحممو كؿ

المسؤكلية في المستقبؿ كىي قناعة ترسخت لديو مف خبلؿ تأكده مف صحة الصفقة إجرائيا

كماليا أيضا كاال لما أقدـ عمى ىذه المخاطرة التي قد تؤدم إلى مسائمتو جزائيا أك تأديبيا
عمى األقؿ.
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 إف احتماؿ خطأ أك سكء تقدير أك تعسؼ المراقب المالي كارد فيك بشر كسمطتوالتقديرية كلك أنيا مقيدة بالقانكف يمكف أف تنحرؼ.
 -عدـ النص عمى سمطة التجاكز عف طريؽ قرار التغاضي يمكف أف تجعؿ مف

المراقب المالي معيقا لنشاط لممصمحة المتعاقدة ككذا لممصمحة العامة التي تستيدفيا ىذه
األخيرة.
 إف الرقابة المالية لـ تتكقؼ عند المراقب المالي بعد أف تـ تجاكزه بقرار التغاضيبؿ إنيا انتقمت إلى جية أك جيات أخرل مكمفة بدكرىا بالرقابة المالية ،كبالتالي اآلمر
بالصرؼ كالمصمحة المتعاقدة ما زالت تحت الرقابة المالية كؿ ما في األمر أف الصفقة
تدخؿ مرحمة التنفيذ عمى مسؤكلية اآلمر بالصرؼ كتحت رقابة ىيئات أخرل غير المراقب
المالي ألف ىذا األخير كبعد تبميغو بقرار التغاضي يصدر بدكره تأشيرة األخذ بالحسباف التي

يبرئ بيا مسؤكليتو 1كيقكـ بإرساؿ نسخة مف ممؼ االلتزاـ محؿ الرفض كقرار التغاضي
فكر كبدكره يحكؿ الكزير
مرفؽ بتقرير مفصؿ يعده بنفسو إلى الكزير المكمؼ بالميزانية ا
المكمؼ بالميزانية ىذا الممؼ كامبل إلى المؤسسات المختصة برقابة النفقات العمكمية ،كلكف
المرسكـ التنفيذم رقـ  414-92المعدؿ كالمتمـ ،لـ يحدد ما ىي ىذه المؤسسات كيمكف
القكؿ أف األمر يتعمؽ بمجمس المحاسبة كالمفتشية العامة لممالية.2

ما يؤكد رأينا ىذا المبلحظات السابؽ إبدائيا تبعا لعرض حالتي الرفض المؤقت
كالنيائي حيث قمنا أف المشرع حدد حاالت الرفض المؤقت كالنيائي عمى سبيؿ الحصر
كبالتالي فنقطة الخبلؼ بيف اآلمر بالصرؼ كالمراقب المالي تبدك كاضحة كىذا ما يشجع
اآلمر بالصرؼ عمى اتخاذ قرار التغاضي كىك معتقد أنو عمى صكاب ،كقمنا أف المشرع كسع
مف حاالت رفض التأشيرة إلى حاالت ال تتعمؽ بالجكانب المالية كبالتالي فإف إخضاع
الصفقة لمرقابة الداخمية كرقابة المجاف الخارجية كحصكؿ المصمحة المتعاقدة عمى تأشيرة ىذه
األخيرة يمكف أف يدعـ سكء تقدير المراقب المالي إذا كاف رفض تأشيرتو مؤسس عمى أسباب

1
2

ػ خضرم حمزة  ،مرجع سابؽ ،ص .215
ػ لتفصيؿ أكثر سكؼ نتناكؿ الحقا كؿ مف مجمس المحاسبة كالمفتشية العامة لممالية.
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غير مالية تتعمؽ بالمشركعية أم مدل تطابؽ الصفقة مع إجراءات اإلبراـ المحددة في قانكف
الصفقات العمكمية فيذه مف المفركض خضعت لرقابة لجاف مراقبة الصفقات العمكمية.

1

كما أف الحاالت التي ال يمكف لآلمر بالصرؼ أف يصدر فييا قرار التغاضي حسب
المرسكـ التنفيذم رقـ  414-92المعدؿ كالمتمـ ذات طابع مالي كما رأينا أعبله كبالتالي
فإف احتماؿ إصدار قرار التغاضي ينحصر باألساس في أسباب ال مالية بؿ تتعمؽ
بالمشركعية كىذه كما قمنا خضعت إلى رقابة لجاف مراقبة الصفقات العمكمية التي تبدك
بحسب تخصصيا أكثر كفاءة مف المراقب المالي الذم كما قمنا رقابتو مالية أساسا.
كال يفكتنا في األخير أف نشير إلى أف خط ار جزائيا كبي ار يحكـ حكؿ اآلمر بالصرؼ
مصدر قرار التغاضي فيك المسؤكؿ األكؿ عمى ىذه المخاطرة التي قد تعرضو لممسائمة
الجزائية كالتأديبية عمى السكاء إذا ثبت أنو لـ يكفؽ في إصدار ىذا القرار الخطير ،كتزداد
متاعبو أكثر إذا كقؼ المحقؽ عمى سكء نيتو كثبت أف الدافع الخفي كالحقيقي إلصدار القرار
تحقيؽ مصمحة مالية شخصية بعنكاف فساد كاضح.
كبعد ىذا العرض حكؿ المراقب المالي كآلية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو في مجاؿ
الصفقات العمكمية نقكؿ أف المشرع كفؽ إلى حد ما في تنظيـ ىذه الرقابة التي كاف مف
المفركض أف تككف مالية فقط كلكنو كسعيا إلى حاالت لمرقابة عمى المشركعية بصفة
عرضية دكف أف تؤثر عمى الطبيعة المالية ليذه الرقابة كما رأينا ،كلكف ضركرم تدعيـ
كتفعيؿ ىذه الرقابة أكثر كىذا برفع بعض المآخذ كضركرة تعديؿ المادة  196مف قانكف
الصفقات الصادر بالمرسكـ رقـ  247-15كىذا باستبداؿ عبارة التشريع بالتنظيـ أك إضافة

عبارة التنظيـ إلى عبارة التشريع حتى يستقيـ معنى النص كما رأينا أعبله ،2كالنص صراحة
عمى الجيات المتخصصة بالرقابة التي يحكؿ ليا ممؼ النفقة مف الكزير المكمؼ بالميزانية
تبعا لتحكيمو مف المراقب المالي إثر إصدار اآلمر بالصرؼ قرار التغاضي ،كجعؿ حاالت
الرفض النيائي لممراقب المالي ذات طابع مالي فقط عمى خبلؼ حاالت الرفض المؤقت

1

ػ راجع الفصؿ الخامس المتعمؽ برقابة الصفقات العمكمية ابتداء مف المادة  ،156المرسكـ الرئاسي رقـ  15ػ ،247

مرجع سابؽ.

2

ػ راجع المادة  ،196المرسكـ الرئاسي رقـ  ،247 -15التي تقابؿ المادة  ،166مرسكـ رئاسي رقـ  ،236 -10مرجع

سابؽ.
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التي يمكف أف تككف مختمطة مالية كاجرائية كىذا مف شأنو إظيار طابع الرقابة المالية
لممراقب المالي ،كعمى كؿ حاؿ اإلبقاء كخبلفا كما ينادم بو آخركف عمى سمطة اآلمر
بالصرؼ في إصداره لقرار التغاضي لمالو مف إيجابيات كما رأينا.
كبعد منح المراقب المالي لتأشيرتو أك بعد إصدار اآلمر بالصرؼ لقرار التغاضي
ينتقؿ ممؼ االلتزاـ المتعمقة بالصفقة العمكمية إلى المحاسب العمكمي ليمعب دكره في ىذه
السمسمة الرقابية بغرض دخكؿ الصفقة حير النفاذ مف كؿ الجكانب كىذا ما سكؼ نتطرؽ إليو
الفرع الثاني :الرقابة المالية لممحاسب العمومي عمى الصفقات العمومية
بعد تأشير المراقب المالي عمى ممؼ الصفقة العمكمية أك إصدار اآلمر بالصرؼ
لقرار التغاضي تبعا لرفض المراقب المالي التأشير عمى الصفقة يرفع اآلمر بالصرؼ الممؼ
أماـ المحاسب العمكمي إلجراء رقابة تكميمية لتمؾ التي قاـ بيا المراقب المالي بغرض منح
تأشيرتو .كعميو يقكـ المحاسب العمكمي بصرؼ مبمغ الصفقة كتتكيج لرقابتو المكممة ،فما
ى ي طبيعة ىذه الرقابة كما ىك نطاقيا كما ىك أثر التسخيرة التي يمضييا اآلمر بالصرؼ
عمى سمطات المحاسب العمكمي كؿ ىذا في مجاؿ الصفقات العمكمية ،كنذكر أننا نتناكؿ
ىذا النكع مف الرقابة المالية مف منطمؽ تكريسيا كآلية لتجنب الخطر الجزائي في الصفقات
العمكمية كنحاكؿ بالتالي الكقكؼ عمى مدل قابميتيا لمتحقيؽ ىذا اليدؼ.
أوال :طبيعة رقابة الحاسب العمومي في مجال الصفقات العمومية ونطاقيا
حدد القانكف كالسيما المرسكـ التنفيذم رقـ  313-91المتضمف إجراءات
المحاسبة كالقانكف رقـ  21-90المتعمؽ بالمحاسبة العمكمية كؿ مف طبيعة كنطاؽ الرقابة
المالية القبمية التي يختص بيا المحاسب العمكمي كىذا مف شأنو يكضح مدل إمكانية
االعتماد عمى ىذه الرقابة لتجنب الخطر الجزائي في الصفقات العمكمية كبالتالي نتناكؿ
كبلىما تباعا.
 )1طبيعة رقابة المحاسب العمومي في مجال الصفقات العمومية:

المحاسب العمكمي مكظؼ معيف مف طرؼ الكزير المكمؼ بالمالية يخضع بالتالي

لسمطتو يكمؼ بالقياـ بعمميات تحصيؿ اإليرادات كدفع النفقات كضماف حراسة األمكاؿ أك
السندات أك القيـ أك األشياء أك المكاد المكمؼ بحفظيا كتنظيـ حركة حسابات
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المكجكدات1.كتجدر اإلشارة إلى أف تعييف ىؤالء المحاسبيف يككف كما قمنا سكاء بتعييف
مباشر مف طرؼ الكزير المكمؼ بالمالية أك يعينكف بناءا عمى اقتراح مف طرؼ كزير مكمؼ
بقطاع معيف ليعممكف في ىذا القطاع بالذات كيقتصر دكر كزير المالية في اعتمادىـ فقط
بعد تعيينيـ مف طرؼ غيره كىذا فيما يخص المحاسبيف لدل الييئات الدبمكماسية أك

القنصمية حسب المادة  34مف قانكف المحاسبة العمكمية2،كحسب المرسكـ التنفيذم رقـ-91

 3313فإف المحاسبكف العمكميكف يصنفكف إلى محاسبيف عمكمييف رئيسييف ،كمحاسبيف
عمكمييف ثانكييف ،كمحاسبيف عمكمييف مككمكف كمحاسبيف متخصصيف ،كمحاسبك الترتيب.
المحاسب العمكمي الرئيس مكمؼ بمراقبة كتنفيذ جميع العمميات المالية عمى مستكل
الجية اإلدارية العامؿ بيا كيتصرؼ بصفتو محاسبا مخصصا يقيد بصفة نيائية في كتابتو
المحاسبية كؿ العمميات المأمكر بدفعيا مف صندكقو حسب المادة  12ك 13مف المرسكـ
التنفيذم رقـ  ،313-91كيصنؼ المحاسب العمكمي الى العكف المحاسب المركزم لمخزينة
أميف الخزينة المركزم ،أميف الخزينة الرئيسي ،أمناء الخزينة في الكالية ،األعكاف المحاسبكف
لمميزانيات الممحقة.
المحاسب العمكمي الثانكم مكمؼ بالرقابة كتنفيذ العمميات المالية في كحدة مف
كحدات الجية اإلدارية التي يشرؼ عمييا كميا محاسب رئيسي كيتصرؼ بصفتو محاسبا
عمكميا مساعدا لممحاسب العمكمي الرئيسي حسب المادة  11مف المرسكـ التنفيذم رقـ
 ، 313-91كىؤالء ىـ أميف الخزينة في البمدية ،أمناء خزائف القطاعات الصحية كالمراكز
اإلستشفائية الجامعية قابضك الضرائب ،قابضك أمبلؾ الدكلة ،قابضك الجمارؾ ،قابضك
الرىكف ،قابضك البريد كالمكاصبلت السمكية كالبلسمكية ،رؤساء مراكز البريد كالمكاصبلت
السمكية كالبلسمكية.

4

كعمى مستكل الجماعات المحمية ىناؾ أميف خزينة الكالية بصفتو محاسب رئيسي
لميزانية الكالية ،كأميف خزينة البمدية بصفتو المحاسب الرئيسي لخزينة البمدية.
 -1خضرم حمزة ،مرجع سابؽ ،ص .216
 -2القانكف رقـ  ،21-90مرجع سابؽ.

 -3المرسكـ التنفيذم رقـ  ،313-91المؤرخ في  ،1991/09/07المتضمف إجراءات المحاسبة التي يمسكيا اآلمركف
بالصرؼ كالمحاسبكف العمكميكف ككيفياتيا ،ج ر ،عدد  ،43سنة .1991

4

ػ راجع المكاد  ،13 ،12 ،11المرسكـ التنفيذم رقـ 91ػ  ،313مرجع سابؽ.
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كعمى مستكل المؤسسات العمكمية ذات الطابع اإلدارم ىناؾ أعكاف محاسبكف
رئيسيكف خاصكف بيذه المؤسسات ،كيمكف أف يعيف كزير المالية محاسبيف ثانكييف ليذه
المؤسسات إذا كاف لدييا آمر بالصرؼ ثانكم.
أما بالنسبة لممحاسبيف المككميف فمكمفكف بتحصيؿ اإليرادات كدفع النفقات ذات
الطابع االستعجالي أك االستثنائي كلذلؾ يستكجب مكافقة المحاسب العمكمي المختص عمى
أعماليـ.
المحاسبكف المخصصكف ينفذكف العمميات المالية بعد مراقبة شرعيتيا شخصيا،

كيرتبط دكرىـ الرئيسي بمجاؿ النفقات كنظ ار لذلؾ يصطمح عمييـ بمحاسبي الدفع.1

محاسبك الترتيب يتكلكف تجميع كترتيب عمميات المحاسبة المنجزة مف طرؼ محاسبيف
آخريف فيـ ال يقكمكف بعمميات المحاسبة بؿ فقط يجمعكف ىذه العمميات المرسمة إلييـ
كترتيبيا كتدكينيا في سجبلتيـ المحاسبية دكف أف تككف ليـ أم سمطة رقابة عمى ىؤالء
المحاسبيف.

2

بعد ىذا العرض الكجيز حكؿ المحاسب العمكمي باعتباره محكر ىذه الجزئية نتناكؿ
العناصر التي يركز المحاسب العمكمي عمييا أثناء ممارسة اختصاصو الرقابي ،كمف خبلؿ
ىذه العناصر يمكف تحديد طبيعة ىذه الرقابة حسب المادة  36مف القانكف رقـ 21-90

المتعمؽ بالمحاسبة العمكمية3،كعميو نقكؿ أف المحاسب العمكمي بمناسبة مراقبة ممؼ صفقة
عمكمية يتحقؽ مف العناصر التالية:
 التأكد مف صفة اآلمر بالصرؼ مع اإلشارة أف ىؤالء يعتمدكف لدل المحاسبالعمكمي المكمؼ باإليرادات كالنفقات المأمكر بيا حسب المادة  24مف القانكف رقـ 21-90
كبالتالي فالتأكد مف صحة ىذا العنصر عممية سيمة لمغاية.
 مطابقة عممية اإلنفاؽ لمقكانيف كالتنظيمات المعمكؿ بيا ،كعميو يتأكد المحاسبالعمكمي مف كؿ الكثائؽ المبررة لحكالة الدفع أك األمر بالدفع المحررة مف طرؼ اآلمر
بالصرؼ حسب المادة  30مف القانكف رقـ  ،21-90كأىـ ىذه الكثائؽ المحاسبية الفاتكرة
 -1خضرم حمزة ،المرجع السابؽ ،ص .218
 -2محمد مسعي ،المرجع السابؽ ،ص .46

 -3راجع المادة  36مف القانكف رقـ  ،21-90مرجع سابؽ.
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التي يجب أف تحرر كفقا لمشركط الشكمية كالمكضكعية المحددة في المرسكـ التنفيذم رقـ
.305-95

1

 تكفر االعتمادات المالية ،بعد أف يتأكد المراقب المالي مف مدل احتراـ اآلمربالصرؼ مبدأ التخصيص أم أف المبمغ المالي محؿ اإلنفاؽ خصص فعبل لمكضكع الصفقة
مادمنا بصدد ىذه الدراسة يتأكد مف مدل كجكد االعتمادات المالية في الخزينة العمكمية ككذا
كفايتو.
 -التأكد مف كجكد تأشيرات مختمؼ الرقابات بحيث قبؿ كصكؿ ممؼ الصفقة إلى

المحاسب العمكمي يمر كجكبا عمى جيات رقابة أخرل ،كعميو يتأكد المحاسب مف مدل
كجكد تأشيرة ىذه المجاف ككذا تأشيرة المراقب المالي في حالة منح التأشيرة ،كفي حالة تجاكز
المصمحة المتعاقدة أك اآلمر بالصرؼ كبلىما سكاء بمكجب قرار التجاكز أك بمكجب قرار
التغاضي يتأكد المحاسب العمكمي مف سبلمة اإلجرائييف ككذا التأكد مف مدل قياـ المصمحة
المتعاقدة ككذا المراقب المالي حسب كؿ حالة مف تبميغ جيات الرقابة بكؿ مف الق ارريف
السابقيف.
 -التأكد مف صبلحية الدفع حيث ال يكفي أف يتأكد المحاسب العمكمي مف صفة

اآلمر بالصرؼ بؿ يتأكد أيضا مف صبلحيتو ليذه الميمة حيث يقؼ عمى عدـ كجكد عبلقة
بيف اآلمر بالصرؼ كالمراقب المالي حسب المادة  55مف القانكف رقـ  ،21-90كحسب

المادة  56مف نفس القانكف 2ال يجكز أف تربط بيف اآلمر بالصرؼ كالمراقب المالي عبلقة
زكاج كيجب أف نشير ىنا إلى أنو إذا كاف الغرض مف ىذا المنع ىك الكقاية مف الفساد
كتفعيؿ الرقابة المالية فإف تكسيع ىذه العبلقة خارج الزكاج ضركرم.
 التأكد مف عدـ كجكد معارضة لمدفع سكاء عمى مستكل الضرائب أك الضمافاالجتماعي ،فقبؿ أف يمضي عمى النفقة عميو مراسمة الجيتيف السابقتيف كتمقي رد كؿ منيما

 -1راجع المكاد 4ك ،5المرسكـ التنفيذم رقـ  ،305-95المؤرخ في ،1995/10/7يحدد كيفيات تحرير الفاتكرة،ج ر،عدد
 58لسنة .1995

2

ػ راجع المادة  55ك  ،56القانكف رقـ  ،21 -90مرجع سابؽ.
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كفي حالة كجكد ديف في ذمة المستفيد تجاه مديرية الضرائب أك الضماف االجتماعي يقكـ
المحاسب العمكمي باقتطاع ىذا الديف لمصمحتيما كتحكيؿ الباقي إلى صاحبو.

1

مف خبلؿ العناصر التي تتضمف رقابة المحاسب العمكمي يمكف القكؿ أف طبيعة ىذه
الرقابة ذات طابع مالي كىذا ما تركنا نتناكؿ ىذه الرقابة تحت ىذا العنكاف كبيذا الكصؼ،
كما أف ىذه الرقابة كنظ ار لككنيا الحقة لرقابة المراقب المالي يمكف كصفيا بأنيا "رقابة
مكممة" لرقاب ة المراقب المالي مع اإلشارة أنيما يشتركاف مف حيث الطبيعة كبالتالي ما
الجدكل مف كجكد جيازيف بنفس األىداؼ لك لـ يكف مبرر ذلؾ أف كؿ منيما يكمؿ اآلخر،
كما أف المحاسب العمكمي يتكلى ميمة تنفيذ النفقات العمكمية ما داـ ىك المسؤكؿ عمى
صرؼ ىذه االعتمادات بعد أف يفرض رقابتو عمييا مف ىنا يمكف كصؼ رقابتو ىذه "برقابة
مرافقة لعممية التنفيذ".

2

كعمى ىذا المستكل مف الرقابة كبالنظر إلى طبيعتيا كالعناصر التي يراقبيا المحاسب
العمكمي يمكف القكؿ أف الكقكؼ عمى جرائـ الصفقات العمكمية السابؽ دراستيا يتقمص كثي ار
إف لـ نقؿ ينعدـ فنحف في مرحمة التنفيذ كتسديد قيمة الصفقة كيبقى ليذه الرقابة الطابع
الكقائي كعدـ إفبلت المستفيد مف سداد ما عميو مف ديكف سابقة لدل مصمحة الضرائب
كالضماف االجتماعي كربما حقكؽ أخرل ثابتة بسندات تنفيذية.
 )2نطاق رقابة المحاسب المالي في مجال الصفقات العمومية:
حسب المادة  01مف القانكف رقـ  21-90المتعمؽ بالمحاسبة العمكمية تطبؽ ىذه
المحاسبة عمى العمميات المالية الخاصة بالدكلة ،المجمس الدستكرم ،المجمس الشعبي

الكطني -يضاؼ لو مجمس األمة3-مجمس المحاسبة،الميزانيات الممحقة ،الجماعات
اإلقميمية ،المؤسسات العمكمية ذات الطابع اإلدارم ،كىك نص يتطابؽ مع المادة  02مف
المرسكـ التنفيذم رقـ  313-91المتعمؽ بإجراءات المحاسبة التي يمسكيا اآلمركف بالصرؼ
 -1عبلؽ عبد الكىاب ،المرجع السابؽ ،ص .99

 -2فنيش محمد الصالح ،الرقابة عمى تنفيذ النفقات العمكمية في القانكف الجزائرم ،رسالة لنيؿ درجة دكتكراه دكلة ،تخصص
قانكف عاـ جامعة الجزائر ،كمية الحقكؽ سنة  ،2010ص .114

3

ػ لـ يتناكؿ النص مجمس األمة ألف ىذا األخير أسس في تاريخ الحؽ لصدكر القانكف رقـ  ،21-90كبالتالي مف

الضركرم تعديؿ المادة  01مف القانكف المذككر كاضافة مجمس األمة كمؤسسة دستكرية.
290

كالمحاسبكف العمكميكف ككيفياتيا كما يمي" ،تتمثؿ المحاسبة الخاصة باإلدارات التابعة لمدكلة
كالمجمس الدستكرم كالمجمس الشعبي الكطني كمجمس المحاسبة كالمصالح المزكدة
بالميزانيات الممحقة كالجماعات اإلقميمية كالمؤسسات العمكمية ذات الطابع اإلدارم في

كصؼ العمميات المالية كمراقبتيا.1"...

لمكقكؼ عمى مدل تطبيؽ ىذه الرقابة عمى األشخاص المعنية بقانكف الصفقات
العمكمية نرجع إلى المادة  06مف المرسكـ الرئاسي رقـ  247-15التي تكفمت بيذا الحكـ
كنسجؿ بأف ىناؾ تطابقا بيف القانكف رقـ  21-91كالمرسكـ التنفيذم رقـ  313-91كالمادة
 06مف المرسكـ الرئاسي رقـ  247-15كىذا كاضح فيما يخص الدكلة كالجماعات اإلقميمية
كالمؤسسات العمكمية ذات الطابع اإلدارم كىذه ال تطرح أم إشكاؿ كلكف فيما يخص
المؤسسات العمكمية الخاضعة لمتشريع الذم يحكـ النشاط التجارم فرغـ عدـ النص عمييا
في القانكف رقـ  21-91كالمرسكـ التنفيذم  313-91صراحة إال أنيا تصبح مشمكلة بيذيف
النصيف عندما يتعمؽ األمر بالقيد الذم نص عميو المشرع في المادة  06مف المرسكـ
الرئاسي رقـ  247-15عندما تكمؼ بإنجاز عممية ممكلة كميا أك جزئيا بمساىمة مؤقتة أك
نيائية مف الدكلة أك مف الجماعات اإلقميمية ،فما دامت الدكلة كالجماعات اإلقميمية خاضعة
لرقابة المحاسب العمكمي فإف مساىمة كؿ منيما في عمميات تنجز مف طرؼ مؤسسات
غير إدارية خاضعة لمقانكف التجارم في األصؿ تخضع كجكبا في ىذا الجانب إلى رقابة
المحاسب العمكمي أضؼ إلى ىذا أنيا مؤسسات عمكمية أصبل أم أف رأسماليا ممؾ لمدكلة
ابتداء.بالتالي يمكف القكؿ أف نطاؽ رقابة المحاسب العمكمي يشمؿ كؿ الصفقات التي
تبرميا األشخاص المعنية بقانكف الصفقات العمكمية المرسكـ الرئاسي رقـ  247-15كعميو
كؿ الصفقات تمر عمى رقابة المحاسب العمكمي بعد أف تمر عمى المراقب المالي كىذا
يشكؿ كقاية مف الفساد رغـ محدكدية ىذه الرقابة بالنظر إلى طبيعتيا.
ثانيا :أثر تسخيرة اآلمر بالصرف لممحاسب العمومي عمى سمطاتو الرقابية
نتناكؿ السمطات الرقابية لممحاسب العمكمي كمدل تأثر فعاليتيا تبعا العتراؼ القانكف
لآلمر بالصرؼ بسمطة تجاكز المحاسب العمكمي عف طريؽ التسخيرة في حالة رفض ىذا
 -1راجع المادة  ،02المرسكـ التنفيذم رقـ  ،313-91التي مف الضركرم تعديميا أيضا حتى تنسجـ مع الدستكر الذم
ينص عمى مجمس األمة الى جانب المجمس الشعبي الكطني ،مرجع سابؽ.
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األخير التأشير عمى ممؼ النفقة كتشبو ىذه الحالة قرار التغاضي الذم يصدره اآلمر
بالصرؼ في حالة رفض المراقب المالي منح تأشيرتو كتشبو أيضا قرار التجاكز في حالة
رفض لجنة مراقبة الصفقات منح تأشيرتيا حسب المادة  200ك 201مف المرسكـ الرئاسي

1.247-15كعميو نتناكؿ أكال رقابة المحاسب العمكمي التي تتكج إما بتأشيرة منو أك رفض
التأشيرة ،ثـ مدل تأثر رقابتو كآلية لمكقاية مف الخطر الجزائي في مجاؿ الصفقات العمكمية
بالنظر إلى سمطة التسخيرة.
 )1منح التأشيرة:
بعد فرض المحاسب العمكمي رقابتو عمى ممؼ الصفقة كفقا لمعناصر السابؽ دراستيا

فإذا كانت ىذه الرقابة إيجابية منح المحاسب العمكمي تأشيرتو2كبناءا عميو يقكـ بتحرير صؾ
خزينة عادة أك صؾ بريدم لفائدة المستفيد كىذا حسب حكالة الدفع المسممة لو مف طرؼ ىذا
األخير الذم تحصؿ عمييا بدكره مف اآلمر بالصرؼ3كيقكـ المحاسب العمكمي بتدكيف ىذه
النفقة في سجبلتو المحاسبية ،في ىذه الحالة نقكؿ أف السمطات الرقابية لممحاسب العمكمي
لـ تتأثر إطبلقا كتبقى فعالية ىذه الرقابة كآلية لمكقاية مف الفساد في حدكد ما تناكلناه عند
البحث في طبيعتيا.
 )2رفض التأشيرة:
إذا كانت رقابة المحاسب العمكمي عمى العناصر السابقة سمبية رفض منح تأشيرتو
كىذا يعني رفض صرؼ النفقة بمكجب قرار معمؿ بأسباب تبرره ،يبمغ المحاسب العمكمي
اآلمر بالصرؼ بيذا القرار كليذا األخير حميف إما االستجابة لمبلحظات كأسباب رفض
المحاسب العمكمية منح تأشيرتو كىذا بتصحيح ما يمكف تصحيحو كمف ثمة إعادة ممؼ
النفقة إلى المحاسب إلصدار تأشيرتو ،كاما المجكء إلى التسخيرة كىي سمطة منحيا القانكف

1

ػ راجع المادة  200ك  ،201المرسكـ الرئاسي رقـ  ،247 -15التي تقابؿ المادة  170ك ،171المرسكـ رقـ -10

 ،236مرجع سابؽ.

 -2راجع المادة  ،22القانكف رقـ  ،21-90مرجع سابؽ.
 -3راجع المادة  21مف نفس القانكف.

292

لآلمر بالصرؼ المسؤكؿ عمى المصمحة المتعاقدة مف خبللو يتجاكز قرار المحاسب العمكمي

رافض منح التأشيرة حسب المادة  01مف المرسكـ التنفيذم رقـ .1314-91

كاجراء التسخير ىك قرار يتخذه اآلمر بالصرؼ يتضمف طمبا بتنازؿ المحاسب
العمكمي عمى قرار رفض دفع النفقة المتعمقة بالصفقة كيكضح اآلمر بالصرؼ أسباب لجكئو
إلى تسخير المحاسب العمكمي ،كحسب المادة  02مف المرسكـ التنفيذم رقـ 314-91
ينيي ق ارره ىذا بعبارة "يطمب مف المحاسب العمكمي أف يدفع في كؿ عممية إنفاؽ مرفكض

دفعيا" 2.كحتى يتخمص المحاسب العمكمي مف مسؤكلية الدفع ىذه يرفع تقري ار عف ىذا
التجاكز إلى الكزير المكمؼ بالمالية خبلؿ  15يكما التالية لتبميغو بقرار التسخير.
كلئلجابة عمى اإلشكالية الفرعية نقكؿ أف قرار التسخير ال يشكؿ مساسا كانقاصا
لسمطات المحاسب العمكمي كال يؤدم في نفس الكقت إلى إنقاص فعالية رقابتو عمى النفقات
العمكمية بصفة عامة كعمى الصفقات العمكمية بصفة خاصة كؿ ما في األمر أف مسؤكلية
اإلنفاؽ انتقمت مف المحاسب العمكمي إلى اآلمر بالصرؼ ممثبل لممصمحة المتعاقدة ،كتحديد
المسؤكؿ عف تصرؼ معيف في حد ذاتو كسيمة ميمة لمكقاية مف الفساد كحتى مكافحتو ألنو
مف السيؿ في ىذه الحالة الكقكؼ عمى التجاكزات كالمسؤكؿ عنيا.
ككما قمنا سابؽ إف مخاطرة كيذه ال يمكف لآلمر بالصرؼ أف يخكضيا لك لـ يكف
متأكدا مف صحة ممؼ الصفقة بصفة عامة كمف النفقة عمى الخصكص ،كمؤكد أنو قبؿ
اإلقداـ عمى استعماؿ ىذه السمطة يرجع إلى مصالحو طالبا االستشارة كبالتالي يفترض أف
المصمحة المتعاقدة كعمى رأسيا اآلمر بالصرؼ عمى استعداد تاـ لتحمؿ المسؤكلية كاف
كانت شخصية جزائية كتككف المصمحة المتعاقدة ككؿ مسؤكلة بعد ىذا اإلجراء أماـ جيات
رقابة أخرل كيتعمؽ األمر بمجمس المحاسبة كالمفتشية العامة لممالية كبذلؾ فإف الرقابة
المالية ال تتكقؼ عند حد إصدار قرار التسخيرة ككما انتقمت المسؤكلية مف المحاسب
العمكمي إلى اآلمر بالصرؼ انتقمت الرقابة مف المحاسب العمكمي إلى جيات أخرل.

 -1المرسكـ التنفيذم رقـ  ،314-91المؤرخ في 07سبتمبر  ،1991المتعمؽ بإجراء تسخير اآلمريف بالصرؼ لممحاسبيف
العمكمييف ،ج ر ،عدد  ،43لسنة .1991

2

ػ راجع المادة  02مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،314-91مرجع سابؽ.
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أكثر مف ىذا إف القانكف ال يسمح لآلمر بالصرؼ أف يمجأ لمتسخير في كؿ األحكاؿ
بؿ ىناؾ حاالت ال يجكز فييا المجكء إلى ىذه الطريقة في التجاكز كىذا بالنظر إلى حاالت
عدـ المجكء إلى قرار التجاكز كقرار التغاضي كىي حاالت منطقية جدا:
 في حالة عدـ تكفر االعتمادات المالية أصبل. في حالة عدـ تكفر أمكاؿ في الخزينة. في حالة عدـ إثبات تنفيذ الصفقة أك عدـ أداء الخدمة. في حالة انعداـ تأشيرة لجنة الصفقات المختصة كتأشيرة المراقب المالي ،دكفاتخاذ قرار بالتجاكز في الحالتيف.

1

كعمى كؿ حاؿ نقكؿ أف أسمكب التسخير مف شأنو أف يقطع الطريؽ عمى كؿ محاسب
عمكمي لـ يقدر ممؼ النفقة أحسف تقدير بخطئو أك بسكء معالجتو مما يجعمو معيؽ لعمؿ
اإلدارة كلممصمحة المتعاقدة بصفة عامة التي تستيدؼ المصمحة العامة مف خبلؿ الصفقة
م حؿ الرقابة كلكف ال يمكف اعتبار التسخيرة إنقاصا لفعالية ىذه الرقابة ذات الطابع المالي
المحض بؿ ىي مجرد نقؿ لممسؤكلية كاف تكف جزائية مف المحاسب العمكمي الى اآلمر
بالصرؼ لممصمحة المتعاقدة مادمنا بصدد البحث في الصفقات العمكمية ،كرغـ محدكدية
ىذه الرقابة مف خبلؿ طبيعتيا كنطاقيا تبقى آلية مقترحة لتجنب الخطر الجزائي في
الصفقات العمكمية لدكرىا الحاسـ في تحديد المسؤكليات في حالة ثبكت تجاكزات بعنكاف
فساد مالي كىذا ميـ جدا لتحديد مرتكب الركف المادم لجريمة ما ،كيبدك أف رقابة اآلمر
بالصرؼ كرقابة المراقب المالي السابؽ د ارستيما أكثر فعالية مف رقابة المحاسب العمكمي
ككميا تكصؼ بالرقابة القبمية ،كاعترافا منا بأنيا قاصرة أك لنقؿ غير مكتممة كنا في حاجة
الى رقابة أخرل الحقة أك بعدية تمارسيا ىيئات أخرل لمزيادة مف فعالية ىذا النكع مف الرقابة
بيدؼ تجنب الخطأ قدر المستطاع كىذا ما سكؼ نتناكلو أدناه.

 -1راجع عبلؽ عبد الكىاب ،مرجع سابؽ ،ص .100
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المبحث الثاني :تفعيل الرقابة المالية البعدية آلية لتجنب الخطر الجزائي في
الصفقات العمومية

تمر الصفقة العمكمية عمى المجاف الداخمية كالخارجية كجيات رقابة ثـ تعرض عمى

المراقب المالي فالمحاسب العمكمي كرقابة قبمية ،كبعد صرؼ ممؼ النفقة العمكمية يخضع
ممؼ الصفقات العمكمية إلى نكع آخر مف الرقابة يصطمح عمييا بالرقابة البعدية أم رقابة
بعد صرؼ المقابؿ المالي لمصفقة ،كيبدك أف ممؼ النفقة قد تـ غمقو عمى مستكل المصمحة
المتعاقدة كبالتالي مالجدكل مف ىذه الرقابة كآلية لتجنب الخطر الجزائي الذم تككف قد
اكتممت أركانو ،إف المغزل مف تفعيؿ ىذا النكع مف الرقابة ذك طابع ردعي أساسا كقد يتميز
أيضا بالطابع االستشارم الكقائي مستقببل كقد سبؽ كأف تناكلنا آلية مماثمة تكصؼ بالكسيمة
الردعية كيتعمؽ األمر بالمتابعة الجزائية ،كعميو تفعيؿ ىذا النكع مف الرقابة بأشكاليا المتعددة
مف شأنو ردع المكظؼ كحتى المتعاقد معو حتى ال يسقط في مستنقع الفساد سكاء أثناء
إعداد الصفقة أك إبراميا أك أثناء التنفيذ ألف المتكرط في الفساد عندما ال يعمـ المرحمة التي
يحتمؿ أف يسقط فييا يتجنب المخاطرة بالماؿ العاـ كبنفسو عمى السكاء كىذا ما دفعنا إلى
اعتبار ىذه الرقابة آلية لتجنب الخطر الجزائي في مجاؿ الصفقات العمكمية.
كباعتبار الصفقة العمكمية كما قمنا نفقة عمكمية تصرؼ مف خزينة الدكلة عمى
العمكـ كبالماؿ العاـ فإف ىذا األخير يخضع عند إنفاقو لرقابة بعدية يمارسيا مجمس
المحاسبة كالمفتشية العامة لممالية (أكال) ،كما استحدث المشرع في صمب قانكف الكقاية مف
الفساد كمكافحتو الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو ،كنظ ار لمقصكر المسجؿ عمييا
في مكافحة الفساد استحدث المشرع الديكاف المركزم لقمع الفساد بطابع ضبطي
قضائي(ثانيا).
المطمب األول :الرقابة البعدية لمجمس المحاسبة عمى الصفقات العمومية

في البداية يجب أف نشير إلى أف مجمس المحاسبة حسب التشريع المقارف 1ليس ىيئة

رقابة عمى الصفقات العمكمية حص ار بؿ ىك ىيئة رقابة عمى الماؿ العاـ بصفة عامة،
1

ػ محمد براك ،الشفافية المساءلة كالرقابة العميا عمى الماؿ العاـ في سياؽ الحكامة الرشيدة ،دار القمـ ،المممكة المغربية،
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كباعتبار الصفقات العمكمية تنفذ بالماؿ العاـ فإنو مف الضركرم أف تمارس ىذه الييئة
رقابتيا عمى نفقات الصفقات العمكمية في سياؽ الرقابة البعدية التي يمارسيا المجمس عمى
الجيات الخاضعة لرقابتو كمف جية أخرل رأينا أف اآلمر بالصرؼ لممصمحة المتعاقدة قد
يصدر قرار التغاضي في مكاجية المراقب المالي في حالة رفض منح التأشيرة ككذا إصداره
لقرار التسخير في مكاجية المحاسب العمكمي أيضا إذا رفض منح التأشيرة كفي الحالتيف يتـ
إعبلـ مجمس المحاسبة مف طرؼ الكزير المكمؼ بالمالية ليباشر المجمس في إطار الرقابة
البلحقة عمى الماؿ العاـ رقابتو عمى نفقات الصفقات العمكمية محؿ ق اررات التجاكز بنكعيو،
كعميو سكؼ نتناكؿ تحت ىذا العنكاف تنظيـ مجمس المحاسبة كييئة رقابة بعدية عمى الماؿ
الع اـ في القانكف المقارف (أكال) ،ثـ نتناكؿ تنظيـ مجمس المحاسبة في الجزائر كفعاليتو كييئة
رقابة عمى الصفقات العمكمية (ثانيا).
الفرع األول :تطبيقات الرقابة المالية البعدية في القانون المقارن
في سياؽ تقييـ أداء مجمس المحاسبة عندنا كسعيا منا إليجاد طرؽ تفعيؿ دكره
كرقيب عمى الماؿ العاـ بصفقة عامة كفي مجاؿ الصفقات العمكمية تحديدا ارتأينا التطرؽ
الى تجارب دكؿ أخرل اخترنا مف بينيا دكؿ مشيكد ليا بالصرامة في تسيير كمراقبة الماؿ
العاـ ،كمف خبلؿ ىذه الدراسة نحاكؿ استمياـ بعض الحمكؿ التنظيمية لمنيكض بمجمس
المحاسبة عندنا ،كعميو سكؼ نتطرؽ الى تجارب دكلتيف تنتمياف الى المدرسة
األنجمكسكسكنية كدكلة تنتمي لممدرسة الركمانكجرمانية.
أوال :النموذج األنجموسكسوني لمرقابة البعدية عمى المال العام:
يعتبر ىذا النمكذج مف بيف النماذج الرئيسية لؤلنظمة الرقابية عمى الماؿ العاـ كىك
مجسد في ال دكؿ الرائدة لممدرسة األنجمكسكسكنية كنقصد بيا بريطانيا كالكاليات المتحدة
األمريكية أساسا باإلضافة إلى دكؿ أخرل كندا مثبل1.ككفقا ليذه المدرسة يتكلى الرقابة

جياز يقترب لمسمطة التشريعية كيستقؿ عف
ا
البعدية عمى الماؿ العاـ مكظؼ مستقؿ يترأس
السمطة التنفيذية ،كعميو سكؼ نتناكؿ تحت ىذا العنكاف (أكال) التجربة البريطانية ثـ تجربة
الك.ـ.أ في المجاؿ (ثانيا)

1

ػ محمد براك ،المرجع السابؽ ،ص ص .58،59
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 )1مكتب المراجعة الوطني يجسد النموذج البريطاني لمرقابة العميا عمى المال
العام:

يتكلى الرقابة عمى األمكاؿ العمكمية حسب التجربة البريطانية ىيئة تسمى "مكتب

المراجعة الكطني"  The general national audit officeيرأسو "المراقب المحاسب

العاـ"  comproll and auditorكىك مكظؼ عمكمي سامي في الدكلة بدرجة كزير.1
أ  -البنية التنظيمية لمكتب المراجعة الوطني (:)N-A-O

يتكاجد المركز الرئيسي لمكتب المراجعة الكطني في العاصمة لندف كلو مكاتب في
كؿ مدينة ،يظـ المكتب بصفة عامة تسعمائة مكظؼ يكجد أغمبيـ في المركز الرئيسي
بالعاصمة كيتكزع الباقي عمى مختمؼ المدف حسب تكاجد اإلدارات الحككمية ألنو عمى
مستكل كؿ إدارة ىناؾ مكظؼ أك أكثر يعمؿ بيا لمراقبة النفقات العامة يعد حكليا تقري ار

يرسمو إلى المحاسب العاـ في العاصمة2،كيستثنى مف تكاجد مكتب المراجعة الكطني ايرلندا
الشمالية التي تستقؿ بييئة رقابة متخصصة3،باإلضافة إلى المكظفيف السابقيف يكظؼ
المكتب أيضا مائتيف كخمسة كخمسكف مدققا كخبراء محاسبيف مؤىميف كيقكـ المكتب في
نفس الكقت بتككيف مائتيف كعشريف متدربا لمحصكؿ عمى صفة مدقؽ ،كيمكف لممكتب أف
يستعيف بمستشاريف خارجيف متخصصيف في مجاالت معينة حسب احتياجاتو.4
ب  -اختصاصات مكتب المراجعة الوطني:
ما يميز النمكذج البريطاني أف مكتب المراجعة الكطني يمارس الرقابة السابقة

كالبلحقة عمى السكاء5،كيمارس رقابتو عمى الماؿ العاـ عف طريؽ المكظفيف التابعيف لممكتب
المتكاجديف في كؿ اإلدارات العمكمية في المممكة الذيف يرفعكف لو تقارير عمى النفقات
العامة ،كبعد جمع كؿ ىذه التقارير مف مختمؼ المدف يتـ التدقيؽ فييا مف طرؼ المحاسب
 -1أحميدكش مدني ،المحاكـ المالية في المغرب (دراسة نظرية كتطبيقية مقارنة) ،مطبعة الفضالة المحمدية ،المممكة
المغربية ،الطبعة األكلى ،2003 ،ص .123

 -2صبلح الديف مصطفى أميف ،الرقابة المالية العامة كديكاف الرقابة المالية في العراؽ بيف ماضيو كمستقبمو ،دكف الناشر،
بغداد ،طبعة  ،1997ص .33

 -3أحميدكش مدني ،المرجع السابؽ ،ص .124

 -4المرجع نفسو ،نقبل عف Sir John Bourn , la réduction de comptes au Royaume-Uni, les relations
du N-A-O avec le parlement, R-F-F-P, N° 36, 1991, p 72.
 -5صبلح الديف مصطفى أميف ،المرجع السابؽ ،ص .34
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العاـ كمساعديو كتتكج ىذه العممية بتقرير يرفعو المحاسب العاـ إلى مجمس العمكـ .تتكلى
لجنة الحسابات العامة عمى مستكل مجمس العمكـ بفحصيا كبناء عمى ىذه التقارير يمارس
مجمس العمكـ رقابتو عمى اإلنفاؽ العاـ في المممكة.

1

كيمارس مكتب المراجعة الكطني الرقابة السابقة عمى األمكاؿ العمكمية عف طريؽ
اإلذف الصادر عف المحاسب العاـ الذم يشترطو القانكف لسحب أم نفقة مف البنؾ المركزم
اإلنجميزم حتى كلك كانت ىذه النفقة بطمب مف كزير في الحككمة ،كعميو يتـ إيداع أمكاؿ
الخزينة العامة المشكمة لمميزانية لدل البنؾ المركزم اإلنجميزم في حساب خاص بالحككمة
كأم جية تريد سحب نفقة عمكمية معينة تمر كجكبا كبصفة مسبقة عمى المحاسب العاـ

طالبة منو اإلذف بالسحب.2

ج  -مظاىر استقبلل مكتب المراجعة الوطني:
يمكف التطرؽ إلى بعض مظاىر االستقبلؿ التي نستنتجيا مف خبلؿ نظاـ مكتب
المراجعة الكطني كما يمي:
 المحاسب العاـ يعتبر مكظفا لدل مجمس العمكـ أم السمطة التشريعية في المممكة. يعيف المحاسب العاـ مف طرؼ الممؾ بدرجة كزير كىذا يدؿ عمى مكانتو كقكتو فيالمممكة.
 عدـ قابمية المحاسب العاـ لمعزؿ مف طرؼ الممؾ ،كيمكف ذلؾ فقط مف طرؼالبرلماف بمكجب خطاب اتياـ.
 يتمتع مكتب المراجعة باالستقبلؿ المالي إذ يممؾ اعتمادا دائما خاصا بو. مكتب المراجعة مسؤكال أماـ مجمس العمكـ كليس لمسمطة التنفيذية أم سمطة عميو. يممؾ مكتب المراجعة الكطني مسائمة مكظفي الحككمة المسؤكليف عف اإلنفاؽالعمكمي كالجباية بصفة عامة.
 مف الناحية السياسية المكتب كسيمة لضماف التكازف السياسي بيف األغمبية الحاكمةكالمعارضة.

3

 -1أحميدكش مدني ،مرجع سابؽ ،ص .124
 -2المرجع نفسو ،ص .125

 -3المرجع نفسو  ،ص ص .124-123
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كعميو مف ناحية تنظيـ اختصاصات مكتب المراجعة الكطني الكاسعة باعتبارىا تشمؿ
كؿ مف الرقابة البعدية كالرقابة السابقة عمى الماؿ العاـ ،كمف خبلؿ مظاىر استقبللو عمى
السمطة التنفيذية كمسؤكليتو أماـ مجمس العمكـ كفي نفس الكقت استقبللو الكظيفي كالمالي
عمى الخصكص يمكف القكؿ أف مكتب المراجعة الكطني النمكذج البريطاني في الرقابة عمى
الماؿ العاـ يبدك أنو جياز قكم كذك فعالية كبيرة فرغـ نشاطو في ظؿ نظاـ ممكي إال أف
الممؾ يعيف رئيسو كما رأينا كال يمكف بعد ذلؾ عزلو فيك مسؤكؿ فقط أماـ السمطة التشريعية
التي تمارس بدكرىا دكر الرقابة عمى السمطة التنفيذية كعمى اإلنفاؽ العاـ ،كبالتالي يمكف
القكؿ أف مكتب المراجعة يمارس رقابة متخصصة مكممة لتمؾ التي تقكـ بيا السمطة
التشريعية بصفة عامة.

1

 ) 2المكتب العام لممحاسبات يجسد نموذج الواليات المتحدة األمريكية لمرقابة العميا
عمى المال العام:

يعتبر المكتب العاـ لممحاسبات ( )general accounting officeحديث النشأة

بالمقارنة مع مكتب المراجعة البريطاني حيث أنشأ سنة  1921كىك الييئة العميا لمرقابة عمى
الماؿ العاـ في ك.ـ.أ يرأسو محاسب عاـ.

2

أ  -البنية التنظيمية لممكتب العام لممحاسبات (:)G.A.O

يتككف المكتب العاـ لممحاسبات مما يمي:3

 المحاسب العاـ :ىك رئيس ىذا الجياز يعيف مف قبؿ رئيس الجميكرية لمدة  15سنة ينكبعنو نائب يعيف بنفس الطريقة.
 المجمس العاـ لممستشاريف :يتككف مف مساعديف لممحاسب العاـ ،يرأس كؿ منيـ نشاطمعيف حسب مخطط العمؿ المعد مف طرؼ الرئيس.
 -األقساـ الرقابية المتخصصة :يظـ المكتب عشرة أقساـ كؿ منيا يختص بعمؿ معيف.

1
2

ػ أحميدكش مدني ،مرجع سابؽ ،ص 124
ػ محمد براك ،مرجع سابؽ ،ص .58

 -3فيمي محمكد شكرم ،الرقابة المالية العميا ،مفيكـ عاـ كتنظيمات أجيزتيا في الدكؿ العربية كعدد مف الدكؿ األجنبية،
دار مجدالكم عماف األردف ،1983 ،ص ص .137-136
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 مكاتب في العاصمة كاشنطف :ىناؾ ثمانكف  80مكتب لمرقابة في العاصمة كاألخرلجيكية مكزعة عمى الكاليات المشكمة لمدكلة كعددىا  15مكتب ككؿ مكتب مقسـ إلى أربعة
أقساـ عامة كؿ منيـ يختص بنشاط معيف كما يمي ،قسـ الصفقات ،قسـ األمف الكطني ،قسـ
المكارد البشرية ،قسـ حماية البيئة ،إلى جانب ثبلثة أقساـ أخرل ذات طابع تقني متخصصة
في المجاالت التالية ،قسـ التدابير المالية ،كقسـ لئلعبلـ ،كقسـ تقييـ البرامج.
أما فيما يخص الجانب البشرم المشكؿ لممكتب فإف المشرع األمريكي حريص عمى
تدعيـ المكتب بكفاءات متخصصة كمتنكعة ،فعمى مستكل المقر المركزم المتكاجد في
العاصمة كاشنطف يظـ خمسة آالؼ كمائة ( )5100مكظؼ مكزعيف عمى ثمانكف مكتب
لمرقابة باإلضافة إلى عدد ميـ مف المكظفيف المتخصصيف يعممكف في المكاتب الجيكية
عبر الكاليات ،كتتككف التشكيمة البشرية لممكتب مف محاسبيف كميندسيف كاقتصادييف
كمتخصصيف في الرياضيات كخبراء في اإلعبلـ كجامعييف متخصصيف في اإلدارة

كالتجارة.1

ب  -اختصاصات المكتب العام لممحاسبات:
مبدئيا نقكؿ أف المكتب العاـ لممحاسبات كما ىك عميو الحاؿ بالنسبة لمكتب المراجعة
الكطني البريطاني يتكلى الرقابة البعدية كالسابقة عمى الماؿ العاـ كبالتالي يقكـ عمى
الخصكص بما يمي:
 يعتمد أكامر الصرؼ الصادرة عمى مدير المالية. فحص حسابات الحككمة المركزية كحسابات الكاليات كالمؤسسات العامة لمتأكد مفصحتيا كمطابقتيا لمكاقع.
 التأكد مف أف ىذه المصركفات تمت كفقا لمقانكف المعمكؿ بو كأنيا صرفت فعبل فيالمجاؿ كالغرض المخصص ليا.
 -مراجعة المشاريع كاالستثمارات الجديدة.

 -1فيمي محمكد شكرم ،المرجع السابؽ ،ص .141
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كعميو نقكؿ أف المكتب يباشر الرقابة السابقة عمى األمكاؿ العمكمية مف خبلؿ
اعتماده ألكامر الصرؼ الصادرة عف كزير المالية كيباشر الرقابة البلحقة عمى الماؿ العاـ
مف خبلؿ رقابتو الصارمة عمى كيفية كطريقة صرؼ الماؿ العاـ عمى جميع المستكيات.

1

ج  -مظاىر استقبلل المكتب العام لممحاسبات:
مف خبلؿ نظاـ المكتب يمكف استخبلص بعض المظاىر المبررة الستقبلؿ المكتب
عمى السمطة التنفيذية ما دامت ىي المعنية األكلى بالرقابة كما يمي:
 عدـ إمكانية إقالة المحاسب العاـ كنائبو مف طرؼ السمطة التنفيذية لممدة التي يتـ تعيينوفييا التي يجب أف تدكـ  15سنة ،يمكف إقالتو فقط مف طرؼ الككنجرس بمكجب قرار أك في
حالة محاكمتو أماـ مجمس الشيكخ كىذا ما يجسد قكة المحاسب العاـ كمف ثمة فعالية المكتب
العاـ لممحاسبات في ك.ـ.أ.
 يتكج المكتب رقابتو بتقرير يرفعو إلى الككنجرس كليس لرئيس الدكلة يتضمف المحاكرالتالية:
ػ المخالفات المالية التي يقؼ عمييا المكتب.
ػ تحديد المسؤكؿ عف ىذه المخالفات

ػ يبيف اإلسراؼ كالضياع الذم طاؿ الماؿ العاـ عند استخدامو.2
كعميو نستنتج أف ىناؾ تقاربا بيف عكامؿ قكة كفعالية كاستقبلؿ المكتب العاـ
لمحسابات األمريكي كمكتب المراجعة الكطني البريطاني ،ىذا الجياز الذم يتكلى الرقابة
السابقة كالبلحقة عمى الماؿ العاـ تـ تزكيده بكؿ عكامؿ القكة سكاء مف الناحية الييكمية أك
البشرية كىك مستقؿ تماما عف السمطة التنفيذية كاف كاف رئيسو ال ينتمي لمسمطة التشريعية
كما ىك عميو الحاؿ بالنسبة لمتجربة البريطانية إال أف التزامو بتقديـ تقريره المتكج لمرقابة
لمككنجرس يعني أنو مسؤكؿ أمامو كبالتالي فتقاريره عمى الماؿ العاـ أرضية يعتمد عمييا
الككنجرس عند فرض رقابتو عمى السمطة التنفيذية ،فرقابة كؿ مف المكتب العاـ لممحاسبات
كالككنجرس يكمؿ كؿ منيا اآلخر فيي بحؽ رقابة قكية كفعالة كذات مصداقية ما دامت

 -1أحميدكش مدني ،المرجع السابؽ ،ص .127
 -2المرجع نفسو ،ص ص .127-126
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تزاكج بيف أصحاب االختصاص مف خبراء في كؿ المياديف كبيف منتخبيف كسياسييف
بالمرصاد ألم ىفكة في مجاؿ التسيير أك اإلنفاؽ العاـ تقع فييا السمطة التنفيذية.
ثانيا :النموذج الرومانوجرماني لمرقابة العميا عمى المال العام :النموذج الفرنسي
مبدئيا نقكؿ إننا نتناكؿ ىذه الجزئية لمكقكؼ عمى أسمكب الرقابة عمى الماؿ العاـ في
الدكؿ الركمانكجرمانية ألف الرقابة عمى الصفقات العمكمية ىي جزء مف الرقابة عمى الماؿ
العاـ كما أننا نبحث في ىيئات الرقابة ليذه الدكؿ ألنيا تشبو أك لنقؿ اقتبس منيا مجمس
المحاسبة عندنا اختصاصو الرقابي ،كالخاصية التي تشترؾ فييا كؿ ىيئات الرقابة عمى
الماؿ العاـ في ىذه العائمة ىي إسناد ىذه الميمة لمحكمة قضائية مستقمة كمتخصصة،
كالفرؽ بينيا أف كؿ دكلة تعطي ليا اسما معينا كتطبعيا بطابع خاص دكف المساس بالجكىر

الذم تشترؾ فيو.1

ففي إيطاليا كالبرتغاؿ مثبل تختص محكمة الرقابة عمى الماؿ العاـ بميمة "الرقابة
السابقة" أما في بمجيكا فنظيرتيا تمارس "الرقابة البلحقة" عمى الماؿ العاـ ،كفي ألمانيا
تمارس ىذه المحكمة المتخصصة الرقابة "المالية كاالقتصادية" عمى السكاء.

2

كتبعا ألخذ مشرعنا كثي ار عف المشرع الفرنسي ارتأينا أف نتناكؿ التجربة الفرنسية في
ىذا المجاؿ ،فحسب الفقو تعتبر فرنسا أكؿ دكلة عرفت ىذا النكع مف الرقابة العميا عمى

الماؿ العاـ 3كقد مرت ىذه التجربة بعدة مراحؿ حتى كصمت إلى ما ىي عميو حيث أسس
المشرع الفرنسي مجمس المحاسبة بقانكف  16سبتمبر  41807فما ىي بنية ىذه المحكمة،

كما ىي اختصاصاتيا كمميزاتيا ،كما ىي مظاىر استقبلليا.
 )1البنية التنظيمية لمجمس المحاسبة الفرنسي:
حسب المرسكـ رقـ  85-199الصادر بتاريخ  15فيفرم  1985يتشكؿ مجمس
المحاسبة الفرنسي مف تشكيبلت تمارس اختصاص الرقابة كتشكيبلت تمارس االختصاص
االستشارم.
 -1أحميدكش مدني ،المرجع السابؽ ،ص .129
 -2المرجعنفسو ،ص .130
3

ػ المرجع نفسو ،ص .130

 -4في فرنسا تـ إنشاء أكؿ مرة غرفة المحاسبة بباريس سنة  ،1265كبعد الثكرة تـ إنشاء المجاف البرلمانية لمرقابة المالية
سنة  ،1789ثـ مكتب الحسابات سنة  ،1791ثـ انتيى األمر إلى إنشاء مجمس المحاسبة.
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أ  -تشكيبلت االختصاص الرقابي :كتظـ ما يمي:
 الرئيس األكؿ لممجمس :يعيف مف طرؼ رئيس الجميكرية بمرسكـ جميكرم بعدعرضو عمى مجمس الكزراء ،يسير عمى تنظيـ سير نشاط المجمس.
 غرفة المشكرة ( :)chambre de conseilتتشكؿ مف كؿ رؤساء الغرؼ،باإلضافة إلى المدعي العاـ لممجمس كعدد مف المستشاريف ككاتب المجمس يترأسيا الرئيس
األكؿ لممجمس .تنعقد ىذه الغرفة إما بصفتيا جية تأديبية ألعضاء المجمس كما تنعقد
لمناقشة قضايا محالة عمييا مف رئيس المجمس أك باقتراح مف المدعي العاـ كتتكلى كضع
الصيغة النيائية لمتقرير السنكم المرفكع لرئيس الجميكرية.
 الغرؼ المجتمعة ( :)les chambres réuniesتتشكؿ مف رؤساء الغرؼ المعنيةبالتجمع فقط كعدد مف المستشاريف في الدرجة األكلى تحت رئاسة الرئيس األكؿ لممجمس
كبقرار منو ،تنظر في قضايا محالة عمييا مف الرئيس األكؿ لممجمس كالسيما إلبداء الرأم في
قضايا ذات طابع إجرائي أك قضائي ككذا لنظر قضايا الطعف ضد أحكاـ صادرة عف غرؼ
المجمس.
 الغرؼ ( :)les chambresيتشكؿ المجمس مف سبع غرؼ كؿ منيا تنظر فيحسابات عدد مف الك ازرات المتقاربة في االختصاص ككذا حسابات اإلدارات العمكمية ،تقكـ
بالتدقيؽ في ىذه الحسابات كتبعا لذلؾ تصدر ق اررات ذات طابع قضائي.
 المدعي العاـ( :)ministère publicيتكلى النيابة العامة في المجمس مدعي عاـيساعده محامياف عاماف يعيف بقرار جميكرم مثمو مثؿ الرئيس األكؿ لممجمس بناء عمى
اقتراح مف مجمس الكزراء.

1

 -1أحميدكش مدني ،مرجع سابؽ ،ص ص .132-131
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ب  -تشكيبلت االختصاص االستشاري:
لممارسة مجمس المحاسبة الفرنسي اختصاصو االستشارم يعتمد عمى لجاف كأىميا
لجنة التقرير السنكم كلجنة البرامج كلجاف أخرل متخصصة تتكلى تقديـ االستشارة لمف
يطمبيا مف السمطة التنفيذية كيمكنو االستعانة بخبراء متخصصيف في مياديف محددة

كدقيقة1كفي ىذا يشبو مجمس الدكلة مستشار الحككمة.

 )2اختصاصات مجمس المحاسبة الفرنسي الرقابية ومميزاتو:
نتناكؿ اختصاصات مجمس المحاسبة الرقابية دكف االستشارية ثـ نتناكؿ أىـ مميزاتو.
أ -اختصاصات مجمس المحاسبة الرقابية:
بغض النظر عمى االختصاص االستشارم لممجمس يمكف أف نقسـ اختصاصو
الرقابي إلى نكعيف رئيسييف:
أ -1االختصاص القضائي :يتمحكر حكؿ مراجعة حسابات المحاسبيف العمكمييف
كيصدر المجمس في ذلؾ أحكاما إما بتبرئة ذمتيـ أك بتحميميـ المسؤكلية تجاه الخزينة
العمكمية باعتبارىـ مدينيف بالمبالغ غير المبررة كالمكتشفة أثناء التدقيؽ في الحسابات

2

كأحكاـ المجمس ىذه نيائية ال يجكز الطعف فييا إال بالنقض أماـ مجمس الدكلة.
أ -2االختصاص المالي :كنقصد بو الرقابة المالية كاإلدارية عمى الماؿ العاـ حيث
يخضع ليذا النكع مف الرقابة كؿ مسؤكؿ مف غير المحاسب العمكمي كاآلمر بالصرؼ،
كعند كقكؼ المجمس عمى مخالفات مالية يقكـ بتبميغ الجية المختصة التي يتبعيا المكظؼ
ككذا السمطة السممية ليا ،كيبدم المجمس مبلحظاتو حكؿ ىذه المخالفات كاألخطاء ذات

الطابع المالي كيقترح طرؽ إصبلحيا3،كفي نفس السياؽ يمكف أف ندرج التقرير السنكم الذم

يرفعو مجمس المحاسبة الفرنسي لرئيس الجميكرية يبدم فيو رأيو كمبلحظاتو حكؿ نشاط
الكزراء كاآلمريف بالصرؼ بصفة عامة ككذا تبياف اإلختبلالت المالية المسجمة أثناء فرض
رقابتو ،كال ي كتفي المجمس بالتقرير المرسؿ لرئيس الجميكرية بؿ يعمؿ عمى تبميغ كؿ الدكائر
الك ازرية كاإلدارات العامة بتقارير تكشؼ اإلختبلالت المالية المسجمة مع اقتراح حمكؿ لذلؾ.
 -1المرجع نفسو ،ص .132

 -2أ .حميدكش مدني ،المرجع السابؽ ،ص .433
 -3المرجع نفسو ،ص.33
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 )3مميزات مجمس المحاسبة الفرنسي :ال نتكسع كثي ار في ىذا المجاؿ كلكف حسب
القانكف المنظـ لممجمس يمكف أف نذكر أىـ مميزاتو:
أ -يتمتع مجمس المحاسبة الفرنسي باختصاص مالي يتعمؽ بعمؿ المحاسب العمكمي

كالمكظفيف المدنييف كالعسكرييف دكف اآلمر بالصرؼ ككذا ميداف الجباية كليذا السبب أنشأ

المشرع الفرنسي ىيئات مكممة1الختصاص كنشاط مجمس المحاسبة نذكر منيا:2

 محكمة التأديب المالي :تـ إنشائيا سنة 1948تختص بنظر المخالفات المالية المحالةعمييا مف طرؼ المدعي العاـ لمجمس المحاسبة كالمتعمقة بمخالفات اآلمريف بالصرؼ بصفة
رئيسية كيمكف ليذه المحكمة الخاصة تكقيع جزاءات عمى ىؤالء المخالفيف لقكاعد اإلنفاؽ
العاـ.
 مجمس الضرائب :يختص بمجاؿ الجباية الضريبية أنشاء سنة .1971 المجنة المركزية لمتقصي:تنظر في مردكدية عمؿ المصالح العمكمية كتكاليؼ سيرىا.ب -يتميز نشاط المجمس بالبلمركزية كتـ تدعيمو الحقا بإنشاء فركع جيكية تابعة لو
مكزعة عمى كؿ جيات الدكلة كمنذ سنة  1982تـ إنشاء أربعة كعشركف غرفة جيكية
لمحسابات.
ج -يمارس مجمس المحاسبة الفرنسي الرقابة البعدية عمى اإلنفاؽ العمكمي.
 )4مظاىر استقبلل مجمس المحاسبة الفرنسي:
أىـ ىذه المظاىر عمى اإلطبلؽ اعتبار مجمس المحاسبة الفرنسي محكمة تصدر
أحكاما نيائية ال يطعف فييا إال بالنقض كىذا كما رأينا أعبله ،كمعمكـ أف فرنسا تعتمد عمى
مبدأ الفصؿ الجامد بيف السمطات كبالتالي ما داـ المشرع الفرنسي اعترؼ لمجمس المحاسبة
باالختصاص ا لقضائي إلى جانب االختصاص المالي اإلدارم كاالستشارم فإف المجمس
مستقؿ تماما عف السمطة التنفيذية أما رفعو لتقرير سنكم لرئيس الجميكرية كتقارير لمحككمة
كلمكزراء كالسيما الكزير المكمؼ بالمالية فيذا ال يجعمو تابعا لمسمطة التنفيذية.
يمكف القكؿ أف مجمس المحاسبة الفرنسي جياز رقابة قكم كفعاؿ يمكف االعتماد عميو
لتجنب الخطر الجزائي في المجاؿ المالي عمكما كفي مجاؿ الصفقات العمكمية تحديدا
1

ػ يمكف كصفيا بالمكممة ألنيا بالفعؿ تكمؿ عمؿ مجمس المحاسبة رغـ أف القانكف لـ يصفيا بيذا الكصؼ.

 -2أحميدكش مدني ،المرجع السابؽ ،ص.134
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كخاصة عندما يباشر اختصاصو القضائي عمى المحاسبيف العمكمييف ،كرغـ تدني فعاليتو
عندما يباشر ميامو بصفتو جية مالية إدارية بحيث يكتفي بإصدار تقارير تكشؼ كؿ
المخالفات المالية المرتكبة أثناء عممية اإلنفاؽ العمكمي متبكعة بآرائو لتجاكز ىذه
اإلختبلالت كرفعيا إلى الجية المختصة بعممية اإلنفاؽ ككذا السمطة السممية ليا إال أف
الكاقع يثبت أف المتابعة الجادة ليذه التقارير مف شأنيا منح القكة كالفعالية لمرقابة البعدية
لمجمس المحاسبة الفرنسي.

1

بعد ىذا العرض الكجيز لنماذج عف المدرستيف العالميتيف نعرج عمى التجربة الجزائرية
في مجاؿ الرقابة العميا عمى الماؿ العاـ أك اإلنفاؽ العاـ في الدكلة كالتي يدخؿ تحت طائمتيا
الرقابة المالية عمى الصفقات العمكمية.
الفرع الثاني :تثمين الرقابة البلحقة لمجمس المحاسبة في الجزائر
في سبيؿ الكقاية مف الفساد كمكافحتو في مجاؿ الصفقات العمكمية يبدك أف تثميف
دكر مجمس المحاسبة ممارسا الختصاص الرقابة البلحقة عمى اإلنفاؽ العاـ في الدكلة مف
شأنو المساىمة إلى جانب آليات أخرل في محاصرة الفساد الذم انتشر في مجاؿ الصفقات
العمكمية بصفة خاصة.
كعندما يمعب المجمس دكره بفعالية فإف المخاطرة الجزائية مف طرؼ الفاعميف في
الميداف تتقمص إلى أدنى مستكياتيا ألف الجميع يعمـ أف إبراـ صفقة بصفة مخالفة لمقانكف
المكضكعي أك قانكف الصفقات العمكمية ككذا مخالفة قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو
ليست ىي نياية المطاؼ بؿ إف الصفقة تخضع ألنكاع متعددة مف الرقابات تبدأ بالمراقب
المالي ثـ المحاسب العمكمي ثـ مجمس المحاسبة كأف يفمت المخالؼ لمقانكف مف كؿ ىذه
الرقابات السابقة كالبلحقة احتماؿ ضعيؼ.
كعميو فيما يخص مجمس المحاسبة في الجزائر الذم يميؿ نظ ار لعكامؿ تاريخية
كقانكنية إلى المدرسة الركمانكجرمانية أك البلتينية نتساءؿ حكؿ البنية التنظيمية لممجمس
(أكال) ،ثـ نطاؽ رقابة مجمس المحاسبة عمى الصفقات (ثاني) ،ثـ مظاىر استقبللو (ثالثا)،
 -1تبعا لمتكصيات التي قدميا األستاذ الفقيو  CAILLAUXلمكزير المكمؼ بالمالية  KLOTZالمتضمنة متابعة تنفيذ
تكصيات مجمس المحاسبة الفرنسي مف طرؼ اإلدارة كالمؤسسات االقتصادية المعنية ليذه التكصيات أدخؿ المشرع الفرنسي
العديد مف التعديبلت عمى نظاـ مجمس المحاسبة  ،راجع في ىذا الصدد ،خضرم حمزة المرجع السابؽ ،ص.231
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كىذا في سياؽ البحث عف تثميف أك تفعيؿ دكره الرقابي كآلية لتجنب الخطر الجزائي في
الصفقات العمكمية تحديدا.
أوال :البنية التنظيمية لمجمس المحاسبة

تـ النص عميو ألكؿ مرة سنة  1963ثـ تناكلو دستكر  1976كاستمر كجكده في

دستكر  1989كدستكر  1996المعدؿ ،كقد تـ تنظيـ المجمس ألكؿ مرة بمكجب قانكف 1ثـ
عمد المشرع إلى تنظيمو بمكجب أكامر حيث صدر األمر رقـ  20-95المؤرخ في  17يكليك
 1995المعدؿ المتمـ باألمر رقـ  02-10في  2010/8/ 26المتعمؽ بمجمس المحاسبة
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كىك محكر الدراسة سكاء في ما يخص بنيتو التنظيمية أك فيما يخص نطاؽ رقابتو.
حسب القانكف السارم مجمس المحاسبة ىيئة رقابة بعدية عمى اإلنفاؽ العاـ يمارس
اختصاصو بطريقة إدارية كأخرل قضائية ،يمكف القكؿ أف المجمس ىيئة ذات طابع إدارم
كقضائي في نفس الكقت كانطبلقا مف ىذه الطبيعة جاءت بنيتو التنظيمية بالشكؿ التالي:
 )1تشكيبلت الميام القضائية:لمباشرةىذا االختصاص يتشكؿ مجمس المحاسبة حسب
القانكف السارم األمر رقـ  20-95مف اليياكؿ التالية:
أ -رئاسة المجمس :يترأس مجمس المحاسبة رئيس المجمس يعيف بمكجب مرسكـ
رئاسي مف طرؼ رئيس الجميكرية يساعده نائب يعيف بمرسكـ رئاسي بعد اقتراح مف طرؼ
رئيس المجمس حسب المادة  3ك 4مف األمر رقـ  20-95المعدؿ كالمتمـ.يساعده ديكاف
يتككف مف رئيس الديكاف كمديرك دراسات يعينكف بمرسكـ رئاسي يعممكف تحت إشراؼ كتكجيو
رئيس المجمس.يتكلى الرئيس كؿ المياـ التنظيمية كالتنسيقية لممجمس حسب المادة  41مف
األمر رقـ  20-95ككذا المادة  03مف النظاـ الداخمي لممجمس الصادر بالمرسكـ الرئاسي

 -1القانكف رقـ  05-80المؤرخ في  01مارس ،1980ج ر ،عدد  20لسنة  ،1980ثـ صدر القانكف رقـ  23-90المؤرخ
في  04ديسمبر  ،1990ج ر ،عدد  53لسنة .1990

 -2أمر  20-95مؤرخ في 17جكيمية  ،1995يتعمؽ بمجمس المحاسبة ،ج ر ،عدد  39لسنة  ،1995المعدؿ كالمتمـ
باألمر رقـ  02- 10المؤرخ في  26أكت  ،2010ج ر ،عدد  ،50صادر بتاريخ .2010/09/01
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رقـ  1،377 – 95كما يشرؼ الرئيس عمى كؿ مياـ التفتيش كالتحقيقات اإلدارية التي
يتكالىا الديكاف.
ب -غرؼ مجمس المحاسبة :يتشكؿ المجمس مف غرؼ مقسمة إلى أقساـ كىذا عمى
شاكمة المحكمة العميا كمجمس الدكلة كىي ذات اختصاص كطني أك جيكم.حسب المادة 09
مف النظاـ الداخمي لممجمس يتككف المجمس مف  08ثمانية غرؼ ذات اختصاص كطني
كتسعة ( ) 09غرؼ ذات اختصاص جيكم تختص كؿ غرفة بمراقبة مجاؿ معيف مف
مجاالت اإلنفاؽ العاـ ،2تمارس ىذه الغرؼ مياـ قضائية كأخرل إدارية في سياؽ رقابتيا
البلحقة عمى الماؿ ا لعاـ ،كمف أىـ غرؼ المجمس غرفة االنضباط التي يحاؿ عمييا ممفات
مكظفيف متابعيف مف طرؼ الناظر العاـ عف مخالفة تتعمؽ بالتسيير كالمالية كتتشكؿ كجية
تحقيؽ أك جية حكـ.
ج -النظارة العامة :يتكلى مياـ النيابة العامة في المجمس الناظر العاـ يعيف بمرسكـ

رئاسي يساعده مف ثبلثة نظار مساعديف إلى ستة يمارسكف مياميـ النيابية في مقر المجمس
كالى جانبيـ ىناؾ ناظر مساعد إلى ناظريف مساعديف عمى مستكل كؿ غرفة جيكية ككميـ
تحت سمطة الناظر العاـ.
د -كتابة ضبط مجمس المحاسبة :تتككف مف كاتب ضبط رئيسي يساعده كتاب

ضبط لمقياـ بميمة كتابة الضبط عمى مستكل المجمس المتمثمة في إعداد جدكؿ جمسات
المجمس كحضكر الجمسات كمسؾ كؿ الجداكؿ كالسجبلت كتسميـ كتبميغ الق اررات الصادرة
عف المجمس.

 )2تشكيبلت الميام اإلدارية :إلى جانب التشكيبلت السابقة المنكط بيا النشاط

القضائي لممجمس ىناؾ تشكيبلت مساعدة ذات مياـ إدارية تنظيمية3ىي:

 -1المرسكـ الرئاسي رقـ  377 – 95المؤرخ في  20نكفمبر  ،1995المحدد لمنظاـ الداخؿ لمجمس المحاسبة ،ج ر ،عدد
 ،72سنة .1995

 -2اختصاص الغرؼ الكطنية كما يمي :المالية ،السمطة العمكمية كالمؤسسات الكطنية ،الصحة كالشؤكف االجتماعية
كالثقافية ،التعميـ كالتككيف ،الفبلحة كالرم ،المنشآت القاعدية كالنقؿ ،التجارة كالبنكؾ كالتأمينات باستثناء بنؾ الجزائر،

الصناعة كالمكاصبلت.
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ػ راجع األمر رقـ  ،20 -95المعدؿ كالمتمـ باألمر رقـ  ،02 -10كالمرسكـ الرئاسي رقـ  ،377 -95مرجع سابؽ.
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أ -األمانة العامة لممجمس :يرأسيا أميف عاـ بمساعدة مكتبيف كأقساـ تقنية كمصالح
إدارية كباعتباره اآلمر بالصرؼ الرئيسي لممجمس يتكلى كؿ المياـ المالية كاإلدارية لممجمس
تحت سمطة رئيس المجمس.
ب -األقساـ التقنية :قسـ تقنيات التحميؿ كالرقابة كقسـ الدراسات كمعالجة المعمكمات.
ج  -المصالح اإلدارية :تتككف مف مديرية اإلدارة كالكسائؿ ،المديرية الفرعية لمميزانية
كالمحاسبة ،المديرية الفرعية لمكسائؿ كالشؤكف العامة ،المديرية الفرعية لئلعبلـ اآللي ،ككميا
تحت إشراؼ األميف العاـ.
نشير إلى أف التطرؽ إلى البنية التنظيمية لممجمس جاء في سياؽ البحث عمى طبيعة
المجمس كمدل فعاليتو التي سكؼ نرجع إلييا الحقا.
ثانيا :رقابة مجمس المحاسبة عمى الصفقات العمومية ونطاقيا
في سياؽ البحث حكؿ رقابة مجمس المحاسبة كآلية لتجنب الخطر الجزائي في
الصفقات العمكمية نحاكؿ حصر الرقابة التي يمارسيا المجمس في إطار اختصاصو الرقابي
عمى الماؿ العاـ ،كنتطرؽ الى نطاؽ ىذه الرقابة بالنظر الى األشخاص المعنييف بتنظيـ
الصفقات العمكمية

كبالتالي سكؼ نتناكؿ أنكاع الرقابة التي يمارسيا المجمس في ىذا

اإلطار ككذا الييئات المعنية بيذه الرقابة البعدية ،ثـ نتطرؽ الى نطاؽ ىذه الرقابة ،كنتكج
دراستنا بتقييـ فعالية المجمس مف خبلؿ معطيات مختمفة.
 )1أنواع الرقابة المفروضة من طرف مجمس المحاسبة:

حسب األمر رقـ 120-95المعدؿ كالمتمـ يمارس مجمس المحاسبة الرقابة البعدية

عمى اإلنفاؽ العاـ الذم يشمؿ الصفقات العمكمية مف خبلؿ رقابة المطابقة حسب المادة 02
ك 69مف األمر المذككر كيمارس رقابة نكعية لمتسيير ككذا رقابة عمى عمؿ المحاسبيف
العمكمييف.
أ -رقابة المطابقة عمى الصفقات العمومية:

يمارس مجمس المحاسبة رقابة المطابقة عمى اإلنفاؽ العمكمي بصفة عامة كمف بينيا

مجاؿ الصفقات العمكمية ،يمارس ىذه الرقابة البعدية عمى الماؿ العاـ بصفتو جية قضائية
تتمتع باختصاص التحقيؽ كما يتضمنو مف سمطات كاسعة في مكاجية المصمحة المتعاقدة
 -1األمر رقـ  20-95المعدؿ كالمتمـ باألمر رقـ  ،02-10مرجع سابؽ.
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كالمكظفيف ككذا سمطة تكقع الجزاءات المالية كمتابعة تنفيذ األحكاـ الصادرة عنو ،كعميو
يمارس المجمس رقابتو عمى الصفقات العمكمية مف خبلؿ دراسة كؿ الكثائؽ المرسمة إليو
بصفة دكرية كمف بينيا ممؼ الصفقة العمكمية باعتبارىا تمثؿ نفقة عمكمية ،كما يمارس
المجمس ىذه الرقابة تبعا لمراقبة فجائية سكاء بصفة عفكية أك تبعا لشككل أك لشبية حسب
المادة  14كما بعدىا مف األمر رقـ  20-95المعدؿ كالمتمـ ،كتشمؿ ىذه الرقابة عدة
مجاالت المجاؿ األكؿ يتمثؿ في رقابة المطابقة مع القكانيف المنظمة لمصفقة العمكمية ما
دمنا نبحث في ىذا الميداف ،كالمجاؿ الثاني ىك مراقبة مطابقة االعتمادات المالية كمدل
استعماليا في المجاؿ المخصص ليا.
كعميو يراقب مجمس المحاسبة ممؼ الصفقة العمكمية كمدل احتراـ قانكف الصفقات
العمكمية السارم ككذا النصكص المرتبطة بالصفقات العمكمية ،كفي ىذا المجاؿ يمكف أف
يكتشؼ مخالفات لمقانكف تجعمنا أماـ إبراـ صفقة عمكمية مخالفة لمقانكف قد تصؿ إلى درجة
البطبلف كقد تكشؼ لنا ىذه الرقابة عمى جريمة مف جرائـ الصفقات العمكمية.
كألف مجمس المحاسبة يراقب مدل مطابقة الصفقة لمقانكف فإف ىذا األخير منح لو

سمطة المطالبة بأم نظاـ داخمي أك تنظيـ مرتبط بمجاؿ إبراـ أك تنفيذ الصفقة العمكمية 1كما
يمكنو أف يطمب أم كثيقة أخرل مف المصمحة المتعاقدة ليا عبلقة بممؼ الصفقة محؿ
المراقبة ،كمف جية أخرل يراقب مجمس المحاسبة استعماؿ المصمحة المتعاقدة لبلعتمادات
المالية المخصصة كمدل إنفاقيا في المجاؿ المخصص ليا عمبل بنص المادة  88مف

األمر رقـ  20-95المعدؿ كالمتمـ ،2مع اإلشارة أف ىذه المادة تنص عمى بعض المخالفات

المالية إذ مف الصعب أف تحصر كؿ ىذه المخالفات ،كفي ىذا المجاؿ قد تترتب المسؤكلية
الشخصية لؤلمر بالصرؼ أك مكظؼ آخر تدخؿ في إبراـ أك تنفيذ الصفقة كفي ىذا تفرض
عميو جزاءات.
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تتكج ىذه الرقابة عمى مستكل الغرفة المختصة بإعداد تقرير عف مخالفة مالية تـ
اكتشافيا يرفع إلى الناظر العاـ الذم يتصرؼ فيو كما تتصرؼ النيابة العامة في القضاء
 -1خضرم حمزة  ،المرجع السابؽ ،ص.224

 -2راجع المادة  88مف األمر رقـ ،20-95المعدؿ كالمتمـ ،مرجع سابؽ.
 -3نادية تياب ،المرجع السابؽ  ،ص.331
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الجزائي إما حفظ الممؼ إذا رأل أنو ال مجاؿ لممتابعة سكاء لمتقادـ أك لعدـ تكفر األدلة
الكافية لئلدانة أك لعدـ ثبكت المخالفة في حد ذاتيا بمكجب قرار معمؿ قابؿ لمطعف حسب
المادة  94مف األمر رقـ  20-95المعدؿ كالمتمـ ،كاما متابعة ىذا العكف العمكمي كفي ىذه
الحالة يحيؿ الممؼ عمى رئيس غرفة االنضباط المشار إلييا سابقا.
لمعالجة الممؼ تبدأ الغرفة بفتح تحقيؽ حسب المادة  94مف األمر  20-95المعدؿ
كالمتمـ حيث يعيف رئيس غرفة االنضباط مقر ار يباشر ىذا التحقيؽ مع العكف المعني
بالمخالفة كأم عكف آخر لو عبلقة أك مسؤكلية في ىذا الممؼ ،كبعد انتياء التحقيؽ يرفع
المقرر الممؼ المتضمف محاضر السماع ككذا تقرير مفصؿ يضمنو اقتراحاتو في المكضكع
إلى رئيس غرفة االنضباط الذم بدكره يرفعو لمناظر العاـ.
عندما يقرر الناظر العاـ متابعة العكف محؿ التحقيؽ يخطر رئيس غرفة االنضباط
ىذه المرة بق ارره ،كتبعا لذلؾ بأمر رئيس الغرفة بتعيف مقرر يعد تقريره الذم يقدمو أماـ
تشكيمة غرفة االنضباط الناظرة في الممؼ في التاريخ الذم يحدده رئيس الغرفة ،كيتـ إعبلـ
الناظر العاـ بيذه الجمسة كيستدعي العكف العمكمي محؿ المتابعة برسالة مكصى عمييا
حسب المادة  98مف األمر رقـ  20-95المعدؿ كالمتمـ.
بعد المرافعات تصدر الغرفة حكميا ينطؽ بو في جمسة عمنية كىك حكـ نيائي قابؿ
لمتنفيذ مباشرة يتـ تبميغو لمعكف العمكمي المتابع كلمناظر العاـ كحتى لمكزير المكمؼ بالمالية

كلمسمطة الرئاسية كالكصية التي يتبعيا العكف العمكمي 1،يمكف أف يعاقب المجمس العكف
العمكمي المتابع بمخالفة مالية حسب المادة  88مف األمر رقـ  20-95المعدؿ كالمتمـ
بغرامة مالية ال تتجاكز قيمة الراتب السنكم ليذا العكف العمكمي في السنة التي يتابع

فييا2،كفي ىذا الجانب يبرز االختصاص القضائي الذم يتميز بو مجمس المحاسبة إلى
جانب اختصاصو الرقابي اإلدارم الذم يتكج بتقارير كتكصيات دكف أف تصؿ إلى درجة
إصدار أحكاـ نافذة كىذا ما سكؼ نتناكلو مف خبلؿ نكعيف مف الرقابة يمارسيا مجمس
المحاسبة.
ب) رقابة نوعية التسيير:
 -1نادية تياب ،المرجع السابؽ  ،ص.332

 -2راجع المادة  88مف األمر رقـ  ،20-95المعدؿ كالمتمـ ،مرجع سابؽ.
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يعبر عمييا أيضا في بعض الدكؿ العربية برقابة األداء أك رقابة الكفاءة ،كىي رقابة
النجاعة في استعماؿ كتسيير المكارد كاالعتمادات المالية مف طرؼ الييئة المرصكد ليا ىذه

االعتمادات 1،كيمارس مجمس المحاسبة ىذه الرقابة بناءا عمى المادة  69مف األمر رقـ
 20-95المعدؿ كالمتمـ كىي رقابة تكمؿ رقابة المطابقة بغرض الكصكؿ إلى رقابة بعدية
شاممة كفعالة.
كألف الصفقات العمكمية أحد مجاالت اإلنفاؽ العمكمي يطبؽ مجمس المحاسبة ىذه
الرقابة عمى إبراـ الصفقة كتنفيذىا لمتأكد مف أف كؿ اإلجراءات تمت كفؽ القدرات المالية
لممصمحة المتعاقدة بغرض تحقيؽ األىداؼ المسطرة بشكؿ جيد كبكفاءة كمع مراعاة الجانب
االقتصادم في ما يخص اإلنفاؽ العاـ ،كتشمؿ مراقبة نكعية التسيير في مجاؿ الصفقات
العمكمية مجمكعة مف العناصر تدخؿ في تككيف الصفقة

تخضع كميا رقابة مجمس

المحاسبة.
يراقب المجمس عنصر االقتصاد أثناء التعاقد أم ىؿ راعت المصمحة المتعاقدة ىذا

الجانب عندما منحت الصفقة لمف تقدـ بأدنى سعر دكف إىماؿ جانب الجكدة 2كبالتالي
تحقيؽ المصمحة المتعاقدة أىدافيا بكفاءة كاقتصاد في النفقات دكف إسراؼ أك تبذير ،كعمييا
أف تستعمؿ األمكاؿ المرصكدة بشكؿ عقبلني كاقتصادم مع تحقيؽ أىدافيا التي ال تخرج
عف المصمحة العامة .يراقب أيضا مجمس المحاسبة عنصر النجاعة عند التعاقد أم ىؿ
حققت المصمحة المتعاقدة أىدافيا كاحتياجاتيا مف حيث الكمية كالنكعية كالمكاصفات التقنية

المطمكبة دكف تجاكز السقؼ المالي المسمكح بو كالمعتمد مسبقا ،3كما يراقب مجمس
المحاسبة نكعية التسيير كاألداء الفعاؿ لممصمحة المتعاقدة التي كجدة مف أجؿ أىداؼ معينة
ال تخرج في كؿ األحكاؿ عف المصمحة العامة كابراـ المصمحة المتعاقدة لصفقات عمكمية ال
يجب أف يخرج عف ىذه األىداؼ كبالتالي رقابة مجمس المحاسبة ىنا تدكر حكؿ مدل نجاح
المصمحة المتعاقدة مف خبلؿ النتائج المحققة مف كراء الصفقة العمكمية بالمقارنة مع
األىداؼ ككؿ فكمما اقتربت النتائج المحققة مف خبلؿ الصفقة محؿ المراقبة مف اليدؼ
 -1خضرم حمزة  ،مرجع سابؽ  ،ص.227
 -2خضرم حمزة  ،مرجع سابؽ  ،ص.229
 -3المرجع نفسو ،ص.229
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المسطر كانت المصمحة المتعاقدة مكفقة مف حيث حسف التسيير كاألداء الفعاؿ ككمما حادت

عف ىذه األىداؼ أصبحت في حكـ سكء التسيير كاألداء الفاشؿ ،1كمف جية أخرل يتصدل
المجمس لكؿ إخبلؿ متعمد كاعبلـ السمطات السممية أك الكصية بيذه اإلختبلالت المتعمقة
بعممية التسيير لتقكـ بما ىك مناسب طبقا لمقانكف كىذا مف قبيؿ مكافحة الفساد في الصفقات
العمكمية .كيتكج مجمس المحاسبة رقابتو ىذه بتكصيات مف شأنيا إصبلح ما يبدك فاسدا
كتفعيؿ عممية التسيير مع االستعماؿ األمثؿ لمماؿ العاـ.
إف عمـ األعكاف العمكمييف في المصمحة المتعاقدة بسمطة كاختصاص مجمس
المحاسبة في مجاؿ رقابة التسيير السابؽ ذكرىا مف شأنو ردع ىؤالء في حالة تقصيرىـ أك
تعمد سكء األداء أثناء تسيير ممؼ الصفقة العمكمية كىذا ما يشكؿ آلية لتجنب الخطر
الجزائي كلك جزئيا.
ج) مراقبة حسابات المحاسبين العموميين:
يراجع مجمس المحاسبة حسابات المحاسبيف العمكمييف عمبل بنص المادة  74ك75
مف األمر رقـ  20-95المعدؿ كالمتمـ كىذا في سياؽ استكماؿ رقابتو عمى الماؿ العاـ

بصفة عامة كالصفقات العمكمية بصفة خاصة2،يقكـ المجمس بيذه الرقابة سكاء عمى مستكل
المصمحة المتعاقدة تبعا لزيارة عادية أك فجائية أك عمى مستكل مقره ،كما يقكـ بذلؾ سكاء
أثناء الرقابة المقررة بمناسبة مراقبة ممؼ الصفقة العمكمية كالنفقة العامة أك تبعا لشككل أك

ببلغ مف الغير حسب المادة  14مف األمر رقـ  20-95المعدؿ كالمتمـ ،3ينفذ ىذه
المراجعة مستشار مقرر يعينو رئيس الفرقة المتكاجد عمى مستكاىا ممؼ النفقة يساعده قضاة
أك مساعديف تقنييف في التخصص.
يتكج المجمس رقابتو ىذه بتقرير يتضمف نتائج المراجعة كاقتراحاتو في المكضكع يقدـ
لرئيس الغرفة الذم بدكره يرفعو إلى الناظر العاـ ،كيحؽ ليذا األخير أف يقدـ بدكره مذكرة
مكتكبة حكؿ ىذه النفقة ،كيحاؿ ممؼ الرقابة ىذا عمى ىيئة المداكلة لمنظر فيو في فرضيف،
الفرضية األكؿ حالة عدـ كجكد أم إختبلالت كفي ىذا تصدر ىيئة المداكلة ق ار ار نيائيا،
 -1المرجع نفسو  ،ص.230
2
3

ػ راجع المادة  74ك  ،75األمر رقـ  20 -95المعدؿ كالمتمـ باألمر رقـ  ،02 -10مرجع سابؽ.
ػ راجع المادة  ،14نفس األمر.
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الفرضية الثانية ىي تسجيؿ مخالفات مالية في حسابات المحاسب العمكمي كفي ىذه الحالة
تصدر ىيئة المداكلة ق ار ار مؤقتا يبمغ لممحاسب العمكمي المعني يرد عميو كتابيا في أجؿ
شير مف تاريخ التبميغ كيمكف أف يرفؽ إجابتو كثائؽ كمستندات تب أر ذمتو المالية.
إف ىذه الرقابة أك المراجعة مف شأنيا تحديد المسؤكليات فإذا ثبت لمجمس المحاسبة
أف المحاسب العمكمي دقيؽ في حساباتو كال مسؤكلية عميو يعني البحث في المتسبب في
ىذه المخالفات المالية كبيذا الشكؿ يتجنب المحاسب العمكمي خط ار جزائيا محدقا في حالة
براءة ذمتو ،كعمى العكس مف ذلؾ يتجنب األعكاف العمكمييف في المصمحة المتعاقدة كفي
مقدمتيـ األمر بالصرؼ الخطر الجزائي في حالة ثبكت مسؤكلية المحاسب العمكمي.
 )2نطاق رقابة مجمس المحاسبة عمى الصفقات العمومية:
لدراسة ىذه الجزئية يجب الرجكع إلى القانكف المنظـ لمجمس المحاسبة كقانكف
الصفقات العمكمية ،كما نجد إجابة عمى ىذا التساؤؿ بعد التعديؿ الدستكرم لسنة

12016حيث تـ تعديؿ المادة  170كنقؿ مضمكنيا الى المادة  192منو.

كحسب المادة  69مف األمر رقـ  20-95فإف مجمس المحاسبة يمارس رقابتو البعدية
عمى ىيئات محددة في المادة  07ك 10مف نفس األمر ىي مصالح الدكلة كالجماعات
المحمية كالمؤسسات كالمرافؽ كالييئات العمكمية التي تسرم عمييا قكاعد المحاسبة العمكمية
كالمرافؽ العمكمية ذات الطابع الصناعي كالتجارم كالمؤسسات كالييئات العمكمية التي
تمارس نشاطا تجاريا أك ماليا التي تككف أمكاليا كمكاردىا أك رؤكس أمكاليا ذات طابع
عمكمي ،كبعد تعديؿ القانكف السابؽ بمكجب األمر رقـ  02-10أضاؼ المشرع المادة 08
مكرر التي كسعت نطاؽ رقابة مجمس المحاسبة إلى الشركات كالمؤسسات كالييئات العمكمية
ميما كاف كضعيا القانكني التي تممؾ فييا الدكلة أك الجماعات اإلقميمية أك المؤسسات أك
الشركات أك الييئات األخرل بصفة مشتركة أك فردية مساىمة بأغمبية في رأسماؿ أك سمطة

قرار مييمنة 2.مقارنة ىذه المادة مع المادة  06قانكف الصفقات المرسكـ الرئاسي رقـ -15
 247يجعمنا نقكؿ أف ىناؾ تقاطعا بينيما ،فقد كرد في المادة  06أف قانكف الصفقات يطبؽ
عمى الصفقات العمكمية التي يككف أحد أطرافيا الدكلة أك الجماعات اإلقميمية أك المؤسسات
 -1القانكف رقـ  ،01-16المؤرخ في  06مارس  2016يتضمف التعديؿ الدستكرم ،مرجع سابؽ.
2

ػ راجع المادة  08مكرر ،األمر رقـ  ،02 -10مرجع سابؽ.
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ا لعمكمية ذات الطابع اإلدارم أك المؤسسات العمكمية الخاضعة لمتشريع الذم بحكـ النشاط
التجارم عندما تكمؼ بإنجاز عممية ممكلة كميا أك جزئيا بمساىمة مؤقتة أك نيائية مف الدكلة

أكمف الجماعات اإلقميمية ،1كاذا رجعنا إلى قانكف الصفقات العمكمية المرسكـ الرئاسي رقـ
 236-10الممغى لكجدنا أف المادة  02منو أكثر اتساعا مف المادة  06بحيث كاف قانكف
الصفقات العمكمية يطبؽ أيضا عمى مراكز البحث كالتنمية كالمؤسسات العمكمية
الخصكصية ذات الطابع العممي كالتكنكلكجيا كالمؤسسات العمكمية ذات الطابع العممي
كالثقافي كالميني ،كالمؤسسات العمكمية ذات الطابع العممي كالتقني ،كال نقكؿ أف ىذه
الييئات العمكمية ال تخضع لرقابة مجمس المحاسبة مطمقا بؿ تخضع لرقابتو بعنكاف مراقبة
اإلنفاؽ العاـ بصفة عامة كليس بعنكاف نفقة عمكمية بمكجب صفقة عمكمية.
كرجكعا إلى دستكر  1996المعدؿ بالقانكف رقـ  01-16المؤرخ في 2016/03/06
نسجؿ أف المادة  192منو تنص عمى أف مجمس المحاسبة مكمؼ بالرقابة البعدية ألمكاؿ
الدكلة كالجماعات اإلقميمية كالمرافؽ العمكمية ككذا رؤكس األمكاؿ التجارية التابعة

لمدكلة2،كعميو بمقارنة ىذه المادة مع المادة  170مف دستكر  1996قبؿ التعديؿ نسجؿ أف
المشرع كسع مف نطاؽ رقابة مجمس المحاسبة إلى المؤسسات العمكمية الخاضعة لمتشريع
الذم بحكـ النشاط التجارم كبيذا يحصؿ التطابؽ بيف المادة  192مف الدستكر كالمادة 06
مف قانكف الصفقات المرسكـ الرئاسي  247-15ككذا المادة 7ك 8مكرر ك 10مف األمر رقـ
 20-95المعدؿ كالمتمـ باألمر  02-10المتعمؽ بمجمس المحاسبة.
كعميو نقكؿ أف نطاؽ رقابة مجمس المحاسبة عمى الصفقات العمكمية أصبح كاسعا
يشمؿ كؿ األشخاص العامة الخاضعة لقانكف الصفقات العمكمية بما فييا المؤسسات
الخاضعة لمقانكف التجارم ،كبيذا الشكؿ أصبحت ىذه الرقابة آلية لتفادم الخطر الجزائي في
م جاؿ الصفقات العمكمية فاستجابة ىذه الييئات الخاضعة لمرقابة البعدية لتقارير مجمس
المحاسبة ايجابيا يحمي مسيرم كمسؤكلي ىذه الييئات مف خطر المتابعة الجزائية ،كما أف
عمـ ىؤالء بكجكد رقابة بعدية لحساباتيـ كتصرفاتيـ يدفعيـ إلى تكخي الحذر كمراجعة كؿ

 -1المرسكـ الرئاسي رقـ  ،247-15مرجع سابؽ.

 -2راجع المادة  192مف القانكف رقـ  ،01-16مرجع سابؽ.
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حساباتيـ قبؿ حمكؿ أجؿ الرقابة البعدية لمجمس المحاسبة كىذه كاحدة مف إيجابيات رقابة
المجمس لمماؿ العاـ كلمصفقات العمكمية عمى الخصكص.
ثالثا :مظاىر استقبلل مجمس المحاسبة عنوانا عمى فعاليتو:

إف البحث في مدل استقبلؿ مجمس المحاسبة يحكمو عامبلف طبيعة المجمس كبنيتو

التنظيمية ،كل قد سجمنا أف أعضاء المجمس بما فييـ الرئيس يتـ تعيينيـ بمرسكـ رئاسي كأف
المجمس كاف يرفع تقريره السنكم لرئيس الجميكرية حسب المادة  170مف دستكر1996

1

كلـ تكف ىناؾ أم إشارة لتمتعو باالستقبلؿ حسب نفس المادة كال تكجد أم ضمانة لعدـ
تعرض رئيسو أك أحد أعضائو لئلقالة مف طرؼ رئيس السمطة التنفيذية عمى خبلؼ ما رأيناه
عند تناكلنا لمتجربة األنجمكسكسكنية مف خبلؿ تجربة بريطانيا كتجربة ك.ـ.أ فيما يخص
عدـ إمكانية عزؿ المحاسب العاـ في بريطانيا كتبعية مكتب المراجعة الكطني لمسمطة
التشريعية كتقديـ تقريره السنكم لمجمس العمكـ كحيازتو لحساب مالي خاص أم استقبللو
العضكم كالمالي ،كنفس المبلحظة سجمناىا عند دراسة المكتب العاـ لممحاسبات في ك.ـ.أ
كرئيسو المحاسب العاـ.
كعند دراستنا لمجمس المحاسبة الفرنسي كقفنا عمى طابعو القضائي كمعمكـ أف
القضاء في فرنسا مستقؿ تماما عف السمطة التنفيذية نظ ار العتماد المشرع الفرنسي عمى مبدأ
الفصؿ الجامد بيف السمطات كلنا في ذلؾ مجمس الدكلة خير مثاؿ عمى ىذا االستقبلؿ رغـ
تبعيتو لمسمطة التنفيذية كما أف المشرع الفرنسي لـ يكتفي برفع المجمس لتقريره السنكم لرئيس
الجميكرية بؿ ألزمو بأف يرفع نفس التقرير إلى الحككمة كالكزراء كالسيما كزير المالية.
كبعد تعديؿ دستكر  1996بالقانكف رقـ  01-16المؤرخ في  06مارس  2016الذم
شمؿ المادة  170منو كعكضيا بالمادة  192نسجؿ أف المشرع نص صراحة في ىذه
األخيرة عمى استقبلؿ مجمس المحاسبة ىكذا "يتمتع مجمس المحاسبة باالستقبللية،"...

2

1ػ المادة  170دستكر  " 1996يؤسس مجمس محاسبة يكمؼ بالرقابة البعدية لمكاؿ الدكلة كالجماعات اإلقميمية كالمرافؽ
العمكمية.

بعد مجمس المحاسبة تقري ار سنكيا يرفعو الى رئيس الجميكرية"...

 -2راجع المادة  192مف القانكف رقـ  ،01-16مرجع سابؽ.
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كنص المؤسس الد ستكرم عمى مساىمة مجمس المحاسبة في تطكير الحكـ الراشد كمعمكـ أف
انتياج سياسة الحككمة كالحكـ الراشد تكجو حديث لمدكؿ ككذا لممنظمات الدكلية العامة

كالمتخصصة الميتمة بمكافحة الفساد 1،كألزـ المشرع الدستكرم مجمس المحاسبة أيضا

بضركرة رفع تقريره السنكم إلى جانب رئيس الجميكرية الى كؿ مف الكزير األكؿ كرئيس
مجمس األمة كرئيس المجمس الشعبي الكطني المجسديف لمسمطة التشريعية في الدكلة كبيذا
الشكؿ أصبح لمجمس المحاسبة عندنا عبلقة بالسمطة التشريعية أك بالبرلماف بغرفتيو باعتباره
سمطة رقابة عمى عمؿ السمطة التنفيذية حتى ىك ،كىذا ما جعؿ مجمس المحاسبة عندنا في

كضع مشابو لمجمس المحاسبة الفرنسي 2كلكف بفارؽ ميـ ىك أننا ال نعمؿ بمبدأ الفصؿ
الجامد بيف السمطات بؿ بالفصؿ المرف كما يترتب عميو مف آثار ،إلى ىذا الحد نقكؿ أف
مجمس المحاسبة عندنا مستقؿ كالمادة  192مف الدستكر حسمت في المسألة مف األساس
كبصفة صريحة كلكف استقبلؿ المجمس كاقعيا يحتاج إلى مزيد مف اإلجراءات في مقدمتيا
إضفاء حصانة كاممة عمى أعضائو كعمى الرئيس كىذا بالنص عمى عدـ إمكانية عزليـ مف
طرؼ مف عينيـ أم رئيس الجميكرية خبلؿ مدة تعيينيـ كنقؿ ىذا االختصاص إلى السمطة
التشريعية بغرفتييا كفقا إلجراءات محددة ،كلتدعيـ استقبلؿ المجمس كالزيادة مف فعاليتو
يستحسف جعمو تابع لمسمطة التشريعية كفقا لمتجربة األنجمكسكسكنية فمعمكـ أف البرلماف ىك
جياز رقابة عمى السمطة التنفيذية كاذا أضفنا لو الرقابة البعدية عمى الماؿ العاـ عف طريؽ
مجمس المحاسبة فإف البرلماف يتقكل بمجمس المحاسبة كىذا األخير يتقكل بالسمطة التشريعية
كيكسب بالتالي فعالية أكبر.
كمف جية أخرل يجب العمؿ عمى تكريس استقبلؿ القضاء كمعو استقبلؿ مجمس
المحاسبة كاقعيا باعتباره يمارس االختصاص القضائي مما يؤدم الى الزيادة في فعالية
المجمس عندما يمارس الرقابة عمى الماؿ العاـ كعمى الصفقات العمكمية عمى الخصكص

 -1أنظر تبرم أرزقي ،الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو كسياسة الحككمة ،مذكرة لمحصكؿ عمى شيادة
الماجستير ،تخصص قانكف عاـ ،جامعة عبد الرحماف ميرة ،بجاية.2014/2013 ،

2

ػ مع العمـ أف مجمس المحاسبة الفرنسي ال يرفع تقريره السنكم لمبرلماف كما ىك عميو الحاؿ في تنظيـ مجمس المحاسبة
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خاصة إذا عممنا أف الكاقع أثبت أف الصفقات الضخمة يفكز بيا نافذكف كليس مف السيؿ أف
تمتد يد مجمس المحاسبة ليذه الصفقات المحصنة كاقعيا نقكؿ ىذا بكؿ أسؼ.
تدعيـ مجمس المحاسبة بكؿ اإلمكانيات المادية كجعمو يعمؿ بشكؿ ال مركزم ،ك
بالنسبة لتشكيمتو فيجب تدعيميا بمتخصصيف كخبراء في كؿ الميداف كالسيما مجاؿ
الصفقات العمكمية كىذا يزيد مف مصداقية تقاريره كق ارراتو كمف ثمة فعاليتو ،كالعمؿ عمى
بمكرة معايير الرقابة عمى التسيير نظ ار لتنكع أىداؼ المصمحة المتعاقدة مف خبلؿ الصفقة

العمكمية.1

كما أ ف إصدار المجمس لق اررات كتقارير كبقائيا في كثير مف الحاالت حب ار عمى كرؽ
نظ ار الكتفاء المجمس بإصدار ىذه التقارير كالق اررات دكف إمكانية متابعة تنفيذىا يقكض
فعاليتو كبالتالي إيجاد آلية تمكف المجمس مف متابعة تنفيذ ما يصدره مف ق اررات كتكصيات
يزيد مف فعاليتو كىك تكجو لطالما عمؿ المشرع الفرنسي عمى تجسيده نظ ار ألىميتو.
كعمى العمكـ نقكؿ أف مجمس المحاسبة يحاكؿ منذ سنكات أف يمارس دكره الرقابي
بكؿ استقبلؿ كفعالية إذ كثي ار ما سجؿ نقده لطريقة صرؼ الماؿ العاـ بصفة عامة كفي
مجاؿ الصفقات العمكمية بصفة خاصة كلكف يبقى دكره الرقابي نسبي يحتاج إلى تدعيـ كفؽ
ما أشرنا إليو أعبله عمى ضكء ما تـ تسجيمو مف نقائص مف جية كمف جية أخرل عمى
ضكء تجارب الدكؿ األخرل سكاء تمؾ التي تنتمي لممدرسة األنجمكسكسكنية أك التي تنتمي
لممدرسة البلتينية دكف إغفاؿ أىـ عامؿ في الرقابة كىك امتبلؾ اإلرادة الصريحة سياسية
كانت أـ قضائية لمحاربة الفساد بكؿ أشكالو كميما كاف مقترفو كفي أم نشاط حؿ.
مؤكد أف مجمس المحاسبة آلية ميمة لتجنب الخطر الجزائي في الصفقات العمكمية
كلكف ضخامة اإلنفاؽ العاـ كتنكع مجاالتو يجعنا في حاجة ماسة الى ىيئات كأجيزة رقابة
أخرل أكثر تخصصا تتضافر جيكدىا في سبيؿ مراقبة الماؿ العاـ كمف ثمة تجنب الخطر
الجزائي في الصفقات العمكمية تحديدا كعميو سكؼ نتطرؽ الى ىيئات رقابة أخرل كما يمي.

 -1خضرم حمزة ،مرجع سابؽ ،ص.230
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المطمب الثاني :الرقابة المالية ذات الطابع التكميمي واالستشاري والضبطي القضائي
عمى الصفقات العمومية

باإلضافة إلى خضكعالماؿ العاـ لرقابة ذات طابع إدارم تمارسيا لجاف كىيئات

متخصصة كرقابة ذات طابع قضائي يمارسيا مجمس المحاسبة يخضع أيضا لرقابة بعدية
تمارسيا ىيئات غير قضائية ،ىي المفتشية العامة لممالية التي أنشئت قبؿ صدكر قانكف
مكافحة الفساد بسنكات كالييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو كييئة استشارية أنشأة
بمكجب قانكف مكافحة الفساد أم عقب مصادقة الج ازئر عمى اتفاقية األمـ المتحدة ذات
الصمة كالديكاف المركزم لمكافحة الفساد الذم انشأ بعد الييئة إثر تعديؿ قانكف مكافحة
الفساد بعد القصكر المسجؿ عمى عمؿ الييئة ،كما يميز الديكاف بالمقارنة مع الييئة تمتعو
باختصاصات الضبطية القضائية أم أنو جياز ضبطي قضائي كما عبرنا عميو في عنكاف
المطمب ،كحتى نقؼ عمى مدل نجاعة ىذه األجيزة كآليات مقترحة لتجنب الخطر الجزائي
في الصفقات العمكمية يجدر بنا تناكؿ كؿ منيا بالشرح الكجيز كالمركز.
الفرع األول :الرقابة المالية لممفتشية العامة لممالية
في سياؽ تشديد الرقابة الم الية عمى الماؿ العاـ كعمى النفقات بعنكاف صفقات
عمكمية أدرج المشرع رقابة أخرل يمكف أف نقكؿ أنيا تكمؿ رقابة المحاسب العمكمي يتعمؽ
األمر بالمفتشية العامة لممالية ،كقد عرؼ النظاـ القانكني في الجزائر ىذه الييئة منذ سنة

 1963كخضع نظاميا القانكني لمتعديؿ عدت مرات 1إلى غاية صدكر النصكص السارية

حيث صدر المرسكـ التنفيذم  364-07المؤرخ في  28نكفمبر 2007المتضمف تنظيـ
اإلدارة المركزية لك ازرة المالية ،2كألف ىذا المرسكـ نص عمى المفتشية العامة كجزء مف اإلدارة

المركزية لك ازرة المالية كأنو يحكميا نص خاص أصدر المشرع تبعا لذلؾ المرسكـ التنفيذم
 -1المرسكـ التنفيذم رقـ  ،53-80المؤرخ في  01مارس  ،1980المتضمف إحداث التقنية العامة لممالية ،ج ر ،عدد ،10
لسنة .1980

 المرسكـ التنفيذم رقـ  ،32-92المؤرخ في  20يناير  ،1992المتعمؽ تنظيـ المصالح الخارجية لممفتشية العامة لمماليةكاختصاصاتيا ،ج ر ،عدد  ،06لسنة .1992
 -المرسكـ التنفيذم رقـ  ،78-92المؤرخ في  22فبراير ،1992المتعمؽ بتحديد اختصاصات المفتشية العامة لممالية ،ج

ر ،عدد  ،15لسنة .1992

 -2الجريدة الرسمية عدد  ،75بتاريخ  02ديسمبر.2007
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رقـ  272-08المؤرخ في  06سبتمبر 2008يحدد صبلحيات المفتشية العامة لممالية 1،ثـ
صدر المرسكـ التنفيذم رقـ  273-08المؤرخ في 06سبتمبر 2008يتضمف تنظيـ اليياكؿ
المركزية لممفتشية العامة لممالية 2أم عمى المستكل المركزم ،كألف المشرع اعتمد في تنظيـ

المفتشية عمى أسمكب ال مركزم كما ىك عميو الحاؿ في مجمس المحاسبة أصدر المرسكـ
التنفيذم رقـ  274-08المؤرخ في  06سبتمبر 2008يتضمف تنظيـ المفتشيات الجيكية
لممفتشية العامة لممالية كصبلحياتيا3،كفي سياؽ تحديد نكع الرقابة التي تختص بيا المفتشية

العامة لممالية كنطاقيا أصدر المشرع المرسكـ التنفيذم رقـ  96-09المؤرخ في 22

فيفرم 2009المحدد لشركط ك كيفيات رقابة المفتشية العامة لممالية.4

كبما أننا نبحث تحديدا في الصفقات العمكمية فمتكضيح دكر المفتشية العامة لممالية
في مراقبة ىذا النكع مف التعاقد نتطرؽ (أكال) إلى صبلحيات كنطاؽ المفتشية كييئة رقابة
مالية عمى الماؿ العاـ عمى ضكء قانكف الصفقات العمكمية الصادر بالمرسكـ رقـ -15
 247باعتبار الصفقة نفقة عمكمية ،كنتطرؽ (ثانيا) إلى فعالية ىذه الرقابة.
أوال :صبلحيات ونطاق رقابة المفتشية العامة لممالية عمى الصفقات العمومية
باعتبار الصفقات العمكمية تنطكم عمى نفقة عمكمية فإف رقابة المفتشية العامة لمماؿ
العمكمي بصفة عامة يشكؿ جزء مف ىذه الرقابة كبالتالي عندما ندرس صبلحيات أك
اختصاصات المفتشية العامة كييئة رقابة عمى الماؿ العاـ فإننا ندرس في الكقت نفسو رقابة
المفتشية عمى الصفقات العمكمية ،كلمبحث في نطاؽ رقابة المفتشية في مجاؿ الصفقات
العمكمية يجب الرجكع الى قانكف الصفقات العمكمية السارم ككذا القكانيف التي تحكـ عمؿ
كاختصاص المفتشية العامة لممالية.
 )1صبلحيات المفتشية العامة لممالية في مجال الصفقات العمومية:
رقابة التسيير المالي كالمحاسبي كالتدقيؽ ىك االختصاص الرئيسي لممفتشية العامة
لممالية حيث يدقؽ المفتشكف في حسابات المحاسبيف العمكمييف كمدل مطابقتيا لمقانكف
 -1الجريدة الرسمية عدد  ،50بتاريخ  07سبتمبر.2008

 -2الجريدة الرسمية عدد  ،75بتاريخ  07سبتمبر .2008
 -3الجريدة الرسمية عدد  ،75بتاريخ  07سبتمبر .2008
 -4الجريدة الرسمية عدد  ،14لسنة .2009
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كيتعمؽ األمر حسب المادة  05مف المرسكـ التنفيذم رقـ  272-08ككذا المرسكـ التنفيذم

رقـ  96-09بالعمميات التالية:1

 مراقبة إبراـ الصفقات كالطمبات العمكمية كتنفيذىا ،كىذا يتعمؽ مباشرة بمكضكعالدراسة كالحاالت األخرل ليا عبلقة غير مباشرة بمجاؿ الصفقات العمكمية.
 مراقبة شركط تطبيؽ التشريع المالي كالمحاسبي ككذا التسيير المالي كالمحاسبي. مراقبة دقة الحسابات كانتظاميا. مراقبة مستكل اإلنجازات بالمقارنة مع األىداؼ المسطرة. مراقبة شركط تعبئة المكارد المالية. مراقبة شركط منح المساعدات كاإلعانات المقدمة مف الدكلة كالجماعات المحميةكالمؤسسات العمكمية ك كيفيات استعماؿ ىذه اإلعانات.
 مراقبة مدل تطابؽ النفقات المسددة مع األىداؼ المسطرة لطمب اليبة العمكمية. مراقبة تسيير إعتمادات الميزانية.كما دمنا نبحث في مجاؿ الصفقات العمكمية فإننا نفصؿ نكعا ما في اختصاص
المفتشية في ىذا المجاؿ كقد سجمنا أعبله أف مراقبة الصفقات العمكمية مف صميـ
اختصاص المفتشية تمارسو في صكرتيف ،رقابة عمى الصفقة مف حيث الشكؿ ،كرقابة مف

حيث المكضكع.2

أ -رقابة الصفقة العمومية من حيث الشكل:
تراقب المفتشية الصفقة العمكمية مف حيث الشكؿ العناصر التالية:
 كيفية تحديد االحتياجات العمكمية لممصمحة المتعاقدة. فحص دفتر الشركط. طريقة إبراـ الصفقة العمكمية كما ىك مبيف في المادة  39كما بعدىا مف المرسكـ الرئاسيرقـ .247-15
 التحقؽ مف أىداؼ الصفقة العمكمية بالنظر إلى احتياجات المصمحة المتعاقدة. التأكد مف تاريخ إبراـ الصفقة العمكمية.1

ػ راجع المادة  ،05المرسكـ التنفيذم رقـ  ،272 -08مرجع سابؽ.

 -2نادية تياب ،مرجع سابؽ  ،ص ص .318 ،317
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 التحقؽ مف مدل احتراـ المبادئ التي تقكـ عمييا الصفقات العمكمية حسب ما ىك محددفي المادة  05المرسكـ الرئاسي رقـ  247-15كالمادة  09مف القانكف رقـ .01-06

1

 فحص سجؿ العركض لمتأكد مف ترقيمو كالتأشير عميو مف طرؼ الجية المختصة ككذاالتأكد مف تسجيؿ كؿ األظرفة دكف إقصاء حسب تاريخ كصكليا لممصمحة المتعاقدة.
ب  -مراقبة الصفقة من ناحية الموضوع:
كىذا مف خبلؿ التأكد مف العناصر المكضكعية التي تتعمؽ بإبراـ الصفقة كبتنفيذىا،
كفيما يخص العناصر المتعمقة بإبراـ الصفقة تراقب المفتشية ما يمي:

2

 مراقبة محضر لجنة الصفقات لممصمحة المتعاقدة كالتأكد مف كجكد قرار تعيينيا. التحقؽ مف المراحؿ التي مرت عمييا الصفقة العمكمية أثناء اإلبراـ كالتأكد مف مدل احتراـالمصمحة المتعاقدة لمنصكص التنظيمية السارية كالسيما المرسكـ الرئاسي رقـ .247-15
 التحقيؽ في مدل مطابقة العركض المعتمدة لممناقشة مع دفتر الشركط. التأكد أف الفائز بالصفقة تتكفر فيو الشركط المنصكص عمييا في القانكف كتمؾ المحددةفي دفتر الشركط.
كفي ما يخص العناصر المتعمقة بتنفيذ الصفقة تراقب المفتشية العامة ما يمي:
 عممية تنفيذ الصفقة بالنظر إلى العمميات المالية المصاحبة ليذا التنفيذ. التأكد مف فترة التنفيذ ىؿ تمت في األجؿ المتفؽ عميو أـ لجأت المصمحة المتعاقدة إلىتمديد ىذا األجؿ كفي ىذه الحالة التحقيؽ في أسباب كدكافع ىذا التمديد كأثره عمى مكضكع
الصفقة كعمى المصمحة المتعاقدة كالماؿ العاـ.
 التحقيؽ في كؿ المخالفات المسجمة أثناء تنفيذ الصفقة محؿ المراقبة.تتكج المفتشية العامة لممالية رقابتيا ىذه بتقرير أساسي يتضمف كؿ المعاينات
كالمبلحظات المس جمة حكؿ التسيير المالي كالمحاسبي لممصمحة المتعاقدة إذا تعمؽ األمر
بمراقبة صفقة عمكمية كما يتضمف تقديرات المفتشية حكؿ فعالية التسيير ليذه الييئة أك

 -1القانكف رقـ  ،01-06مرجع سابؽ.
2

ػ حسب المرسكـ التنفيذم رقـ  ،272-08المحدد لصبلحيات المفتشية العامة لممالية  ،مرجع سابؽ.
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المؤسسة حسب المادة  21مف المرسكـ التنفيذم رقـ  1،272-08كيمكف أف يتضمف ىذا
التقرير أيضا أم اقتراح مف المفتشية يحسف األحكاـ التشريعية كالتنظيمية ذات الصمة.
تبمغ المفتشية ىذا التقرير لمسؤكؿ المصمحة المتعاقدة محؿ الرقابة الذم عميو أف يرد
كتابيا في أجؿ شيريف كيمكف أف يمدد األجؿ إلى شيريف آخريف مف طرؼ المفتشية تبعا
لمكافقة كزير المالية ،كبناءا عمى جكاب رئيس المصمحة المتعاقدة الذم يجب أف يتمحكر
حكؿ كؿ التساؤالت كمبلحظات المفتشية تعد ىذه األخيرة تقري ار تمخيصيا يتضمف مقاربة بيف
مبلحظات كمعاينات المفتشية الكاردة في التقرير األساسي كرد المصمحة المتعاقدة ،كحسب
المادة  22ك 23مف المرسكـ التنفيذم رقـ  272-08يتضمف ىذا الرد أيضا كؿ التدابير
المتخذة مف طرؼ المصمحة المتعاقدة لتدارؾ الخمؿ المسجؿ مف طرؼ المفتشية في تقريرىا
كتبمغ المفتشية العامة لممالية تقريرىا التمخيصي لممصمحة المتعاقدة المعنية بالمراقبة ككذا
سمطتيا السممية حسب المادة  24مف المرسكـ رقـ  272-08المذككر ،كعند ىذا الحد
تتكقؼ ميمة المفتشية العامة لممالية ليفسح المجاؿ لتدخؿ جيات أخرل.

2

إف الرقابة المالية البعدية التي تجرييا المفتشية العامة لممالية يمكف أف تجنب مسيرم
المصمحة المتعاقدة خط ار جزائيا محدقا كىذا بعد قياميا بكؿ اإلجراءات كالتدابير التي تصحح
أم خمؿ يسجمو أعكاف المفتشية إذا كاف بطبيعة الحاؿ ىذا الخمؿ غير مقصكد أك ناتج عف
سكء تقدير ،نقكؿ كذلؾ ألف دكر المفتشية يتكقؼ كما قمنا عند حد مراسمة المصمحة المتعاقدة
كسمطتيا السممية دكف الجيات األمنية أك القضائية .كما دمنا نبحث في مجاؿ الصفقات
العمكمية نتساءؿ أيضا حكؿ الجيات المعنية برقابة المفتشية العامة لممالية كالتي يمكف أف
تستفيد مف معاينات كمبلحظات المفتشية لتفادم الخطر الجزائي كىذا ما سكؼ نتطرؽ إليو.
 )2نطاق رقابة المفتشية العامة لممالية عمى الصفقات العمومية:
لئلجابة عمى ىذا التساؤؿ يجب الرجكع إلى قانكف الصفقات العمكمية السارم ككذا
القكانيف التي تحكـ عمؿ كاختصاص المفتشية العامة لممالية ،حسب المادة  02مف المرسكـ
التنفيذم  272-08فإف نطاؽ اختصاص المفتشية منظـ كما يمي" :تمارس المفتشية العامة

 -1راجع المادة  ،21مرسكـ تنفيذم رقـ  ،272-08المؤرخ في  ،2008/09/06مرجع سابؽ.
2

ػ راجع المكاد ،24 ،23 ،22 ،مرسكـ تنفيذم رقـ  ،272-08مرجع سابؽ.
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لممالية عمى التسيير المالي كالمحاسبي لمصالح الدكلة كالجماعات اإلقميمية ككذا الييئات
كاألجيزة كالمؤسسات الخاضعة لقكاعد المحاسبة العمكمية كتمارس الرقابة أيضا عمى:
 المؤسسات العمكمية ذات الطابع الصناعي كالتجارم. ىيئات الضماف االجتماعي التابعة لمنظاـ العاـ كاإلجبارم ككذا كؿ الييئات ذاتالطابع االجتماعي كالثقافي التي تستفيد مف مساعدة الدكلة أك الييئات العمكمية.
 -كؿ مؤسسة عمكمية أخرل ميما كاف نظاميا القانكني".

1

المبلحظ عمى ىذا النص أنو كسع مف اختصاص المفتشية ليشمؿ أكبر قدر ممكف
مف الييئات كالمؤسسات العمكمية ،كحسب المادة  03مف نفس المرسكـ يشمؿ اختصاص
المفت شية أم ىيئة ميما كاف نظاميا القانكني إذا تعمؽ األمر باستعماؿ مكارد مالية تـ
تجميعيا مف طرؼ ىذه الييئات.
كحتى تككف نتائجنا مكتممة في ىذا الباب يجب الرجكع إلى قانكف الصفقات العمكمية
لمكقكؼ عمى الييئات كالمؤسسات المعنية بنظاـ الصفقات العمكمية فحسب المادة  06مف
المرسكـ الرئاسي رقـ  247-15يطبؽ نظاـ الصفقات العمكمية عمى نفقات كؿ مف:
-

الدكلة.

-

الجماعات اإلقميمية.

-

المؤسسات العمكمية ذات الطابع اإلدارم.

-

المؤسسات العمكمية الخاضعة لمتشريع الذم يحكـ النشاط التجارم عندنا

يتعمؽ األمر بإنجاز عممية ممكلة كميا أك جزئيا بمساىمة مؤقتة أك نيائية مف الدكلة أك مف
الجماعات اإلقميمية.

2

الى ىنا نسجؿ تطابقا بيف األطراؼ المذككرة في المادة  02مف المرسكـ التنفيذم رقـ
 272-08كتمؾ المذككرة في المادة  06مف المرسكـ الرئاسي رقـ  ،247-15فالدكلة
كالجماعات اإلقميمية المذككرة في المادة  06نصت عمييا صراحة المادة  02مف المرسكـ
 272-08كمعمكـ أف أمكاؿ المؤسسات العمكمية ذات الطابع اإلدارم أمكاؿ عمكمية تسير
كتخضع لقكاعد المحاسبة العمكمية كبالتالي حتى ىي أصبحت خاضعة لرقابة المفتشية
1
2

ػ المادة  ،02المرجع نفسو.
ػ راجع المادة  ،06المرسكـ الرئاسي رقـ  ،247 -15مرجع سابؽ.
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العامة لممالية ،أما المؤسسات العمكمية كاف كانت خاضعة لمقانكف التجارم بصفة عامة فإنيا
تخضع لرقابة المفتشية العامة لممالية عندنا يتعمؽ األمر بإنجاز عممية ممكلة كميا أك جزئيا
بمساىمة مؤقتة أك نيائية مف الدكلة أك مف الجماعات اإلقميمية.
كعميو كؿ الصفقات العمكمية التي يككف أحد أطرافيا شخص مف األشخاص المذككرة
في المادة  06مف المرسكـ رقـ  247-15تخضع لرقابة المفتشية العامة لممالية كبالتالي
يككف النطاؽ الذم تختص بو ىذه األخيرة كاسع كشامؿ بخبلؼ المفتشية العامة لممالية في
فرنسا التي استميـ مشرعنا مف نظاميا القانكني الكثير فإنو كاثر تعديؿ سنة  1982لـ يعد
اختصاصيا الرقابي يشمؿ الجماعات المحمية التي أخضعيا لرقابة ىيئات أخرل.

1

ثانيا :تقدير فعالية رقابة المفتشية العامة لممالية عمى الصفقات العمومية:
لتقدير فعالية رقابة المفتشية لف ننطمؽ مف مدل استقبلؿ ىذه الييئة كما فعمنا مع
مجمس المحاسبة ألنو يبدك أف المفتشية غير مستقمة أصبل فيي تابعة لك ازرة المالية كتعمؿ
تحت إشراؼ الكزير المكمؼ بالمالية كبالتالي ال فائدة مف البحث في ىذه الجزئية ،كعميو
نحاكؿ تقدير فعالية المفتشية مف خبلؿ نظاميا القانكني كالرقابة التي تقكـ بيا كآثار ذلؾ
عمى الييئات الخاضعة لرقابتيا.
بالرجكع إلى القكانيف المنظمة لممفتشية يمكف أف نستخمص أىـ محاسف أك إيجابيات
ىذه الييئة الرقابية ككذا أىـ نقائصيا كالتي انطبلقا مف تحديدىا يمكف العمؿ عمى إصبلح
نظاـ المفتشية بغرض تفعيؿ دكرىا الرقابي عمى الماؿ العاـ كعمى الصفقات العمكمية
تحديدا.
 )1نقاط قوة المفتشية العامة لممالية:
نستخمص ىذه النقاط مف خبلؿ دراسة النصكص المنظمة لعمؿ المفتشية العامة
لممالية ك السيما المراسيـ التنفيذية رقـ  ،272-08كرقـ  ،273-08كرقـ .273-08
أ ـ ال مركزية عمل المفتشية العامة لممالية نقطة قوة:

قبؿ سنة  2008كانت المفتشية تعمؿ بنظاـ مركزم حيث يكجد مقرىا في العاصمة

كمف ىناؾ تمارس عمميا الرقابي عمى كؿ الييئات كالمؤسسات الخاضعة لرقابتيا عمى
المستكل الكطني ،كقد تكفؿ المرسكـ التنفيذم رقـ  273-08بتنظيـ اليياكؿ المركزية
 -1تياب نادية ،مرجع سابؽ ،ص.315
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لممفتشية التي يرأسيا رئيس المفتشية المعيف بمرسكـ رئاسي كيعمؿ تحت سمطة كزير المالية
حيث تتشكؿ المفتشية مف ىياكؿ عممية لمرقابة كالتدقيؽ كالتقييـ كثبلثة مديريات ىي مديرية
البرامج كالتحميؿ كتخميص كمديرية المناىج كالتقييس كاإلعبلـ اآللي كمديرية إدارة الكسائؿ.
كبمكجب المرسكـ التنفيذم رقـ  274-08المتعمؽ بتنظيـ المفتشيات الجيكية
لممفتشية العامة لممالية كصبلحيتيا أعاد المشرع ىيكمة المفتشية حيث استحدث مصالح
خارجية في شكؿ مفتشيات جيكية متكاجدة في الكاليات التالية ،كالية عنابة ،قسنطينة،

سطيؼ ،تيزم كزك ،سيدم بمعباس ،مستغانـ ،كىراف ،تممساف ،األغكاط ،كرقمة ،1تمارس كؿ
مفتشية جيكية عمميا الرقابي في حدكد االختصاص اإلقميمي المرسكـ ليا تحت سمطة
رئيس المفتشية في المقر الرئيسي أم أنيا غير مستقمة عضكيا تماما ،كالمبلحظ أف ىذه
الفركع مكزعة عمى كؿ جيات الكطف شرقا كغربا كجنكبا ،يمكف القكؿ أف اعتماد المشرع
عمى المركزية الرقابة يزيد مف فعاليتيا ألف ىذا النظاـ يستدعي تدعيـ المفتشية ككؿ بطاقات
بشري ة ككسائؿ عمؿ إضافية بالمقارنة مع الرقابة المركزية التي تشيد تجميع الممفات عمى
مستكل العاصمة مما يؤثر بالسمب عمى فعالية المفتشية.
ب -االختصاص الواسع لممفتشية العامة لممالية نقطة قوة:
رأينا عند دراسة نطاؽ المفتشية أنيا تشمؿ كؿ الييئات المعنية بقانكف الصفقات

العمكمية المحددة بالمادة  06مف المرسكـ الرئاسي رقـ 2،247-15كما دامت المفتشية
تراقب كؿ الصفقات العمكمية فإف فعاليتيا مف ىذه الزاكية عمى الخصكص ال تناقش كلك
فرضنا أف بعض الييئات ال تخضع لرقابة المفتشية أك أف بعض الصفقات في ىيئة خاضعة
لرقابة المفتشية ال تخ ضع بعينيا لمرقابة لكاف باإلمكاف أف نقكؿ أف فعالية المفتشية محؿ
نقاش كلكف عندما نقكؿ كذلؾ ال نجزـ بالمرة أف المفتشية ذات فعالية مف كؿ األكجو.
ج -الرقابة الفجائية في عين المكان نقطة قوة:
حسب المرسكـ التنفيذم رقـ  272-08ميز المشرع بيف نكعيف مف سبؿ الرقابة التي
تجرييا المفتشية ،فإذا تعمؽ األمر برقابة عمى الكثائؽ تطمب المفتشية كؿ الكثائؽ المفيدة
لعمميا مف المصمحة المتعاقدة كاذا تعمؽ األمر بخرجات إلى عيف المكاف بعنكاف رقابة فإنيا
 -1راجع المادة  ،02مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،274-08مرجع سابؽ.

 -2راجع نطاؽ رقابة المفتشية العامة لممالية عمى الصفقات العمكمية أعبله.
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تككف فجائية كىذا ما نصت عميو المادة  14مف المرسكـ المذككر1،كعندما تمارس المفتشية
رقابتيا بمناسبة إجراء تحقيؽ بيذا األسمكب تككف أكثر فعالية ألنيا ال تترؾ مجاال لمقائميف
عمى الييئة الخاضعة لمرقابة أف تخفي أخطائيا كتجاكزاتيا في حؽ الماؿ العاـ كالمصمحة
العامة ،كعندما يككف القائمكف عمى المصمحة المتعاقدة عمى عمـ بيذا األسمكب الرقابي فإنيا
تككف كسيمة ردعية ميمة لتجنب الخطر الجزائي كفي نفس الكقت يمكف أف تككف كسيمة
الكتشاؼ جرائـ في مجاؿ الصفقات العمكمية لـ تكف لتكتشؼ ما دامت ترتكب في غرؼ
مظممة كمغمقة كحدىا الرقابة الفعالية بإمكانيا أف تقتحـ ما تـ تحصينو ،ككذلؾ األمر بالنسبة
لمرقابة الفجائية عمى ا لمحاسبيف العمكمييف فيذه يمكف أف تككف كسيمة لمكقكؼ عمى بعض
التجاكزات الرامية إلى إخفاء بعض الحسابات أك الكثائؽ المحاسبية المشكمة لمركف المادم
لجريمة في مجاؿ الصفقات العمكمية.
كتفقد المفتشية العامة لممالية ىذه القكة إف ىي أعممت الييئة أك المحاسب العمكمي
المراد مراقبتو مسبقا بتاريخ قدكميا ،يحصؿ ىذا في الكاقع كلسنا ندرم سبب ىذه الممارسة
رغـ عمـ المفتشية بأف اإلعبلـ المسبؽ بالتفتيش يفقد رقابتيا الفعالية المرجكة.
د -إمكانية طمب أو اإلطبلع عمى كل وثيقة متعمقة بالصفقة العمومية نقطة قوة:
أعطى المشرع لممفتشية العامة مركزيا كحتى لممفتشيات الجيكية صبلحية طمب أم
كثيقة أك دفتر أك سجؿ بغرض المراقبة أك التحقيؽ كتككف المصمحة المتعاقدة مجبرة عمى
الرد إثر كؿ طمب تتقدـ بو المفتشية حسب المادة  17مف المرسكـ التنفيذم رقـ،272-08
كفي حالة رفض طمب المفتشية مف طرؼ المصمحة المتعاقدة يمكف لممفتشية تكجيو إنذار
لمعكف العمكمي الرافض كاعبلـ رئيسو السممي كاذا استمر ىذا الرفض مدة ثمانية أياـ تحرر
المفتشية محضر قصكر ضد ىذا العكف العمكمي أك رئيسو السممي يبمغ لمسمطة الرئاسية أك

الكصية كىذا حسب المادة  19مف نفس المرسكـ.2

 -1المادة "14تتـ تدخبلت المفتشية العامة لممالية في عيف المكاف كعمى الكثائؽ تككف الفحكص كالتحقيقات فجائية"...
 -2راجع المكاد  19 ،18 ،17مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،272-08مرجع سابؽ.
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كعمى العمكـ ألزـ المرسكـ التنفيذم رقـ  272-08كالسيما في المادة  15منو
الييئات الخاضعة لرقابة المفتشية بتكفير كؿ ظركؼ العمؿ البلئقة كالمسيمة لعممية الرقابة.

1

إف ىذه الصبلحيات كىذا االلتزاـ يكسب المفتشية في نفس الكقت القكة كالفعالية عند
فرض رقابتيا كىي كسيمة لتدارؾ أخطاء قد تشكؿ جريمة إف اكتمؿ الفعؿ المادم كبالتالي
يمكف لممصمحة المتعاقدة كمسؤكلييا أف يتجنبكا خط ار جزائيا إف ىـ تعاكنكا مع المفتشية
العامة لممالية لتصميح أخطاء ارتكبت أك تجنب التمادم في أفعاؿ قد تتطكر إلى جرائـ قائمة
األركاف ،كما أف خبرة المفتشيف كالمحققيف التابعيف لممفتشية في المجاؿ المالي كالمحاسبي
يمكف أف يجنب المصمحة المتعاقدة خط ار جزائيا إف ىي تعاكنت مع المفتشية في الكقت
المناسب ،كفي الحالة العكسية فإف تقرير المفتشية الختامي يمكف أف يكشؼ جرائـ في مجاؿ
الصفقات العمكمية ك يتكقؼ دكر المفتشية عند ىذا الحد.
 )1نقائص مسجمة عمى رقابة المفتشية العامة لممالية:
كمف جية أخرل تعرؼ المفتشية العامة لممالية مجمكعة مف النقائص تؤثر عمى
فعاليتيا بالسمب يمكف التطرؽ إلى أىميا:
أ -نقائص من حيث وسائل العمل والطاقم البشري المتخصص:
مف بيف النقائص المسجمة عمى المفتشية نقص كسائؿ العمؿ المختمفة خاصة بالنسبة
لممفتشيات الجيكية كاألىـ مف ىذا النقص المسجؿ مف حيث الكفاءات المتخصصة التي إف
كجدة تحتاج إلى عممية تككيف كرسكمة مستمريف حتى تكاكب المستجدات في الكاقع خاصة
مع تطكير المخالفيف لطرؽ ارتكاب الجرائـ بصفة عامة كالمالية بصفة خاصة ،مع اإلشارة
إلى أف القكانيف المنظمة لممفتشية ال تنص عمى شركط محددة لمتكظيؼ سكاء عمى المستكل
المركزم أك عمى مستكل المفتشيات الجيكية كىذا مف شأنو يفتح المجاؿ لتكظيؼ أشخاص
تنقصيـ الكفاءة كالتخصص مما يؤثر بالسمب عمى فعالية المفتشية.

1

ػ راجع المادة  ،15المرجع نفسو.

 -2خضرم حمزة  ،المرجع السابؽ ،ص.242
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2

ب  -االعتماد عمى برنامج العمل السنوي:
تسطر المفتشية برنامج عمؿ سنكم تحدد فيو الييئات كالمؤسسات التي سكؼ تخضع

لمرقابة 1كعمـ ىذه الييئات بقدكـ المفتشيف أك بطمب المفتشية كثائؽ كسجبلت محاسبية في
فترة معينة مف شأنو دفع مسؤكلي ىذه الييئات إلى طمس كؿ معالـ الجرائـ المرتكبة ككذا
اتخاذ كؿ االحتياطات التي مف شأنيا إخفاء تجاكزاتيا كفي نفس الكقت إعطاء صكرة غير
صحيحة عمى سير تمؾ الييئة لممفتشيف ،ىذه الطريقة في العمؿ في الحقيقة تفرغ أسمكب
الرقابة الفجائية مف محتكاه بؿ قد تتحكؿ إلى نقيض لو كبالتالي مف الضركرم التخمي عف
أسمكب البرنامج السنكم كاالكتفاء بالرقابة الفجائية.
ج -محدودية التقارير التمخيصية والتقارير السنوية:
تعد المفتشية إثر كؿ رقابة تقري ار يشمؿ مبلحظات كتساؤالت كرد المسؤكؿ عف
المصمحة المتعاقدة محؿ الرقابة كىذا تبعا لمتقرير األساسي الذم يشمؿ تمؾ المبلحظات
عمبل بالمادة  26مرسكـ  272-08كيبقى ىذا التقرير بدكف فعالية إذ يتـ تبميغو لممصمحة
المتعاقد كسمطتيا السممية دكف إجراء آخر2.كما تعد المفتشية تقري ار سنكيا عف نشاطيا
الرقابي خبلؿ السنة المنصرمة يتضمف حصيمة نشاطيا السنكم كمبلحظات عف المعاينات
كاألجكبة الكاردة إلييا ككذا تكصيات بغرض تحسيف اإلطار التشريعي كالتنظيمي الذم يحكـ
نشاطيا يسمـ لمكزير المكمؼ بالمالية خبلؿ الثبلثي األكؿ مف السنة المكالية.
كنفس المبلحظة المسجمة أعبله تتكرر حيث لـ يبيف المشرع اإلجراءات البلحقة
إلعداد ىذا التقرير كتبميغو كىذا ما يفقده الفعالية ،كما نسجؿ أف ىذا التقرير السنكم ال ينشر
لمجميكر كال يبمغ حتى لممثمي الشعب في البرلماف كبالتالي مف الضركرم النص عمى
ضركرة نشر التقرير السنكم إلعبلـ الجميكر ليككف مرجعا لدراسة المختصيف كالباحثيف
بغرض إثراء عمؿ المفتشية ما داـ ىذا التقرير يتضمف تكصيات مف قبؿ المفتشية في سياؽ
تحسيف أدائيا كاثراء إطارىا القانكني كالتنظيمي ،كما يجدر بالمشرع إلزاميا بتبميغ ممثمي
الشعب عمى مستكل البرلماف بيذا التقرير بغرض تدعيميا تشريعيا بمبادرة مف البرلماف.
 -1المرجع نفسو  ،ص.237

 -2راجع المادة  ،26مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،272 -08مرجع سابؽ.
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د-عدم متابعة نتائج الرقابة:
يتكقؼ دكر كصبلحية المفتشية عند تبميغ تقريرىا األساسي لممصمحة المتعاقدة
كسمطتيا السممية حسب المادة  26مرسكـ تنفيذم رقـ  272-08كلك فرضنا أف ىذه التقارير
تتضمف جرائـ في مجاؿ الصفقات العمكمية تـ اكتشافيا مف طرؼ المفتشية فإنيا ال تممؾ
أية صبلحية مف خبلليا تدفع بالمخالفيف لمكقكؼ أماـ العدالة كبالتالي مف الضركرم أف
يعدؿ نظاـ المفتشية كاعطائيا صبلحية إحالة تقريرىا المتضمف جرائـ قائمة األركاف مباشرة
عمى النيابة حتى تقرر ما تراه مناسبا كفي ىذا الصدد نفرؽ بيف فرضيف ،إما منح صفة
الضبطية القضائية لمفتشي المفتشية العامة لممالية كبالتالي يعدكف محاض ار رسمية تحاؿ

عمى النيابة تتصرؼ فييا مباشرة 1كاما االكتفاء بصفتيـ كمفتشيف خبراء يمكف لمنيابة أف
تستعمؿ تقاريرىـ المتضمنة جرائـ بعنكاف تبميغ عف جريمة كيمكف االستعانة بيـ أثناء
التحقيؽ القضائي كحتى المحاكمة إف لزـ األمر.

2

مف خبلؿ ما سبؽ عرضو مف نقاط قكة كنقاط ضعؼ لممفتشية العامة لممالية يمكف
القكؿ أف فعالية ىذه األخيرة تكصؼ بالنسبية ،كاذا كانت إرادة المشرع متجية الى تدعـ
فعالية المفتشية حتى تصبح آلية مؤثرة في الكقاية مف الفساد كفي تجنب الخطر الجزائي
فيجب القياـ بمجمكعة مف اإلصبلحات عمى نظاميا القانكني برفع كؿ السمبيات المسجمة

كاالحتفاظ بنقاط قكتيا السابؽ اإلشارة إلييا كعميو يمكف أف نقترح ما يمي:3

 كفي مقدمة ىذه اإلصبلحات االعتراؼ لممفتشية باالستقبللية عف ك ازرة الماليةلتصبح ىيئة رقابة مستقمة كىذا مف شأنو يزيدىا قكة.
 تدعيـ المفتشية بالكسائؿ المادية كالبشرية المتخصصة حتى تتمكف مف لعب دكرىاالرقابي عمى أكمؿ كجو.

1
2
3

ػ حسب المادة  ،18مف األمر رقـ  ،155 -66مرجع سابؽ.
ػ حسب المادة  ،36مف األمر رقـ  ،155 -66مرجع سابؽ..

ػ ىذا دكف إغفاؿ مقترحات أخرل تقدـ بيا باحثيف حكؿ نظاـ المفتشية العامة لممالية ،خاصة مف الجانب التقني الذم

يخرج عف نطاؽ بحثنا.
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 تدعيـ المفتشية بصبلحية نشر تقريرىا السنكم كتبميغو لممثمي الشعب في البرلمافحتى يطمع الجميع عمى عمميا الرقابي مف جية ،كيمكف السمطة التشريعية مف تدعيـ دكرىا
الرقابي باقتراح قكانيف في ىذا االتجاه.
 تمكيف المفتشية مف صبلحية تحكيؿ تقاريرىا المتضمنة جرائـ كقؼ عمييا مفتشكىاعمى النيابة العامة مباشرة سكاء كما قمنا بصفتيـ خبراء متخصصيف بعنكاف ببلغ لمنيابة أك
تمكينيـ مف صفة الضبطية القضائية كىذا أفضؿ.
 تحديد اختصاص المفتشية بصفة دقيقة حتى ال يتداخؿ مع اختصاص ىيئاترقابة أخرل كاقتصار اختصاصيا ىذا عمى الجانب المالي المحاسبي فقط.
كفي ىذا الخصكص نسجؿ أف تعدد ىيئات الرقابة المالية البعدية مف شأنو تجنيب
المصمحة المتعاقدة كاألعكاف العمكمييف كحتى المتعاقد معو خط ار جزائيا محدقا ألف العمؿ
في محيط تتعدد فيو الرقابة يجعؿ كؿ الفاعميف متكجسيف مف ىذا الخطر كاذا كصمنا إلى
ىذه النتيجة فإف المصمحة المتعاقدة كالمتعامؿ االقتصادم يعمبلف عمى احتراـ كؿ القكانيف
كالنظـ الخاصة بالصفقات العمكمية كاالبتعاد عف كؿ فساد أك مساس بالماؿ العاـ كفي نفس
الكقت العمؿ عمى تحقيؽ المنفعة العامة كىذا ما نصبكا إليو مف خبلؿ اعتبار المفتشية
العامة لممالية آلية لتجنب الخطر الجزائي في مجاؿ الصفقات العمكمية.
الفرع الثاني :تفعيل الييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو والديوان المركزي
لقمع الفساد أحد عوامل تجنب الخطر الجزائي في الصفقات العمومية
لف نخكض كثي ار في مفيكـ الييئة كلكننا سكؼ نركز عمى نقائص تشكبيا كمف ثمة
البحث في سبؿ تداركيا بغرض تفعيميا كجعميا أحد كسائؿ الكقاية مف الفساد بصفة عامة
كبصفة خاصة في مجاؿ الصفقات العمكمية ،ككذلؾ نتعامؿ مع الديكاف المركزم لقمع الفساد
كيرجع سبب تناكلنا لمييئتيف معا إظيار الطابع التكاممي بينيما فيبدك أف الييئة ذات طابع
استشارم بينما الديكاف ىيئة متمتعة بسمطات الضبطية القضائية.
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كبالتالي كؿ منيما يكمؿ اآلخر كال مجاؿ لمحديث عف تنازع االختصاص بينيما كلك
انو يمكف أف يتقاطع نشاطيما في مجاؿ الرقابة عمى الماؿ العاـ.

1

أوال :تفعيل الييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو آلية لتجنب الخطر
الجزائي:

إف تفعيؿ الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد ككافحتو يندرج في إطار اختصاصيا

الرئيسي كييئة لمكقاية مف الفساد في كؿ المياديف كفي مجاؿ الصفقات العمكمية تحديدا ،أما
قمع الفساد فيك في الحقيقة مف اختصاص القاضي الجزائي أساسا كتكفير محيط عمؿ
يتضاءؿ فيو خطر الكقكع في الفساد أحد العكامؿ الميمة لتجنب الخطر الجزائي في ىذا
الميداف الحساس .كعميو سكؼ نتناكؿ تنظيـ الييئة ،كفي عنصر ثاني نحاكؿ كضع اليد
عمى بعض النقائص المسجمة عمى الييئة بصفتيا مكمفة بالكقاية كحتى مكافحة الفساد كفي
عنصر ثالث نحاكؿ البحث في سبيؿ تفعيؿ الييئة.
 )1اإلطار التنظيمي لمييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو:
لف نخكض كثي ار في ىذه النقطة بؿ نحاكؿ تقديـ ىذه الييئة بشكؿ مختصر كمركز
مف خبلؿ إظيار الطابع القانكني لمييئة كىياكميا.
أ -الطيعة القانونية لمييئة:

استجابة لتكصيات الييئات الدكلية كاإلقميمية2التي تنادم بضركرة إنشاء ىيئات

مستقمة بغرض الكقاية مف الفساد كمكافحتو كتبعا لبلنتشار الفاحش لظاىرة الفساد في الجزائر
تـ تأسيس الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو بمكجب القانكف رقـ  01-06المتعمؽ
بالكقاية مف الفساد كمكافحتو المؤرخ في  20فبراير 2006المعدؿ كالمتمـ حيث كرد في
الباب الثالث منو مف المادة  17إلى المادة  24تنظيـ الييئة كعبلقتيا بالسمطة القضائية،

1

ػ ىناؾ مف يعتبر تعدد ىيئات الرقابة عمى الماؿ العاـ كالسيما كجكد الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو الى جانب

الديكاف المركزم لقمع الفساد عامؿ ضعؼ مف منطمؽ تنازع االختصاص بينيما ،كبالتالي ينادم أصحاب ىذا الرأم بإلغاء
إحدل ا لييئتيف كاإلبقاء عمى كاحدة فقط ،كيبدك أف ىذا الرأم ال يستقيـ إال في حالة جمع اختصاصات الييئتيف في ىيئة

كاحدة.

 -2اتفاقية األمـ المتحدة ،اتفاقية االتحاد اإلفريقي ،المصادؽ عمييما مف طرؼ الجزائر ،مرجع سابؽ.
332

كحسب المادة  18منو تعتبر الييئة سمطة إدارية مستقمة تتمتع بالشخصية المعنكية
كاالستغبلؿ المالي.
أ -1الييئة سمطة :االعتراؼ لييئة أك جياز بأنو سمطة يعني تمتعو بإمكانية إصدار
ق اررات نافذة بقكة القانكف في مكاجية أشخاص مخاطبيف بيذه الق اررات كلكف قراءة النصكص
المنظمة لمييئة يتركنا نقكؿ بأنيا تتمتع بيذه السمطة بشكؿ محدكد فقط كيتجمى ىذا في مجاؿ
الكقاية مف الفساد دكف مكافحتو فيذا األخير اختصاص أصيؿ لمقضاء كلكف المشرع اعترؼ
لجياز آخر تـ إنشائو ببعض ىذه السمطات القضائية أصبل أال كىك الديكاف الكطني لقمع

الفساد1،كيبقى بالتالي الطابع السمطكم لمييئة مقتص ار عمى ق اررات تصدرىا تتعمؽ باختصاص
تمقي التصريح بالممتمكات الخاصة بالمكظفيف العمكمييف حسب المادة  20ك 36مف القانكف
رقـ  .01-06كاضح أف المشرع جرد الييئة مف سمطتيا في مجاؿ قمع الفساد لصالح
الديكاف كىذه أحد السمبيات المسجمة عمييا كالتي تؤثر عمى فعاليتيا فيما يخص الكقاية مف
الفساد كمكافحتو.
أ -2الييئة ذات طابع إداري :إصدار الييئة لق اررات إدارية نابع مف ككنيا ذات طابع
إدارم حسـ فيو المشرع في المادة  18مف القانكف رقـ  01-06كىذه الق اررات سكاء تعمقت
بالتصريح بالممتمكات أك غيرىا قد تككف محؿ خبلؼ أك منازعة مف طرؼ المخاطبيف

بيا2كبالتالي تثار ىنا مسألة الجية القضائية المختصة بنظر مدل مشركعيتيا ،إف اإلجابة
عمى ىذا التساؤؿ نجدىا في النصكص المنظمة لبلختصاص القاضي اإلدارم ضمف قانكف
اإلجراءات المدنية كاإلدارية كتحديد المادة  800كما بعدىا.

3

أ -3االستقبللية المالي والعضوي لمييئة :دائما في سياؽ دراسة المادة  18مف
قانكف رقـ  01-06نسجؿ أف الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو تتمتع باالستقبلؿ
المالي كالعضكم كليا بالتالي الشخصية المعنكيةىذا يعني أنيا ال تخضع ألم سمطة سممية

 -1زكايمة رشيد ،مبلحظات حكؿ المركز القانكني لمييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو ،المجمة النقدية لمقانكف
كالعمكـ السياسية ،جامعة مكلكد معمرم ،تيزم كزك ،العدد  ،01لسنة  ،2008ص .8

 -2حنفي عبد اهلل ،السمطات اإلدارية المستقمة ،دراسة مقارنة ،دار النيضة العربية ،القاىرة  ،2000ص.51
3

ػ القانكف رقـ  ،09 -08مرجع سابؽ.
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كانت أك كصائية ىذا بصفة عامة 1لكف كضع الييئة لدل رئيس الجميكرية كما تنص المادة
 18يدفعنا إلى التساؤؿ حكؿ مدل صدؽ المشرع كنجاحو في جعميا مستقمة فعبل.
إذا كانت ىذه "القيمة العضكية" الغرض منيا خمؽ ىيبة كقكة لمييئة بحكـ أنيا مطالبة
برفع تقريرىا السنكم لرئيس الجميكرية كالمتضمف تكصيات كمقترحات بغرض تحسيف طرؽ
عمميا حسب المادة  24مف القانكف رقـ  01-06فإف كضع الييئة لدل رئيس الجميكرية
يمكف أف يزب د مف فعاليتيا ،أما إذا كاف الغرض مف ىذا الكضع ىك ىيمنة رئاسة الجميكرية
عمى سبؿ كطرؽ عمؿ الييئة فإننا نقكؿ بأف تدخؿ السياسة في العمؿ الرقابي أك القضائي

غالبا ما يؤدم إلى إعداـ االستقبلؿ كالحياد 2كمف ثمة الفعالية كالكاقع يؤيد ىذا الطرح ،كما
أف ضمانات استقبلؿ الييئة المنصكص عمييا في المادة  19مف القانكف رقـ  01-06ىي
في الحقيقة ضمانات شخصية ألعضاء الييئة كال تضمف استقبلؿ الييئة فعبل مف الناحية
الكاقعية كيبدك أف تنامي ظاىرة الفساد رغـ كجكد الييئة يؤيد أيضا ىذا الطرح.
ب  -ىياكل الييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو معيا ار لقياس فعاليتيا:
دراسة ىياكؿ الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو مف حيث تنظيميا يمكف أف
يشكؿ معيا ار لقياس فعاليتيا في إطار الكقاية مف الفساد كمكافحتو كبالتالي سكؼ نعرض
تنظيـ ىياكؿ الييئة كمف خبللو نحاكؿ قياس فعاليتيا ،حسب المرسكـ الرئاسي رقـ -06

 413المعدؿ كالمتمـ بالمرسكـ الرئاسي رقـ  364-12تتككف الييئة مف ىياكؿ يمكف أف
تقسـ الى نكعيف مجمس اليقظة كالتقييـ كجياز تنفيذم كأجيزة أخرل تتكفؿ بالتنظيـ اإلدارم
الختصاص الييئة كىذا كما يمي:
ب 1ـ مجمس اليقظة والتقييم :نصت عميو المادة  05مف المرسكـ المذككر كيتككف
مف رئيس كستة أعضاء يعينكف بمكجب مرسكـ رئاسي يعتبر الجياز التنفيذية لمييئة كقد
تكفمت المادة  11مف نفس المرسكـ بتحديد اختصاصات مجمس اليقظة كالتقييـ ،أما المادة

 -1بكجمميف كليد ،سمطات الضبط االقتصادم في القانكف الجزائرم ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في الحقكؽ ،كمية الحقكؽ
الجزائر ،2007 ،ص.19

 -2زكايمة رشيد ،المرجع السابؽ ،ص .15
3

ػ المرسكـ الرئاسي رقـ  ،413-06المؤرخ في  ،2006/11/22يحدد تشكيمة الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو

كتنظيميا ككيفية سيرىا ،ج ر ،عدد  ،74الصادر بتاريخ  ،2006/11/22المعدؿ كالمتمـ بالمرسكـ الرئاسي رقـ -12
 ،64المؤرخ في  ،2012/02/07ج ر ،عدد  ،02الصادر بتاريخ .2012/02/15
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 09منو فقد بينة اختصاصات رئيس مجمس اليقظة ،كحسب إلى المادة  10نفس المرسكـ
اختيار أعضاء الييئة يككف مف بيف الشخصيات الكطنية المستقمة المعركفة بنزاىتيا ككفاءتيا
كالتي تمثؿ المجتمع المدني ،كاشراؾ المجتمع المدني في مجاؿ الكقاية مف الفساد كمكافحتو
شيء إيجابي يندرج في إطار تكجييات المنظمات الدكلية كاإلقميمية المعنية بمكافحة الفساد.
أما في الكاقع كرجكعا إلى دراسة تشكيمة المجمس ككؿ كمجمس اليقظة كالتقييـ نبلحظ
أف التشكيمة البشرية لممجمس يغمب عمييا دائما الطابع السياسي كمعمكـ أف رجاؿ السياسة في
الغالب يعممكف بمنطؽ الكالء السياسي قبؿ كؿ شيء كىذا ما يؤثر سمبا عمى أداء المجمس
ككؿ كعمى مجمس اليقظة كالتقييـ كأحد ىياكؿ الييئة.
ب -2األمانة العامة :يرأسيا أميف عاـ تتكفؿ بكؿ الشؤكف التنظيمية لمييئة كمقارنة
بالتنظيـ السابؽ لؤلمانة العامة كسع المشرع اختصاصات كصبلحيات األميف العاـ فيما
يخص الجانب اإلدارم كالمالي لمييئة كىذا بعد صدكر المرسكـ الرئاسي رقـ  64-16حتى
يتفرغ مجمس اليقظة كالتقييـ ككذا رئيس الييئة لمعمؿ الرقابي بمفيكمو الكاسع.
ب -3قسم الوثائق والتحاليل والتحسيس :بقكـ بكؿ الدراسات كالبحكث بغرض بمكرة
سياسة لمكقاية كمكافحة الفساد بالنظر إلى تطكر طرؽ كأساليب الفساد حسب المادة 12
مرسكـ  413-06المعدلة .
ب -4قسم معالجة التصريح بالممتمكات :حسب المادة  13مف مرسكـ 413-06

المعدلة بالمرسكـ الرئاسي 164-12يتمقى القسـ التصريح بالممتمكات الخاصة باإلطارات

السامية في الدكلة كىذا ضمانا لمشفافية في التسيير اإلدارم كلمحياة السياسية في الدكلة،
كلكف ما يعاب عمى ىذا المرسكـ ىك استثناء اإلطارات العميا في الدكلة كرئيس الجميكرية
كالكزراء مف التصريح بالممتمكات أماـ ىذا القسـ كبدال مف ذلؾ يصرحكف أما الرئيس األكؿ
لممحكمة العميا كربما ىذا راجع إلى تمتع ىؤالء باالمتياز القضائي أثناء المتابعة الجزائية
كلكف في كؿ األحكاؿ التمييز بيف طائفتيف مف اإلطارات كافراد لكؿ طائفة جية تتمقى
التصريح بالممتمكات ال مبرر لو إذا كاف الغرض ىك الشفافية في التسيير كالكقاية مف
الفساد ،كلكف كاقعيا تعييف كؿ مف الرئيس األكؿ لممحكمة العميا ككذا رئيس الييئة الكطنية

1

ػ راجع المادة 12ك  ،13المرسكـ الرئاسي رقـ  ،64-12مرجع سابؽ.
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لمكقاية مف الفساد كمكافحتو مف طرؼ رئيس الجميكرية بمكجب مرسكـ رئاسي كاقالتيما
بنفس الطريقة يعدـ ىذه التفرقة كيجعميا بدكف مبرر.
ب -5قسم التنسيق والتعاون الدولي :استحدث ىذا القسـ بعد تعديؿ المرسكـ
الرئاسي  413-06بمكجب المرسكـ الرئاسي  64-12كالسيما المادة  13مكرر منو كىذا
مسايرة لمتطكر الحاصؿ في مجاؿ الكقاية مف الفساد كمكافحتو بعد أف أخذت ظاىرة الفساد

بعدا دكليا1ككذا نظ ار لكجكد ىيئات تنشط في مجاؿ الكقاية كالمكافحة عمى المستكل الدكلي

كالشرطة الجنائية الدكلية األنتربكؿ الذم ينسؽ مع أجيزة األمف الكطنية فيما يخص تنفيذ
مذكرات التكقيؼ الدكلية ،كما يتكلى ىذا القسـ إعداد كتنظيـ دكرات التككيف بالتعاكف مع
مؤسسات أجنبية كدكلية بغرض تبادؿ التجارب في ميداف الكقاية مف الفساد كمكافحتو.
 )2استقبلل الييئات معيا ار لقياس فعاليتيا:

حسب القانكف رقـ  01-06المتعمؽ بالكقاية مف الفساد كمكافحتو كالمرسكـ الرئاسي
 413-06المعدؿ كالمتمـ كاضح أف الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو مستقمة
كلكف ىؿ تـ تجسيد ذلؾ مف الناحية العضكية كمف الناحية الكظيفية كىؿ ليذه االستقبللية
أثر عمى فعالية الييئة لمكقاية مف الفساد كمكافحتو في مجاؿ الصفقات العمكمية عمى
الخصكص ،كفي ىذا اإلطار أدرج األستاذ زكايمية رشيد أربعة معايير لقياس ىذه الفعالية
نتطرؽ إلييا فيما يمي:

2

أ -استقبلل الييئة من الناحية العضوية :يظير ىذا االستقبلؿ العضكم مف خبلؿ

المؤشرات التالية:

أ-1الطابع الجماعي لمييئة :تتشكؿ الييئة مف مجمكعة مف اليياكؿ تـ التطرؽ إلييا
تتقاسـ العمؿ بصفة متكاممة كما أف الييكؿ التنفيذم لمييئة أم مجمس اليقظة كالتقييـ يتشكؿ
مف أعضاء يتشارككف في العمؿ مما يتركنا نقكؿ أف الطابع الجماعي تـ تجسيده عند تنظيـ
الييئة.

 -1فريجة حسيف ،المجتمع الدكلي كمكافحة الفساد ،مجمة االجتياد القضائي ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،العدد -05
 ،2007ص ص .48-47

2

- Zouamia Rachid, droit de la régulation économique, Berti édition, Alger, 2008, p 134.
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أ-2طريقة تعيين أعضاء الييئة وصفتيم :حسب المرسكـ الرئاسي 413-06
المعدؿ كالمتمـ يتـ تعييف أعضاء الييئة مف طرؼ رئيس الجميكرية بمكجب مرسكـ رئاسي
كيحكـ مكانة رئيس الجميكرية في ىياكؿ الدكلة تبدك لنا أىمية تعييف أعضاء الييئة مف
طرفو ،كما نؤكد عمى أف الرئيس يعيف كؿ األعضاء كال تشاركو في ذلؾ أم مؤسسة في
الدكلة كنظ ار لقاعدة تكازم األشكاؿ فإف إنياء مياـ ىؤالء األعضاء يككف بنفس الطريقة مما
يجعميـ في منأل عف أم ضغط أك تأثير مف أم جية كانت ،كمف جية أخرل يمكف أف
نفيـ احتكار رئيس الجميكرية سمطة تعييف أعضاء الييئة بما فييـ الرئيس كاألميف العاـ
بمثابة مظير مف مظاىر عدـ استقبلؿ الييئة ألف تكازف السمطات يقتضي اقتساـ ميمة
تعييف أعضاء ىذه الييئة الميمة مع السمطات األخرل تشريعية كانت أك قضائية.
أما بالنسبة لصفة ىؤالء األعضاء فإف المرسكـ الرئاسي  413-06المعدؿ كالمتمـ
بنص عمى اختيارىـ مف بيف الشخصيات الكطنية المستقمة الممثمة لممجتمع المدني كالمتميزة
بالنزاىة كالكفاءة كنظ ار لككف ىذه الصفات شخصية فإف مبلحظات ميمة تطرح حكؿ
األشخاص الذيف تـ اختيارىـ ليذه الميمة ،كما أف كثي ار مف جمعيات المجتمع المدني
الميتمة بالكقاية كمكافحة الفساد لـ تجد مكانا لمنشاط في إطار ىذه الييئة ،كذلؾ األمر
بالنسبة لشخصيات أكاديمية رغـ اىتماميا بالمكضكع كرغـ ضمكعيا في التخصص لـ تجد
مكانا لتجسيد أفكارىا في الكاقع كىذه مف المآخذ التي نسجميا عمى طريقة تعييف أعضاء
الييئة.
أ-3تحديد فترة انتداب أعضاء الييئة :حسب المادة  05مف المرسكـ الرئاسي -06
 413المعدؿ كالمتمـ فإف فترة االنتداب في الييئة تـ تحديدىا بمدة  05سنكات قابمة لمتجديد

مرة كاحدة 1،كيبدك أف تحديد مدة العضكية أحد ضمانات استقبلؿ الييئة ألف العكس أم
االنتداب لمدة غير محددة يفتح الباب لمسمطة صاحبة اختصاص التعييف عزؿ العضك الذم
يرفض الخضكع في أم كقت .أما عف إمكانية تجديد العضكية كلك مرة كاحدة فإف اإلجراء
فيو نظر حيث يمكف أف يككف التجديد كسيمة لكسب كالء العضك المراد تجديد انتدابو كىذا ما

 -1في المقابؿ ىناؾ سمطات مستقمة يتـ االنتداب فييا لمدة غير محددة كسمطة ضبط البريد كالمكاصبلت حسب القانكف
رقـ  03-2000كىذا ما يطرح تساؤالت حكؿ استقبلليا.
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يؤدم إلى المساس باستقبلؿ ىذا العضك كمف ثمة فتح الباب لمحديث عف عدـ استقبلؿ
الييئة في حد ذاتيا.
أ -4احترام مبدأ الحياد :كيتحقؽ بعدـ كجكد أم عضك في الييئة الكطنية لمرقابة مف
الفساد كمكافحتو في حالة تنافي ميما كانت الكظيفة التي يشغميا خارج الييئة بؿ إف حالة
التنافي ىذه تمتد حتى بعد انتياء االنتداب لمدة سنتيف حسب المادة  03مف األمر رقـ -07
 01المؤرخ في  2007/03/01المتعمؽ بحاالت التنافي كااللتزامات الخاصة ببعض
المناصب كالكظائؼ 1كحالة التنافي التي يككف فييا العضك المنتدب لدل الييئة ضمانة
أخرل الستقبللية الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو.
ب -استقبلل الييئة من الناحية الوظيفية:

بالرجكع إلى النصكص المنظمة لمييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو يمكف أف

نستخمص بعض مظاىر استقبلليا كظيفيا كيتجمى ىذا مف خبلؿ تمتع الييئة بالشخصية
المعنكية كبانفرادىا بإعداد نظاميا الداخمي كما يمي:
ب -1تمتع الييئة بالشخصية المعنوية :حسب المادة  18مف القانكف 01-06
المتعمؽ بالكقاية مف الفساد كمكافحتو تتمتع الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو
بالشخصية المعنكية كىذا يرتب آثا ار ميمة جدا في مقدمتيا تمتعيا باالستقبلؿ اإلدارم ككذا
الحؽ في التقاضي سكاء كمدعي أك مدعى عميو أماـ القضاء المدني أك الجزائي أك اإلدارم
كتمجأ بالتالي لمقضاء بصفة مباشرة بصفتيا شخصية معنكية ممثمة برئيسيا.
إف تمتع الييئة بالشخصية المعنكية كما يترتب عميو مف آثار يتركنا نقكؿ أنيا فعبل
مستقمة فيؿ يصمد ىذا الحكـ عندما نرجع إلى النصكص المنظمة لمييئة .بالنسبة لبلستقبلؿ
المالي لمييئة كاضح أنيا مستقمة في صرؼ ميزانيتيا كلكف باعتبار أف المصدر الكحيد ليذه
الميزانية ىي إعانات الدكلة كما كرد ذلؾ في المادة  22مف المرسكـ الرئاسي رقـ 413-06
المعدؿ كالمتمـ فإف محاكلة تأثير السمطة التنفيذية عمى الييئة مف خبلؿ خفض اإلعانات
المكجية ليا احتماؿ كارد كبالتالي األجدر النص عمى اعتبار ميزانية الييئة تأتي مف مصادر
مختمفة ،أما بالنسبة لبلستقبلؿ اإلدارم فإف نص المادة  02مف المرسكـ الرئاسي رقـ -06
 413المعدؿ كالمتمـ يقضي بأف الييئة مستقمة تكضع لدل رئيس الجميكرية فإذا كاف ىذا
 -1الجريدة الرسمية ،عدد  ،16بتاريخ .2007/03/07
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الكضع يجعؿ منيا ىيئة قكية فعبل فإف تساؤال ميما حكؿ مدل ككنيا تابعة لديكاف رئاسة
الجميكرية مطركحا بشدة كاذا كاف الجكاب باإليجاب فأيف ىي االستقبللية ،أما عف عدـ نشر
التقرير السنكم الذم ترفعو الييئة لرئيس الجميكرية ليطمع عميو الجميكر فيذا مف شأنو
يقكض استقبلليا كيتركنا نتساءؿ حكؿ شفافية العمؿ الذم تقكـ بو.

1

كرجكعا الى حؽ الييئة في التقاضي كما اشرنا إليو أعبله فإف مثكليا أماـ القضاء
اإلدارم مدعية أك مدل عمييا تطبيقا لؤلحكاـ العامة ال يثير أم جدؿ ،اإلشكاؿ المطركح
حقيقة ىك مدل امتبلؾ الييئة لسمطة تحريؾ الدعكة العمكمية مباشرة كما ىك عميو الحاؿ
بالنسبة إلجراء التكميؼ المباشر بالحضكر أك اإلدعاء المدني أماـ قاض التحقيؽ كىما
طريقتاف متاحتاف لمضحية مف خبلليما يحرؾ الدعكل العمكمية مقابؿ كفالة يدفعيا أماـ

كتابة ضبط المحكمة2،ال شيء مف ىذا تـ النص عميو سكاء في القانكف رقـ  01-06المنشأ

لمييئة أك المرسكـ الرئاسي رقـ  413-06المعدؿ كالمتمـ بالمرسكـ الرئاسي رقـ 64-12
كبالتالي يبقى اختصاص تحريؾ الدعكل العمكمية في يد النيابة العامة حصرا ،كاذا كقفت
الييئة عمى فساد في صفقة معينة فميا فقط إببلغ النيابة العامة التي يرجع إلييا البت في
المكضكع كفؽ مبدأ المبلئم ة كال تممؾ الييئة بعد ذلؾ أم إجراء قانكني في حالة امتناع
النيابة عف تحريؾ الدعكل العمكمية كىذا مف أشد العيكب كالنقائص المسجمة عمى الييئة
الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو ،كتفعيؿ دكرىا الرقابي يبدأ حتما بإصبلح ىذا الخمؿ
حيث تصبح ليا آليات مف خبلليا تحرؾ الدعكل العمكمية بغض النظر عمى رأم النيابة
العامة كال يمكف أف يفيـ ىذا مف قيؿ منازعة الييئة لمنيابة العامة في أىـ اختصاصاتيا ألف
الضحية كشخص طبيعي كرغـ دفاعو عف مصمحتو الشخصية اعترؼ لو قانكف اإلجراءات
الجزائية بيذا الحؽ بكاسطة التكميؼ المباشر بالحضكر فمماذا تحرـ ىيئة كطنية متخصصة
تدافع عف المصمحة العامة مف ىذا الحؽ األمر يستدعي فقط تنظيـ ىذا اإلجراء بنصكص
كاضحة ال تدع مجاال لمتداخؿ بيف صبلحيات النيابة كحؽ الييئة.
 -1عبد العمي حاجة ،يعيش تماـ أماؿ ،دكر أجيزة الرقابة في مكافحة الفساد في الجزائر بيف النظرية كالتطبيؽ ،أعماؿ
الممتقى الكطني حكؿ اآلليات القانكنية لمكافحة الفساد ،كمية الحقكؽ كالعمكـ االقتصادية ،جامعة قاصدم مرباح كرقمة،

يكمي  3-2ديسمبر  ،2008ص ص .14-1

 -2راجع قانكف اإلجراءات الجزائية رقـ  ،166 -66المكاد 72ك 337مكرر ،مرجع سابؽ.
339

ب -2إعداد الييئة لنظاميا الداخمي :حسب المادة  13مف المرسكـ الرئاسي -06
 413تعد الييئة نظاميا ا لداخمي الذم يحدد كيفيات عمميا الداخمي يصادؽ عميو مجمس
اليقظة كالتقييـ كينشر في الجريدة الرسمية1كىذا ما يؤكد عمى استقبلؿ الييئة كظيفيا ،كلكف

بالرجكع إلى المادة  08مف المرسكـ المذككر المعدؿ كالمتمـ نسجؿ أف المشرع يشرؾ إلعداد
النظاـ الداخمي كؿ مف الكزير المكمؼ بالمالية كالسمطة المكمفة بالكظيفة العمكمية إلى جانب
رئيس الييئة كىذا التقييد يجعؿ الييئة مستقمة نسبيا مف ىذا الجانب ألف النظاـ الداخمي ينظـ
عمؿ الييئة داخميا كتدخؿ جية أخرل في ذلؾ إنقاص مف استقبلليا ميما كاف مبرر ىذا
التدخؿ كتفعيؿ الييئة أكثر يستدعى تحريرىا مف ىذا الجانب كميا.
 )3اختصاصات الييئة معيا ار لقياس فعاليتيا:

حددت المادة  20مف القانكف رقـ  01-06مياـ الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد

كمكافحتو بصفة عامة كعميو يمكف أف نصنفيا إلى ميمتيف رئيسيتيف كىما االختصاص
الكقائي كاالختصاص الرقابي ،كلتحقيؽ ىدؼ الكقاية تتمتع الييئة باختصاص استشارم
لبمكرة سياسة كطنية شاممة ،كلمكصكؿ إلى ىدفيا الرقابي كالحيمكلة دكف انتشار الفساد تسعى
الييئة إلى فرض رقابتيا عمى مختمؼ الييئات كمف بينيا تمؾ المعنية بقانكف الصفقات
العمكمية كفي حالة اكتشافيا لقضية فساد تقكـ بإخطار الجيات القضائية المختصة.

2

أ -االختصاص الوقائي لمييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو:

ىي ىيئة كقائية مف الفساد بالدرجة األكلى كما يعبر عمييا اسميا كعمى ىذا األساس

اعترؼ ليا المشرع بميمة اقتراح سياسة شاممة لمكقاية مف الفساد ،ككذا دكرىا التكجييي
كالتكعكم مف مخاطر الفساد بصفة عامة ،كما تقكـ بتبادؿ المعمكمات المتعمقة بالكشؼ عف
الفساد باإلضافة إلى دكرىا الميـ المتمثؿ في تمقي التصريح بالممتمكات لممكظفيف العمكمييف
الممزميف بو أماميا ،كتكريس دكرىا الكقائي أكثر عف طريؽ االختصاص االستشارم الذم
تمارسو بكاسطة التكصيات كالتقارير كال سمى التقرير الذم ترفعو لرئيس الجميكرية كيستشؼ
 -1قرار كزارم مشترؾ مؤرخ في  21مارس  ،2013يحدد التنظيـ الداخمي لمييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو ،ج
ر ،عدد  31صادر بتاريخ  16يكنيك .2013

2

ػ ىك مجرد إخطار ال يرقى الى درجة الحؽ في تحريؾ الدعكل العمكمية ،كفي ىذا يتفكؽ المدعى المدني كشخص

طبيعي عمى الييئة.
340

ىذا الدكر مف المادة  18المرسكـ الرئاسي  413-06المعدؿ كالمتمـ ،كلـ يحد المشرع
الجزائرم في ىذا االختصاص عف مشرعيف آخريف إذ يعترؼ المشرع الفرنسي لممصمحة
المركزية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو  SCPCباالختصاص االستشارم لمصمحة أجيزة
الدكلة ذات الصمة ككذا الييئات اإلدارية المستقمة كآراء المصمحة تؤخذ بعيف االعتبار لبمكرة
سبؿ الكقاية مف الفساد كالسيما في مجاؿ الرشكة.

1

ب -االختصاص الرقابي لمييئة بغرض مكافحة الفساد:
مف خبلؿ تسمية الييئة نقكؿ بأنيا تتمتع باختصاص ثاني ىك مكافحة الفساد كلكنيا
ال تتمتع بالطابع القضائي كممارستيا ليذه الميمة يككف عف طريؽ الرقابة التي تتقاسميا مع

ىيئات أخرل منيا مجمس المحاسبة2كالمفتشية العامة لممالية3كالديكاف المركزم لقمع
الفساد.كيبدك أف لمييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو دكر ميـ في رقابة النشاط

المتعمؽ بالصفقات العمكمية ككنو بؤرة ميمة لمفساد بكؿ أشكالو 4كليذا عمى المشرع تكسيع

اختصاصات الييئة الرقابية أكثر لئلحاطة بيذا النشاط الميـ مف كؿ الجكانب.
كتبقى النقطة السمبية في اختصاص الييئة حسب رأينا ىك افتقادىا لحؽ تحريؾ
الدعكل العمكمية كفقا لطرؽ معتمدة في قانكف اإلجراءات الجزائية سكاء التكميؼ المباشر
بالحضكر أك اإلدعاء المدني أماـ قاض التحقيؽ حيث يقتصر دكرىا عمى إعبلـ كزير العدؿ
بشبية فساد كليذا األخير كؿ الصبلحيات سكاء بإخطار النيابة العامة مع أمره بتحريؾ
الدعكل العمكمية أك حفظ الممؼ إداريا كفي المقابؿ ليس لمييئة أم طريقة لمتأثير عمى كزير
العدؿ أك النيابة لمعدكؿ عف القرار المتخذ كىذا ما يشكؿ بالضبط عبلقة الييئة بالقضاء
الجزائي حسب المادة  22مف القانكف رقـ  ،01-06في المقابؿ نجد أف المشرع اعترؼ
1

- l'article 1/3 de la loi 93-12 du 29/01/1993, relative à la prévention de la corruption et à

la transparence de la vie économique et des procédures publiques en France, JORF, N° 25
 -2األمر رقـ  ،20-95المعدؿ كالمتمـ باألمر رقـ  ،02 -10مرجع سابؽ.

du 25 du 30/01/1993.

 -3مرسكـ تنفيذم رقـ  ،273-08مرجع سابؽ

- EL-BAHERRY IBRAHIM, REFAAT MOUHAMED, théorie des contrats administratifs et

4

marchés publics internationaux, thèse pour le doctorat en droit, université de Nice SophiaAntipolis, paris, 2004, pp 48-50.
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لييئات أخرل بصبلحية إخطار النيابة العامة مباشرة كما ىك عميو الحاؿ بالنسبة لمجنة
اإلشراؼ عمى التأمينات التي يمكنيا إرساؿ المحاضر المتضمنة ممارسات مخالفةلقانكف

التأمينات إلى النيابة العامة ،1ككذلؾ األمر بالنسبة لمجنة تنظيـ عمميات البكرصة كمراقبتيا
حسب المادة  40مف المرسكـ التشريعي رقـ  10-93المتعمؽ بالبكرصة كالقيـ
المنقكلة2،ككذلؾ األمر بالنسبة لخمية االستعبلـ المالي حسب المادة  04مف المرسكـ
التنفيذم رقـ  ،3127-02كنظ ار لمقصكر المسجؿ عمى الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد

كمكافحتو أنشأ المشرع ىيئة أخرل اعترؼ ليا باختصاصات ال تتمتع بيا ىذه األخيرة أال
كىك الديكاف المركزم لقمع الفساد الذم سكؼ نتطرؽ إليو باختصار باعتباره أحد اآلليات
المقترحة لتجنب الخطر الجزائي في الصفقات العمكمية إذا كاف يعمؿ بفعالية.
ثانيا :تفعيل الديوان المركزي لقمع الفساد أحد آليات تجنب الخطر الجزائي
نظ ار الستفحاؿ ظاىرة الفساد كنظ ار لضعؼ الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد
كمكافحتو عمميا كنظ ار لتعالي أصكات المندديف بالفساد عمى المستكل الكطني كالدكلي ارتأل
المشرع تعديؿ القانكف رقـ  01-06كمف ثمة إنشاء ىيئة ثانية مكمفة ىي األخرل بمحاربة

الفساد كعميو صدر األمر رقـ  05-10بتاريخ  26أكت  42010مؤسسا لمديكاف المركزم
لقمع الفساد بالمادة  24مكرر ك 24مكرر ،1كعميو طرحت عدة تساؤالت قانكنية غداة إنشاء
ىذا الجياز كاآلتي ما سبب إنشاء الديكاف رغـ كجكد الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد
1ػ أمر رقـ  07-95مؤرخ في  ،1995/01/25يتعمؽ بالتأمينات،ج ر ،عدد  ،13صادر بتاريخ  08مارس ،1995معدؿ
كمتمـ بالقانكف رقـ  ،04-06مؤرخ في  20فيفرم  ،2006ج ر ،عدد  ،15صادر بتاريخ  12مارس  ،2006متمـ باألمر
 ،01-10مؤرخ في  26أكت  ،2010يتضمف قانكف المالية التكميمي لسنة  ،2014ج ر ،عدد  ،68بتاريخ
.2013/12/31

 -2المرسكـ التشريعي رقـ  ،10-9المؤرخ في  23مام  ،1993المتعمؽ بالبكرصة كالقيـ المنقكلة ،ج ر ،عدد  ،03صادر
بتاريخ  23مام  1993معدؿ كمتمـ.

 -3مرسكـ تنفيذم رقـ  ،127 -02مؤرخ في 7أفريؿ  ،2002يتضمف إنشاء خمية معالجة االستعبلـ المالي كتنظيميا
كعمميا ،ج ر ،عدد  ،23صادر بتاريخ 7أفريؿ  ،2002معدؿ كمتمـ بالمرسكـ التنفيذم رقـ  ،275-08بتاريخ

،2008/9/6ج ر ،عدد ،50صادر بتاريخ  ،2008/9/7معدؿ كمتمـ بالمرسكـ التنفيذم رقـ  ،275-08بتاريخ
 ،2008/9/6ج ر ،عدد  ،50صادر في  ،2008/9/7معدؿ كمتمـ بالمرسكـ التنفيذم رقـ  ،157-13مؤرخ في 15
أفريؿ  ،2013ج ر ،عدد  ،23صادر في  28أفريؿ .2013

 -4األمر رقـ  ،05-10بتاريخ  26أكت  ،2010يعدؿ كيتمـ القانكف رقـ  ،01-06المتعمؽ بالكقاية مف الفساد
كمكافحتو،ج ر ،عدد  50صادر بتاريخ  01ديسمبر .2010
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كمكافحتو ،كىؿ كاف لزاما عمى المشرع إلغاء الييئة كاالكتفاء بالديكاف ،كفي حالة بقائيما معا
ما ىي العبلقة بينيما ما داـ إشكاؿ تداخؿ الصبلحيات يمكف أف يثكر في الكاقع ،كسكؼ
نحاكؿ اإلجابة عمى ىذه التساؤالت مف خبلؿ التطرؽ إلى تنظيـ الديكاف باختصار كتركيز
لمكقكؼ عمى الجكانب التي يمكف أف يمحقيا اإلصبلح بغرض تفعيؿ ىذا الجياز الميـ حتى
يككف آلية ح قيقية لتجنب الخطر الجزائي في الصفقات العمكمية.كمف جية أخرل نقكؿ أنو
إذا كاف البحث في مدل فعالية الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو تـ طرحو مف
خبلؿ تساؤلنا حكؿ مدل استقبلليا فإف البحث في فعالية الديكاف يككف مف خبلؿ التساؤؿ
حكؿ دكره كضبطية قضائية في مجاؿ جرائـ الفساد ألف ما يميزه عف الييئة ىك تمتعو
باختصاص البحث كالتحرم بعنكاف ضبطية قضائية تحت إشراؼ النيابة العامة .
 )1الطبيعة القانونية لمديوان المركزي لقمع الفساد:
بعدما ظير في الكاقع أف الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو يغمب عمييا
الطابع االستشارم الكقائي كأف دكرىا في مكافحة اإلرىاب تعكزه اآلليات الضركرية لتحقيؽ
أىدافيا عمد المشرع إلى إنشاء الديكاف المركزم لقمع الفساد مزكدا بآلية ميمة ىي
اختصاص الضبطية القضائية التي ال تممكيا الييئة ،كباعتبار الديكاف خرج مف صمب
القانكف الذم أنشأ الييئة فإف فرضية ككف اختصاصاتو مكممة الختصاصاتيا كاردة بقكة ،كأف
القكؿ بأف الديكاف ألغى كجكد الييئة غير صحيح كبدؿ مف ذلؾ كاف باإلمكاف دمج الييئتيف
في ىيئة كاحدة كتمكيف الييئة مف اختصاصات الضبطية القضائية كبيذا نتفادل فرضية
تداخؿ الصبلحيات المطركحة بشدة.

حسب المادة  03مف المرسكـ الرئاسي 1426-11الديكاف ىيئة كطنية إدارية مستقمة

كتبعيتو لك ازرة المالية تبعية ىيكمية ال تؤثر عمى استقبللو ما داـ النص المذككر يتضمف حكـ
صريح عمى استقبللو في حيف تتبع الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد رئاسية الجميكرية،
كبحكـ تمتع الديكاف باختصاص الضبطية القضائية فيذه الميمة تمارس تحت كصاية النيابة
العامة أم القضاء كىذا اإلشراؼ ال يؤثر بدكره عمى االستقبلؿ العضكم لمديكاف.

1

ػ المرسكـ الرئاسي رقـ  ،426 -11مؤرخ في  ،2011/12/08يحدد تشكيمة الديكاف المركزم لقمع الفساد كتنظيمو ك

كيفيات سيره  ،ج ر ،عدد  ،68صادر بتاريخ .2011/12/14
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 )2تشكيمة الديوان المركزي لقمع الفساد واختصاصو:
حسب المادة  11مف المرسكـ الرئاسي رقـ 426-11يتككف الديكاف مف مديرية
لمتحريات كمد يرية لئلدارة العامة ككؿ مديرية تظـ مديريات فرعية ،يرأس الديكاف مدير عاـ
يعيف بمرسكـ رئاسي بناء عمى اقتراح مف كزير المالية حسب المادة  10مف نفس
المرسكـ.نظ ار لمحكـ الكارد في المادة  24مكرر القانكف رقـ  01-06المعدؿ كالمتمـ التي
تنص عمى إنشاء الديكاف لميمة البحث كالتحرم عف جرائـ الفساد كنظ ار لممادة  02مف
المرسكـ الرئاسي 426-11التي تنص عمى أف الديكاف مصمحة مركزية عممياتية لمشرطة
القضائية مكمؼ بالبحث عف جرائـ الفساد كمكافحتيا جاءت تشكيمتو منسجمة مع ىذا الدكر
الميداني بحيث يتشكؿ حسب المادة  06مف المرسكـ الرئاسي  426-11مف :
 ضباط كأعكاف الشرطة القضائية التابعيف لك ازرة الدفاع. ضباط كأعكاف الشرطة القضائية التابعيف لك ازرة الداخمية. أعكاف عمكمييف ذكم كفاءات كبيرة في مجاؿ مكافحة الفساد. مستخدميف لمدعـ التقني كاإلدارم.باإلضافة لمدكر الرئيسي كالمميز لمديكاف عف الييئة المتمثؿ في البحث كالتحرم
كمعاينة جرائـ الفساد لتمتعو بسمطات الضبطية القضائية فإف لو دكر آخر يتمثؿ في تطكير
التعاكف كتبادؿ المعمكمات عمى المستكل الكطني كعمى المستكل الدكلي مع ىيئات مكافحة
الفساد ككذا إعداده لتقرير سنكم حكؿ نشاطو .كحسب المادة  05مرسكـ رئاسي رقـ-11
 426اختصاصات الديكاف في مجاؿ مكافحة الفساد كىي كما يمي:

1

 جمع كؿ المعمكمات التي تسمح بالكشؼ عف الفساد كمكافحتو. إجراء التحقيقات كجمع األدلة كاحالة الممؼ عمى النيابة . تطكير التعاكف الدكلي مع ىيئات مكافحة الفساد كتبادؿ المعمكمات حكؿ قضايا الفساد. اقتراح إجراءات مف شأنيا المحافظة عمى حسف سير التحريات.مف خبلؿ ىذه االختصاصات يمكف القكؿ أف الديكاف أكثر فعالية بالمقارنة مع الييئة
التي بقيت ذات طابع استشارم في حيف يممؾ الديكاف سمطة التحقيؽ كالبحث عف جرائـ
الفساد ميدانيا كرغـ التكامؿ المكجكد بينيما نظ ار المتبلؾ الديكاف لسمطة الضبطية القضائية
1

ػ راجع المادة  ،05المرسكـ الرئاسي رقـ  ،426 -11مرجع سابؽ.
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التي ال تممكيا الييئة إال أف تزايد قضايا الفساد كالسيما في مجاؿ الصفقات العمكمية كعجزه
في الحد مف الظاىرة يدفعنا إلى البحث في أسباب ىذا العجز.
 )3أسباب فشل الديوان المركزي لقمع الفساد في الحد من الفساد:
بالرغـ مف أنن ا نبحث في سبؿ تجنب الخطر الجزائي في الصفقات العمكمية تحديدا
إال أف عممية الكقاية مف الفساد تحكميا نصكص مكحدة تطبؽ عمى كؿ المجاالت بما فييا
مجاؿ الصفقات العمكمية ،ككذلؾ األمر بالنسبة إلى ما تـ اقتراحو مف آليات لتجنب الخطر
الجزائي في الصفقات العمكمية أم تفعيؿ ىيئات الرقابة عمى الماؿ العاـ لمكقاية مف الفساد
ثـ مكافحتو فيذه الييئات الرقابية كمف بينيا الديكاف تراقب كؿ القطاعات بما فييا مجاؿ
الصفقات العمكمية كعميو فنجاحيا في ميمتيا الرقابية كالردعية مف شأنو المساىمة في
تجنب الخطر الجزائي المحدؽ بالمكظؼ كبالمتعاقد معو عمى السكاء في مجاؿ إبراـ أك تنفيذ
الصفقة العمكمية ،كعميو يمكف استخبلص بعض أسباب فشؿ الديكاف المركزم لقمع الفساد
لمحد مف ظاىرة الفساد كالتي يشترؾ فييا مع باقي ىيئات الرقابة األخرل نقسميا إلى أسباب
قانكنية كأخرل سياسية.
أ ـ األسباب القانونية :يمكف استخبلص ىذه األسباب مف خبلؿ تنظيمو كمعاينة أدائو
بالنظر إلى ما أتيح لو مف اختصاصات:
 أىـ سبب ىك بقاء مبدأ استقبلؿ القضاء شعا ار بدكف تجسيد فتبعية القاضي تجعمومكببل غير فعاؿ ينتظر التعميمات حتى يتحرؾ خاصة إذا تعمؽ األمر بجرائـ نكعية كالمشتبو
فييـ أصحاب نفكذ ،فرغـ قياـ الديكاف بكؿ التحريات كتحريره لمحاضر تثبت كجكد جرائـ إال
أف النيابة العامة ال تتحرؾ في الكقت المناسب أك ال تتحرؾ عمى اإلطبلؽ.

 -كحتى بعد تحرؾ القضاء في بعض القضايا التي تمت معالجتيا ،1فإف ىذا التحرؾ

يككف عادة استعراضي إحصائي أك سياسي ،أم تندرج في إطار إعطاء رسائؿ لمداخؿ عمى
أف القضاء مكجكد كىك مستقؿ ،كرسائؿ أخرل لمخارج سكاء لممجتمع الدكلي عمكما أك
لممنظمات الدكلية المستقمة المعنية بمكافحة الفساد مفادىا أف الدكلة عازمة عمى محاربة
الفساد كأف القضاء مستقؿ ،كما تستعمؿ ىذه القضايا في إطار اإلحصائيات التي تعكؼ
 -1يمكف أف نشير ىنا إلى حكـ محكمة الجنايات الصادر عف مجمس قضاء البميدة تحت رقـ  ، 06/142بتاريخ 21
مارس  ،2007المتيـ فيو خميفة رفيؽ عبد المكمف كمف معو.
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عمييا ك ازرة العدؿ كتحتج بيا أماـ البرلماف كأماـ المجتمع المدني كفي األثناء تضيع كؿ
جيكد الديكاف كأعكانو الشيء الذم يثبط ىؤالء في المستقبؿ.
 التضييؽ عمى كسائؿ اإلعبلـ الميتمة بالكشؼ عف قضايا الفساد بكؿ أشكالو كىذابإدراج نصكص قانكنية تحد مف نشاطيا كتجعؿ عمميا في ىذا اإلطار مف قبيؿ القذؼ
كحتى الممارسة السياسية ،كقد يصؿ الحد إلى درجت غمؽ ىذه الكسائؿ اإلعبلمية يحدث
ىذا رغـ كقكؼ الديكاف كغيره مف أجيزة الرقابة عمى صحة المعمكمات المتداكلة.
ب -األسباب السياسية:
 يمكف القكؿ أف أىـ سبب ىك انعداـ اإلرادة السياسية لمكافحة الفساد فرغـ كجكدالديكاف المتمتع بسمطة الضبطية القضائية ككذا القضاء الجزائي كاإلدارم كىيئات رقابة
متنكعة إال أف كتيرة الفساد في الببلد في تصاعد مستمر.
 عدـ إشراؾ منظمات المجتمع المدني المستقمة في عممية الكقاية مف الفسادكمكافحتو بجدية رغـ كجكد نصكص تؤكد عمى ذلؾ.
 -ضعؼ البرلماف كسمطة رقابة عمى الماؿ العاـ كعمى المصالح الكطنية.
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ممخص الباب الثاني:
بعد كقكفنا عمى قصكر القضاء اإلدارم كنقص فعالية القضاء الجزائي في إعادة
التكازف بيف المصمحة العامة كالمصمحة الخاصة بكاسطة الخطر الجزائي الذم دخؿ مجاؿ
الصفقات العمكمية صراحة في مرسكـ 15ػ  ،247أصبح مف الضركرم البحث في طرؽ
كآليات تجنب ىذا الخطر حتى ال يحكؿ دكف تحقيؽ المصمحة المتعاقدة لممصمحة العامة
تبعا لتمبية احتياجاتياعف طريؽ الصفقات العمكمية ،كبالتالي يجب العمؿ عمى تحرير
المكظؼ مف ىذا الخطر باعتباره أكؿ المعنييف بو ،فيك المعبر عف إرادة المصمحة المتعاقدة
إذا كانت مدعكة الى احتراـ تنظيـ الصفقات العمكمية ،كليذا كاف االعتناء بو سكاء مف حيث
تكظيفو كتككينو المتخصص المستمر ،كالحرص عمى ترقية أخبلقو الكظيفية ،كمنع تعارض
المصالح ،كالتصريح بالممتمكات أكلكية سكاء في القانكف الكطني أكالقانكف الدكلي تبعا
لبلىتماـ المتزايد لممجتمع الدكلي بظاىرة الفساد كمف بينيا جرائـ الصفقات العمكمية ،كنظ ار
لضبط المشرع عممية إبراـ الصفقات العمكمية بمبادئ اختمؼ كؿ مف قانكف الصفقات
العمكم ية كقانكف مكافحة الفساد في تحديدىا أصبح مف الضركرم تكريسيا كتفعيميا عند كؿ
دعكة لمتعاقد كفي مقدمتيا مبدأ المنافسة الى جانب مبدأ المساكاة كالشفافية.
كألف الصفقة العمكمية تتضمف نفقة مف الخزينة العمكمية كباعتبارالماؿ العاـ يخضع
لمختمؼ أنكاع الرقابة القبميةكالبعدية تمرالصفقة العمكمية عمى الرقابة الداخمية لممصمحة
المتعاقدة ،ثـ عمى الرقابة المالية لممراقب المالي بعد إحالتيا مف اآلمر بالصرؼ ثـ الى
المحاسب العمكمي الذم يأمر بصرؼ النفقة سكاء بإرادتو أك تحت مسؤكلية اآلمر بالصرؼ
لممصمحة المتعاقدة ،كفي األثناء تتحدد مسؤكلية كؿ مخالؼ لمقانكف ،كىذا ينطكم بدكره عمى
خطر جزائي مف نكع آخر ،ثـ تمر الصفقة عمى رقابة مالية بعدية يمارسيا مجمس المحاسبة
كييئة ذات طابع قضائي فقد ىيبتو كفعاليتو بقصد أك بدكنو كأضحى مف الضركرم تفعيؿ
دكره الرقابي ،الى جانب المفتشية العامة لممالية كييئة رقابة ذات طابع إدارم ،كتستكمؿ ىذه
الرقابة عمى مستكل الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو كالديكاف المركزم لقمع
الفسادكآليات مقترحة أيضا لتجنب الخطر الجزائي في الصفقات العمكمية بعد تفعيؿ دكر كؿ
منيما ،كعندما نجنب كؿ الممارسيف الخطر الجزائي المحدؽ بيـ نككف ربما قد أعدنا التكازف
المفقكد لممعادلة بطرفييا حرية ممثؿ المصمحة المتعاقدة كالمصمحة العامة المستيدفة.
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خاتمـــــة
الصفقات العمكمية أداة ميمة لتمبية احتياجات المصمحة المتعاقدة بغرض تحقيؽ
المصمحة العامة بكاسطة الماؿ العاـ ،كليذا السبب سخر ليا المشرع أدكات تستعمميامف
بينيا ترسانة قانكنية متنكعة كمتدرجة في مقدمتيا قانكف الصفقات العمكمية كتفكيضات
المرفؽ العاـ السارم الصادر بالمرسكـ الرئاسي رقـ 15ػ 247باعتباره األساس القانكني
لدراستنا ،ينظـ مف خبللو كيفية تمبية المصمحة المتعاقدة الحتياجاتيا،كلحماية الماؿ العاـ
المستعمؿ ليذا الغرض اصدر المشرع قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو رقـ 06ػ 01
المعدؿ كالمتمـ.
يعبرعف إرادة المصمحة المتعاقدة سكاء كانت إدارة بالمفيكـ الكاسع أك مؤسسة عمكمية
خاضعة لمتشريع الذم يحكـ النشاط التجارم حسب ما ىك محدد في المادة  6مف المرسكـ
الرئاسي رقـ 15ػ 247مكظؼ إذا كانت المصمحة المتعاقدة إدارة حسب مفيكـ ىذا المرسكـ،
أك عكف عمكمي إذا تعمؽ األمر بمؤسسة خاضعة لمقانكف الذم يحكـ النشاط التجارم
مادامقانكف الكظيفة العمكمية اليطبؽ في ىذه المؤسسات ،كنظ ار لطبيعة الصفقات العمكمية
سكاء مف حيث أىدافيا أك إجراءات تنظيميا أك الماؿ المستعمؿ لذلؾ،فقد ينتاب ممثؿ
المصمحة المتعاقدة الخكؼ مف الخطر الجزائي المبلزـ لمصفقة العمكمية ،مف مرحمة
التحضير الى مرحمة اإلبراـ الى مرحمة التنفيذ ،كقد يقتؿ ىذا الخكؼ ركح المبادرة لديو فنككف
أماـ مصمحتيف متناقضتيف المصمحة الخاصة ليذا الشخص الطبيعي كالمصمحة العامة
لممصمحة المتعاقدة ،كتنظيـ الخطر الجزائي في الصفقات العمكمية بالمرسكـ الرئاسي رقـ
15ػ 247في المادة  89كما بعدىا جاء بغرض خمؽ أرضيةإلعادة التكازف بيف المصمحتيف
المتناقضتيف ،كمعمكـ أف القضاء ىك مف يتكفؿ بتحقيؽ ىذه المعادلة.
إذف يستمر ىذا الخكؼ مع ممثؿ المصمحة المتعاقدة ،كيرجع الىعدة أسباب منيا ما
يتعمؽ بالنصكص المنظمة لمصفقات العمكمية التي تتسـ بنكع مف الغمكض ،كما تتسـ
إجراءات تنظيـ الصفقات بالتعقيد كاستغراقيا مدة طكيمة لترل النكر ،كفي ىذه األثناء تككف
المصمحة المتعاقدة مدعكة الى تحقيؽ المصمحة العامة التي ال تتكقؼ ،كال يمكف الكصكؿ
الى األىداؼ المرجكة إال إذا استطاعة المصمحة المتعاقدة تمبية احتياجاتيا أكال.
إف عدـ االستقرار التشريعي لمنصكص المنظمة لمصفقات العمكمية يزيد مف ىذا
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الياجس ،فمـ يستقر الكضع مع قانكف الصفقات الصادر بالمرسكـ الرئاسي رقـ 10ػ236
الصادربتاريخ  ،2010/10/07كما أعقبو مف تعديبلت متتالية سنة  2011ك2012
ك ،2013حتى انتيى بو المطاؼ الى اإللغاء التاـ كصدكر قانكف الصفقات السارم سنة
 ،2015كمعمكـ أف أم نص يحتاج الى فترة يستقر فييا كينفذ في الميداف ،مما يكسب
المتعامميف بو التجربة كتجنب النقائص ،كىذا التقمب التشريعي لـ يسعؼ أيضا القاضي سكاء
اإلدارم أك الجزائي ليستقر عمى رأم في مسألة محدد ،كىذا ينعكس عمى ممثؿ المصمحة
المتعاقدة الذم يجد نفسو يكاجو المجيكؿ في حالة تعاممو مع نصكص غامضة بالنسبة لو
كال يعرؼ طريقة تعامؿ القاضي معيا في حالة المنازعة ،كما أف الضعؼ المسجؿ عمى
الطاقـ البشرم المسير لممصمحة المتعاقدة يزيد مف ىذا الخطر المحدؽ ،فالجيؿ عدك
صاحبو ،كانطبلقا مف مبدأ شرعية التجريـ استعماؿ المشرع عبارات فضفاضة عند بناء
النصكص المجرمة لبعض األفعاؿ كما ىك عميو الحاؿ مثبل في المادة  27كالمادة  34مف
قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو رقـ  ،01 -06كىذا يترؾ ممثؿ المصمحة المتعاقد يرتبؾ
أثناء مباشرة عممو المتعمؽ بمجاؿ الصفقات العمكمية ،كبالتالي يحتاج الى مف يبيف لو
النطاؽ الذم يتصرؼ فيو دكف الكقكع في الخطر الجزائي ،كامتبلؾ النيابة سمطة المبلئمة
كامتبلؾ قاض المكضكع السمطة التقديرية عند تفسير نصكص المتابعة يترؾ ممثؿ المصمحة
المتعاقدة يكاجو فعبل المجيكؿ.
باعتبار القاضي اإلدارم قاض الشرعية أصبل فإف تدخمو قصد إعادة التكازف بيف
مصمحتيف متناقضتيف يقتصر عمى رقابة الصفقة العمكمية ،كمدل احتراميا لقانكف الصفقات
العمكمية كالقكانيف ذات الصمة مف حيث أركانيا كشركط صحتيا كاجراءات إبراميا،كبالتالي
يحكـ بإبطاؿ الصفقة كميا أك جزئيا إذا ثبتت لو مخالفة القانكف ،كقد يحكـ بالتعكيض أك إلزاـ
المصمحة المتعاقدة بشيء ،أك يحكـ بإلغاء الق اررات التي يمكف فصميا عف العممية التعاقدية
إذا ثبت لو مخالفتيا لمقانكف بكجو عاـ ،كمف الناحية الكاقعية كثي ار ما يرجح القاضي اإلدارم
كفة المصمحة المتعاقدة عمى حساب المتعاقد معو خاصة إذا كانت إدارة عمكمية مف منطمؽ
حمايتو لممصمحة العامة ،كفي نفس السياؽ كقفنا عمى ميؿ كاضح لمقاضي اإلدارم خاصة
في القضاء المقارف لممتعاقد معو عندما يتعمؽ األمر بصفقات عمكمية أبرمة بصفة مخالفة
لمقانكف كتـ تنفيذىا في الكاقع كاستفادة منيا المصمحة المتعاقدة ،حيث قمنا أف القاضي
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اإلدارم الفرنسي مثبل يعمؿ نظريات كحمكؿ مستنبطة مف القانكف المدني بطبقيا عمى مثؿ
ىذه المنازعات ،منيا المسؤكلية التقصيرية عمى أساس الضرر البلحؽ بالمتعاقد معو جراء
تنفيذه لمحؿ الصفقة المخالفة لمقانكف كعدـ حصكلو عمى مستحقاتو المالية ،كقمنا أف ىذا
النيج منتقد بحكـ أف المسؤكلية التقصيرية تقتضي انتفاء الخطأ بالنسبة لممضركر كفي ىذه
الحالة كاضح أف المتعاقد معو مساىـ في الخطأ المتمثؿ في إبراـ صفقة مخافة لمقانكف ،كما
طبؽ ىذا القضاء نظرية اإلثراء ببل سبب كقمنا أف ىذا النيج ال يستقيـ أبضا خاصة في
نظامنا القضائي ،ألنو كعمى خبلؼ القانكف الفرنسي يشترط في المادة  141قانكف مدني
جزائرم النية الحسنة لممثرل ككاضح أف المصمحة المتعاقدة بصفتيا الطرؼ المثرل عمى
حساب المتعاقد معو لـ تكف حسنة النية بؿ ساىمة في مخالفة قانكف الصفقات العمكمية
كالقكانيف ذات الصمة ،كبالتالي ىؿ يمكف بعد ىذا أف يؤسس القاضي اإلدارم حكمو القاضي
بإلزاـ اإلدارة بتسديد مستحقات المتعاقد معو عمى قاعدة المساكاة أماـ األعباء العامة.
كعمى العمكـ لـ يكف ىذا القاضي بالفعالية البلزمة عندما تعمؽ األمر بإعادة التكازف
بيف المصمحة الخاصة لممثؿ المصمحة المتعاقدة كالمصمحة العامة المستيدفة مف طرؼ ىذه
األخيرة ،كىذا راجع بطبيعة الحاؿ الى طبيعة المنازعة نفسيا المطركحة عميو ،ككذا
الخصائص المميزة ليذا القضاء كاختصاصاتو المحددة قانكنا فإما حماية مبدأ الشرعية كىذا
قد يجعمو في بعض القضايا معيقا لئلدارة كىي تستيدؼ المصمحة العامة ،مع العمـ أف إعادة
المنافسة مف جديد يكمؼ اإلدارة الكثير مف الكقت الثميف،كاما التضحية بيذا المبدأ كالتغاضي
عف بعض التجاكزات إذا كاف الغرض ىك تحقيؽ المصمحة العامة ،كبالتالي نقكؿ أنو ال
يمكف االعتماد كميا عمى القاضي اإلدارم إلعادة ىذا التكازف المفقكد.
كمف منطمؽ شرعية التجريـ كفي حالة كصكؿ المخالفة المرتكبة مف طرؼ المكظؼ
أك العكف العمكمية كالمتعاقد معو الى درجة الجريمة فبحكـ الصبلحيات التي يممكيا القاضي
الجزائي يبدك أنو أكثر تأىيبل مف غيره إلعادة ىذا التكازف المفقكد ،كلمكىمة األكلى يبدك أنو
أكثر فعالية مف نظيرة اإلدارم ،كعميو كاف لزاما عمينا إظيار مكاطف ىذا الخطر الذم يتجمى
في كؿ مراحؿ الصفقة العمكمية كىذا مف بيف األسباب الدافعة الىتنظـ المشرع الصفقة
العمكمية مف مرحمة اإلعداد كالتحضيرالى مرحمة التنفيذ ،كأخطر ما في المرحمة األكلى تحديد
المصمحة المتعاقد الحتياجاتيا التي أضحت تشترؾ في تنظيميا مع سمطة ضبط الصفقات
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العمكمية المستحدثة بالمرسكـ الرئاسي رقـ 15ػ،247مع العمـ أف النصكص التطبيقية ليذه
الييئةلـ تصدر الى حد كتابة ىذه السطكر،يمييا مرحمة اختيار طريقة التعاقد كاف كاف
المشرع حدد كيفيات إبراـ الصفقات العمكمية في المادة  25كما بعدىا مف المرسكـ المذككر،
إال أف ىامش حرية كبير مازلت تتمتع بو المصمحة المتعاقدة ،فإذا كاف ال بد أف تتعاقد كفؽ
القاعدة أم طمب العركض بأنكاعو فاف استيداؼ ممثؿ المصمحة المتعاقدة المصمحة
الخاصة قد يدفعو الى التعاقد كفؽ االستثناء أم التراضي كىذا يشكؿ خط ار جزائيا مرتفعا
ألنو ينطكم عمى فساد بيف ،تمييا مرحمة اإلعبلنعف المنافسة كىذه ضبطيا المشرع بنصكص
في قانكف الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفؽ العاـ كفي قانكف المنافسة الصادر
باألمررقـ03ػ 03بتاريخ 19يكليك 2003المعدؿ كالمتمـ ،كاذا أراد ممثؿ المصمحة المتعاقدة
تكجيو الصفقة لجية معينة فاف مخالفة النصكص المنظمة إلشيار الصفقة كأف ينشر
اإلعبلف في صحيفة محدكدة التكزيع أك عدـ تكزيعيا أصبل يحقؽ ىدؼ ممثؿ المصمحة
المتعاقدة كىذا يشكؿ خط ار جزائيا مرتفعا ،كيستمر ىذا الخطر في مرحمة اإلبراـ التي أىـ ما
فييا فتح األظرؼ ،كفي ىذا المستكل يمكف لممثؿ المصمحة المتعاقدة أف يتبلعب بيذه
اإلجراءات قصد تكجيو الصفقة لمتعامؿ محضكض كىذا أيضا يشكؿ خط ار جزائيا مرتفعا
كفي مرحمة التنفيذ يرتفع ىذا الخطر أكثر إذا حدث تنسيؽ بيف ممثؿ المصمحة المتعاقد
كالمتعامؿ معو عمى السير في طريؽ الفساد،كىذا التكاطؤ ال تكشفو إال الرقابة الخارجية
إدارية كانت أك مالية أك قضائية ،كيستمر ىذا الخطر في حالة تكجو المتعاقديف الى إبراـ
ممحؽ لمصفقة الذم أصبح احد البؤر الميمة لمفساد كفييا يرتفع الخطر الجزائي الى أعمى
مستكل.
إف تعمد ممثؿ المصمحة المتعاقد كمف شاركو في ىذا المنحى،عبر مخالفة النصكص
المنظمة لمصفقات العمكمية قصد تحقيؽ مصمحة شخصية لو أك لغيره ،يجعمو يستعد كيحتاط
قدرالمستطاع كيتجنب الكقكع في يد العدالة أك اإلفبلت مف يدىا إذا كاجيتو متابعة أك تفتيش،
لكف ىاجس الخطر الجزائي المبلزـ لممثؿ المصمحة المتعاقدة قد يدفعو إلى االرتباككارتكاب
أخطاء قد تشكؿ أفعاال مجرمة ،فيجد نفسو محؿ متابعة كىذا احتماؿ كارد ،أك يجعؿ مبادرتو
محدكدة كىذا مف شأنو يؤثر عمى أداء المصمحة المتعاقدة ،كفي كؿ األحكاؿ تككف المصمحة
العامة كالماؿ العاـ ضحية.
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يتمثؿ إذف الخطر الجزائي في الصفقات العمكمية في أفعاؿ مجرمة مكصكفة بالجنح
رغـ خطكرتيا منظمة بقانكف خاص يكصؼ بالكقائي كالردعي في نفس الكقت ىك قانكف
الكقاية مف الفساد كمكافحتو الصادر تحت رقـ 06ػ ،01مع العمـ أف المشرع الفرنسي
كالمصرم مثبل ال يجرماف مثؿ ىذه األفعاؿ في نص خاص ،بؿ تـ تنظيميا ضمف قانكف
العقكبات ،كفي السياؽ سجمنا أف ىناؾ جرائـ قد ترتكب بمناسبة إبراـ صفقة عمكمية كبدكنيا
مثؿ جريمة التزكيرفي محررات رسمية أك إدارية ،كجريمة النصب كغيرىا ،كىناؾ جرائـ
ترتكب بمناسبة إبراـ صفقة عمكمية كىذه تناكلنا أشيرىا ،كأكثر ىذه الجرائـ انتشا ار جريمة
منح امتيازات غير مبررة لمغير في مجاؿ الصفقات العمكمية كما عبر عمييا المشرع،كنظ ار
لخصكصيتيا تعتبرالفعؿ المجرـ الكحيد الذم أشار إليو قانكف الصفقات العمكمية كتفكيضات
المرفؽ العاـ صراحة في القسـ الثامف تحت عنكاف"مكافحة الفساد" في المادة  89الى جانب
تجريمو بنص المادة  26مف قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو ،كاإلشارة الى فعؿ تضارب
المصالح في المادة  88مف قانكف الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفؽ العاـ في سياؽ
تناكؿ تصريح المكظؼ بعدـ كجكد تضارب بيف مصمحتو الخاصة كالمصمحة العامة كىذا
الفعؿ معاقب عميو بالمادة  34مف قانكف مكافحة الفساد ،كقد سجمنا أف المشرع كقع في خطأ
عندما أحاؿ عمى المادة  09مف نفس القانكف ،كالصحيح ىي اإلحالة عمى المادة  8منو
ألنيا تتناكؿ بالفعؿ تعارض المصمح ،في حيف تتناكؿ المادة المحاؿ عمييا المبادئ التي تقكـ
عمييا الصفقات العمكمية ،كبدكرنا تناكلنا ىذه الجريمة بالشرح كفؽ اإلحالة الصحيحة
مخالفيف بذلؾ نص المادة  34عمى أمؿ مراجعتو مف طرؼ المشرع في المستقبؿ المنظكر.
كيبدك أف درجة الخطر الجزائي في جريمة منح امتيازات غير مبررة مرتفع جدا
بالمقارنة مع جريمة تعارض المصالح ،كىك نفس الكضع الذم يشيده المشرع الفرنسي مثبل
كيبدك أف ىذا التقارب راجع إلى أسباب تاريخية فمطالما كاف المشرع الفرنسي مميـ نظيره
عندنا ،كالسبب الثاني يرجع الى تحكؿ يحصؿ منذ سنكات في المجتمع الدكلي حيث أصبح
يشيد تقاربا كبي ار بيف مككناتو ،كفي السياؽ أضحت جرائـ الفساد كمنيا تمؾ المرتبطة
بالصفقات العمكمية بصبغة دكلية بعد اعتماد معاىدات دكلية كاقميمية لمكقاية مف الفساد
كمكافحتو ،كأشيرىا اتفاقية األمـ المتحدة ذات الصمة ،كاتفاقية االتحاد اإلفريقي المصادؽ
عمييما بتحفظ مف طرؼ الجزائر ،كبالتالي نفس الجريمة مكجكدة في اغمب التشريعات
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المقارنة كبتشابو قد يصؿ الى درجة التطابؽ ،كيبقى ربما االختبلؼ في العقكبة المسمطة
عمى المتيـ كىذا راجع إلى االختبلؼ المسجؿ في سياسة التجريـ كالعقاب المنتيجة في كؿ
دكلة.
كثاني اخطر ىذه الجرائـ جريمة الرشكة في الصفقات العمكمية المعاقبعمييا بالمادة
 27مف قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو ،كقد ارتأينا أف نتناكليا بالشرح مف خبلؿ
التعرض الى نظامييا نظاـ كحدة الرشكة كثنائية الرشكة كعند تكييؼ جريمة الرشكة في مجاؿ
الصفقات العمكمية قمنا أف المشرع اعتمد نظاـ كحدة الرشكة معاقبا المكظؼ بنص خاص
كبالتبعية يتابع مقابمو بالنص المجرـ لمرشكة بكجو عاـ ،كقمنا أف سبب تجريـ المشرع لفعؿ
المكظؼ دكف غيره في مجاؿ الصفقات العمكمية بنص خاص ىك مسايرتو لمتطكر الذم
حصؿ في ىذا الخصكص ،حيث أصبح المكظؼ يقكـ بدكر ايجابيي في الرشكة إما عرض
خدماتو مقابؿ مزية غير مستحقة ،كاما تعطيؿ مصالح المتنافس حتى يدفعو لعرض الرشكة
كىك كضع يشبو الى حد كبير تكجو المشرع الفرنسي مع اختبلؼ في العقكبة المسمطة عمى
المتيـ ،أما فيما يخص رشكة المكظفيف الدكلييف ففي سياؽ البحث في أنظمة الرشكة
سجمنااختبلفا بيف مشرعنا الذم يعاقب عمى الرشكة االيجابية كالسمبية في نفس الكقت كبيف
المشرع الفرنسي مثبل الذم يجرـ الرشكة االيجابية دكف السمبية كىذا إثر تعديؿ قانكف
العقكبات بمكجب القانكف المؤرخ في 2000/06/20تبعا إلمضاء االتفاقية الدكلية لمكافحة
رشكة المكظفيف األجانب في الصفقات التجارية الدكلية المكقعة بباريس في.1997/12/17
نشير مرة أخرل إلى أف ىذا الخطر يمس أشخاص طبيعية تعبر عف إرادة المصمحة
المتعاقدة ،كلما كاف األمر يتعمؽ بالمسؤكلية الجزائية فمعمكـ أف المبدأ المعمكؿ بو ىك
شخصية العقكبة ،كبالتالي كاف لزاما اإلشارة الى األشخاص المعنية بيذا الخطر سكاء مف
حيث مكانتيا في النظاـ القانكني الذم يحكـ نشاطيا كالسيما قانكف الكظيفة العمكمية
كالقكانيف ذات الصمة باعتباره ركف مفترض في الجرائـ المرتبطة بالصفقات العمكمية ،أك مف
حيث مسؤكليتو الجزائية ،كىذا في سياؽ البحث في النظاـ القانكني لمصفقة العمكمية
باعتبارىا ركف مفترض ثاني في الجرائـ المتصمة بالصفقات العمكمية ،كلكف طبيعة الدراسة
لـ تسعفنا لمتكسع في مفيكـ المكظؼ عمى خبلؼ مفيكـ الصفقة العمكمية التي تناكلناىا
بنكع مف التفصيؿ ،كالمبلحظ أف المشرع في قانكف الصفقات العمكمية يستعمؿ مصطمح
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العكف العمكمي ممثؿ المصمحة المتعاقدة ،كفي قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو يستعمؿ
مصطمح المكظؼ ،كيبدك أف المصطمح األكؿ اشمؿ ألنو يضـ ممثؿ المصمحة المتعاقدة
بصفتيا إدارة كيشمؿ أيضا ممثؿ الييئات الخاضعة لمتشريع الذم يحكـ النشاط التجارم
عندما تككف مدعكة الى احتراـ تنظيـ الصفقات العمكمية ،كعميو عند متابعة ممثؿ ىذه
األخيرة بالنصكص المجرمة لؤلفعاؿ المرتبطة بالصفقات العمكمية كاجيتنا إشكالية تطبيؽ
ىذه النصكص رغـ عدـ امتبلؾ ىذا الممثؿ لصفة المكظؼ ،كلكف تفسير نصكص قانكف
العقكبات ال تحكمو نفس المبادئ التي تحكـ تفسير باقي نصكص القانكف ،أم يجب أف
تفسر نصكص قانكف العقكبات كفؽ الخصكصيات المميزة لمبدأ الشرعية ،أما بالنسبة
لؤلركاف الخاصة لكؿ جريمة فإننا حاكلنا التدقيؽ في تفاصيميا بغرض إظيار مكاطف الخطر
الجزائي.
كفي سياؽ النظر في فعالية القاضي الجزائي قصد تحقيؽ اليدؼ المنشكد كاف لزاما
عمينا التطرؽ الى طرؽ كاجراءات الكشؼ عف جرائـ الصفقات العمكمية الممثمة كما قمنا
لمخطر الجزائي ككذا النظر فيإجراءات سير الدعكل العمكمية بصفة عامة ،كقد سجمنا فيما
يخص إجراءات البحث عف جرائـ الصفقات العمكمية أف ضابط الشرطة القضائية ،أك
ضابط الديكاف المركزم لقمع الفساد باعتباره متمتع بصفة الضبطية القضائية يعتمد عمى
األساليب العامة كاألساليب الخاصة لمبحث كالتحرم عف جرائـ الفساد،ألف جرائـ الصفقات
العمكمية جزء منيا،كفي ىذا اإلطاراستحدث المشرع بعد تعديؿ قانكف اإلجراءات الجزائية
سكاء بالقانكف رقـ  22-06بتاريخ 2006/12/20أك باألمر رقـ  15-02بتاريخ23
يكليك 2015أسمكب التسرب كاعتراض المراسبلت كتسجيؿ األصكات كالتقاط الصكر تماشيا
كالتطكر الحاصؿ في الجريمة تبعا لمتطكر الحاصؿ في أساليب التكاصؿ الحديثة ،كتشجيعا
لمتبميغ عف الجريمة ا ستحدث المشرع أساليب حماية الضحايا كالشيكد كالخبراء ،ككميا
إجراءات معمكؿ بيا في التشريعات المقارنة كالسيما القانكف الفرنسي .
أما بالنسبة لمدل تطبيؽ القيكد الكاردة عمى سمطة النيابة في تحريؾ الدعكل العمكمية
كمدل إعماليا في الجرائـ المرتبطة بالصفقات العمكمية ،فقد قمنا أف تقييد سمطة النيابة في
تحريؾ الدعكل العمكمية في المادة  06مكرر مف قانكف اإلجراءات الجزائية تبعا لتعديمو
باألمر رقـ 15ػ 02عندما يتعمؽ األمر بمسيرم المؤسسات العمكمية االقتصادية عف أعماؿ
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التسييرالتي تؤدم الى سرقة أك اختبلس أك تمؼ أك ضياع الماؿ العاـ إال تبعا لشككل مسبقة
مف الييئة االجتماعية لممؤسسة فاف ليذا التقييد حديف ،يمكف أف يشكؿ حماية لممسير مف
الخطر الجزائي عندما تككف المؤسسة مدعكة الحتراـ تنظيـ الصفقات العمكمية حسب المادة
 6مف المرسكـ رقـ 15ػ ،247كما يمكف أف يشكؿ كسيمة ابتزاز ليذا المسير يستعمؿ ضده
مف طرؼ أشخاص يعتقدكف أف ىذا المسير يعرقؿ مصالحيمغير المشركعة في المؤسسة،
كبصفة عامة إف القيكد الكاردة عمى سمطة النيابة في تحريؾ الدعكل العمكمية تطبؽ عمى
الجرائـ المرتبطة بالصفقات العمكمية كفقا لؤلحكاـ العامة كما ىك عميو الحاؿ في القانكف
المقارف ،كبالنسبة لمتحقيؽ القضائي كالمحاكمة فباستثناء اإلشارة الى طرؽ اتصاؿ المحكمة
بالممؼ الجزائي حيث غالبا ما تتـ المتابعة في جرائـ الصفقات العمكمية تبعا لتحقيؽ قضائي
يجريو قاضي التحقيؽ لـ نسجؿ خصكصيات تذكر.
كعميو لما تبيف لنا قصكر القاضي اإلدارم في إعادة التكازف المفقكد بيف مصمحتيف
متناقضتيف ألسباب المذككرة أعبله تدخؿ القاضي الجزائي ،كبحكـ اختصاصاتيأثبت تجاكبو
مع ىذه المعادلة كىذا راجع الى طبيعة عممو في إطار مبدأ شرعية التجريـ ماداـ األمر لـ
يتكقؼ عند حد مخالفة قانكف الصفقات العمكمية كالقكانيف المرتبطة بالمجاؿ .يراقب القاضي
الجزائي أفعاال صادرة عف أطراؼ الصفقة في إطار قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو
06ػ 01حسب ما ىك مبيف أعبله ،كاذا ثبتت إدانة أم طرؼ حممو المسؤكلية الجزائية ،كفي
األثناء تبقى الصفقة العمكمية منتجة لكؿ آثارىا فبل يمكف لو إلغائيا حتى مع تكافر أسباب
ذلؾ ،فيؿ يمكف القكؿ بعد ىذا أف القاضي الجزائي أعاد التكازف بيف المصمحة الخاصة
كالمصمحة العامة ،إننا نرجح اإلجابة ببل ،كبالتالي ما الجدكل مف إدخاؿ الخطر الجزائي الى
قانكف الصفقات العمكمية كالنص عميو في مكاد محددة ،إننا نعتقد أف األمر ال يخرج عف
ككنو محاكلة مف المشرع لمكقاية مف خطر الكقكع في الجريمة ليس إال ،خاصة كاف ىذه
النصكص أحالة ضمنا عمى القانكف الجزائي المختص بطبيعة الحاؿ ،ىذا الكاقع يحتاج إذف
الى نظرة أخرل،كربما محاكلة البحث في طرؽ تفادم ىذا الخطر أم االعتراؼ باستمرار ىذا
الخطر مع ممثؿ المصمحة المتعاقدة مع الحرص عمى عدـ الكقكع فيو

حتى ال يتحكؿ

إلى معيؽ لممصمحة المتعاقدة كمكبؿ لممثميا.
كعميو كاف لزاما البحث خارج نطاؽ القضاء في سبؿ تجنب ىذا الخطر ،كمف ثمة
355

إيجاد تكازف لممعادلة بطرفييا ،المصمحة العامة كالمصمحة الخاصة لممكظؼ أك العكف
العمكمي الذم يريد التحصف مف أم متابعة جزائية ،كفي إطار التشريع المقارف اقترحنا
مجمكعة مف الحمكؿ في مقدمتيا معالجة النظاـ القانكني لممكظؼ أك العكف العمكمي باعتباره
الحمقة األىـ في المعادلة سكاء مف حيث تكظيفو في شفافية كاممة مع احتراـ الشركط
المطمكبة المتكافقة مع المنصب مف حيث التخصص كالتككيف كالكفاءة ،ككذا مف حيث
التككيف المستمر المتخصص ،مع العمـ أف قانكف الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفؽ
العاـ أشار الى ىذا الحؿ عندما ألزـ المصمحة المتعاقدة بالتككيف المتكاصؿ ألعكانيا كاعداد
برامج تككيف مف طرؼ سمطة ضبط الصفقات العمكمية كىذا كاضح في المادة  211كالمادة
 213منو ،باإلضافة الى احتراـ أخبلقيات الكظيفة خاصة فيما يخص إمضاء التصريح بعدـ
كجكد تعارض المصالح ككذا التصريح بالممتمكات.
كنظ ار ألىمية المبادئ التي تحكـ الصفقات العمكمية كفي مقدمتيا مبدأ المنافسة الى
جانب مبدأ المساكاة كمبدأ الشفافية سجمنا تباينا بيف ما ذكر مف مبادئ في قانكف الصفقات
العمكمية كما ذكر في قانكف الكقاية مف الفساد ،حيث يشتركاف في مبدأ المساكاة كمبدأ
الشفافية ،كيختمفاف في مبدأ ذكر في المادة  5مف المرسكـ رقـ 15ػ 247ىك مبدأ حرية
الكصكؿ لمطمبات العمكمية كالمعايير المكضكعية المذككرة في المادة  9مف القانكف رقـ
06ػ ،01أما بالنسبة لمبدأ المنافسة فاف كبلىما لـ يتطرؽ إليو مباشرة أك باإلحالة كىذا راجع
الى تناكلو في قانكف خاص ىك قانكف المنافسة رقـ 03ػ 03كفيو حسـ المشرع في إشكالية
تطبيؽ ىذا القانكف عمى الصفقات العمكمية بمكجب المادة  02منو ،مع العمـ أف ىذه
اإلشكالية مطركحة في القانكف المقارف مما ترؾ الفقو يبحث في المكضكع ،كلك أف المبدأ في
حد ذاتو مكرس في الصفقات العمكمية دكف تسجيؿ أم خبلؼ.
كمادامت ىذه المبادئ تطبؽ عمى الصفقات العمكمية فاف تكريسيا كتفعيميا في ضؿ
رقابة القاضي اإلدارم لـ تكف ذات فعالية كأحد آليات تجنب الخطر الجزائي،ألف
ميمتيتتكقؼ عند مراقبة مبدأ المشركعية ،الشيء الذم جعؿ القاضي الجزائي يبدك أكثر
فاعمية لك تكفرت ظركؼ كعكامؿ مازالت ناقصة في مقدمتيا االستقبللية الحقيقية لمقضاء
كالتككيف المستمر كالمتخصص لمقضاة كالمساىميف في العدالة.
كفيما يخص إخضاع الصفقات العمكمية لمختمؼ أنكاع الرقابة المالية فاف تعدد كتنكع
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ىذه الرقابة مف شانو اكتشاؼ كؿ األخطاء كالتجاكزات في حؽ الماؿ العاـ ،كتفعيؿ ىذه
الرقابة بأنكاعيا باستمرار يحقؽ اليدؼ المرجك أم الكقاية مف الفساد كيجعميا كسيمة ميمة
لتجنب الخطر المقصكد في المستقبؿ ،ألف المكظؼ الفاسد يدرؾ أنو سكؼ يسقط في أم
مرحمة مف مراحؿ الرقابة المالية.
كحتى ال يتحكؿ رفض المراقب المالي كالمحاسب العمكمي صرؼ النفقة العمكمية
المترتبة عف الصفقة العمكمية عائقا لتمبية احتياجات المصمحة المتعاقدة ،اعترؼ المشرع
لآلمر بالصرؼ بسمطة تجاكزىما ،كقد اعتبرنا ىذه السمطة بمثابة نقؿ لممسؤكلية مف المراقب
المالي كالمحاسب العمكمي الى اآلمر بالصرؼ الذم يككف مسؤكال عف إدارتو كحريصا عمى
عدـ تكقؼ مصالحو ،عمى خبلؼ مف رأل في ىذه السمطة عيب كقصكر فادح في الرقابة
المالية لممراقب المالي كالمحاسب العمكمي.
كعف سمطة مجمس المحاسبة فبعد تثميف النص عمى استقبللو دستكريا سجمنا عدـ
استقبللو كاقعا ،كنقص فادح في كسائؿ عممو كنقص آخر بالنسبة لمجانب البشرم
المتخصص بالنظر الى تنكع كتكسع النشاط االقتصادم الذم يبلزمو االعتماد المتزايد عمى
الصفقات العمكمية لتمبية االحتياجات العامة في الببلد،كتفعيؿ الييئة الكطنية لمكقاية مف
الفساد كمكافحتو ،كالديكاف المركزم لقمع الفساد آلية أخرل لمحاصرة الفساد كأيضا لتجنب
الخطر الجزائي في الصفقات العمكمية ،كما أننا لـ نجد في ىذه االزدكاجية الييكمية أم تنازع
لبلختصاص بيف الييئتيف ،كسجمناأف الديكاف يكمؿ عمؿ الييئة كفي أبعد حد يمكف دمج
اختصاصات كمييما في ىيئة كاحدة.
وبعد تناولنا لمختمف جوانب ىذا الموضوع الشائك ووقوفنا عمى ما سبق طرحو من
نتائج ،يمكن أن نعرض بعض المقترحات إليجاد موازنة بين المصمحة العامة والخاصة في
سياق توضيح مكامن الخطر الجزائي وتجنبو.

رفع الغمكض المسجؿ عمى نصكص قانكف الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفؽ

العاـ،كتبسيط إجراءات إب ارـ الصفقات العمكمية إلى أقصى حد حتى ال يضيع ممثؿ
المصمحة المتعاقدة في البحث عف نية المشرع،كحتى ال ينشغؿ القاضي سكاء الجزائي أك
اإلدارم بتفسير الغامض منيا كاالجتياد بالنسبة لممسككت عنو ،مما يؤدم إلى كضكح الرؤيا
بالنسبة لممثؿ المصمحة المتعاقدة كتخطيو ىاجس الخطر الجزائي المبلزـ ألم خطأ يمكف
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أف يقع فيو أثناء سير إجراءات الصفقة العمكمية ،ككذا اقتصاد الجيد كالكقت كالتركيز عمى
تفاصيؿ الصفقة كأىدافيا بالنسبة لممثؿ المصمحة المتعاقدة ،كبالنسبة لمقاضي التركيز عمى
الممؼ المعركض عميو .
في الجانب البشرم العمؿ عمى التككيف المتخصص كالمستمر لكؿ الفاعميف في مجاؿ
الصفقات العمكمية ،بداية بالقاضي اإلدارم ،كتدعيـ تشكيمة المحكمة اإلدارية كمجمس الدكلة
بكفاءات متخصصة في المجاؿ ،كفي المصمحة المتعاقدة ميما كانت طبيعتيا تدعيـ
التكظيؼ حسب التخصص كفي شفافية تامة عندما يتعمؽ األمر بمناصب ليا عبلقة
بالصفقات العمكمية ،ككذا تدعيـ التككيف المستمر في التخصص تكريسا لما ىك منصكص
عميو في المادة  211ك 212مف قانكف الصفقات السارم سكاء باالستعانة بالجامعة أك
المدارس المتخصصة كطنية كانت أـ أجنبية كىذا نظ ار لمتقارب المسجؿ بيف تنظيـ الصفقات
عندنا كتنظيـ دكؿ التشريعات المقارنة ،مع التأكيد عمى حضكرىذا التككيف المكظفيف
كاألعكاف المعنييف بمجاؿ تنظيـ الصفقات العمكمية حتى ال تككف ىذه المشاركة كىذه
التككينات شكمية أك تستعمؿ لغرض الترقية فقط.
إيجاد تكازف بيف ما يسمى برفع التجريـ عف عممية التسيير سكاء بالنسبة لئلدارة أك
بالنسبة لممؤسسات الخاضعة لمتشريع الذم يحكـ النشاط التجارم عندما تككف مدعكة الحتراـ
تنظيـ الصفقات العمكمية ،كبيف محاصرة الفساد المستشرم في ىذه الييئات كالمؤسسات
كالسيما في مجاؿ الصفقات العمكمية ،فبل يكفي الحديث عف رفع التجريـ دكف إيجاد سبؿ
الكقاية مف الفساد أكال كمكافحتو ثانيا ،كىي معادلة صعبة مف الضركرم أف يعكؼ عمييا
خبراء متخصصكف في كؿ المجاالت ذات الصمة قانكنية كانت أك مالية أك اجتماعية أك
اقتصادية أك تجارية ،كبحكـ تخصصنا القانكني يمكف القكؿ أف إعادة صياغة النصكص
المجرمة لؤلفعاؿ المرتبطة بالصفقات العمكمية كفيؿ بالمساىمة في حؿ ىذه اإلشكالية ،كىذا
يككف بالتدقيؽ في المصطمحات المستعممة كأف يضاؼ لممكظؼ العكف العمكمي في كؿ
النصكص المجرمة ألفعاؿ مرتبطة بالصفقات العمكمية كىذا مف شانو رفع المبس عمى النيابة
كعمى األطراؼ المتعاقدة ،كما أف تدخؿ المحكمة العميا عف طريؽ الغرفة الجنائية كغرفة
الجنح كالمخالفات بالنسبة لمقضاء الجزائي كمجمس الدكلة بالنسبة لمقضاء اإلدارم عف طريؽ
ق اررات قضائية مبدئية ممزمة مف شأنو تقكية ىذا الحؿ ،فعمـ المسير ميما كانت المؤسسة أك
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الييئة التي يمثميا عندما تككف خاضعة لتنظيـ الصفقات العمكمية بحدكد كتفاصيؿ نصكص
التجريـ كلك عف طريؽ مستشارقانكني يرسـ لو النطاؽ الذم يتصرؼ فيو يجنبو الشعكر
بالخطر الجزائي كىذا يحرر مبادرتو كسعيو لتحقيؽ المصمحة العامة.
بمكرة قانكف عقكبات خاص بالصفقات العمكمية،كالى ذلؾ الحيف مف الضركرم تعديؿ
نصكص القانكف رقـ 06ػ 01المتعمؽ بالكقاية مف الفساد كمكافحتو كمف بينيا المادة  34كىذا
باإلحالة عمى المادة  8بدؿ المادة  9منو ،كاعادة صياغة المادة  08المذككرة بتعكيض حرؼ
"أك" بحرؼ "ك" ،كتعديؿ المادة  27مف نفس القانكف لتحديد الكصؼ القانكني لصاحب
المصمحة الكاقع تحت ضغط رىيب مف قبؿ المكظؼ أك العكف العمكمي الذم يتراجع عف
استبلـ الرشكة كليكف باإلحالة عمى المادة  25مف نفس القانكف ،ككذلؾ كضع نظاـ قانكني
لمكسيط في جريمة الرشكة في مجاؿ الصفقات العمكمية تحديدا ،كيجب أف نتبع كؿ
اإلصبلحات الكاقعة عف المنظكمة الجزائية بتفعيؿ آلية تتبع األمكاؿ الناتجة عف جرائـ الفساد
كمف بينيا جرائـ الصفقات العمكمية حتى خارج الكطف بالتنسيؽ مع الجيات المختصة
قضائية كانت أـ تمؾ المتعمقة بالشرطة الدكلية كىذا في سياؽ تشديد الرقابة عمى الماؿ العاـ
كمف شأف ىذه الخطكة ردع كؿ مف تسكؿ لو نفسو المساس بالماؿ العاـ ،ألف األىـ مف
المتابعة الجزائية استرجاع الخزينة العمكمية لكؿ األمكاؿ المنيكبة كالميربة عبر ىذه القنكات
ككؿ ما تـ اقتراحو مف إصبلحات في ىذا الباب يندرج في إطار تعزيز كتفعيؿ دكر القاضي
الجزائي سعيا منو لممساىمة في إعادة التكازف المفقكد بيف المصمحتيف المتناقضتيف.
كألننا كقفنا عمى محدكدية القاضي اإلدارم في إعادة التكازف بيف المصمحتيف
المتناقضتيف ،كسجمنا انغماس القاضي الجزائي في عممية ردع المخالفيف لقانكف الكقاية مف
الفساد كمكافحتو كىذا في حقيقة األمر دكره الرئيسي دكف أدنى شؾ ،كلكنو أفضى الى تنامي
خكؼ الفاعميف في ميداف الصفقات العمكمية مف أم متابعة محتممة كاف لزاما عمينا البحث
في سبؿ الكقاية مف خطر الكقكع في ىذا الخطر المحدؽ ،كعميو اقترحنا بعض الطرؽ
كاآلليات مف شأنيا المساىمة في ىذا المسعى.
تفعيؿ التصريح بالممتمكات كجعمو ممزما فقط بالنسبة لممكظفيف العامميف في مجاؿ
الصفقات العمكمية كتكسيعو الى األعكاف العمكمييف مف غير المكظفيف العامميف في ىيئات
غير إدارية معنية بتنظيـ الصفقات العمكمية حتى نرجع لو ىيبتو ،كتبعا لذلؾ يمكف تعديؿ
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المادة  05مف القانكف رقـ 06ػ 01حتى يشمؿ التصريح بالممتمكات المسجمة باسـ الزكجة
كاألبناء البالغيف إذا كاف تاريخ اكتساب الممكية الحقا لتاريخ تقمد الكظيفة النكعية ،كالنص
صراحة عمى إخضاع التصريح بالممتمكات لتحقيؽ إدارم مسبؽ كرقابة قبمية يقكـ بيا الديكاف
المركزم لقمع الفساد كمقارنتو مع ما يممكو ىذا المكظؼ أك العكف العمكمي بعد انتياء أك
إنياء كظيفتو المرتبطة بالصفقات العمكمية أك انتياء عبلقتو الكظيفية ككؿ ألم سبب كاف .
التعجيؿ بإصدار النصكص المنظمة لسمطة ضبط الصفقات العمكمية كتفكيضات
المرفؽ العاـ المستحدث بمكجب قانكف الصفقات السارم في سياؽ تكحيد نظـ سير الصفقات
العمكمية ،كىذا مف شانو إزالة كؿ لبس يصاحب ممثؿ المصمحة المتعاقدة ،مما قد يحيي في
ذىنو ىاجس الخكؼ مف الكقكع في الخطر الجزائي.
كبعد تثميف مسعى المشرع في إفراد نص خاص بتنظيـ المنافسة كاستحداثو ألسمكب
إشيار طمب العركض عف طريؽ كسائؿ التكاصؿ الحديثة ،تفعيؿ المبادئ التي تقكـ عمييا
الصفقات العمكمية كخاصة مبدأ المنافسة بغرض الكصكؿ الى قانكف إدارم لممنافسة ،كىذا
بتضافر جيكد القاضي اإلدارم عف طريؽ االجتياد القضائي كجيكد المشرع الذم عميو أف
يكاكب التطكر الحاصؿ في الميداف سكاء محميا أك دكليا ،كتفعيؿ مبدأ المساكاة كالشفافية ،مع
الحرص عمى التطابؽ بيف ما ىك منصكص عميو في قانكف الصفقات العمكمية كقانكف
الكقاية مف الفساد في ىذا اإلطار حتى ينسجـ القانكنيف ،كاإلحالة عمى قانكف المنافسة في
صمب قانكف الصفقات مع الحد مف االستثناءات المسجمة عمى مبدأ المساكاة تحقيقا لمنجاعة
كحسف التنفيذ ،كالتأكيد عمى الحماية القانكنية كالحماية القضائية لمبدأ المنافسة عف طريؽ
القاضي اإلدارم كخاصة أالستعجالي باعتباره أىـ المبادئ الضابطة لمصفقات العمكمية.
كبالنسبة لئلشيارااللكتركني مف الضركرم تدخؿ المشرع بنصكص تنظيمية لتكريس
ىذا األسمكب المستحدث عمبل بتجارب دكؿ سمكت ىذا الحؿ منيا المشرع الفرنسي ،كتكسيع
اإلشيار إلى كؿ طرؽ إبراـ الصفقات العمكمية باستثناء ما تعمؽ بالدفاع الكطني ذك األىمية
اإلستراتيجية فقط التي تحددىا الك ازرة المعنية بالدفاع الكطني تحت الرقابة الضيقة لمبرلماف
نظ ار لضخامة االعتمادات المالية المرصكدة في ىذا المجاؿ ،كىذا مف شأنو يجنب
المتعامميف في الميداف خط ار جزائيا مرتفعا.
إعادة تنظيـ المناكلة في الصفقات العمكمية حتى ال تشكؿ نكعا مف االحتكارغير
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المشركع مف قبؿ جية معينة ،ككذلؾ األمر بالنسبة لمممحؽ الذم أصبح بؤرة لمفساد يرتفع
فيو الخطر الجزائي قياسا بذلؾ المسجؿ عند التعاقد كفؽ التراضي ،فيذه نقاط تستدعي إعادة
تنظيـ مع تكضيح النصكص المتعمقة بيذه الجكانب.
بعد تثميف تنظيـ قانكف الصفقات لؤلفضمية المقررة لممؤسسات الكطنية ميما كانت
عمكمية أك خاصة ضركرة إلزاـ المصمحة المتعاقدة بالمجكء الى مجمس المنافسة بطمب رأيو
المسبؽ حكؿ درجة المخاطر المسجمة عمى مبدأ المنافسةكمدل اإلخبلؿ بمبدأ المساكاة كىكذا
يتـ ضبط ىذا االستثناء عمى ضكء قانكف المنافسة  03ػ  03تفاديا لمخطر الجزائي.
ضبط المنافسة بكاسطة تجمعات تنشأ ليذا الغرض كفؽ نظـ خاصة في قانكف
الصفقات كقانكف المنافسة ،ككذا بالنظر الى اإلحصائيات المتاحة ميدانا حكؿ عدد الصفقات
التي فاز بيا تجمع معيف تجنبا لمخطر الجزائي.
إيجاد قنكات تكاصؿ بيف الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو ،كالديكاف
المركزم لقمع الفساد كىذا بحكـ استقبلؿ كؿ منيما عف اآلخر ،ككذا الطابع التكاممي بينيما
كاالعتراؼ لممفتشية العامة لممالية بسمطة إحالة ممؼ الرقابة عمى القاضي الجزائي مباشرة
كىذا في سياؽ االعتراؼ لمكظفييا بسمطة الضبطية القضائية المتخصصة.
تكريس استقبلؿ مجمس المحاسبة كاقعا عبر إصبلحات عميقة في مقدمتيا تدعيمو
بكؿ كسائؿ العمؿ المادية كالبشرية المتخصصة ،كتدعيـ ذمتو المالية المستقمة بشكؿ يساعده
عمى أداء دكره بكؿ راحة ،ككذا حماية أعضائو بما فييـ رئيسو مف العزؿ أك النقؿ أثناء مدة
العضكية ،كاخضاع نظامو لتعديؿ معمؽ بغرض رد االعتبار ليذا الجياز الرقابي الميـ
بالنظر إلى تجارب دكؿ حسب التشريع المقارف كالسيما تمؾ التي تنتمي لممدرسة
األنجمكسكسكنية كفؽ التجربة البريطانية كاألمريكية التي نرل أنيا جديرة باالىتماـ،بجعمو
مسؤكال أماـ السمطة التشريعية ،كىذا يدعـ استقبللو كيمنحو القكة ،كتضافر جيكده مع
المجمس الشعبي الكطني تحديدا في مجاؿ الرقابة عمى الماؿ العاـ ككؿ يضيؼ لنظامنا
الرقابي ىيئة قضائية متخصصة كمستقمة بفعالية أكبر.
كعمى كؿ حاؿ تثميف كؿ المقترحات الناتجة عف الدراسات السابقة لممكضكع كلك مف
زكايا مختمفة ماداـ اليدؼ البعيد ىك تحقيؽ المصمحة العامة عبر الرقي بتنظيـ الصفقات
العمكمية كالكقاية مف الفساد في المجاؿ.
361

المراجــــــــــع
بالمغة العربية

الكتب العامة:
 )1ػ أحسف بكسقيعة ،قانكف العقكبات في ضكء الممارسة القضائية ،بارتي الجزائر،
.2013
 )2ػ أحسف بكسقيعة ،المنازعات الجمركية ،تصنيؼ الجرائـ كمعاينتيا ،المتابعة كالجزاء،
دار النشر النخمة ،الجزائر ،الطبعة الثانية .2001
 )3ػ أحمد محيك ،المنازعات اإلدارية ،ترجمة فائز أنجؽ كبيكض خالد ،ديكاف المطبكعات
الجامعية ،الجزائر ،طبعة .1994
 )4ػ أحمد محيك ،محاضرات في المؤسسات اإلدارية ،ترجمة محمد عرب صاصيبل،
ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر ،الطبعة الثالثة .1979
 )5ػ ببلؿ أميف زيف الديف ،التأديب اإلدارم ،دراسة فقيية في ضكء أحكاـ المحكمة
اإلدارية العميا ،دار المناىج ،األردف .2010
 )6ػ جندم عبد الممؾ ،المكسكعة الجنائية ،الجزء الرابع (رشكة ػ ظركؼ الجريمة) ،دكف
الطابع ،طبعة .2008
 )7ػ حمدم باشا عمر ،القضاء التجارم ،دار ىكمة الجزائر ،سنة .2002
 )8ػ سايس جماؿ ،االجتياد الجزائرم في القضاء اإلدارم (ق اررات المحكمة العميا كق اررات
مجمس الدكلة)  ،الجزء األكؿ ،منشكرات كميؾ  ،الجزائر ،الطبعة األكلى ،دكف سنة
النشر.
 )9ػ سميماف الطماكم ،األسس العامة لمعقكد اإلدارية ،دراسة مقارنة ،دار الفكر العربي،
القاىرة .2008
)10

ػ سميـ جديدم  ،سمطة تأديب المكظؼ العاـ  ،دار الجامعة الجديدة،

اإلسكندرية .2011
)11

ػ سمير دنكف ،الخطأ الشخصي كالخطأ المرفقي في القانكف المدني كاإلدارم،

دراسة مقارنة المؤسسة الحديثة لمكتاب ،لبناف.2009 ،

362

)12

ػ عبد اهلل سميماف ،دركس في شرح قانكف العقكبات ،القسـ الخاص ،ديكاف

المطبكعات الجامعية ،الجزائر .1998
)13

ػ عبد الغني بسيكني عبد اهلل ،القانكف اإلدارم ػ األسس كمبادئ القانكف

اإلدارم كتطبيقيا في ػ مصر ،دراسة مقارنة ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية.1991
)14

ػ عبد الرحماف خمفي ،محاضرات في القانكف الجنائي العاـ ،دار اليدل،

الجزائر .2012
)15

ػ عبد الرحماف خمفي ،محاضرات في قانكف اإلجراءات الجزائية ،دار اليدل،

الجزائر .2012
)16

ػ عبد اهلل أكىايبية ،شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ،دار ىكمة،

الجزائر ،الطبعة الثالثة .2012
)17

ػ عبد اهلل نكاؼ العنزم ،النظاـ القانكني لمجزاءات في العقكد اإلدارية ،دار

الجامعة الجديدة مصر.2010 ،
)18

ػ عمار عكابدم ،القانكف اإلدارم (النشاط اإلدارم) ،الجزء الثاني ،ديكاف

المطبكعات الجامعية الجزائر.2008 ،
)19

ػ لحسف بف شيخ آث ممكيا ،دركس في المنازعات اإلدارية (كسائؿ

المشركعية) ،دار ىكمة ،الجزائر.2008 ،
)20

ػ لحسف بف شيخ آث ممكيا ،المنتقى في قضاء االستعجاؿ اإلدارم (دراسة

قانكنية فقيية كقضائية مقارنة) ،دار ىكمة ،الجزائر ،الطبعة الثانية ،سنة .2008
)21

ػ كماؿ دسكقي ،سيككلكجيا اإلدارة العامة كأخبلقيات الخدمة المدنية ،مطبعة

اإلشعاع الفنية اإلسكندرية.2000 ،
)22

ػ محمكد زكي أبك عامر ،قانكف العقكبات–القسـ العاـ ،-دار المطبكعات

الجامعية اإلسكندرية .1986
)23

ػ مسعكد شييكب ،المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية ،نظرية االختصاص،

الجزء الثالث ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر.1999 ،
)24

ػ معف خميؿ العمر ،جرائـ مستحدثة ،دار كائؿ لمنشر ،األردف ،الطبعة األكلى،

سنة .2012
363

)25

ػ ناصر لباد  ،القانكف اإلدارم ،النشاط اإلدارم ،الناشر لباد ،الجزء األكؿ،

طبعة .2004
الكتب المتخصصة:
 )1ػ أحمد أبك الركس ،المكسكعة الجنائية الحديثة ،جرائـ التزييؼ كالتزكير كالرشكة
كاختبلس الماؿ العاـ مف الكجية القانكنية كالفنية ،المكتبة الجامعية الحديثة،
اإلسكندرية.1998 ،
 )2ػ أحسف بكسقيعة ،الكجيز في القانكف الجزائي الخاص،دار ىكمة الجزائر ،الجزء
الثاني الطبعة العاشرة.2009 ،
 )3ػ أحميدكش مدني ،المحاكـ المالية في المغرب (دراسة نظرية كتطبيقية مقارنة)،
مطبعة الفضالة المحمدية ،المممكة المغربية ،الطبعة األكلى.2003 ،
 )4ػ أحمد عبد المطيؼ ،جرائـ األمكاؿ العامة ،دار النيضة المصرية ،القاىرة2002 ،
 )5ػ أنكر محمد صدقي المساعدة ،المسؤكلية الجزائية عف الجرائـ االقتصادية ،دار
الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،ط .2007 ،1
 )6ػ أحمد مصطفى صبيح ،الرقابة المالية كاإلدارية كدكرىا في الحد مف الفساد اإلدارم
مركز الدراسات العربية لمنشر كالتكزيع ،مصر ،دكف سنة النشر.
 )7ػ خرشي النكم ،تسيير المشاريع في إطار تنظيـ الصفقات العمكمية ،دار الخمدكنية
الجزائر.2008
 )8ػ فيمي محمكد شكرم ،الرقابة المالية العمياػ ،دار مجدالكم ،عماف األردف،1983 ،
 )9ػ سمير عالية ،ىيثـ عالية ،القانكف الجزائي لؤلعماؿ( ،ماىيتو ػ نظرية جريمة األعماؿ
ػ الجرائـ المالية كالتجارية ) دراسة مقارنة ،المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر
كالتكزيع لبناف ،الطبعة األكلى .2012
)10

ػ صبلح الديف فكزم ،قانكف المناقصات كالمزايدات رقـ  89لسنة 1998

المشاكؿ العممية كالحمكؿ القانكنية ،دار النيضة العربية ،القاىرة.2000 ،
)11

ػ صبلح الديف مصطفى أميف ،الرقابة المالية العامة كديكاف الرقابة المالية في

العراؽ بيف ماضيو كمستقبمو ،دكف الناشر ،بغداد ،طبعة .1997
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)12

ػ عبد المطيؼ قطيش ،الصفقات العمكمية ػ تشريعا كفقيا كاجتياداػ (دراسة

مقارنة) ،منشكرات الحمبي الحقكقية ،بيركت ،الطبعة األكلى .2010
)13

ػ عبد الحؽ دىبي ،الطاىر كركرم ،جرائـ الماؿ العاـ ،إديسكفت ،المممكة

المغربية ،ط .2005 ،1
)14

ػ عبد العزيز سعد ،جرائـ االعتداء عمى األمكاؿ العامة كالخاصة ،دار ىكمة

الجزائر ،الطبعة األكلى ،سنة .2005
)15

ػ عبلء زكي ،جرائـ االعتداء عمى الدكلة (جرائـ القسـ الخاص في قانكف

العقكبات) المؤسسة الحديثة لمكتاب ،لبناف ،ط.2004 ،1
)16

ػ عمار بكضياؼ ،شرح تنظيـ الصفقات العمكمية ،جسكر لمنشر كالتكزيع

الجزائر ،الطبعة الثالثة ،سنة .2011
)17

ػ عصاـ عبد الفتاح مطر ،جرائـ الفساد اإلدارم ،دار الجامعة الجديدة،

اإلسكندرية.2011 ،
)18

ػ عمي عبد القادر قيكجي ،قانكف العقكبات ،القسـ الخاص ،الجرائـ المضرة

بالمصمحة العامة منشكرات الحمبي الحقكقية ،بيركت.2005 ،
)19

ػ فايزة خير الديف ،محمد فقير ،الرقابة عمى الصفقات العمكمية -أبحاث في

اإلصبلح المالي ،-دار بمقيس ،الجزائر.2010 ،
)20

ػ قدكج حمامة ،عممية إبراـ الصفقات العمكمية في القانكف الجزائرم ،ديكاف

المطبكعات الجامعية ،الجزائر ،الطبعة الثالثة ،سنة .2008
)21

ػ فادية قاسـ بيضكف ،الفساد أبرز الجرائـ( ،اآلثار كسبؿ المعالجة) ،منشكرات

الحمبي الحقكقية ،بيركت ،الطبعة األكلى ،سنة .2013
)22

ػ محمد أحمد عبد النعيـ ،مرحمة المفاكضات في العقكد اإلدارية (دراسة

مقارنة) ،دار النيضة العربية ،القاىرة.2000 ،
)23

ػ محمد أنكر حمادة ،قكاعد كاجراءات تنظيـ المناقصات كالمزايدات كالعقكد

اإلدارية ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية.2003 ،
)24

ػ محمد براك ،الشفافية كالمساءلة كالرقابة العميا عمى الماؿ العاـ في سياؽ

الحكامة الرشيدة دار القمـ ،المممكة المغربية ،الطبعة األكلى ،سنة .2010
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)25

ػ محمد أنكر حمادة ،الحماية الجنائية لؤلمكاؿ العامة ،دار الفكر األزراطية،

مصر2002 ،
)26

ػ محمد مسعي ،المحاسبة العمكمية ،دار اليدل لمطباعة كالنشر ،عيف مميمة

الجزائر2003 ،
)27

ػ محمكد خمؼ الجبكرم ،النظاـ القانكني لممناقصات العامة ،دراسة مقارنة،

دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،األردف.1999 ،
)28

ػ يمس شاكش بشير ،المالية العامة ،المبادئ العامة كتطبيقاتيا في القانكف

الجزائرم ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر.2008
األطروحات والمذكرات

أطروحات الدكتوراه:

 )1ػ حمزة خضرم ،آليات حماية الماؿ العاـ في مجاؿ الصفقات العمكمية ،أطركحة لنيؿ
شيادة دكتكراه العمكـ ،تخصص قانكف عاـ ،كمية الحقكؽ ،جامعة الجزائر ،1سنة
.2015 -2014
 )2ػ عباس زكاكم ،الفساد اإلدارم في مجاؿ الصفقات العمكمية ،أطركحة لنيؿ شيادة
الدكتكراه عمكـ ،تخصص قانكف جنائي ،كمية الحقكؽ ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة،
سنة 2012ػ .2013
 )3ػ محمد الشريؼ كتك ،الممارسات المنافية لممنافسة في القانكف الجزائرم ،دراسة مقارنة
بالقانكف الفرنسي ،أطركحة لنيؿ شيادة دكتكراه في القانكف ،فرع القانكف العاـ ،كمية
الحقكؽ ،جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك ،سنة .2003
 )4ػ مصطفى بككريني ،المنافسة في الصفقات العمكمية بيف النظرية كالتطبيؽ ،أطركحة
لنيؿ الدكتكراه ،كمية الحقكؽ ،الرباط ،أكداؿ سنة .2003
 )5ػ محمد الصالح فنيش ،الرقابة عمى تنفيذ النفقات العمكمية في القانكف الجزائرم،
أطركحة لنيؿ درجة دكتكراه دكلة ،تخصص قانكف عاـ ،جامعة الجزائر ،كمية الحقكؽ
سنة .2010
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 )6ػ نادية تياب ،آلي ات مكاجية الفساد في مجاؿ الصفقات العمكمية ،أطركحة لنيؿ
شيادة دكتكراه العمكـ ،تخصص قانكف ،كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،جامعة مكلكد
معمرم ،تيزم كزك ،سنة 2013
 )7ػ زيكش رحمة ،الميزانية العامة لمدكلة الجزائرية ،أطركحة لنيؿ شيادة الدكتكراه عمكـ،
تخصص قانكف ،كمية الحقكؽ ،جامعة مكلكد معمرم ،تيزم كزك ،سنة .2011
مذكرات الماجستير:
 )8ػ أرزقي تيرم ،الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو كسياسة الحككمة ،مذكرة
لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف ،فرع القانكف العاـ ،تخصص الييئات العمكمية
كالحككمة ،كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،جامعة عبد الرحماف ميرة ،بجاية ،سنة
.2014 -2013
 )9ػ المسعكد ضحكم ،الجرائـ المتعمقة بالصفقات العمكمية في القانكف الجزائرم ،مذكرة
لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف العاـ ،تخصص القانكف العاـ لؤلعماؿ ،كمية
الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،جامعة محمد الصديؽ بف يحي ،جيجؿ ،سنة -2013
.2014
)10

ػ حمزة خضرم ،منازعات الصفقات العمكمية في التشريع الجزائرم ،مذكرة

مكممة لنيؿ
)11

شيادة الماجستير في الحقكؽ ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،سنة .2005

)12

ػ زكليخة زكزك ،جرائـ الصفقات العمكمية كآليات مكافحتيا في ضؿ القانكف

المتعمؽ بالفساد ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في الحقكؽ ،تخصص قانكف جنائي،
كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،جامعة قاصدم مرباح  ،كرقمة ،سنة .2012
)13

ػ سعيد بايش ،ظاىرة الرشكة في اإلدارة العمكمية ،رسالة لنيؿ دبمكـ الدراسات

العميا المعمقة جامعة الحسف الثاني ،كمية العمكـ القانكنية كاالقتصادية كاالجتماعية،
عيف الشؽ ،الدار البيضاء ،المممكة المغربية2002 ،ػ.2003
)14

ػ سمية سحنكف ،إجراءات التراضي في قانكف الصفقات العمكمية بالجزائر،

مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في الحقكؽ ،فرع قانكف عاـ ،كمية الحقكؽ ،جامعة
الجزائر ،1سنة 2012ػ 2013
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)15

ػ سييمة بكزبرة ،مكاجية الصفقات المشبكىة ،مذكرة مكممة لنيؿ شيادة

الماجستير في القانكف الخاص ،فرع قانكف السكؽ ،كمية الحقكؽ ،جامعة محمد
الصديؽ بف يحي ،جيجؿ ،سنة .2008
)16

ػ عبلكة جبلب ،نظاـ الرقابة عمى الصفقات العمكمية قبؿ تنفيذىا في الجزائر،

مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف ،فرع القانكف العاـ ،تخصص الييئات
العمكمية كالحككمة ،كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،جامعة عبد الرحماف ميرة ،بجاية،
سنة .2014 -2013
)17

ػ عبد الرحيـ الشافعي ،المنافسة في ميداف الصفقات العمكمية الجماعية

(اإلطار القانكني كالكاقع العممي) ،رسالة لنيؿ دبمكـ الدراسات العميا المعمقة في
القانكف العاـ (كحدة المالية العامة) ،جامعة الحسف الثاني ،الدار البيضاء ،عيف
الشؽ ،سنة  1998ػ .1999
)18

ػ عبد الكىابعبلؽ ،الرقابة عمى الصفقات العمكمية في التشريع الجزائرم،

مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،سنة .2004-2003
)19

ػ كريمة خمؼ اهلل ،منازعات الصفقات العمكمية في التشريع الجزائرم ،مذكرة

لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف العاـ ،كمية الحقكؽ ،قسـ القانكف العاـ ،فرع التنظيـ
االقتصادم جامعة قسنطينة ،1سنة  2012ػ .2013
)20

ػ محمد بكرارشكش ،متابعة الجرائـ المتعمقة بالصفقات العمكمية في التشريع

الجزائرم ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف ،تخصص القكانيف اإلجرائية
كالتنظيـ القضائي ،كمية الحقكؽ ،جامعة كىراف ،سنة .2012
)21

ػ كسيمة بف باشير ،ظاىرة الفساد المالي كاإلدارم في مجاؿ الصفقات العمكمية

في القانكف الجزائرم ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في الحقكؽ ،تخصص قانكف عاـ،
كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،جامعة مكلكد معمرم ،تيزم كزك ،سنة -2012
.2013
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المقاالت والمداخبلت:
المقاالت:

 )1ػ أيت حسك محمد ،اإلشكاليات القانكنية التي تطرحيا الصفقات المبرمة خارج
الضكابط القانكنية عمى ضكء االجتياد القضائي اإلدارم ،سمسمة ندكات محكمة
االستئناؼ بالرباط "االقتصاد الخفي كالجرائـ المالية كدكرىا في إعاقة التنمية :أكجو
الكقاية كالمكافحة" ،المممكة المغربية ،العدد الرابع ،سنة  ، 2012ص ص  157ػ
.186
 )2ػ العربي زركؽ ،التطكر القضائي لمجمس الدكلة الفرنسي في رقابة السمطة التقديرية
لئلدارة كمدل تأثر القضاء الجزائرم بيا ،مجمة مجمس الدكلة ،الجزائر ،العدد ،8سنة
 ،2006ص ص  117ػ .127
 )3ػ أمزيد الجيبللي ،الحماية القانكنية كالقضائية لممنافسة في صفقات الدكلة ،منشكرات
المجمة المغربية لئلدارة المحمية كالتنمية ،سمسمة (مؤلفات كأعماؿ جامعية) ،عدد
خاص  79الطبعة األكلى  ،2008ص ص  7ػ . 101
 )4ػ أمزيد الجيبللي ،إلزامية تعميؿ الق اررات االنفرادية في مادة الصفقات العمكمية،
منشكرات المجمة المغربية لئلدارة المحمية كالتنمية( ،سمسمة مكاضيع الساعة) ،عدد
 43سنة  2003ص ص . 220 -201
 )5ػ بكمقكرة محمد ،بزاحي سمكل ،مخالفة مبدأ المنافسة في مجاؿ الصفقات العمكمية
"دراسة مقارنة" ،المجمة األكاديمية لمبحث القانكني ،كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية
جامعة عبد الرحماف ميرة ػ بجاية ،العدد  01سنة  ،2017ص ص  282ػ .299
 )6ػ رشيد زكايمية ،مبلحظات حكؿ المركز القانكني لمييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد
كمكافحتو المجمة النقدية لمقانكف كالعمكـ السياسية ،كمية الحقكؽ ،جامعة مكلكد
معمرم ،تيزم كزك العدد  ،1سنة  ،2008ص ص  7ػ .18
 )7ػ زينب العدكم ،مراقبة الماؿ العاـ مف طرؼ المحاكـ المالية كدكرىا في الفساد المالي
سمسمة ندكات محكمة االستئناؼ بالرباط "االقتصاد الخفي كالجرائـ المالية كدكرىا في
إعاقة التنمية :أكجو الكقاية كالمكافحة" ،المممكة المغربية ،العدد الرابع ،سنة ،2012
ص ص  51ػ .63
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 )8ػ سمكل بزاحي ،رقابة القضاء اإلستعجالي قبؿ التعاقد في مجاؿ الصفقات العمكمية
في التشريع الجزائرم ،المجمة األكاديمية لمبحث القانكني ،كمية الحقكؽ كالعمكـ
السياسية جامعة عبد الرحماف ميرة ػ بجاية ،العدد األكؿ ،سنة  ،2012ص ص 29ػ
.47
 )9ػ عادؿ عبد المطيؼ ،الفساد كظاىرة عربية كآليات ضبطيا ،بحكث كمناقشات الندكة
الفكرية التي نظميا مركز دراسات الكحدة العربية بالتعاكف مع المعيد السكيسرم
باإلسكندرية حكؿ الفساد كالحكـ الصالح في الببلد العربية ،مركز دراسات الكحدة
العربية بيركت.2004 ،
)10

ػ عبد الحؽ ذىبي ،المفيكـ اإلدارم كالجنائي لممكظؼ العمكمي في التشريع

كالفقو كالقضاء المغربي" دراسة مقارنة" ،مجمة الممؼ ،المممكة المغربية ،العدد ،05
سنة  ،2005ص ص  48ػ .65
)11

ػ عبد العالي بنعمكر ،دكر مجمس المنافسة في تخميؽ العبلقات االقتصادية،

سمسمة ندكات محكمة االستئناؼ بالرباط "االقتصاد الخفي كالجرائـ المالية كدكرىا في
إعاقة التنمية :أكجو الكقاية كالمكافحة" ،المممكة المغربية ،العدد الرابع ،سنة ، 2012
ص ص  46ػ .50
)12

ػ عبد الرحيـ الجامعي ،محكمة العدؿ الخاصة كالجرائـ المالية أية تجربة

لمتصدم لمجرائـ المالية ،سمسمة ندكات محكمة االستئناؼ بالرباط "االقتصاد الخفي
كالجرائـ المالية كدكرىا في إعاقة التنمية :أكجو الكقاية كالمكافحة" ،المممكة المغربية،
العدد الرابع ،سنة  ، 2012ص ص  146ػ .156
)13

ػ عمار بكجاكم ،اختصاص مجمس الدكلة في المادة اإلدارية اإلستعجالية،

المجمة النقدية لمقانكف كالعمكـ السياسية  ،تيزم كزك ،العدد األكؿ ،سنة  ،2007ص
ص  88ػ .122
)14

ػ فيصؿ نسيغة ،النظاـ القانكني لمصفقات العمكمية كآليات حمايتيا ،مجمة

االجتياد القضائي كمية الحقكؽ ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،العدد  ،05سبتمبر
 ،2009ص ص  111ػ .131
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)15

ػ محمد الشريؼ كتك ،حماية المنافسة في الصفقات العمكمية ،المجمة الجزائرية

لمعمكـ القانكنية كاالقتصادية كالسياسية ،العدد  ،2سنة  ،2010ص ص  73ػ .101
)16

ػ محمد الزياتي ،القاضي اإلدارم كالصفقات العمكمية في المغرب ،المجمة

المغربية لئلدارة المحمية كالتنمية ،المممكة المغربية ،عدد مزدكج  78ػ  ،79يناير ػ
أبريؿ ،2008 ،ص ص  11ػ .36
)17

ػ محمد العزكزم ،االقتصاد الخفي -الفساد المالي ،-سمسمة ندكات محكمة

االستئناؼ بالرباط "االقتصاد الخفي كالجرائـ المالية كدكرىا في إعاقة التنمية :أكجو
الكقاية كالمكافحة" ،المممكة المغربية ،العدد الرابع ،سنة  ،2012ص ص  299ػ
.315
)18

ػ محمد باىي ،تسكية المنازعات المترتبة عف مخالفة شركط إبراـ الصفقات

العمكمية ،المجمة المغربية لئلدارة المحمية كالتنمية ،المممكة المغربية ،عدد مزدكج 87ػ
 ،88يكليكزػ أكتكبر  ،2009ص ص  10ػ .26
)19

ػ محمد بنعميمك ،تقنيات التحقيؽ في الجرائـ المالية ،نحك تصكر أكلي لمقاربة

عممية ،سمسمة ندكات محكمة االستئناؼ بالرباط "االقتصاد الخفي كالجرائـ المالية
كدكرىا في إعاقة التنمية :أكجو الكقاية كالمكافحة" ،المممكة المغربية ،العدد الرابع،
سنة  ،2012ص ص  109ػ .135
)20

ػ مكالم الحسف العمكم ،الييئة المركزية لمكقاية مف الرشكة :الخصكصيات

الحصيمة اإلكراىات كاآلفاؽ ،سمسمة ندكات محكمة االستئناؼ بالرباط "االقتصاد
الخفي كالجرائـ المالية كدكرىا في إعاقة التنمية :أكجو الكقاية كالمكافحة" ،المممكة
المغربية ،العدد الرابع ،سنة  ، 2012ص ص  64ػ .75
)21

ػ محمد محجكبي ،خصكصيات دعكل اإللغاء كاشكالية الجمع بينيا كبيف

دعكل التعكيض المجمة المغربية لئلدارة المحمية كالتنمية ،المممكة المغربية ،عدد
مزدكج 87ػ  ،88يكليكزػ أكتكبر  ،2009ص ص  27ػ .43
)22

ػ نادية تياب ،سمطة المصمحة المتعاقدة في صفقات التراضي ،المجمة النقدية

لمقانكف كالعمكـ السياسية ،كمية الحقكؽ ،جامعة مكلكد معمرم ،تيزم كزك ،العدد ،1
سنة ،2011ص ص  72ػ .77
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المداخبلت:
 )1ػ أحمد دغيش ،الجرائـ المتعمقة بالصفقات العمكمية في إطار قانكف الكقاية مف الفساد
كمكافحتو ،أعماؿ الممتقى الكطني السادس حكؿ دكر قانكف الصفقات العمكمية في
حماية الماؿ العاـ ،كمية الحقكؽ ،جامعة الدكتكر يحي فارس ،المدية ،يكـ
 ،2013/05/20ص ص  01ػ .21
 )2ػ دليمة جبليمة ،جريمة الرشكة في الصفقات العمكمية في ضؿ القانكف رقـ ،01 –06
المتعمؽ بالكقاية مف الفساد كمكافحتو ،أعماؿ الممتقى الكطني السادس حكؿ دكر
قانكف الصفقات العمكمية في حماية الماؿ العاـ ،كمية الحقكؽ ،جامعة الدكتكر يحي
فارس ،المدية ،يكـ  ،2013/05/20ص ص 01ػ .15
 )3ػ رمضاف قنفكد ،مكافحة الفساد في الصفقات العمكمية ،أعماؿ الممتقى الكطني
السادس حكؿ دكر قانكف الصفقات العمكمية في حماية الماؿ العاـ كمية الحقكؽ،
جامعة الدكتكر يحي فارس المدية ،يكـ  ،2013/05/20ص ص  01ػ .17
 )4ػ زكاكم شنة ،الكقاية مف الفساد كمكافحتو في إطار الصفقات العمكمية :جنحة
المحاباة نمكذجا ،أعماؿ الممتقى الدكلي حكؿ الكقاية مف الفساد كمكافحتو في
الصفقات العمكمية ،كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،جامعة جيبللي اليابس ،سيدم
بمعباس ،يكمي 24ك 25أفريؿ  ،2013ص ص  106ػ .158
 )5ػ سياـ بف دعاس ،مدل فعالية قانكف الصفقات العمكمية في حماية الماؿ العاـ،
أعماؿ الممتقى الكطني السادس حكؿ دكر قانكف الصفقات العمكمية في حماية الماؿ
العاـ ،كمية الحقكؽ جامعة الدكتكر يحي فارس ،المدية ،يكـ  ،2013/05/20ص
ص  01ػ .16
 )6ػ صالح حمميؿ ،تحديد مفيكـ جرائـ الفساد في القانكف الجزائرم كمقارنتيا باالتفاقيات
الدكلية أعماؿ الممتقى الكطني حكؿ اآلليات القانكنية لمكافحة الفساد ،كمية الحقكؽ
كالعمكـ االقتصادية ،جامعة قاصدم مرباح ،كرقمة ،بكمي  02ك،2008 /12/03
ص ص  1ػ .12
 )7ػ عادؿ انزارف ،الفساد في الصفقات العمكمية كتأثيره عمى حماية الماؿ العاـ ،أعماؿ
الممتقى الكطني السادس حكؿ دكر قانكف الصفقات العمكمية في حماية الماؿ العاـ،
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كمية الحقكؽ جامعة الدكتكر يحي فارس ،المدية ،يكـ  ،2013/05/20ص ص 01
ػ .16
 )8ػ عبد الكريـ بكدريكة ،إشكاليات القضاء اإلدارم اإلستعجالي في مادة الصفقات
العمكمية ،الممتقى الدكلي الرابع حكؿ قضاء االستعجاؿ اإلدارم ،المركز الجامعي
الكادم ،يكمي  30ك  1ديسمبر ،2011ص ص  1ػ .13
 )9ػ عادؿ بكعمراف ،اإلقصاء مف المشاركة في الصفقات العمكمية ،حاالتو كآثاره،
أعماؿ الممتقى الدكلي حكؿ الكقاية مف الفساد كمكافحتو في الصفقات العمكمية ،كمية
الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،جامعة جيبللي اليابس ،سيدم بمعباس ،يكمي  24ػ 25
أفريؿ  ،2013ص ص  36ػ .53
)10

ػ كريمة عمة ،الركف المادم لجريمة المحاباة في مرحمة اإلبراـ ،أعماؿ الممتقى

الدكلي حكؿ الكقاية مف الفساد كمكافحتو في الصفقات العمكمية ،كمية الحقكؽ كالعمكـ
السياسية ،جامعة جيبللي اليابس ،سيدم بمعباس ،يكمي  24ػ  25أفريؿ ،2013
ص ص  71ػ .89
)11

ػ محمد بف مشيرخ ،خصكصية التجريـ كالتحرم في الصفقات العمكمية،

أعماؿ الممتقى الكطني السادس حكؿ دكر قانكف الصفقات العمكمية في حماية الماؿ
العاـ ،كمية الحقكؽ جامعة الدكتكر يحي فارس ،المدية ،يكـ  ،2013/05/20ص
ص  01ػ .19
)12

ػ مقني بف عمار ،عبد القادر بكراس ،التصنت عمى المكالمات الياتفية

كاعتراض المراسبلت كآلية لمكقاية مف جرائـ الفساد ،الممتقى الكطني حكؿ اآلليات
القانكنية لمكافحة الفساد ،كمية الحقكؽ ،جامعة قاصدم مرباح ،كرقمة ،يكمي  2ك3
ديسمبر ،2008ص ص  1ػ .22
)13

ػ مسعكد بكصنكبرة ،الرشكة ،الممتقى الكطني األكؿ حكؿ الجرائـ المالية ،كمية

الحقكؽ جامعة قاصدم مرباح ،كرقمة ،يكمي  24ك 25أفريؿ ،2007ص ص  32ػ
.53
)14

ػ نكر الديف فميفمة ،كليد كحكؿ ،أحكاـ التسرب في قانكف العقكبات كمدل

فعاليتي ا في مكافحة الفساد ،الممتقى الخامس حكؿ الفساد اإلدارم ،كمية الحقكؽ،
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جامعة العربي بف مييدم ،أـ البكاقي ،يكمي  18ػ  19أفريؿ  ،2010ص ص  1ػ
.15
النصوص القانونية

الدستور:

 )1ػ دستكر الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،المصادؽ عميو في استفتاء يكـ
 ،1996/11/28صادر بالمرسكـ الرئاسي رقـ  96ػ  ،438المؤرخ في
 ،1996/12/07ج ر،عدد  ،76الصادر بتاريخ  ،1996/12/08معدؿ كمتمـ
بالقانكف رقـ  02ػ  ،03المؤرخ في  ،2002/04/10ج ر،عدد  ،25الصادر بتاريخ
 ،2002/04/14كبالقانكف رقـ  08ػ  ،19المؤرخ في  ،2008/11/15ج ر،عدد
 ،63الصادر بتاريخ  ،2008/11/16كبالقانكف رقـ  16ػ  ،01المؤرخ في
 ،2016/03/06ج ر،عدد  ،14الصادر بتاريخ .2016/03/07
االتفاقيات الدولية المصادق عمييا :

 )1ػ المرسكـ رئاسي رقـ  04ػ  ،128المؤرخ في  2004/04/19المتضمف المصادقة
بتحفظ عمى اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد ،المعتمدة مف قبؿ الجمعية العامة
لؤلمـ المتحدة بنيكيكرؾ ،بتاريخ  ،2003/10/31ج ر ،عدد  ،26الصادر بتاريخ
.2004/04/25
 )2ػ المرسكـ الرئاسي رقـ  06ػ ،137المؤرخ في  ،2006/04/10المتضمف المصادقة
عمى اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفساد كمكافحتو المعتمدة بمابكتك في
 ،2003/07/11ج ر ،عدد  ،24صادر بتاريخ .2006/04/16

النصوص التشريعية:
 )1ػ األمر رقـ  66ػ  ،155المؤرخ في  08يكنيك  ،1966يتضمف قانكف اإلجراءات
الجزائية ،ج ر ،عدد  ،49صادر بتاريخ  ،1966/06/11المعدؿ كالمتمـ عدة مرات،
كالسيما باألمر رقـ 15ػ  02المؤرخ في  23يكليك ،2015ج ر ،عدد  ،40صادر
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بتاريخ  23يكليك 2015كبالقانكف رقـ 17ػ ،07المؤرخ في  ،2017/03/27ج ر،
عدد ،20صادر بتاريخ .2017/03/29
 )2ػ األمر رقـ  66ػ  ،156المؤرخ في  08يكنيك  ،1966المتضمف قانكف العقكبات ،ج
ر ،عدد  ،49صادر بتاريخ  1966/06/11معدؿ كمتمـ عدة مرات ،كال سيما
القانكف رقـ  01ػ  ،06المؤرخ في  ،2006/02/20كالقانكف رقـ  06ػ  ،23المؤرخ
في  ،2006/12/20ج ر ،عدد ،84الصادر بتاريخ .2006/12/24
 )3ػ األمر رقـ  67ػ  ،90المؤرخ في17يكنيك ،1967يتضمف قانكف الصفقات
العمكمية،ج ر ،عدد ،52الصادر بتاريخ  27يكنيك( 1967ممغى).
 )4ػ القانكف رقـ  88ػ ،01المؤرخ في ،1988/01/12المتضمف القانكف التكجييي
لممؤسسات العمكمية االقتصادية ،ج ر ،عدد  ،02الصادر بتاريخ ،1988/01/13
معدؿ باألمر رقـ  95ػ  ،25المؤرخ في  ،1995/12/25يتعمؽ بتسيير األمكاؿ
التجارية التابعة لمدكلة ،ج ر ،عدد ،55الصادر بتاريخ  ،1995/12/25ممغى
باألمر رقـ 01ػ  ،04المؤرخ في  ،2001/08/20يتعمؽ بتنظيـ المؤسسات العمكمية
االقتصادية كتسييرىا كخكصصتيا  ،ج ر ،عدد  ،47لسنة. 2001
 )5ػ القانكف  90ػ  ،21المؤرخ في  ،1990/08/15المتعمؽ بالمحاسبة العمكمية ،ج ر،
عدد  ،35لسنة .1990
 )6ػ القانكف رقـ  90ػ  23المؤرخ في  ،1990/12/04يتعمؽ بتنظيـ كسير مجمس
المحاسبة ،ج ر ،عدد  ،53الصادر بتاريخ .1990/12/05
 )7ػ األمر رقـ  ،20-95المؤرخ في17يكليك ،1995يتعمؽ بمجمس المحاسبة ،ج ر،
عدد ،39لسنة  ،1995معدؿ كمتمـ باألمر رقـ  10ػ  ،02المؤرخ في
 ،2010/08/26ج ر ،عدد  ،50صادر بتاريخ .2010/09/01
 )8ػ األمر رقـ  03ػ  ،03المؤرخ في  19يكليك  ،2003يتعمؽ بالمنافسة ،ج ر ،عدد
 ،43الصادر بتاريخ  ،2003/07/20معدؿ كمتمـ بالقانكف رقـ 08ػ  ،12المؤرخ في
 25يكنيك ،2008ج ر ،عدد ،36 ،الصادر بتاريخ .2008/07/02
 )9ػ األمر رقـ  06ػ  ،03المؤرخ في 15يكليك ،2006يتضمف القانكف األساسي العاـ
لمكظيفة العمكمية ،ج ر ،عدد  ،46الصادر بتاريخ .2006/07/16
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)10

ػ األمر رقـ  06ػ ،01المؤرخ في  20فبراير ،2006المتعمؽ بالكقاية مف

الفساد كمكافحتو ،ج ر ،عدد  ،14الصادر بتاريخ  ،2006/03/08معدؿ كمتمـ
باألمر رقـ 10ػ  ،05المؤرخ في  ،2010/08/26ج ر ،عدد  ،50الصادر بتاريخ
.2010 /09/01
)11

ػ القانكف رقـ  08ػ  ،09المؤرخ في  ،2008/02/25المتضمف قانكف

اإلجراءات المدنية كاإلدارية ،ج ر ،عدد ،21الصادر بتاريخ .2009/04/23
)12

ػ القانكف رقـ 11ػ  ،10المؤرخ في  22يكنيك ،2011يتعمؽ بالبمدية ،ج ر،

عدد  ،37الصادر بتاريخ .2011/07/03
)13

ػ القانكف رقـ 12ػ ،07المؤرخ في  21فبراير ،2012يتعمؽ بالكالية ،ج ر،

عدد ،12 ،الصادر بتاريخ .2012/02/29
النصوص التنظيمية

 )1ػ المرسكـ الرئاسي رقـ  ،35 -80المؤرخ في 01مارس  ،1980المتضمف إحداث
المفتشية العامة لممالية ،ج ر ،عدد 10 ،لسنة .1980
 )2ػ المرسكـ رقـ  84ػ ،116المؤرخ في 12مايك ،1984يتضمف إحداث نشرة رسمية
خاصة بالصفقات العمكمية التي يبرميا المتعامؿ العمكمي ،ج ر ،عدد  ،20الصادر
بتاريخ 15مايك.1984
 )3ػ المرسكـ الرئاسي رقـ  95ػ  ،377المؤرخ في  20نكفمبر  ،1995المحدد لمنظاـ
الداخؿ لمجمس المحاسبة ،ج ر ،عدد  ،72سنة .1995
 )4ػ المرسكـ الرئاسي رقـ 02ػ  ،250المؤرخ في  24يكليك ،2002المتضمف تنظيـ
الصفقات العمكمية ،ج ر ،عدد  ،52الصادر بتاريخ  24يكليك ،2002المعدؿ
كالمتمـ بالمرسكـ الرئاسي رقـ  03ػ  301المؤرخ في  ،2003/09/11ج ر ،عدد
 ،55الصادر بتاريخ  ،2003/09/14كبالمرسكـ الرئاسي رقـ  08ػ  ،338ج ر،
عدد ،62الصادر بتاريخ ( 2008/11/09ممغى).
 )5ػ المرسكـ الرئاسي رقـ  06ػ  ،413المؤرخ في  ،2006/11/22يحدد تشكيمة الييئة
الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو كتنظيميا ككيفيات سيرىا ،ج ر ،عدد ،74
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الصادر بتاريخ ،2006/11/22معدؿ بالمرسكـ الرئاسي رقـ 12ػ ،64مؤرخ في
 ،2012/02/07ج ر ،عدد  ،08الصادر بتاريخ .2012/02/15
 )6ػ المرسكـ الرئاسي رقـ  ،414-06المؤرخ في  22نكفمبر  ،2006يحدد نمكذج
التصريح بالممتمكات ،ج ر ،عدد  ،74صادر بتاريخ .2006/11/22
 )7ػ المرسكـ الرئاسي رقـ 06ػ ،415المؤرخ في  ،2006/11/22يحدد كيفيات التصريح
بالممتمكات بالنسبة لممكظفيف العمكمييف غير المنصكص عمييـ في المادة  06مف
القانكف رقـ 06ػ ،01ج ر ،عدد  ،74الصادر بتاريخ .2006/11/22
 )8ػ مرسكـ رئاسي رقـ  ،304-07مؤرخ  29سبتمبر ،2007يحدد الشبكة االستداللية
لشبكات المكظفيف كنظاـ دفع ركاتبيـ،ج ر ،عدد  ،61الصادر بتاريخ 30
سبتمبر.2007
 )9ػ مرسكـ رئاسي رقـ  ،305-07مؤرخ في  29سبتمبر ،2007يعدؿ المرسكـ التنفيذم
رقـ  228 -90المؤرخ في  25يكليك ،1990يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبؽ
عمى المكظفيف كاألعكاف العمكمييف الذيف يمارسكف كظائؼ عميا في الدكلة ،ج ر،
عدد 61صادر في  30سبتمبر.2007
)10

ػ مرسكـ رئاسي رقـ  ،306-07مؤرخ في  29سبتمبر ،2007يحدد النظاـ

التعكيضي لممكظفيف كاألعكاف العمكمييف الذيف يمارسكف كظائؼ عميا في الدكلة،ج
ر ،عدد ،61صادر بتاريخ  30سبتمبر.2007
)11

ػ مرسكـ رئاسي رقـ  ،307-07مؤرخ في  29سبتمبر ،2007يحدد كيفيات

منح الزيادة االستداللية لشاغمي المناصب العميا في المؤسسات كاإلدارات العمكمية،
ج ر ،عدد ،61صادر بتاريخ  30سبتمبر.2007
)12

ػ المرسكـ الرئاسي رقـ  10ػ  ،236المؤرخ في  ،2010/10/07يتضمف

تنظيـ الصفقات العمكمية ،ج ر ،عدد  ،58الصادر بتاريخ  ،2010/10/07المعدؿ
كالمتمـ بالمرسكـ الرئاسي رقـ 11ػ  ،98المؤرخ في  ،2011/03/01ج ر ،عدد
 ،14الصادر بتاريخ  ،2011/03/06كبالمرسكـ الرئاسي رقـ  11ػ ،222المؤرخ في
 16يكنيك ،2011ج ر ،عدد  ،34الصادر بتاريخ 19يكنيك ،2011كبالمرسكـ
الرئاسي رقـ 12ػ  ،23المؤرخ في  ،2012/01/18ج ر ،عدد ،04الصادر بتاريخ
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 ،2012/01/26كبالمرسكـ الرئاسي رقـ 13ػ  ،03المؤرخ في  ،2013/01/13ج
ر،عدد  ،02الصادر بتاريخ ( .2013/01/13ممغى)
)13

ػ المرسكـ الرئاسي رقـ 15ػ ،247المؤرخ في  ،2015/09/16المتضمف

تنظيـ الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفؽ العاـ ،ج ر ،عدد  ،50الصادر بتاريخ
.2015/09/20
)14

النصوص التنظيمية( ،مراسيم تنفيذية):

)15

ػ المرسكـ التنفيذم رقـ  ،334-90المؤرخ في  ،1990/10/27المتضمف

القانكف األساسي الخاص بالعماؿ التابعيف لؤلسبلؾ الخاصة باإلدارة المكمفة بالمالية،
ج ر ،عدد  ،46لسنة .1990
)16

ػ المرسكـ التنفيذم رقـ ،313-91المؤرخ في  ،1991/09/07المتعمؽ

بإجراءات المحاسبة العمكمية التي يمسكيا اآلمركف بالصرؼ كالمحاسبكف العمكميكف
ككيفياتيا كمحتكاىا ،ج ر ،عدد ،43لسنة.1991
)17

ػ المرسكـ التنفيذم ،رقـ  ،314-91المؤرخ في  07سبتمبر ،1991المتعمؽ

بإجراء تسخير اآلمريف بالصرؼ لممحاسبيف العمكمييف ،ج ر ،عدد  ،43لسنة
.1991
)18
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الصفقات العمومية احد الوسائل الميمة لصرف المال العام وليذا السبب ىي بؤرة لمفساد يحرص المشرع عمى محاصرتو وعندما تكون المصمحة المتعاقدة مدعوة

ممخـــص

 وقد ينتابو ىاجس الخوف من المسائمة الجزائية وعميو نكون، لتطبيق تنظيم الصفقات العمومية بيدف تمبية احتياجاتيا يعبر عن إرادتيا ممثل قانوني موظف كان او عون عمومي
 فيل يكون الخطر الجزائي الذي تناولو المشرع ألول مرة في،أمام مصمحتين متناقضتين المصمحة العامة المستيدفة من المصمحة المتعاقدة و المصمحة الخاصة لممثل ىذه الخيرة

 وما بعدىا89  في المادة247ـ15  الممغى ثم قانون الصفقا ت العمومية وتفويضات المرفق العام الساري الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم236ـ11 قانون الصفقات العمومية رقم
 يتدخل القاضي اإلداري ليذا الغرض ولكن طبيعتو و اختصاصاتو وتخفي اإلدارة وراء المصمحة العامة ذات الطابع المالي واالقتصادي وكذا نوعية.وسيمة إلعادة ىذا التوازن المفقود
 أما بالنسبة لمقاضي الجزائي وبحكم طبيعتو واختصاصاتو فيمكن أن،الممفات المعروضة عميو المتسمة بمعطيات تقنية تصعب عميو ىذه الميمة فيكون دوره وقائي أكثر منو ردعي

 مع العمم أن دوره يبدأ بعد اكتمال الجريمة بكل أركانيا فيكون اليدف من المتابعة معاقبة المسؤول جزائيا11ـ16 يمعب ىذا الدور في إطار قانون مكافحة الفساد و الوقاية منو رقم

وخوف ممثل المصمحة المتعاقدة من المتابعة الجزائية سبب كافي لردعو عن التبلعب بالصفقة العمومية ولكن في نفس الوقت يكون لو مفعول عكسي يتمثل في تثبيط ىمتو وكبح

 الى ىذا الحد يبدو أن البحث في آليات وطرق تجنب ىذا الخطر الجزائي مع بقائو عامل. كل مبادرة مثمرة مما قد يؤثر ف ي اليدف من ىذه الوقاية ونكون بالتالي أمام حمقة مفرغة
 واالعتماد عمى المبادئ التي تقوم عمييا الصفقات العمومية وعمى الخصوص مبدأ المنافسة الى جانب،ردع لممثل المصمحة المتعاقدة حل مقترح إلعادة التوازن بين المصمحتين
مبدأ المساواة والشفافية وحرية الوصول الى الطمب العمومي تأتي في مقدمة اآلليات المقترحة وألن الموظف المعني األول بيذا الخطر فان االىتمام بو من حيث التوظيف والتكوين

 وكذا تفعيل كل أنواع الرقابات المالية عمى،المتخصص والمستمر في مجال الصفقات العمومية وكذا االىتمام بأخبل قو الوظيفية بوجو عام آلية أخرى لتجنب الخطر الجزائي المحدق
الصفقات العمومية قبمية كانت أو بعدية أو تكميمية وعمى كل حال إن االعتماد عمى الخطر الجزائي في الصفقات العمومية كوسيمة إلعادة التوازن بين المصمحتين المتناقضتين ال

يبدو لنا الحل الوحيد ليذه اإلشكالية المعقدة وعميو يجب تفعيل اآلليات المقترحة سواء عمى المستوى القانوني أو القضائي وعمى الخصوص بمورة قانون إداري لممنافسة وقانون

 ثم،عقوبات خاص بالصفقات العمومية متبوع بتكوين متخصص لكل الفاعمين في المجال سواء بالنسبة لمقضاة في االختصاص اإلداري أو الجزائي أو ممثل المصمحة المتعاقدة
.البحث في آليات أخرى كفيل بتجنب الخطر الجزائي ومن ثمة إعادة التوازن بين المصالح المتناقضة

Résume

Les marches publics sont un des moyens de réalisation des deniers publics et pour cela ils constituent un creuset

potentiel de malversations ou d irrégularités que le législateur veille à circonscrire, cela étant quand une administration est
appelée a recourir a la réglementation de la commande publique en vue de satisfaire a ses besoins, sa volonté est assujettie au

contrôle d’un représentant de l’administration qui na de cesse de craindre quelque irrégularité qui ressorte du contrôle pénal, de
ce fait nous nous trouvons en face de deux intérêts contradictoires, celui de l intérêt général auquel aspire l’administration
Ce risque pénal peut il être un moyen de retrouver l’équilibre perdu entre .contractante et celui particulier, de son représentant

Le juge administratif est en principe le facteur actif dans cette .l’intérêt publics et l’intérêt du représentant de l’administration

recherche d équilibre mais la nature même de sa fonction , sa sphère de compétence, la propension de l’administration de se

retrancher derrière l’intérêt général d’ordre financier ou économique de même que la complexité des dossiers alourdis de
considérations techniques qui lui sont soumis , sont autant de contraintes qui empêchent le juge administratif atteindre à

Cette carence du juge administratif peut .l’équilibre recherche et qui le cantonnent a un simple rôle préventif et non dissuasif

être comblée par le juge pénal qui de par la nature de sa fonction et les attributions qui lui sont dévolues peut jouer ce rôle d
équilibre dans le cadre de la loi 01-06 portant prévention et lutte contre la corruption, étant entendu que le juge pénal ne peut
intervenir qu’une fois l infraction consommée et que la mise en accusation et l inculpation du contrevenant responsable

entrainera sa sanction pénalement. Cette peur des poursuites pénales peut constituer un frein à toute velléité de fraude dans le
IL est a craindre cependant qu’elle n’entraine également une certaine frilosité dans la prise des . traitement des marches publics

A ce stade de notre réflexion il .décisions par les acteurs responsables de la chose publique et un frein a leur esprit initiative

apparait que la recherche des voies et moyens pour écarter le risque pénal tout en préservant son aspect dissuasif reste une

solution préconisée pour atteindre à l’équilibre entre deux intérêts contradictoires en s appuyant sur les principes qui président
IL est évident .au marches publics dont en premier lieu les principes de mise en concurrence, d’égalité et de transparence

d’autre part que la mise en application des prescription qui régissent la commande publique exige de ceux qui en sont charges ,
un professionnalisme qui ne peut être assure que par une solide formation spécialisée et continue et par un recrutement a

adéquat d acteur dont la probité et l intégrité seront autant de garanties pour éluder le risque pénal ou même titre d’ailleurs que
En tout .les différents contrôles a priori et a posteriori qui s’exercent tout ou long des diverses étapes de la commande publique

état de cause le risque pénal dans les marches publics ne saurait être la seule solution en vue de rétablir l équilibre entre deux

intérêts contradictoires et il ya lieu de s’interroger sur d’autres mécanismes a mettre en œuvre et notamment la construction
d’un droit administratif de la concurrence que parachèverait un droit pénal des marches publics, toutes choses qui nécessitent
.du temps et la formation de tous les acteurs qu’impliquerait une telle entreprise
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ممخـــص

الصفقات العمومية احد الوسائل الميمة لصرف المال العام وليذا السبب ىي بؤرة لمفساد يحرص المشرع عمى محاصرتو وعندما تكون المصمحة

المتعاقدة مدعوة لتطبيق تنظيم الصفقات العمومية بيدف تمبية احتياجاتيا يعبر عن إرادتيا ممثل قانوني موظف كان او عون عمومي  ،وقد ينتابو ىاجس
الخوف من المسائمة الجزائية وعميو نكون أمام مصمحتين متناقضتين المصمحة العامة المستيدفة من المصمحة المتعاقدة والمصمحة الخاصة لممثل ىذه
الخيرة ،فيل يكون الخطر الجزائي الذي تناولو المشرع ألول مرة في قانون الصفقات العمومية رقم 01ـ 636الممغى ثم قانون الصفقات العمومية وتفويضات

المرفق العام الساري الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 05ـ 647في المادة  89وما بعدىا وسيمة إلعادة ىذا التوازن المفقود .يتدخل القاضي اإلداري ليذا
الغرض ولكن طبيعتو واختصاصاتو وتخفي اإلدارة وراء المصمحة العامة ذات الطابع المالي واالقتصادي وكذا نوعية الممفات المعروضة عميو المتسمة
بمعطيات تقنية تصعب عميو ىذه الميمة فيكون دوره وقائي أكثر منو ردعي ،أما بالنسبة لمقاضي الجزائي وبحكم طبيعتو واختصاصاتو فيمكن أن يمعب ىذا

الدور في إطار قانون مكافحة الفساد والوقاية منو رقم 16ـ 10مع العمم أن دوره يبدأ بعد اكتمال الجريمة بكل أركانيا فيكون اليدف من المتابعة معاقبة
المسؤول جزائيا وخوف ممثل المصمحة المتعاقدة من المتابعة الجزائية سبب كافي لردعو عن التالعب بالصفقة العمومية ولكن في نفس الوقت يكون لو

مفعول عكسي يتمثل في تثبيط ىمتو وكبح كل مبادرة مثمرة مما قد يؤثر في اليدف من ىذه الوقاية ونكون بالتالي أمام حمقة مفرغة  .الى ىذا الحد يبدو أن
البحث في آليات وطرق تجنب ىذا الخطر الجزائي مع بقائو عامل ردع لممثل المصمحة المتعاقدة حل مقترح إلعادة التوازن بين المصمحتين ،واالعتماد عمى
المبادئ التي تقوم عمييا الصفقات العم ومية وعمى الخصوص مبدأ المنافسة الى جانب مبدأ المساواة والشفافية وحرية الوصول الى الطمب العمومي تأتي في
مقدمة اآلليات المقترحة وألن الموظف المعني األول بيذا الخطر فان االىتمام بو من حيث التوظيف والتكوين المتخصص والمستمر في مجال الصفقات

العمومية وكذا االىتما م بأخالقو الوظيفية بوجو عام آلية أخرى لتجنب الخطر الجزائي المحدق ،وكذا تفعيل كل أنواع الرقابات المالية عمى الصفقات العمومية
قبمية كانت أو بعدية أو تكميمية وعمى كل حال إن االعتماد عمى الخطر الجزائي في الصفقات العمومية كوسيمة إلعادة التوازن بين المصمحتين المتناقضتين

ال يبدو لنا الحل الوحيد ليذه اإلشكالية المعقدة وعميو يجب تفعيل اآلليات المقترحة سواء عمى المستوى القانوني أو القضائي وعمى الخصوص بمورة قانون
إداري لممنافسة وقانون عقوبات خاص بالصفقات العمومية متبوع بتكوين متخصص لكل الفاعمين في المجال سواء بالنسبة لمقضاة في االختصاص اإلداري أو
الجزائي أو ممثل المصمحة المتعاقدة ،ثم البحث في آليات أخرى كفيل بتجنب الخطر الجزائي ومن ثمة إعادة التوازن بين المصالح المتناقضة.

Abstract
public contracts are one of the most important tools to pay public money, and that's why it's a
cocoon of corruption, and the legislator mus t be careful and when an administration must
reglementate the order public to satisfy the need, it will be subject of control by a representant of
administration who fearsome irregularities in penal control, and we will face two contradictionnal
interests the general interest and particular this penal risk can be a solution for restabilisation between
public interest and the representant of administration, the judge is principally the actif administration
in this balance but in the nature of his function sphere and competence , the proportion of the
administration will be behind the general financial et economical interest , also that the complexity will
be in the technical consideration it will stop to realise that balance needed, then it can be compensed
by the penal judge , who by nature of his function will play the role of balance, in the law 01-06 of
presentation and anti corruption, but the penal judge can act only when the infraction will be done and
th accusation of inculpation will responsable of the penal santion, this fear of penal poursuit can brake
all frauds of public domain , it will also cost a chillinness in the decision making by the responsible
actof of the public thing and a break in their initiative in this state nof our reflexion the research of
answers to erase penal risk still precaunised solutions to get solution in this two contradictional
interests and to be helped of public domaine , in first case, competion, equality and transparence it will
be clear to applicate the order public by their responsable, a professionalism which can be handle by a
solid formation and integral adequat factor for erasing penal risk and controls in different steps of
prders, the penal risk in public march is the only solution to get balance between two contradictional
interest and other mechanisms can be studied , and construction of a competitional administratif
law,and it will take time to actors for this step.

