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 شكر و عرفان 

 
إاّل بشكرك و ال يطيب النهار إاّل بطاعتك وال  الّليلال يطيب إلهي: 

يب اللحظات إاّل بذكرك و ال تطيب اآلخرة إاّل بعفوك و ال تطيب الجنة تط
 إاّل برؤيتك.

أّول الشكر و آخره لله العّلي القدير على ما مّن علي من الصحة و 
العزم النجاز هذا العمل و إتمامه و الذي أتمنى أْن يكون خالصا لوجهه 

 الكريم.
األمة، إلى نبيّ الرحمة و إلى من بّلغ الرسالة و أدّى األمانة و نصح 

 نور العالمين سيّدنا محمد صلى الله عليه و سّلم
 ،"بودالي محمدأتقدّم بالشكر الجزيل إلى األستاذ الدكتور المشرف " 

ص التجريم في قانون الصفقات العمومية الذي تفّضل المسؤول عن تخصّ 
 باإلشراف على هذا العمل و أنفق من وقته في سبيله.

 كر الجزيل إلى أعضاء لجنة المناقشة:أتّوجه بالش
و الدكتورة  بلغول عباس""،  الدكتور " شنة زواوياألستاذ الدكتور "

عناء دراسة  تكبدهم على قبولهم العضوية في الّلجنة و  "عمارة فتيحة"
رغم انشغاالتهم العلمية، والوقوف عند كل نقطة تثري البحث  األطروحة

 .التحية و التقديرفليجدوا في هذا المقام خالص و 
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 مقدمة  

تبرم اإلدارة العقود اإلدارية لخدمة و إدارة المرفق العام تلبية للحاجات العامة وتحقيقا        

للمصلحة العامة، وتخضع العقود اإلدارية في إبرامها وجوبا لتنظيم الصفقات العمومية متى 

 توفرت مجموعة من المعايير، و المتمثلة أساسا في:

 2فالمادة  ( 3)، المعيار الموضوعي و المعيار الشكلي،(2)، المعيار المالي(1)لعضويالمعيار ا 

من قانون الصفقات العمومية عرفت الصفقات العمومية بأنّها عقود مكتوبة في مفهوم 

التشريع المعمول به تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين لتلبية حاجات األشغال، اللوازم، 

 .الخدمات و الدراسات
العامة التي وضعها المشرع في أيدي السلطة  االستراتيجية تعّد الصفقات العمومية     

، تسيير و تجهيز المرافق العامة، إذ أّن االقتصاد بإنجازقة العمليات المالية المتعلّ  إلنجاز

الجزائري يعتمد على ضخ األموال العمومية من أجل تنشيط العجلة االقتصادية فنظام 

                                                 
 142-91لمرسوم الرئاسي رقم امن  69 المادة يتمثّل في المصلحة المتعاقدة كشخص عام حدّدتها  المعيار العضوي  -1

العمومية وتفويضات المرفق  م، المتضّمن تنظيم الصفقات 2162سبتمبر  61الموافق لـ  هـ 6341ذي الحجة  2المؤرخ في 

، كمايلي: الدولة، الجماعات اإلقليمية، المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري، 21العام، الجريدة الرسمية العدد 

بإنجاز عملية ممّولة كليا أو جزئيا بمساهمة المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري عندما تكلّف 

 مؤقتة أو نهائية من الدولة أو الجماعات اإلقليمية.
من قانون الصفقات  64معناه االعتمادات المالية، و حتى نكون أمام صفقة عمومية طبقا لنص المادة  المعيار المالي  -2

غال واللوازم أّما صفقات الخدمات والدراسات يجب أن تفوق مليون بالنسبة لصفقات األش 62العمومية يجب أن يفوق المبلغ 

 ماليين، و دون هذه المبالغ ال يوجب إبرام صفقة. 1مبلغ 
أي موضوع الصفقة هي إّما أشغال، توريدات، خدمات أو دراسات، والمعيار الشكلي يشترط أن  المعيار الموضوعي -3

 تكون الصفقة مكتوبة.



تحقيقا للتنمية  د الوسيلة األمثل الستغالل وتسيير األموال العامةعمومية يُعّ الصفقات ال

 (4).االقتصادية

للصفقات العمومية أهمية بالغة فهي مرتبطة بالمصلحة العامة من جهة و من جهة       

 اعتمادات مالية ضخمة بحكم تعدّد الهيئات من جهةفهي تكلّفها أخرى بالخزينة العمومية 

 .إضافة لخضوعها لطرق إبرام خاصة ّوع الصفقات العمومية من جهة أخرىوبحكم تن
الذي يستهدف الحصول  (5)طلب العروضإّن األصل في إبرام الصفقات العمومية إجراء      

على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة دون مفاوضات للمتعّهد الذي 

دية استنادً إلى معايير إختيار موضوعية تُعّد قبل يقدّم أحسن عرض من حيث المزايا االقتصا

 ويتّم اإلعالن عنها.( 6)إطالق اإلجراء

إعالم جميع المتنافسين عن رغبتها في  مصلحة المتعاقدةوجود التنافس يوجب على الف      

 قة بالصفقةالمعلومات الكافية المتعلّ  التعاقد وفتح المجال أمامهم لتقديم عروضهم وتمكينهم من

ل للتوصّ في كل اإلجراءات حياد وشفافية ال مراعاةيجب  الطعن، و هم فيوكذلك من حق

 للعرض األفضل.

إّن الصفقة العمومية تتميّز بتعدّد إجراءاتها و مراحلها و لكل مرحلة خصائصها       

ومبادئها، ففي مرحلة التحضير لها يشّكل دفتر الشروط أهم وثيقة، اإلعالن عنها يضمن 

وأجل تقديم العروض يجب أن يضمن منافسة و أهم إلتزام للعون العمومي هو سرية شفافية 

العروض، فقبل إبرام الصفقة العمومية فإّن مبادئ الشفافية هدفها ضمان الوصول للطلبات 

 .العمومية

نجاعة الطلبات العمومية  "لضمانعلى أنّه من قانون الصفقات العمومية  61 المادة     
راعى في الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول تُ  حسن للمال العام، يجب أنْ واالستعمال ال

من احترام شحين و شفافية اإلجراءات، ضّ المساواة في معاملة المرّ  للطلبات العمومية و
 (7) ".أحكام هذا المرسوم

فعلى المصلحة المتعاقدة البحث عن أنجع الطرق المتاحة و إيجاد أحسن السبل لضمان       

نجاعة مشاريعها من جهة و المحافظة على المال العام من جهة أخرى، و ال يتّم ذلك إالّ 

بتحّري الدقة و الموضوعية في اختيار المتعامل المتعاقد المناسب، و ذلك بدراسة كل 

العروض التي يتقدّم بها المتعهدون لتكوين  فكرة عن المتعهد األنسب للتنفيذ من حيث 

و البشرية التي يقترحها و الضمانات التي يقدّمها و األخذ بعين االعتبار  اإلمكانيات المادية

سيرته و خبرته في انجاز المشاريع من خالل شهادة التأهيل و معامالته السابقة سواء معها 

 أو مع مصالح أخرى لتقدير مدى جديته و احترامه للمقاييس و مدة انجاز الصفقات.

مل المتعاقد سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا مع المصلحة عملية اختيار المتعا          

قت قّ حت حفإذا نجّ  ،المتعاقدة أّهم وأعقد المراحل ألنّها المحدّد الرئيسي لمصير الصفقة

ال  ، فالمصلحة المتعاقدةلت الصفقةاألهداف المتّوخاة منها وإذا انحرفت عملية االختيار فشّ 
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فهي مقيّدة بمعايير وضوابط مدرجة في دفتر  عاقدتملك حرية في اختيار المتعامل المت

التحقّق من قدرات المتعامل معها التقنية، المالية و التجارية ألنّها  يتوجب عليهاو  الشروط

قدر على تنفيذها ولها الحق األ ملزمة قانونا بإسناد الصفقة إلى الشخص األكثر كفاءة و

واضحة حول الوضع المالي بالمطالبة بكل ما تراه ضروري حتى تتشكل صورة 

 دين. والمواصفات المرجعية للمتعهّ 

 

 

تدخل المشرع لتنظيم و ضبط عملية إبرام الصفقات العمومية لتحقيق األهداف المتوخاة       

من خالل تحديد إجراءات و أساليب االبرام بدقة ضمانا لنجاعة الطلبات العمومية 

 (8)لية إبرام الصفقات العمومية للرقابة.واإلستعمال الحسن للمال العام كما أخضع عم

و بالرغم من حرص المشرع على إيجاد نظام وقائي يهدف من خالله إلى المحافظة        

مخالفة األحكام تتمثل في  على المال العام وترشيد النفقات العمومية قد تحدث تجاوزات

المترشحين وشفافية  بحرية التّرشح و المساواة بينالتشريعية و التنظيمية المتعلقة 

 ، و التي قد تكون إّما عمدا أو نتيجة خطأ من طرف الموظف.اإلجراءات

إذا كانت المخالفة عمدية فنكون أمام جنحة منح االمتيازات غير المبّررة، ألّن المشرع       

أّكد على الطابع العمدي لجريمة المحاباة، و إذا كانت نتيجة خطأ تّرتب عليه منح االمتياز 

ير المبّرر كفعل غير عمدي ناتج عن خطأ في التسيير فتكون المخالفة غير عمدية لألحكام غ

التشريعية والتنظيمية كالخطأ في تطبيق النصوص و هي جريمة تسيير، وبذلك يخرج 

السلوك من دائرة جرائم الفساد إلى دائرة جرائم التسيير التي تقوم على أساس مخالفة 

 عل أن يجهلها.النصوص التي لم يكن للفا

و بالتالي وجب على المشرع إضافة إلى الوقاية إقرار المكافحة من خالل توسيع مجال       

تدخل القضاء، و هذا نظرا ألهمية الصفقات العمومية التي تستوجب تكريس قواعد و 

من خالل نصوص لمنع أي اخالل أو تجاوز لقواعد إبرام الصفقات العمومية، و هذا يظهر 

قابة القضاء اإلداري من جهة و من جهة أخرى اللجوء إلى تجريم األفعال الماسة تقرير ر

 بنزاهة وشفافية الصفقات العمومية بتدخل القضاء الجنائي لقمعها.

كل هذا من أجل بناء المعاملة في الصفقات العمومية على أسس النزاهة، الحياد         

لقانونية و التنظيمية، و ذلك من خالل تدخل والمساواة في إطار منافسة شفافة وفق األطر ا

القضاء اإلداري لرقابة التجاوزات المتعلقة بقواعد اإلبرام و تدخل القضاء الجنائي من خالل 

 المتابعة الجزائية و توقيع العقوبة طبقا لقانون الوقاية من الفساد و مكافحته.

ى إخراج الصفقة عن اإلطار فكل إخالل باألحكام التشريعية و التنظيمية يؤدي إل      

القانوني الذي يحكمها و يجعل منها صفقة مشبوهة، لذا فتعليل المصلحة المتعاقدة الختيارها 

ال يكون أمام الهيئات اإلدارية المختصة فحسب بل يتعداه إلى الجهات القضائية و هذا ما 

لمتعاقدة أن تعلّل من قانون الصفقات العمومية: "يجب على المصلحة ا 11نصت عليه المادة 

 (9)".أي سلطة مختصةاختيارها عند كل رقابة تمارسها 
                                                 

ق.ص.ع.ج، تنص على ما يلي:" تخضع الصفقات العمومية التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة قبل دخولها  919 م -8

 ذ و قبل تنفيذها و بعده.حيّز التنفي

 تمارس عمليات الرقابة التي تخضع لها الصفقات العمومية في شكل رقابة داخلية و رقابة خارجية و رقابة وصاية".
 .ق.ص.ع.ج 96م - 9



الضمانات التشريعية لممارسة حرية المنافسة في مجال الصفقات  د أنّ من المؤكّ ف 

وفي هذا ، العمومية تعتبر بال فعالية إذا لم توجد آليات قضائية تسهر على ضمان احترامها

مهما في إثراء هذه الضمانات عن طريق الرقابة يلعب القاضي اإلداري دورا  اإلطار

القضائية التي يمارسها حول مشروعية الصفقات العمومية ومدى التزام المصالح المتعاقدة 

رقابة قاضي اإللغاء على مشروعية القرارات ، من خالل رة قانونابقواعد المنافسة المقرّ 

 .المنفصلة عن الصفقة العمومية

الستعجالي كإجراء قضائي الهدف منه حماية قواعد العالنية و من خالل القضاء ا    

والمنافسة قبل إبرام الصفقات العمومية عن طريق السلطات الممنوحة للقاضي بقصد حماية 

مبادئ العالنية والشفافية و المساواة بين المتعاملين و التي تسمح للقاضي االستعجالي التدّخل 

ت لم تُحترم فيها اإلجراءات المسبقة المتعلقة بإجراءات قصد تأجيل إبرام الصفقات في الحاال

 االشهار و المنافسة.

تعتبر الصفقات العمومية من أبرز المجاالت التي يمّسها الفساد لتوفرها على أموال      

ضخمة ال سيّما أمام تخصيص مبالغ طائلة من االقتصاد الوطني لإلنعاش االقتصادي خاصة 

 شغال العمومية، الري و الطاقة.ما تعلق منها بقطاع األ

فالفساد اإلداري و المالي هو إستخدام المنصب العام لتحقيق مكاسب خاصة، أي سوء      

استخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح خاصة لذلك حاول المشرع الحد من هذه الظاهرة ومكافحة 

الصفقات العمومية و الفساد فأولى أهمية كبيرة لهذا المجال و يظهر ذلك من خالل قانون 

 قانون الوقاية من الفساد و مكافحته.

ففيما يخص قانون الصفقات العمومية عرف العديد من التعديالت مؤخرا ابتداًء من      

( 11)42-62إذ تّم تعديله بموجب المرسوم الرئاسي رقم  (10)241-61المرسوم الرئاسي رقم 

التعديالت تّمس بعض أحكامه ليتّم بعد  كانت هذه ،(12)14-64وبعده المرسوم الرئاسي رقم 

المتضّمن تنظيم الصفقات ( 13)232-62ذلك إلغاءه كلية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 العمومية و تفويضات المرفق العام.

يعتبر تجريم أفعال الفساد المالي من أّهم اآلليات الجزائية لمكافحة هذه اآلفة، والمشرع        

كات و األفعال الماسة بنزاهة الوظيفة العمومية في ظل قانون جّرم العديد من السلو

                                                 
، المتضّمن تنظيم 2161 أكتوبر 12الموافق لـ  6346شوال عام  22 المؤرخ في 199ـ 96مرسوم رئاسي رقم ال -10

 .22 ية، المعدّل والمتّمم، الجريدة الرسمية، العددالعموم الصفقات
، يُعدّل و يُتّمم المرسوم الرئاسي 2162يناير  62الموافق لـ  6344صفر  23لمؤرخ في ا 91/19مرسوم رئاسي رقم ال -11

 ، و المتضّمن قانون الصفقات العمومية،2161 أكتوبر 12الموافق لـ  6346شوال عام  22المؤرخ في  241ـ 61رقم 

 .م 2162يناير  21الموافق لـ  هـ 6344ربيع األّول عام  2، المؤّرخة في 13 العددالجريدة الرسمية المعدّل و المتّمم، 
، يُعدّل و يُتّمم المرسوم 2164يناير  64الموافق لـ  6343مؤرخ في أّول ربيع األّول عام  99/69مرسوم رئاسي رقم ال -12

 ، و المتضّمن تنظيم الصفقات2161 أكتوبر 12الموافق لـ  6346شوال عام  22المؤرخ في  241ـ 61الرئاسي رقم 

 .12العمومية، الجريدة الرسمية، العدد 
م، المتضّمن تنظيم  2162سبتمبر  61هـ الموافق لـ  6341ذي الحجة  2المؤرخ في  142-91لمرسوم الرئاسي رقم ا -13

 .21لرسمية العدد العمومية و تفويضات المرفق العام، الجريدة ا الصفقات



و التي كانت تحت عنوان "الجنايات و الجنح ّضد السالمة العمومية" ليتّم نقلها  (14)العقوبات

  (15).16-11رقم  إلى قانون مستقل و هو قانون الوقاية من الفساد و مكافحته

تصديق الجزائر  إالّ بعد 2111ساد قبل سنة التشريع الجزائري لم يستخدم مصطلح الف       

-13 بموجب المرسوم الرئاسي 2113على اتفاقية األمم المتحدّة لمكافحة الفساد سنة 

ثّم بموجب ( 17)12-61 ، و تّم تعديل قانون الوقاية من الفساد و مكافحته بموجب األمر(16)622

 (18).62-66 القانون

ة متعدّدة و مصاحبة لجميع مراحل إبرام الصفقة إّن صور الفساد في الصفقات العمومي    

العامة ابتداًء من اختيار طريقة ابرامها و مرورا بإجراءاتها و شكلياتها انتهاًء باختيار 

المتعامل المتعاقد لتنفيذ الصفقة العمومية، ولكن تعتبر مرحة االبرام أكثر المراحل عرضة 

ألنّه و بغرض منح أحدهم الصفقة  ،(19)هدينللفساد ذلك ألنّها تشهد تنافس كبير بين المتع

األحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة العمومية يتّم خرق المبادئ و 

  بين المترشحين و شفافية اإلجراءات.

وبالتالي ال يتّم منح الصفقة العمومية للمتعّهد األكثر كفاءة و األقدر على تنفيذها وذلك        

منحها لمتعّهد آخر ال تتّوفر فيه هذه المواصفات نتيجة لتقديم المصلحة الخاصة على ب

، وهذا ما "اإلمتيازات غير المبّررة في الصفقات العمومية"المصلحة العامة تحت عنوان 

 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته كما يلي: 21نصت عليه المادة 

دج إلى  211.111( سنوات و بغرامة من 61ر )( إلى عش2"يعاقب بالحبس من سنتين )

 دج: 6.111.111

/ كل موظف عمومي يمنح عمدا للغير إمتيازا غير مبّرر عند إبرام أو تأشير عقد أو اتفاقية 6

أو صفقة أو ملحق مخالفة لألحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة 

 (20)بين المترشحين وشفافية اإلجراءات.

/ كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص أو بصفة عامة كل شخص 2

طبيعي أو معنوي يقوم، ولو بصفة عرضية بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو الجماعات 

المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات العمومية 

ات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري و يستفيد من سلطة أو االقتصادية و المؤسس

                                                 

المتعلق بالوقاية من الفساد  16-11، جريمة الرشوة السلبية للموظف العام في ظل قانون موسى قروف /عادل مستاري -14 

 .611، ص 2و مكافحته، مجلة االجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد 

، يتعلّق بالوقاية من الفساد و مكافحته 2111ير فبرا 21الموافق  6322محرم  26لمؤرخ في ا 69-69لقانون رقم ا -15

 .63 المعدّل و المتّمم، الجريدة الرسمية العدد
يتضّمن التصديق، بتحفظ،  2113أبريل  62الموافق لـ  6322صفر  22المؤرخ في  ،911-64 المرسوم الرئاسي رقم -16

، 2114أكتوبر  46العامة لألمم المتحدّة بنيويورك يوم  على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية

 .2113أبريل  22الموافق لـ  6322ربيع األول  2الصادرة بتاريخ  21ج.ر العدد 
المؤرخ في  16-11، يتّمم القانون رقم 2161غشت  21الموافق لـ  6346رمضان  61مؤرخ في  61-96األمر رقم  -17

 .21ق بالوقاية من الفساد و مكافحته، الجريدة الرسمية العدد و المتعلّ  2111ر فبراي 21الموافق لـ  6322محّرم  26
المؤرخ في  16-11، يُعدّل ويُتّمم القانون رقم 2166غشت  2 الموافق لـ 6342رمضان  12مؤرخ في  91-99قانون ال -18

 .33كافحته، الجريدة الرسمية العدد و المتعلّق بالوقاية من الفساد و م 2111فبراير  21الموافق لـ  6322محّرم عام  26
، ص 2164، اآلليات القانونية لمكافحة الفساد اإلداري في الجزائر، رسالة دكتوراه، جامعة بسكرة، حاحة عبد العالي -19

2. 
 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته. 91-99 من القانون 19 م -20



تأثير أعوان الهيئات المذكورة من أجل الزيادة في األسعار التي يطبقونها عادة أو من أجل 

 (21) التعديل لصالحهم في نوعية المواد أو الخدمات أو آجال التسليم أو التموين"

مخالفة لألحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بحرية االمتيازات غير المبّررة تتّم        

الترشح، المساواة بين المترشحين و شفافية اإلجراءات، لذلك فإّن دراسة نص التجريم أّكد 

مدى ارتباطه بقانون الصفقات العمومية فهو ليس من النصوص التجريمية القائمة بذاتها بل 

مبادئ الشراء العمومي، فمن خالل استقراء  يحيل على نصوص تشريعية وتنظيمية ال سيّما

المادة في فقرتها األولى و التي تجّرم سلوك الموظف العمومي )عند إبرام أو تأشير عقد أو 

اتفاقية أو صفقة أو ملحق( فهي مصطلحات غير جزائية و البد من الرجوع إلى قانون 

 قانونية المتعلقة بها. الصفقات العمومية لمعرفة و فهم هذه العمليات و اإلجراءات ال

شّكالن جريمتين متقابلتين: ياالمتيازات غير المبّررة مفهومها مزدوج فلها وجهان          

جنحة منح االمتيازات غير فمن جهة الموظف الذي يمنح اإلمتيازات غير المبّررة مرتكبا "

ت غير المبّررة "، و من جهة أخرى المتعامل االقتصادي الذي يحصل على االمتيازاالمبّررة

  ."جنحة استغالل نفوذ األعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبّررةمرتكبا بذلك "

تجمع بين كل من الموظف و كذا المتعامل االقتصادي، و يعّرف الموظف  21فالمادة        

أو أحد  بأنّه كل شخص يعهد إليه على وجه قانوني بأداء عمل دائم في مرفق عام تديره الدولة

و من أهم واجبات الوظيفة العمومية أن يلتزم  (22)األشخاص المعنوية العامة إدارة مباشرة،

الموظف بتقديم كل خدمة ضمن اإلطار الذي يحدّده النظام والقانون بالمحافظة على الوظيفة 

فالموظف عليه أن  (23)بكل أمانة واخالص وتفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة،

م بالمحافظة على أموال الدولة، كتمان المعلومات والوثائق التي يطلّع عليها بحكم وظيفته يلتز

 (24)و االمتناع عن استغالل الوظيفة لتحقيق منفعة أو ربح شخصي له أو لغيره.

المتعامل االقتصادي يتّصل باإلدارة بمناسبة صفقة عمومية، فيكون متعّهدا قبل أّما      

عده ولكل مرحلة أحكامها والتي يتّم خرقها من طرف العون العمومي لمنح اإلبرام ومتعاقدا ب

االمتيازات غير مبّررة لهذا المتعامل االقتصادي، فاالمتيازات غير المبّررة هي الممنوحة 

 مخالفة للنصوص القانونية المنّظمة للصفقات العمومية.
ّرر و الذي يمنح له من طرف المتعامل االقتصادي هو من يتحّصل على امتياز غير مب      

العون العمومي، فيأخذ المتعامل االقتصادي صفة الجاني في جريمة استغالل نفوذ األعوان 

العموميين للحصول على امتيازات غير مبّررة، و الموظف العمومي يكون الجاني في 

 جريمة منح االمتيازات غير المبّررة.

االقتصادي بمناسبة  المتعاملر ليحصل عليه برّ العمومي يمنح امتيازا غير م موظفال       

م فهي نفسها التي تجرّ  ق معها من حيث الوقائعصفقة عمومية بمختلف مراحلها فهي تتطابّ 

المستفيد من وتمثّل الطرف المتحّصل والمستفيد من االمتياز غير المبّرر، ف جريمة المحاباة

وهذا ما الذي منح االمتياز، الموظف االقتصادي وليس  المتعاملر هو االمتياز غير المبرّ 

                                                 
 ن الفساد ومكافحته المعدّل و المتّمم.المتعلق بالوقاية م 69-69رقم  من القانون 19 م -21
الموسوعة الجنائية الحديثة )قانون جرائم التزييف و التزوير و الرشوة و إختالس المال العام من  أحمد أبو الروس، -22

 .226، ص 6222الوجهة القانونية والفنية(، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، 
 .64عام، دار الكتاب القانوني، اإلسكندرية، )ب.ذ.س.ن(، ص ، أخالقيات الموظف المحمد الصيرفى -23
، جرائم الموظفين )دراسة ميدانية في علم االجتماع الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، جعفر عبد األمير الياسين -24

 .21، ص 2163الطبعة األولى، بيروت لبنان، 



مثل  ز جريمة المحاباة على باقي جرائم الفساد التي يكون فيها المستفيد هو الموظفميّ يُ 

 ، وإن كان في الواقع يستحيل عدم حصوله على فائدة مقابل ذلك.الرشوةجريمة 

اإلجراء اإلمتياز غير المبّرر الذي يحّصل عليه المتعامل االقتصادي يختلف باختالف 

الذّي تكون عليه الصفقة العمومية و يحقّق غاية باختالف المرحلة التي تكون عليها، فقبل 

اإلبرام يكون الغرض منه نيل هذه الصفقة و عند إبرام الصفقة العمومية يتحدّد المتعاقد مع 

بناء على  اإلدارة ويتحّول إلى ملتزم بتنفيذها وما التزامات مرحلة التنفيذ إالّ تعّهد المرّشح

معايير االختيار، و من التزامات المتعاقد هو تنفيذ جميع التزاماته المقّررة في العقد و ما 

يصاحبه من وثائق السيّما دفتر الشروط، وإتّباع توجيهات وأوامر اإلدارة، ويلتزم بمبدأ 

 حسن النية في التنفيذ واحترام األثمان والمدّد المحدّدة للوفاء بالتزاماته.

أنّنا بصدّد امتيازات غير مبّررة فإّن تعّهد المّرشح كان مجّرد شكليات لنيل  وبما

الصفقة و عند مرحلة التنفيذ يتّم تعديل االلتزامات بالزيادة في األسعار، التعديل في نوعية 

المواد و الخدمات و كذا آجال التسليم أو التموين، و التي كانت معايير اختيار بالنسبة لباقي 

 دين و ذلك بموجب مالحق غير مشروعة.المتعهّ 

إّن بيّان الجرائم و العقوبات عمل المشرع وحده، أّما القاضي ال يملك إالّ تطبيق النص 

فعمل القاضي يتطلّب بالضرورة ( 25) والتقيّد بكافة الشروط ليحدّد الجريمة و يوقّع العقاب،

يحدّد أركانها لذلك ال بدّ من البحث عمال تشريعيا سابقا له يحدّد األفعال التي تشّكل جرائم و 

م السلوك و ال جريمة بدون ركن مادي ألنّه المظهر الخارجي  ّ عن النص القانوني الذي يُجر 

 لها و به يتحقّق االعتداء على مصلحة محميّة قانونا.

من  6فقرة  21ركنها الشرعي هو نص المادة  جريمة منح االمتيازات غير المبّررة

و تقع بمخالفة النصوص التشريعية و التنظيمية المكّرسة ن الفساد و مكافحته قانون الوقاية م

لحرية الترشح، المساواة بين المترشحين و شفافية اإلجراءات وهي مبادئ الشراء العمومي 

المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية، و هذه فقرة من المادة وّسعت من صور 

 ل الصفقة العمومية.االمتياز غير المبّرر لكل مراح

جريمة استغالل نفوذ األعوان العموميين للحصول على امتيازات غير أّما فيما يخص 

 تنطبق على التي باستقرائها نجدها و 2فقرة  21فإّن ركنها الشرعي هو نص المادة  مبّررة

 التي تظهر من خالل و ،مرحلة التنفيذ و هي مرحلة واحدة من مراحل الصفقة العمومية

الزيادة في األسعار، تعديل نوعية المواد و  المتمثلة في ةرغير المبرّ  اتاالمتياز صور

 .الخدمات أو آجال التسليم أو التموين

أّما و لكن الصفقة العمومية تّمر بعدة إجراءات و مراحل و تنفيذها هو آخر مرحلة، 

ا طبيعيا أو معنويا أّهم وأعقد المراحل هي عملية اختيار المتعامل المتعاقد سواء كان شخص

                                                 
م العام، الجزء األول"الجريمة"(، الطبعة الخامسة، ديوان ، شرح قانون العقوبات الجزائري )القسعبد الله سليمان -25

 .23، 24، ص ص2113الجزائر،  -المطبوعات الجامعية، بن عكنون



مع المصلحة المتعاقدة ألنّها المحدّد الرئيسي لمدى نجاعة الطلبات العمومية فإذّا نّجحت 

 (26)حقّقت األهداف المتّوخاة منها، وإذا انحرفت عملية االختيار فّشلت الصفقة.

قد يحصل المتعامل االقتصادي على امتيازات غير مبّررة قبل اإلبرام تمّكنه من نيل ف

لصفقة العمومية كحصوله على معلومات امتيازية عن عروض باقي المتعّهدين، من خاللها ا

يطرح عرض أفضل على ضوء علمه بباقي العروض ليصبح هو العرض المختار للقيام 

بعملية إبرام الصفقة العمومية، أو قد يستفيد من دفتر شروط تميّيزي يناسب مؤسسة 

المبّررة لمرحلة قبل اإلبرام تتعدّد باعتبار أنّها تقع على فصّور االمتيازات غير ( 27)محدّدة،

جميع إجراءات هذه المرحلة و التي تشمل اإلعالن عن الصفقة و تلقي العروض، فتح 

األظرفة و كذا مرحلة تقييم العروض وإرساء الصفقة العمومية، و هذه المرحلة هي المهّمة 

 ألنها المحدّد لمصير الصفقة.

جاءت محدّدة بصور االمتيازات غير المبّررة  69/69من القانون  19/1و لكن المادة 

لمرحلة تنفيذ الصفقة وليست عامة لتشمل مرحلة قبل اإلبرام، بالرغم من أهمية هذه المرحلة 

وتنّوع صور االمتياز غير المبّرر فيها، إضافة إلى أنّها تّمس مبادئ الشفافية و الوصول 

من البحث على النص القانوني الذي نطبّقه لتجريم سلوك  للطلبات العمومية، لذلك البدّ 

المتعامل االقتصادي المتحّصل على امتياز غير مبّرر خالل هذه المرحلة والذي يكون 

 الغرض منه هو نيل الصفقة العمومية.

من خالل استقراء الفقرة األولى من المادة الخاصة بجنحة منح االمتيازات غير 

ب العون العمومي على سلوكه بمنح امتياز غير مبّرر مخالف لألحكام المبّررة، والتّي تعاق

التشريعية و التنظيمية المتعلقة بحرية التّرشح والمساواة بين المتّرشحين و شفافية 

اإلجراءات، نجدّها عند إبرام أو تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق فتشمل كّل مراحل 

 الصفقة العمومية. 

من قانون العقوبات الفرنسي والتي تُجّرم  94 -491لتي تقابلها المادة و هي المادة ا

مع عدم النص إطالقا على مادة  (28) ،بدورها سلوك العون العمومي بمنحه المتياز غير مبّرر

 خاصة تُجّرم سلوك المتعامل االقتصادي بحصوله على امتياز غير مبّرر.

مومية تبرم بين المصلحة المتعاقدة من خالل أّن الصفقات الع تظهر أهمية الدراسة

والمتعامل اإلقتصادي طبقا لألحكام الموّضحة في قانون الصفقات العمومية، و المساس 

بالمبادئ يشّكل امتيازات غير مبّررة بوجهيها المشّكالن لجنحتين، و كال الجريمتين 

 ،األحكام مرتبطتين بإجراءات و مراحل الصفقة و ال يمكن فهمها دون الرجوع إلى هذه

                                                 
الملتقى الدولي حول الوقاية من الفساد ومكافحته ، اختيار المتعامل المتعاقد في الصفقات العمومية، بوصوار عبد النبي -26

  .02 ص ،2164اليابس سيدي بلعباس،  في الصفقات العمومية، جامعة جياللي
27 -Florian Linditch, délit d’actroit d’avantage injustifié, contrats et marchés publics, volume 

1, juris classeur, paris, 2009, p08. 
28 -Article 432-14 du nouveau code pénal, version consolidée du code au 23/12/2012 pour 

remplacer le code pénal fixé par la loi n 92-686 du 22 juillet 1992  Il est entré en vigueur le 

6er mars 1994, édition 30/12/2012.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_p%C3%A9nal_de_1810


فاالمتيازات غبر المبّررة هي الممنوحة مخالفة للنصوص القانونية المنظمة للصفقات 

العمومية، و بالتالي ال يمكنّنا التكلم عن خرق القواعد ما لم نتطرق إلى دراسة االجراءات و 

 القواعد التي حرص المشرع على تطبيقها لتحقيق نجاعة الطلبات العمومية.

الدراسة إلى تسليط الضوء على االستراتيجية المتبعة لمواجهة  و عليه تهدف هذه

االمتيازات غير المبّررة في ضوء النصوص القانونية المنظمة للصفقات العمومية ال سيّما 

في المرحلة الهامة الحاسمة في مسار الصفقات العمومية و هي مرحلة االبرام، و تحديد مدى 

 .كفاية هذه اآلليات لمواجهة الظاهرة

و كذلك من خالل التأكيد على جريمة إستغالل نفوذ األعوان العموميين للحصول على 

امتيازات غير مبّررة و إشكالية ركنها الشرعي، و صفة الجاني و هو المتعامل االقتصادي 

متعهدا كان أو متعاقدا، شخصا طبيعيا أو معنويا باعتباره الطرف المستفيد من االمتياز غير 

 المبّرر.

 

  :الدراسة شكاليةإ -

كيف حاول المشرع الجزائري تنظيم و ضبط عملية إبرام الصفقات العمومية منعا لتولّد      

ر المبّررة يامتيازات غير مبّررة، بمنحها و كذا الحصول عليها؟ و كيف كافح االمتيازات غ

 الناتجة عن خرق األحكام التشريعية و التنظيمية؟.

 ر أساسا حول:جموعة من التساؤالت الفرعية تتمحوّ هذه اإلشكالية تنبثق عنها م

ما هي المبادئ األساسية التي تحكم عملية إبرام الصفقات العمومية في مختلف  -

 إجراءاتها؟

ماهي صور االمتيازات غير المبّررة الناتجة عن خرق األحكام التشريعية والتنظيمية  -

 عبر مختلف مراحل الصفقة العمومية؟

 إلداري في حماية مبادئ الصفقات العمومية؟ما هو دور القضاء ا -

 كيف تتجّسد خصوصية تجريم االمتيازات غير المبّررة؟ -

 

بغرض توضيح الموضوع ارتأينا اتّباع المنهج التحليلي، من خالل  منهج الدراسة:

دراسة تحليلية لتنظيم الصفقات العمومية و كذا قانون الوقاية من الفساد و مكافحته، وتفسير 

لنصوص القانونية و الربط بينها، و ذلك لتبيان مدى تمّكن أو اخفاق المشرع في مضمون ا

 وضع آليات كفيلة لمواجهة االمتيازات غير المبّررة.

مع اللجوء أحيانا إلى المنهج التاريخي السيّما فيما يخص تجريم االمتيازات غير 

قانون الوقاية من الفساد المبّررة للصفقات العمومية، باالنتقال من قانون العقوبات إلى 

 ومكافحته. 

و هي دراسة مقارنة بين القانون الجزائري و القانون الفرنسي ال سيّما فيما يخص 

 جريمتي االمتيازات غير المبّررة و باألخص الركن الشرعي للتجريم.

 لإلجابة على هذه التساؤالت قّسمنا الدراسة إلى بابين:



 .ات غير المبّررة و تجريم منحها و الحصول عليهالحظر االمتيازالباب األول  خّصصنا

من خالل التعّرض لمسألة تدخل المشرع لتنظيم و ضبط عملية إبرام الصفقات  وذلك 

 العمومية لتحقيق األهداف المتوخاة )الفصل األول( ، 

 و كذا إلى تجريم االمتيازات غير المبّررة )الفصل الثاني(.

 االمتيازات غير المبّررة في الصفقات العمومية. قمعتّم تخصيصه لأّما الباب الثاني 

تدخل القضاء اإلداري لرقابة التجاوزات المتعلقة بقواعد إبرام الصفقات العمومية خالل  من

 )الفصل األول(،

تدخل القضاء الجنائي و تقرير العقوبات لجريمتي االمتيازات غير المبّررة و من خالل 

 )الفصل الثاني(.

 

 

 

 

 

 ولالباب األ

 حظر االمتيازات غير المبّررة و تجريم منحها و الحصول عليها. 
 

 االستراتيجية فهي (29)أداة من أدوات تنمية االقتصاد الوطني، تعّد الصفقات العمومية      

، تسيير بإنجازقة العمليات المالية المتعلّ  إلنجازالعامة التي وضعها المشرع في أيدي السلطة 

خ األموال العمومية من د على ضّ امة، إذ أّن االقتصاد الجزائري يعتمّ و تجهيز المرافق الع

د الوسيلة األمثل الستغالل وتسيير أجل تنشيط العجلة االقتصادية فنظام الصفقات العمومية يُعّ 

 األموال العامة. 

للصفقات العمومية أهمية بالغة فهي مرتبطة بالمصلحة العامة من جهة و من جهة       

خزينة العمومية لذلك حدّد المشرع إجراءاتها بدقة ضمانا لنجاعة الطلبات العمومية أخرى بال

و االستعمال الحسن للمال العام، و هناك ارتباط بين الصفقات العمومية و المجال االقتصادي 

 (30)و المحدّدة أساسا باإلنفاق العام.

دات مالية ضخمة بحكم تعدّد لصفقات العمومية ّصلة بالخزينة العامة فتكلّفها اعتمال      

إضافة لخضوعها لطرق  ،وبحكم تنّوع الصفقات العمومية من جهة أخرى الهيئات من جهة

 إبرام خاصة.

نجاعة الطلبات  لضمان»على: من قانون الصفقات العمومية  61 حيث تنص المادة      

لعمومية مبادئ راعى في الصفقات اتُ  العمومية واالستعمال الحسن للمال العام، يجب أنْ 

شحين و شفافية اإلجراءات، حرية الوصول للطلبات العمومية و المساواة في معاملة المرّ 

                                                 

ني للصفقات العمومية في الجزائر: نظام الرقابة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في إصالح النظام القانو ،طالش خليدة -29 

 .66، ص 2164-2162، 6إطار مدرسة الدكتوراه فرع الدولة و المؤسسات العمومية، جامعة الجزائر 

ستير فرع قانون النظام القانوني للملحق في الصفقات العمومية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماج ،شقطمي سهام -30 

 .2، ص 2166-2161عام، جامعة باجي مختار عنابة، 



و هذه المادة تتطابق حرفيا مع المادة األولى من قانون ( 31)،من احترام أحكام هذا المرسوم"ضّ 

لقواعد الصفقات العمومية الفرنسي في الفصل الثاني منه و المتعلق بالمبادئ األساسية وا

 (32)الشاملة لقانون الصفقات العمومية.
المتعلقة بحرية  (33)االمتيازات غير المبّررة تتّم مخالفة لألحكام التشريعية و التنظيمية       

الترشح، المساواة بين المترشحين و شفافية اإلجراءات، لذلك فإّن دراسة نص التجريم أّكد 

ليس من النصوص التجريمية القائمة بذاتها بل  مدى ارتباطه بقانون الصفقات العمومية فهو

يحيل على نصوص تشريعية وتنظيمية ال سيّما مبادئ الشراء العمومي، فمن خالل استقراء 

المادة في فقرتها األولى و التي تجّرم سلوك الموظف العمومي )عند إبرام أو تأشير عقد أو 

البد من الرجوع إلى قانون اتفاقية أو صفقة أو ملحق( فهي مصطلحات غير جزائية و 

 الصفقات العمومية لمعرفة هذه العمليات و اإلجراءات القانونية المتعلقة بها. 

تدخل المشرع لتنظيم و ضبط عملية إبرام الصفقات العمومية لتحقيق األهداف المتوخاة       

طلبات ( من خالل تحديد إجراءات و أساليب االبرام بدقة ضمانا لنجاعة الاألول الفصل)

بإخضاع عملية إبرام  العمومية واإلستعمال الحسن للمال العام هذا من جهة و من جهة أخرى

 الصفقات العمومية للرقابة.

كما عمد المشرع من خالل قانون الوقاية من الفساد و مكافحته إلى تجريم االمتيازات غير 

من طرف الموظف  منه سواء ما تعلق بمنحها 21( في المادة الفصل الثانيالمبّررة )

 العمومي أو الحصول عليها من طرف المتعامل االقتصادي.

 

 الفصل األول

تدخل المشرع لتنظيم و ضبط عملية إبرام الصفقات العمومية لتحقيق  
 األهداف المتوخاة.

حصر المشرع األحكام التشريعية و التنظيمية التي تشّكل مخالفتها أساسا لتجريم        

 لمترشحين و كذا شفافية اإلجراءاتالمتعلقة بحرية الترشح و المساواة بين االمحاباة في تلك 

فإعمال المنافسة في  ،و هذا تكريس للحماية الجنائية لمبادئ المنافسة في الصفقات العمومية

مجال الصفقات العمومية يعّد من الشروط األساسية التي يتوقف عليها نجاح الطلبات 

 د العروض وتنوع الخيارات مّما يسمح باستخدام الموارد بنجاعة.العمومية بما تثيره من تعدّ 

الصفقات العمومية عناية خاصة  و هذا ما جعل المشرع يولي موضوع حماية المنافسة       

من خالل قانون المنافسة، قانون الصفقات العمومية و أيضا قانون الوقاية من الفساد و 

ب تأسيس اإلجراءات المعمول بها في مجال منه على وجو 2مكافحته إذ نصت المادة 

                                                 
 ق.ص.ع.ج. 61 م -31

 .223، المرجع السابق، ص معمرمالتي  -32 

ظاهرة الفساد اإلداري و المالي في مجال الصفقات العمومية في القانون الجزائري، مذكرة لنيل  ،بن بشير وسيلة -33 

 .66، ص 21/61/2164اإلدارية ، جامعة مولود معمري تيزي وزو،  شهادة الماجستير فرع قانون اإلجراءات



الصفقات العمومية على قواعد الشفافية، النزاهة و المنافسة الشريفة و عدم احترمها يشّكل 

 عمل إجرامي.

و نجد أّن قانون الصفقات العمومية نّص على مجموعة من اإلجراءات و التدابير         

تي قد تطرأ على الصفقة العمومية، أقّرها قانون الكفيلة بمواجهة الممارسات غير القانونية ال

الصفقات العمومية بغرض توخي أقصى قدر من الشفافية في مجال منح الصفقات العمومية 

  (34)و تمنح الصفقة لمن يستحقها.

 المبحث األول: تحديد إجراءات و أساليب االبرام بدقة.
 االستراتيجية فهي (35)تصاد الوطني،أداة من أدوات تنمية االق تعّد الصفقات العمومية      

، تسيير بإنجازقة العمليات المالية المتعلّ  إلنجازالعامة التي وضعها المشرع في أيدي السلطة 

و نظرا ألهمية الصفقة العمومية و ارتباطها الوثيق بالمنافسة حدّد  و تجهيز المرافق العامة،

ا أمام المتنافسين لتقديم عروضهم و المشرع الجزائري إجراءات االبرام بفتح المجال واسع

تمكينهم من اإلطالع على كل المعلومات المتعلقة بالصفقة المراد ابرامها مراعيا المبادئ 

 األساسية.

 المطلب األول: المعايير المكّونة لعقد الصفقة العمومية.

ة وتحقيقا تبرم اإلدارة العقود اإلدارية لخدمة و إدارة المرفق العام تلبية للحاجات العام

في مفهوم عقود مكتوبة عن  بأنّها عبارةالصفقات العمومية تعّرف للمصلحة العامة، و 

وفق الشروط المنصوص عليها في بمقابل مع متعاملين اقتصاديين بّرم تُ التشريع المعمول به، 

اللوازم والخدمات  األشغال و لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال مرسوم،هذا ال

 (36) اسات.والدر

من قانون الصفقات العمومية المتعامل المتعاقد على أنّه قد يكون  42حدّدت المادة           

شخص أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين يلتزمون بمقتضى الصفقة إّما فرادى و إّما في 

فمفهوم ( 37)من نفس القانون، 26إطار تجمع مؤقت لمؤسسات كما هو محدّد في المادة 

امل المتعاقد لم يشهد تغيّر نتيجة التعديالت التي مّست قانون الصفقات العمومية ويشمل المتع

 (38)كذلك المؤسسات األجنبية.

فالصفقة العمومية هي توافق اإلرادة بين المتعامل العمومي و المتعامل االقتصادي و        

من أجل إنجاز مستشفى أثرها القانوني هو المصلحة العامة، فتعاقد هيئة عمومية مع مقاول 

                                                 

الفساد في مجال الصفقات العمومية و آليات مكافحته على ضوء قانوني الفساد و الصفقات  نادية عبد الرحيم، -34 

 .621ص  2العمومية، مجلة االجتهاد للدراسات القانونية و االقتصادية، المركز الجامعي لتامنغست، العدد 

 .223، المرجع السابق، ص معمرمالتي  -35 

 ق.ص.ع.ج. 1 م - 36
 ق.ص.ع.ج. 92 م - 37
المؤسسات األجنبية و تنظيم الصفقات العمومية في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر  ،صالح زمال - 38

 و.، ص 2166-2162، 6



أو مدرسة مثال فالهدف هو إحداث منفعة عامة، و بالتالي الصفقة العمومية عقد متعدي األثر 

 (39) ألنّها أصبحت إلتزام اتّجاه العامة.

تخضع العقود اإلدارية في إبرامها وجوبا لتنظيم الصفقات العمومية متى توفرت مجموعة   

المعيار العضوي، المعيار الموضوعي، المعيار المالي و  من المعايير، و المتمثلة أساسا في

 (40) المعيار الشكلي.

 الفرع األول: المعيار العضوي.

من قانون الصفقات العمومية، تتمثّل في المصلحة المتعاقدة كشخص  1حدّدته المادة         

ل نفقات عام فال تطبّق أحكام قانون الصفقات العمومية إالّ على الصفقات العمومية مح

كمايلي: الدولة، الجماعات اإلقليمية، المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري، المؤسسات 

العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري عندما تكلّف بإنجاز عملية ممّولة كليا 

    (41)أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة أو الجماعات اإلقليمية.

 الثاني: المعيار المالي. الفرع

أّكد المشرع على أهمية السعر في تحديد مفهوم الصفقة العمومية من خالل تحديد حد        

، فالمعيار المالي معناه االعتمادات المالية فحتى نكون أمام صفقة (42)أدنى يمثّل قيمتها

مالي معيّن قانونا، من قانون الصفقات العمومية ال بدّ من سقف  64عمومية طبقا لنص المادة 

مليون أّما بالنسبة لصفقات الخدمات  62فبالنسبة لصفقات األشغال و اللوازم يجب تفوق مبلغ 

 (43) ماليين، ودون هذه المبالغ ال يوجب إبرام صفقة. 1والدراسات يجب أن تفوق 

 

 الثالث: المعيار الموضوعي. الفرع
ا موضوعيا أي موضوع الصفقة هي إّما حدّد المشرع أربعة أنواع للعقود تمثّل لنا معيار

أشغال، توريدات، خدمات أو دراسات، أضفى عليها طابع الصفقة العمومية إذا توفرت باقي 

 المعايير:

 قد األشغال العامة.ول: عالبند األ

                                                 

في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع نقود ومالية ،  إبرام الصفقات العمومية و نظام مراقبتها ،كاملي مختار -39 
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هو عقد مقاولة بين شخص من أشخاص القانون العام وفرد أو شركة، بمقتضاه يتعّهد       

ل من أعمال البناء، الترميم أو الصيانة في عقد لحساب هذا الشخص المقاول بالقيام بعم

المعنوي العام تحقيقا للمصلحة العامة مقابل ثمن يحدّد في العقد، فهو يتعلّق بعقار )بطبيعته أو 

من ناحية ويتّم لحساب شخص عام من ناحية أخرى والقصد منه النفع العام،  بالتخصيص(

قار أو تعديله فهذا ليس شرطا، فقد يكون الغرض أعمال وإْن كان الغالب هو بناء الع

موضوعه يتعلّق ببناء، تعديل، ترميم، تهيئة أو هدم، أيضا كّل األشغال التمهيدية ( 44)الصيانة،

 كالحفر والتسوية، وكذا التكميلية من طالء و تزيين.

 عقد التوريد. ثاني:البند ال

العام و فرد أو شركة يتعّهد بمقتضاه هو "اتفاق بين شخص معنوي من أشخاص القانون  

الفرد أو الشركة بتوريد منقوالت معينة لشخص معنوي الزمة لمرفق عام مقابل ثمن معين"، 

 كّل مجاالته تتعلق بمنقوالت بكافة أصنافها تزيد في حجم الذمة المالية لصاحب المشروع.

(45) 

 : عقد الخدمات. ثالثالبند ال

عاقدة وشخص آخر )طبيعي أو معنوي( بقصد توفير خدمة معينة هو "اتفاق بين اإلدارة المت

 (46)لإلدارة المتعاقدة تتعلّق بتسيير المرفق نظير مقابل مالي".

يتناول أساسا أداء خدمات عادية أو فكرية، تتميّز عن صفقتي األشغال والتموين بأنّها 

ية التجهيزات القائمة التّي ال تزيد في الذمة المالية للمصلحة المتعاقدة، ولّكنها ترفع مردود

تكون محال لها فتُطيل من عمر التجهيزات و المنشآت، وبذلك تبقي الذمة الماليـة للمصلحة 

 (47)دون نقصان لقيمتها الفعلية.

 عقد انجاز الدراسات. رابع:البند ال

"اتفاق بين اإلدارة المتعاقدة و شخص آخر )طبيعي أو معنوي( يلزم بمقتضاه هذا األخير  

 (48)إنجاز دراسات محدّدة في العقد لقاء مقابل تلزم اإلدارة بدفعه تحقيقا للمصلحة العامة"ب

عّرفت الصفقات  ق.ص.ع.ج : فالمادة األولى فقرة أولى منفيما يخص القانون الفرنسي

العمومية على أنّها عقود بمقابل تبّرم بين المصلحة المتعاقدة واألعوان االقتصادية عامة أو 

 لبية احتياجاها في مادة األشغال، التوريد والخدمات.خاصة، لت

 الفرع الرابع: المعيار الشكلي.
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من قانون الصفقات العمومية عرفت الصفقات العمومية و  2أي أنّها مكتوبة، فالمادة        

جمعت بين المعايير السالف ذكرها بأنّها عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به تبرم 

 (4) متعاملين اقتصاديين لتلبية حاجات األشغال، اللوازم، الخدمات والدراسات، بمقابل مع

     (3)والمتعامل اإلقتصادي هو إّما شخص أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين. 

للصفقات العمومية أهمية بالغة فهي مرتبطة بالمصلحة العامة من جهة و من جهة       

د المشرع إجراءاتها بدقة ضمانا لنجاعة الطلبات العمومية أخرى بالخزينة العمومية لذلك حدّ 

 و االستعمال الحسن للمال العام. 

 المطلب الثاني: كيفيات إبرام الصفقات العمومية.
مكافحة الفساد تقتضي تبني سياسة متكاملة و المصلحة المتعاقدة ملزمة بإبرام صفقاتها         

سبقا، و ذلك من خالل إعتبار إجراء طلب وفق كيفيات و طرق رسمها لها القانون م

 42و هذا ما نصت عليه المادة  ،العروض القاعدة العامة وجعل التراضي أسلوب استثنائيا

من قانون الصفقات العمومية "تبرم الصفقات العمومية وفقا إلجراء طلب العروض الذي 

 (49) يشّكل القاعدة العامة أو وفق إجراء التراضي."

 عتبار طلب العروض أساس إبرام الصفقات العمومية.الفرع األول: ا
كان هذا االجراء يسّمى "المناقصة" و  241-61قبل إلغاء أحكام المرسوم الرئاسي رقم      

يكتسي هذا االجراء قواعد تهدف لتحقيق منافسة بين عدة مترشحين على أساس إرساء 

لفنية في الصفقة، و بذلك يعتبر طلب الصفقة آليا لمن يقدّم أقل األسعار دون إهمال الجوانب ا

العروض من أهم آليات الوقاية من الفساد من خالل القواعد و اإلجراءات الخاصة التي 

 تهدف إلى تحقيق المنافسة.

طلب العروض هو إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين      

أحسن عرض من حيث المزايا  مع تخصيص الصفقة دون مفاوضات للمتعّهد الذي يقدّم

 إلى معايير اختيار موضوعية تعّد قبل إطالق االجراء. االقتصادية استنادً 

و يعلن عن عدم جدوى إجراء طلب العروض عندما ال يتّم استالم أي عرض أو عندما ال     

يتّم اإلعالن بعد تقييم العروض عن مطابقة أي عرض لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر 

 (50) أو عندما ال يمكن ضمان تمويل الحاجات.الشروط، 

يمكن أن يكون طلب العروض وطنيا و/أو دوليا و يتّم حسب أحد األشكال اآلتية: طلب 

العروض المفتوح، طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا، طلب العروض المحدود 

 أو المسابقة.

وح مع اشتراط قدرات البند األول: طلب العروض المفتوح و طلب العروض المفت

 دنيا.
( 51) طلب العروض المفتوح هو إجراء يمكن من خالله أي مترشح مؤهل أن يقدّم تعهدا،    

العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا هو إجراء يسمح فيه لكل المرشحين الذين  طلب أّما
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مسبقا قبل إطالق تتوفّر فيهم بعض الشروط الدنيا المؤهلة التي تحدّدها المصلحة المتعاقدة 

 االجراء بتقديم تعهد، و ال يتّم انتقاء قبلي للمرشحين من طرف المصلحة المتعاقدة.

تخص الشروط المؤهلة القدرات التقنية و المالية و المهنية الضرورية لتنفيذ الصفقة     

 (52) وتكون متناسبة مع طبيعة و تعقيد و أهمية المشروع.

 حدود.البند الثاني: طلب العروض الم
طلب العروض المحدود هو إجراء الستشارة انتقائية، يكون المّرشحون الذين تّم انتقاؤهم 

األولي من قبل مدعوين وحدهم لتقديم تعّهد، و تحدّد قائمة المشاريع التي يمكن أن تكون 

موضوع طلب العروض المحدود بموحب مقّرر من مسؤول الهيئة العمومية أو اللحنة 

  ت حسب الحالة.القطاعية للصفقا

يمكن المصلحة المتعاقدة أن تحدّد في دفتر الشروط العدد األقصى للمرشحين الذين ستّتم 

 ( منهم.2دعوتهم لتقديم تعّهد، بعد انتقاء أولي بخمسة )

و تنفّذ المصلحة المتعاقدة االنتقاء األولي الختيار المرشحين إلجراء المنافسة عندما يتعلّق 

 بالعمليات المعقدّة و/أو ذات األهمية الخاصة.األمر بالدراسات أو 

و يجري اللجوء إلى طلب العروض المحدود، عند تسلم العروض التقنية، إّما على مرحلتين، 

 و إّما على مرحلة واحدة.

على مرحلة واحدة عندما يطلق االجراء على أساس مواصفات تقنية مفصلة معّدة  -

 ها أو متطلبات وظيفية.بالرجوع لمقاييس /أو نجاعة يتعيّن بلوغ

على مرحلين و هذا استثناء عندما يطلق االجراء على أساس برنامج وظيفي، إذا لم  -

تكن المصلحة المتعاقدة قادرة على تحديد الوسائل التقنية لتلبية حاجاتها حتى بالنسبة 

لصفقة دراسات، و يمكن المصلحة المتعاقدة القيام باستشارة مباشرة للمتعاملين 

اديين المؤهلين و المسجلين في قائمة مفتوحة تعّدها المصلحة المتعاقدة على االقتص

أساس انتقاء بمناسبة انجاز عمليات دراسات أو هندسة مركبة أو ذات أهمية خاصة 

و/أو عمليات اقتناء لوازم خاصة ذات طابع تكراري و في هذه الحالة يحب تجديد 

 (53) ص على ذلك في دفتر الشروط.( سنوات و يتّم الن4االنتقاء األّولي كل )

في حالة طلب العروض المحدود على مرحلتين تتّم دعوة المرشحين الذين جرى انتقاؤهم 

األولي في مرحلة أولى، برسالة استشارة إلى تقديم عرض تقني أّولي دون عرض مالي، ثّم 

تقني نهائي و يتّم استدعاء المرشحون الذين تطابقت عروضهم التقنية األولية لتقديم عرض 

عرض مالي على أساس دفتر شروط معدّل عند الضرورة و مؤّشر عليه من قبل لحنة 

 (54) الصفقات المختصة على إثر تقديم التوضيحات المطلوبة أثناء المرحلة األولى.

 البند الثالث: المسابقة.
ة هي إجراء يضع رجال الفن في منافسة الختيار مخطط أو مشروع مصّمم استجاب      

لبرنامج أعدّه صاحب المشروع قصد إنجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية أو اقتصادية أو 
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جمالية أو فنية خاصة قبل منح الصفقة ألحد الفائزين بالمسابقة، و تمنح الصفقة بعد 

 المفاوضات للفائز بالمسابقة الذي قدّم أحسن عرض من الناحية االقتصادية.

إلى إجراء المسابقة ال سيّما في مجال تهيئة اإلقليم و التعمير و تلجأ المصلحة المتعاقدة     

 (55) الهندسة أو معالجة المعلومات.

 (56) تكون المسابقة محدودة أو مفتوحة مع اشتراط قدرات دنيا.    

 

 

 الفرع الثاني: اعتبار التراضي أسلوبا استثنائيا في إبرام الصفقات العمومية.
اله األصل و القاعدة في إبرام الصفقات العمومية، و قد ال يعتبر طلب العروض بأشك    

تصلح هذه اآللية في الصفقات التي تعتمد جوانب فنية و تقنية و غيرها من المعايير ذات 

الطابع المتميّز أو تلك الصفقات التي يتطلب تنفيذها ممن تتوفّر لديهم الخبرة واالختصاص، 

ليب أكثر مرونة نتيجة وجود حاالت تستدعي السرعة لذلك تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى أسا

 لتغطية الحاجات العامة و يتمثل هذا األسلوب في التراضي.

و باعتبار صفقات التراضي أكثر الصفقات عرضة للفساد حرص المشرع على أن يتّم إعمال 

ات هذا األسلوب وفق قواعد و ضوابط خاصة رغم اعتباره أسلوبا استثنائيا في إبرام الصفق

العمومية، وعلى المصلحة أن تفرغ تعاقدها في إطار الحاالت التي قّررها المشرع تكريسا 

 للطابع االستثنائي للتراضي.

تنص على أّن الصفقات العمومية تبرم وفقا  42يعتبر هذا اإلجراء استثنائيا فالمادة       

اضي، و عليه أو وفق إجراء الترالقاعدة العامة إلجراء طلب العروض الذي يشّكل 

فالتراضي إحدى طرق اختيار المتعامل المتعاقد و هو اجراء استثنائي بموجبه تقوم المصلحة 

المتعاقدة باختيار المتعاقد معها متحّررة من القيود الشكلية و اإلجرائية المفروضة على إجراء 

هذا  طلب العروض و هذا ما جعل التشريعات تولي عناية بالغة بضبط حاالت اللجوء إلى

 األسلوب و تقرير قواعد و شروط اعماله.

 (57) عمد المشرع إلى تكريس الطابع االستثنائي للتراضي بتحديد مجاالته كما يلي:     

 

 البند األول: التراضي البسيط.
هو إحدى أشكال التراضي و الذي يجعل المصلحة المتعاقدة تستبعد مبدأ التنافس لتقوم 

 متعاقد بعد أن تتفاوض معه.مباشرة باختيار المتعامل ال

و تميّزت بصيغتها القطعية في تحديد  32للتراضي البسيط حاالت حصرية حدّدتها المادة 

و الحاالت اآلتية فقط: الحاالت، كما يلي: "تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي البسيط في 

 تتمثل تلك الحاالت في:
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وضعية يد متعامل اقتصادي وحيد يحتل : عندما ال يمكن تنفيذ الخدمات إالّ على أوال

، أو لحماية حقوق حصرية أو العتبارات تقنية أو العتبارات ثقافية و فنية، وتوّضح احتكارية

الخدمات المعنية باالعتبارات الثقافية و الفنية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف 

 (58) بالثقافة و الوزير المكلف بالمالية.

فقرة ج من قانون المنافسة االحتكار بأنّه: "الوضعية التي تمّكن مؤسسة  4 عّرفت المادة     

ما من الحصول على مركز قوة اقتصادية في السوق المعنية من شأنها عرقلة قيام منافسة 

فعلية فيه و تعطيها إمكانية القيام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسيها أو زبائنها أو 

 مموليها".

االحتكار هو الحالة التي تتميّز بوجود عون اقتصادي واحد يشغل السوق أو نشاط ف      

معيّن، ويسّمى هذا النوع باالحتكار الفعلي، كما يقصد به تواجد السلع لدى المحتكر من 

الناحية الواقعية وال يوجد له منافس، و إّما النفراده بامتالك الطريقة التكنولوجية التي 

 (59) لمتعاقدة.تحتاجها المصلحة ا

المعلّل بوجود خطر يهدّد استثمارا أو ملكا للمصلحة االستعجال الملح : في حالة ثانيا

المتعاقدة أو األمن العمومي أو بخطر داهم يتعّرض له ملك أو استثمار قد تجّسد في الميدان، 

ي وسع و ال يسعه التكيّف مع آجال إجراءات إبرام الصفقات العمومية، بشرط أنّه لم يكن ف

المصلحة المتعاقدة توقّع الظروف المسبّبة لحالة االستعجال، و أن ال تكون نتيجة مناورات 

 (60) للمماطلة من طرفها.

حدّدت هذه الفقرة الشروط التي تشّكل حالة االستعجال و على المصلحة المتعاقدة تقديم 

  التبريرات الالزمة و كل ما يثبت تحقّق هذه الشروط.

، بشرط أّن ة تموين مستعجل مخّصص لضمان توفير حاجات السكان األساسيةفي حال: ثالثا

الظروف التي استوجبت هذا االستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة و لم تكن 

 (61) نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها.

ي تدخل ضمن حالة االستعجال غير أّن موضوع العقد يتعلّق بالتموين و هي الوضعية الت

تكون فيها المصلحة المتعاقدة في حاجة ماسة و سريعة لخدمة ما يتوقف عليها نشاطها، 

فتسعى بحكم الظروف المستعجلة إليصاله للسكان في وقت قياسي مثال أن يتعلق األمر 

بفيضان أو كارثة طبيعية أخرى، و بالتالي و نتيجة لهذه الظروف تتكفل اإلدارة بتموين 

ية معينة و هذا يقتضي اإلسراع في تزويد المواطنين بالمواد، و ال السكان بمواد استهالك

يسعها في هذه الحالة تطبيق اإلجراءات العادية في التعاقد فتلجأ مباشرة إلى ممّول أو أكثر 

 لتزويدها بالمواد و السلع المطلوبة لتتمّكن من أداء نشاطها و التكفل بأعباء الخدمة العامة.

، بمشروع ذي أولوية و ذي أهمية وطنية يكتسي طابعا استعجالياألمر : عندما يتعلق ارابعا

بشرط أّن الظروف التي استوجبت هذا االستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة، و 
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لم تكن نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها. و في هذه الحالة، يخضع اللجوء إلى هذه 

لى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء، إذا كان مبلغ الطريقة االستثنائية إلبرام الصفقات إ

دج(، و إلى الموافقة  61.111.111.111الصفقة يساوي أو يفوق عشرة ماليير دينار )

 (62) المسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة يقل عن المبلغ السالف الذكر.

مس كامل الدولة طالما أّن المادة وصفته مّما ال شك فيه أّن الطابع الخاص لهذا المشروع ي    

بأّن له أهمية وطنية و من المؤّكد أيضا أّن األعباء المالية الناتجة عن إبرام العقد ستكون 

الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء، إذا كان مبلغ الصفقة ضخمة ّجدا، لذلك اشترطت المادة 

دج(، و إلى الموافقة المسبقة أثناء  61.111.111.111يساوي أو يفوق عشرة ماليير دينار )

 اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة يقل عن المبلغ السالف الذكر.

فعملية إبرام صفقة من هذا النوع وفقا لطلب العروض قد ال يحقّق النتائج المتوخاة، خاصة    

از خاصة إذا لم تتمّكن هذه األساليب من رصد المتطلبات األساسية كالسعر و أجال اإلنج

المؤهالت التقنية العالية، كما أّن إبرام هذه الصفقة يتّم عادة على يد متعاملين أجانب نظرا 

 (63) للمؤهالت التقنية والتجارية و المالية التي يتمتعون بها.

. و في هذه الحالة، بترقية اإلنتاج و/أو األداة الوطنية لإلنتاجعندما يتعلق األمر  :خامسا

جوء إلى هذه الطريقة االستثنائية في إبرام الصفقات إلى الموافقة المسبقة يجب أن يخضع الل

من مجلس الوزراء إذا كان مبلغ الصفقة يساوي أو يفوق عشرة ماليير دينار 

دج(، و إلى الموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ  61.111.111.111)

 (64) الصفقة يقل عن المبلغ السالف الذكر.

: عندما يمنح نص تشريعي أو تنظيمي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ادساس

حقا حصريا للقيام بمهمة الخدمة العمومية، أو عندما تنجز هذه المؤسسة كل نشاطاتها مع 

 (65) الهيئات واإلدارات العمومية و المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري.

 ارة. البند الثاني: التراضي بعد االستش
التي تنص  36يعّد هذا األسلوب شكال آخر من أشكال التراضي المنصوص عليها في المادة 

على "....أو شكل التراضي بعد االستشارة، و تنظم هذه االستشارة بكل الوسائل المكتوبة 

 (66) المالئمة.

ن عدة فهو أسلوب تلجأ إليه المصلحة المتعاقدة إلبرام إحدى صفقاتها بإقامة المنافسة بي

مترشحين مدعوين خصيصا فتقوم بعرض موضوع الصفقة المزمع إبرامها على المؤسسات 

المتخصصة بواسطة الوسائل المكتوبة المختلفة دون اللجوء إلى اإلجراءات الشكلية المعتمدة 

 في طلب العروض.
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عاقدة التأّكد أّما األهداف التي تحقّقها االستشارة في طريقة التراضي فإنّها تمّكن المصلحة المت

من القدرات التقنية و التجارية و المالية لألطراف المدعوة، بّما يضمن لها حسن تنفيذ الصفقة 

 خاصة إذا تعلق األمر بالمتعاملين األجانب.

 كما يلي: 26حدّد المشرع حاالت التراضي بعد االستشارة بصفة حصرية في نص المادة 

 للمرة الثانية.: عندما يعلن عدم جدوى طلب العروض أوال

عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانية و هذا بعد أن يتّم تكريس المنافسة على أّوج 

صورها، و يعلن عن عدم جدوى عندما ال يتّم استالم أي عرض، أو عندما ال يتّم اإلعالن 

بعد تقييم العروض عن مطابقة أي عرض لموضوع الصفقة و لمحتوى دفتر الشروط أو 

  (67) ضمان تمويل الحاجات. عندما ال يمكن

التي ال تستلزم طبيعتها  الخاصة: في حالة صفقات الدراسات و اللوازم و الخدمات ثانيا

اللجوء إلى طلب العروض، و تحدّد خصوصية هذه الصفقات بموضوعها أو بضعف مستوى 

 المنافسة أو بالطابع السّري للخدمات.

مض، و ال يمكن معه تحديد أّن المقصود منها هو إالّ أّن معنى اللوازم و الخدمات الخاصة غا

 الصفقات ذات الطابع السري.

 : في حالة صفقات األشغال التابعة مباشرة للمؤسسات العمومية السيادية في الدولة.ثالثا

: في حالة الصفقات الممنوحة التي كانت محل فسخ، و كانت طبيعتها ال تتالءم مع آجال رابعا

 طلب عروض جديد.

أن تدفع بعض الظروف المحيطة بإنجاز موضوع الصفقة إلى فسخها، ألسباب قد  فيمكن

ترجع إلى إخالل المتعامل المتعاقد بالتزاماته التعاقدية و عدم استجابته لإلعذارات الموجهة 

 إليه من قبل المصلحة المتعاقدة. 

، أو في إطار : في حالة العمليات المنجزة، في إطار استيراتيجية التعاون الحكوميخامسا

اتفاقات ثنائية تتعلق بالتمويالت اإلمتيازية و تحويل الديون إلى مشاريع تنموية أو هبات، 

عندما تنص اتفاقات التمويل المذكورة على ذلك، و في هذه الحالة يمكن المصلحة المتعاقدة 

دّم لألموال أن تحصر االستشارة في مؤسسات البلد المعني فقط في الحالة األولى أو البلد المق

 (68)في الحاالت األخرى.

من خالل ما سلف فإّن أسلوب التراضي يتيح تنفيذ الصفقات في وقت أقصر مقارنة       

بأسلوب طلب العروض لّما يتميّز به من السرعة و البساطة في كيفية االبرام، هذا من جهة، 

لمتعاقدة بمقارنة و من جهة أخرى يّحد من المنافسة التي من شأنها السماح للمصلحة ا

العروض و بالتالي اختيار أفضلها، و مع ذلك يعتبر ضروريا ال سيّما في الحاالت التي تتّسم 

 بطابع االستعجال .

 المبحث الثاني: ضمان نجاعة الطلبات العمومية و اإلستعمال الحسن للمال العام.

دّد المشرع الجزائري نظرا ألهمية الصفقة العمومية و ارتباطها الوثيق بالمنافسة ح     

إجراءات االبرام بفتح المجال واسعا أمام المتنافسين لتقديم عروضهم و تمكينهم من اإلطالع 
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على كل المعلومات المتعلقة بالصفقة المراد ابرامها مراعيا المبادئ، فال يكف اخضاع 

تي تقوم عليها القائمين بإبرام الصفقات العمومية لقواعد خاصة و البدّ من تكريس المبادئ ال

إجراءات االبرام لضمان شفافيتها خاصة بالنسبة لطلب العروض الذي يعتبر القاعدة العامة 

 في االبرام.

جاء تكريس المبادئ في تنظيم الصفقات العمومية ونظرا ألهميتها جاء النص و التأكيد عليها 

 ريسها. في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته معلنا اإلجراءات الكفيلة لتك

 

 تكريس المبادئ التي تقوم عليها إجراءات إبرام الصفقات العمومية. المطلب األول:

جاء تنظيم الصفقات العمومية ليؤّكد على مبادئ هامة تقوم عليها عملية إبرام الصفقات      

أنّه ولضمان نجاعة  :من قانون الصفقات العمومية 2وهو ما تضّمنته المادة  ،العمومية

العمومية واالستعمال الحسن للمال العام يجب أن تراعى في الصفقات العمومية  الطلبات

مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية و المساواة في معاملة المرشحين وشفافية 

 (69)اإلجراءات.

نّص على أّن ضرورة االستعمال الحسن للمال العام يفرض على المشتري القانون الفرنسي  

بادئ الشفافية، حرية الوصول للطلبات العمومية و كذا المساواة في معاملة العمومية إحترام م

 (71) وخرق هذه المبادئ يشّكل محاباة. (70) المرشحين،

و عليه تقوم عملية إبرام الصفقات العمومية على مبادئ ثالثة تتمثل في حرية المنافسة 

 ( ضمانا لشفافية اإلجراءات. )الفرع األول( و المساواة في معاملة المترشحين )الفرع الثاني

 

 الفرع األول: مبدأ حرية المنافسة و االستثناءات الواردة عليه.

مبدأ المنافسة معناه إعطاء الفرصة لكل من تتوفّر فيه الشروط ليتقدّم بعرضه، و لكن هذا      

ال يعن إنعدام سلطة اإلدارة في تقدير صالحية العارضين و كفاءتهم على أساس مقتضيات 

المصلحة العامة و إنّما هي ملزمة باحترام مبدأ حرية المنافسة في إطار قانوني فال يجوز 
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اقصاء متعّهد أو منعه من المشاركة إالّ في حالة عدم توافر الشروط المعلن عنها في إعالن 

 المناقصة.

 البند األول: احترام مبدأ حرية المنافسة.

التي حرص المشرع على تكريسها و نّص كذلك  حرية المنافسة من المبادئ الهامة        

 في مادته الثانية على أّن أحكامه تطبّق على الصفقات العمومية. (72)قانون المنافسة

يقتضي مبدأ حرية المنافسة فتح المجال لألشخاص الطبيعية و المعنوية التي تتحقّق فيهم        

المؤهلة قانونا إلبرام الصفقات الشروط المتطلبة للتقدّم بعروضهم أمام إحدى الهيئات 

العمومية وفق الشروط التي تضعها و تحدّدها مسبقا، فال يوجد أي مانع الشتراك أي منافس 

 تتوفّر فيه الشروط القانونية المطلوبة.

 

يضمن مبدأ حرية المنافسة إضفاء الشفافية في تعامالت اإلدارة تدعيما لمشاركة أكبر       

بموضوع الصفقة فال يكون التعاقد حكرا على شخص أو أشخاص عدد ممكن من المهتمين 

 محدّدين بذواتهم.

نظرا ألهمية مبدأ المنافسة كّرس المشرع من القواعد ما يضمن و يكفل تجسيده، وفي      

المقابل هناك حاالت و أوضاع محدّدة قانونا تبّرر خروج المصلحة المتعاقدة عن أحكام 

 بر ذلك إخالال منها بأحكام المنافسة الحرة.ومقتضيات المبدأ دون أن يعت

 االستثناءات الواردة على مبدأ حرية المنافسة. :البند الثاني

تبنّى المشرع الجزائري فكرة حرية المنافسة و أرسى قواعدها في مجال الصفقات      

كن في العمومية بما يسمح بحرية المشاركة و دخول المنافسة لكل المتعاملين االقتصادين، و ل

المقابل وضع بعض القيود والضوابط لممارسة هذه الحرية و ذلك في إطار مكافحة الفساد 

من خالل تحديد فئات ممنوعة من المشاركة في الصفقات العمومية هذا من جهة، ومن جهة 

أخرى قيود متعلقة بطبيعة الصفقة و النظر في مدى سلطة اإلدارة المتعاقدة في تحديد معايير 

 لمترشحين لدخول الصفق، دون أن يعتبر ذلك إخالال منها بأحكام المنافسة.إختيار ا

 أوال: الحرمان من المشاركة في الصفقات العمومية.

وضع المشرع الجزائري قيودا يترتب على إعمالها منع فئات معينة من المشاركة في 

أو المعنوي  الصفقات العمومية و  بمجرد توفّر إحدى هذه الحاالت يحرم الشخص الطبيعي

                                                 
72 -Robert Rézenthel, droit de la concurrence et domaine public, droit de la concurrence 

publique, 13e colloque organisé par l’association française des avocats conseils auprès des 

collectivités territoriales, AFAC, Paris, jeudi 5 octobre 2006, p 56. 

 



من التقدم بعرض يمنحه صفة المتعّهد، و بهذا يتقلص عدد المتنافسين و هذا يشّكل قيدا على 

 حرية المنافسة.

ينقسم الحرمان إلى نوعين: حرمان جزائي و هو عقاب كنتيجة لإلخالل ببعض االلتزامات 

أن يكون فيه  الملقاة على عاتق المتنافسين، و حرمان وقائي حماية للمصلحة العامة دون

 معنى الجزاء.

 الحرمان الجزائي. :6

هو منع الشخص الطبيعي أو المعنوي من دخول الصفقة العمومية على سبيل الجزاء المستند 

إلى نص قانوني و يكون على شكل عقوبة أصلية أو تكميلية أو بناًء على أخطاء تّم ارتكابها 

 في معامالت سابقة مع االدارة كالغش أو الرشوة.

المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم  22-21هذا يظهر من خالل ما جاء في نص األمر  و

المعدّلة بموجب  2الخاصين بالصرف و حركة رؤوس األموال من و إلى الخارج في مادته 

التي تمنع عملية عقد الصفقات العمومية من طرف أي شخص  (73)96-69األمر من  2المادة 

من األمر نفسه  12و  01ى المخالفات المنصوص عليها في المادتين معنوي قام بارتكاب إحد

و هي المخالفات المتعلقة بالتصريح الكاذب، عدم الحصول على التراخيص المشترطة أو 

 عدم احترام الشروط المقترنة بها.

المتعلق بالمنافسة بموجب المادة  62-12المعدّل و المتّمم بموجب القانون  69-69األمر نّص 

منه على عدم السماح بمنح الصفقة العمومية ألصحاب الممارسات المقيّدة للمنافسة التي  11

 نصت على ما يلي:

"تحظر الممارسات و األعمال المدبرة و االتفاقيات الصريحة أو الضمنية عندما تهدف أو 

أو في يمكن أن تهدف إلى عرقلة حرية المنافسة أو الّحد منها أو اإلخالل بها في نفس السوق 

 جزء جوهري منه، ال سيّما عندما ترمي إلى:

 (74) ( السماح بمنح صفقة عمومية لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقيّدة."2)البند -

يشّكل هذا النص حماية و تجسيدا لفكرة المنافسة بشكل عام لكونه يمنع الممارسات التي 

 بها.تهدف إلى عرقلة حرية المنافسة أو الحد منها أو االخالل 

يمكن كذلك االقصاء من الدخول في الصفقات العمومية نتيجة لعقوبة تكميلية في حالة اإلدانة 

المتعلق بمكافحة التهريب والذي نصت  69-61األمر بإحدى الجرائم المنصوص عليها في 
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على أنّه في حالة اإلدانة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا األمر  62مادته 

 جاني وجوبا بعقوبة تكميلية أو أكثر و التي من بينها االقصاء من الصفقات العمومية.يعاقب ال

(75) 

المتضّمن قانون المالية  46-21من األمر  12ومن حاالت االقصاء نجد ما تضمنته المادة 

التي تقضي بأن كل شخص حكم عليه قضائيا بحكم نهائي حائز لقوة الشيء  6222لسنة 

 61طه في غش جبائي يمنع من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة المقضي فيه بسبب تور

 سنوات.

 142-91المرسوم الرئاسي من  12لذلك يجب أن يشتمل عرض المتنافس طبقا لنص المادة  

على ملف الترشح و عرض تقني و عرض مالي، و ملف الترشح يشتمل على تصريح 

قصي أو ممنوع من المشاركة في الصفقات بالترشح الذي يشهد فيه المتعّهد على أنّه غير م

،  و أنّه ليس في حالة تسوية قضائية بتقديم صحيفة 22و  22العمومية طبقا ألحكام المادتين 

السوابق القضائية للمتعّهد إذا تعلّق األمر بشخص طبيعي و للمسيّر أو المدير العام للمؤسسة 

ي حالة تسوية قضائية و أّن صحيفة إذا تعلق األمر بشخص معنوي ليتّم معرفة أنّه ليس ف

( أشهر تحتوي على إشارة "ال شيء" و في 4السوابق القضائية الصادرة منذ أقل من ثالثة )

خالف ذلك فإنّه يجب أن يرفق العرض بنسخة من الحكم القضائي و صحيفة السوابق 

 (76) القضائية.

شكل مؤقت أو نهائي من قانون الصفقات العمومية حاالت االقصاء ب 22حدّدت المادة 

 و حدّدتهم كما يلي: للمتعاملين االقتصادين

الذين رفضوا استكمال عروضهم أو تنازلوا عن تنفيذ صفقة عمومية قبل نفاذ آجال  -

 صالحية العروض،

الذين هم في حالة اإلفالس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو  -

 الصلح،

ة اإلفالس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية الذين هم محل إجراء عملي -

 القضائية أو الصلح،

الذين كانوا محل حكم قضائي حاز قوة الشيء المقضي فيه بسبب مخالفة تّمس  -

 بنزاهتهم المهنية،

 الذين ال يستوفون واجباتهم الجبائية و شبه الجبائية، -

 م،الذين ال يستوفون اإليداع القانوني لحسابات شركاته -

الذين قاموا بتصريح كاذب، المسجلون في قائمة المؤسسات المخلة بالتزاماتها بعدما  -

 (77)كانوا محل مقّررات الفسخ تحت مسؤوليتهم من أصحاب المشاريع،
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المسجلون في قائمة المتعاملين االقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات  -

األشخاص الذين يقومون بأفعال أو ، و هم 22العمومية المنصوص عليها في المادة 

مناورات ترمي إلى تقديم وعد لعون عمومي بمنح أو تخصيص بصفة مباشرة أو 

غير مباشرة إّما لنفسه أو لكيان آخر مكافأة أو امتياز مهما كانت طبيعته بمناسبة 

تحضير صفقة عمومية أو ملحق أو إبرامه أو مراقبته أو التفاوض بشأن ذلك أو 

 (78) تنفيذه.

المسّجلون في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش و مرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريع  -

 و التنظيم في مجال الجباية و الجمارك و التجارة،

 الذين كانوا محل إدانة بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل و الضمان االجتماعي، -

 (79) .23الذين أخلّوا بالتزاماتهم المحدّدة في المادة  -

من خالل استقراء حاالت االقصاء المحدّدة نجدها تتعلّق بااللتزامات التي يتعيّن على       

األعوان االقتصادين احترامها سواء من الناحية األخالقية أو ما تعلّق منها بواجباتهم المهنية 

تكريسا لمبدأ مكافحة الفساد بكل أشكاله عن طريق فتح مجال المنافسة أمام المتعاملين الذين 

 هم في وضعية سليمة من الجوانب الجبائية، التجارية و الجمركية.

فال يجوز ألي متعامل مقصى االحتجاج بمبادئ المساواة و حرية المنافسة و التذرع بها 

للسماح له بدخول صفقة، فبالرغم من أّن إقرار حاالت االقصاء من الصفقات العمومية يشّكل 

ابل يضمن إخبار المتعاملين االقتصادين على الخضوع تقييدا لمبدأ حرية المنافسة في المق

 للنظام القانوني.

 الحرمان الوقائي. :2

هو الحرمان الذي يقّرره القانون بمنع فئات معينة من المشاركة في الصفقات العمومية حماية 

للمصلحة العامة، كمنع موظفي اإلدارة السابقين من تقديم عروض في إطار الصفقات 

ذا منع المتعامل االقتصادي المتعاقد الذي سبق له التعاقد مع المصلحة المتعاقدة العمومية و ك

 و اّطلع على بعض المعلومات.

من قانون الصفقات العمومية على أنّه:" ال يمكن للمصلحة المتعاقدة ولمدة  22فنصت المادة 

ين الذين ( سنوات أن تمنح صفقة عمومية بأي شكل من األشكال لموظفيها السابق3أربع )

توقفوا عن أداء مهامهم، إالّ في الحاالت المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول 

 (80)بهما".

فمنع موظفي اإلدارة السابقين من تقديم عروض في إطار الصفقات العمومية يكون تجنّبا  

يكون  لتعارض المصلحة ألّن الجمع بين صفة المتعاقد مع اإلدارة و صفة الموظف العام قد

متعارض مع الصالح العام، ألّن الموظف يكون متميّز عن بقية المتنافسين ألنّه يكون على 

دراية سابقة بأمور اإلدارة و مّطلع على تقنياتها و أساليبها مّما يخلق نوعا من التفضيل على 
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 حساب بقية المشاركين في الصفقة و يؤثّر على إبرام العقد و على تنفيذه وهذا يؤدي إلى

 االخالل بمبدأ حرية المنافسة.

نصت على أنّه:" ال يمكن صاحب صفقة عمومية اطلع على بعض المعلومات  23أّما المادة 

التي يمكن أن تمنحه امتيازا عند المشاركة عند في صفقة عمومية أخرى، المشاركة فيها إالّ 

و في هذه الحالة يحب على إذا أثبت أّن المعلومات التي بحوزته ال تّخل بمبدأ حرية المنافسة. 

المصلحة المتعاقدة أن تثبت أّن المعلومات المبلغة في دفتر الشروط تبقى على المساواة بين 

  (81)المرشحين".

 القيود المتعلقة بطبيعة الصفقة. :اثاني

حرية المنافسة تقتضي فتح المجال لكل الراغبين في التعاقد مع اإلدارة و لكن هناك بعض 

األسلوب المعتمد للتعاقد و القواعد الخاصة باختيار المتعامل المتعاقد من جهة القيود فرضها 

 أخرى.

 : القيود المتعلقة باألسلوب المعتمد في التعاقد. 6

تبرم الصفقات العمومية وفقا إلجراء طلب العروض الذي يشّكل القاعدة العامة أو وفق إجراء 

افسة حسب االجراء الذي تعتمده المصلحة و بالتالي يختلف تجسيد مبدأ المن ،(82)التراضي

 المتعاقدة.

فطلب العروض هو إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين، 

وهو أشكال تتمثل في: طلب العروض المفتوح، طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات 

  ( 83)دنيا، طلب العروض المحدود و المسابقة.

تراضي الذي هو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد و من جهة أخرى أسلوب ال

دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة و يمكن أن يكتسي التراضي البسيط أو شكل التراضي بعد 

 (85) و الذي قيّده المشرع بحاالت استثنائية محدّدة على سبيل الحصر. ( 84)االستشارة،

 متعاقد.: القيود المتعلقة بقواعد اختيار المتعامل ال2

تضّمن المرسوم الرئاسي المتضمن الصفقات العمومية قواعد تفضيلية تسمح بتخصيص 

الصفقات العمومية لمتعاملين اقتصاديين دون غيرهم و هذا ما يجعل مجال المنافسة يقتصر 

على فئة محدودة من المتعهدين، عن طريق تكريس مبدأ األفضلية الوطنية نصت عليها المادة 

عندما يكون اإلنتاج الوطني قادرين على االستجابة للحاجات الواجب  على أنّهالتي نصت  22
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تلبيتها للمصلحة المتعاقدة، فإّن على هذه األخيرة أن تصدر دعوة للمنافسة وطنية مع مراعاة 

 حاالت االستثناء المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.

خذ بعين االعتبار إمكانيات المؤسسات و في حالة دعوة للمنافسة وطنية و/أو دولية يتّم أ

فيتّم ( 86)الخاضعة للقانون الجزائري و يتّم إعطاء األفضلية لالندماج في االقتصاد الوطني،

 فتح المنافسة على شكل مناقصة وطنية مّوجهة للمتعاملين الوطنيين دون األجانب.

ائري و المؤسسات إلى جانب ذلك فإنّه يمنح هامش األفضلية للمنتجات ذات المنشأ الجز

التي نصت على ما يلي:  6في فقرتها  24الخاضعة للقانون الجزائري و هذا ما أقّرته المادة 

( للمنتجات ذات المنشأ % 22"يمنح هامش لألفضلية بنسبة خمسة و عشرين في المائة )

الجزائري و/أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، التي يحوز أغلبية رأسمالها 

 (87) أعاله." 22يون مقيمون، فيما يخص جميع أنواع الصفقات المذكورة في المادة جزائر

فقرة  12هناك بعض الصفقات يفتح فيها مجال التنافس لمؤسسات محدّدة دون غيرها فالمادة 

تجيز للبلديات و الواليات و المؤسسات ذات الطابع اإلداري الموضوعة تحت وصايتها  4

فيكون هذا اإلعالن محليا فقط فتتمّكن بذلك المؤسسات القريبة منها  بمناسبة إعالن مناقصاتها

 بالمساهمة وحدها دون غيرها.

على المصلحة المتعاقدة تخصيص الخدمات المرتبطة بالنشاطات  21كما فرضت المادة  

، و يهدف (88)الحرفية الفنية للحرفيين كقاعدة عامة باستثناء الخدمات المسيّرة بقواعد خاصة

ع من خالل ما سلف إلى تحسين اآلداء و تشجيع التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة و المشر

 المتوسطة و تكريس دورها في تنمية المشاريع العمومية و إنعاش النمو االقتصادي.

 ثالثا: سلطة اإلدارة في تحديد معايير إختيار المرشحين.

ات المتعهدين على تنفيذ للمصلحة المتعاقدة حق في فرض بعض الشروط للتأّكد من قدر

"ال يمكن أن تخّصص المصلحة المتعاقدة الصفقة إالّ لمؤسسة  24الصفقة طبقا لنص المادة 

 (89)يعتقد أنّها قادرة على تنفيذها كيفما كانت كيفية االبرام المقّررة".

 في:و تنفيذا لهذه المادة خّول المشرع لإلدارة اتّخاذ جملة من اإلجراءات و المتمثلة أساسا 

حق اإلدارة في االستعالم عن المتعّهدين: و هذا أثناء مرحلة تقييم العروض بحيث  - 6

تستعمل المصلحة المتعاقدة أي وسيلة قانونية متاحة للتأّكد من قدرات المتعهدين ومواصفاتهم 

المرجعية حتى يكون اختيارها سديدا ال سيّما االستعالم لدى مصالح متعاقدة أخرى سبق 

 معها.التعامل 
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و حتى يّسهل على اإلدارة الحصول على المعلومات الكافية و بأسرع وقت ممكن فأوجب 

وضع بطاقة وطنية للمتعاملين االقتصاديين، بطاقيات قطاعية  22المشرع طبقا لنص المادة 

و بطاقية على مستوى كل مصلحة متعاقدة و تخّصص هذه البطاقيات لتسجيل المعلومات 

ين االقتصادين وتحيّن باستمرار عن طريق جمع المعلومات المستجدة و المتعلقة بالمتعامل

 (90) تسجيلها.

حق اإلدارة في فرض الشروط المالية و التقنية: بالرغم من خضوع اإلدارة لمبدأ حرية  - 2

المنافسة في اختيار المتعاقد معها لكن لإلدارة قدر من الحرية باعتبارها سلطة متعاقدة و 

في هذا االختيار، فيحق لها وضع معايير و شروط لتأهيل المتنافسين صاحبة المصلحة 

خاصة ما تعلق منها بالقدرات المالية والتقنية التي أّكد المشرع على وجوب توافرها في 

على أنّه: "يتعيّن على المصلحة المتعاقدة أن  23المتعامل المتعاقد فنص المشرع في المادة 

 تعاقد التقنية و المالية و التجارية".تتأّكد من قدرات المتعامل الم

وفي إطار التأّكد من القدرات المالية للمتنافسين على نيل الصفقة أوجب المشرع على 

المصلحة المتعاقدة أن تحرص على إيجاد الضمانات التي تتيح أحسن الشروط الختيار 

اتر الشروط الخاصة المتعاملين معها و يتّم تحديد هذه الضمانات و كيفيات استرجاعها في دف

من مبلغ  %6كما أوجب أن تشتمل العروض المقدمة على كفالة تعّهد تفوق  (91)بالصفقة

 (92) العروض، و يمكن لإلدارة طلب كل الوثائق التي توّضح الوضعية المالية للمتعّهد.

نّص على أّن المشتري العمومي عليه أن يتحقّق من المؤهالت القانونية و القانون الفرنسي 

المهنية للمتعّهدين في الصفقة العمومية و ما إذا كانت تتالءم مع عرضه و هذا حتى يضمن 

 (93) التنفيذ الحسن الصفقة العمومية بأفضل الشروط.

 الفرع الثاني: مبدأ المساواة بين المتنافسين.

ال يكف أن تكفل اإلدارة حرية المنافسة لجميع من يمارسون النشاط موضوع المناقصة      

تى يتحقّق لها الوصول إلى أفضل متعاقد بل يجب عليها إعمال مبدأ المساواة بين جميع ح

مقدمي العروض و تكون المفاضلة بينهم أساسها الكفاءة الفنية و المقدرة المالية على 

االضطالع بأعباء المشروع موضوع الصفقة، و يترتب على تطبيق مبدأ المساواة نتيجة 

 لإلدارة أن تضع عقبات أمام بعض المتقدمين للمنافسة.قانونية هامة فال يجوز 
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 المطلب الثاني: اإلجراءات المجّسدة لمبادئ إبرام الصفقات العمومية.

نّص قانون الصفقات العمومية على مبادئ إبرام الصفقات و كذلك قانون الوقاية من     

المتعلقة بعدم احترام إجراءات الفساد ومكافحته قبل تطرقه إلى الجرائم المتمثلة في المخالفات 

و حدّد  2فقرة  2إبرام الصفقات العمومية، أّكد على ذات المبادئ بصفة صريحة في المادة 

اإلجراءات الكفيلة لتحقيق هذه المبادئ بنّصها على ما يلي: "و يجب أن تكّرس هذه القواعد 

 على وجه الخصوص:

 صفقات العمومية،عالنية المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام ال -

 االعداد المسبق لشروط المشاركة و االنتقاء، -

 معايير موضوعية و دقيقة التخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية، -

 (94) ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات العمومية."-

في الصفقات العمومية وبالتالي حماية المال  للشفافية أهمية كونها آلية لحماية المنافسة     

فهي تخلق مناخا يصعب معه الممارسات المخلة بالمنافسة و يمكن لكل ذي مصلحة من 

المتنافسين و غيرهم التحقّق من أّن عملية اختيار المتعامل المتعاقد تمت بنزاهة وفق معايير 

 محدّدة مسبقا و تتمثل فيما يلي:

 معلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية.عالنية ال الفرع األول:

العالنية من أهم المبادئ التي يقوم عليها إبرام الصفقات العمومية و يّجسدها اإلعالن، و     

ما يحقّق الشفافية والعالنية في تعامل اإلدارة مع العارضين هو حرصها على ذكر كل 

اة أمام المتنافسين و هذا ما يضمن نزاهة البيانات المتطلبة في اإلعالن لضمان المساو

 المنافسة واالستغالل الحسن للمال العام.

إّن عملية المنافسة إلتزام قانوني يقع على عاتق المصلحة المتعاقدة عندما تنوي طرح 

صفقاتها، ويعتبر اإلعالن عن المنافسة أول خطوة في عملية إختيار المتعامل المتعاقد ألنّه 

ي إطار عملية تحضيرية، و اإلعالن أّهم إجراء يبيّن و يؤّكد احترام المصلحة دعوى للتعاقد ف

المتعاقدة لمبدأ الشفافية في كل صفقة و ذلك بتطبيق إجراءاته المنصوص عليها و يجب أن 
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يكون مضمون اإلشهار مشروعا يتضّمن جميع البيانات المتعلقة بالصفقة حتى تكون واضحة 

 (95) لجميع المتنافسين عليها.

، فاللجوء للمنافسة هو باإلعالنإّن ضمان مبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية يتّم 

و هو ما حاولت الجزائر اضفاءه على قانون  ( 96)وسيلة كفيلة لتحقيق فعالية الطلبات العمومية

 14-14و من خالل األمر  6222الصفقات العمومية منذ صدور قانون المنافسة في سنة 

 6221من دستور  42افسة لتجسيد المبدأ الدستوري المنصوص عليه في المادة المتعلق بالمن

أالّ و هو حرية التجارة والصناعة، و نّص على مبادئ الشفافية في نصوص أخرى كالقانون 

 المحدّد للقواعد المطبّقة على الممارسات التجارية. 24/11/2113المؤرخ في  13-12

اختيار وسيلة اإلشهار األنجع التي تفسح المجال تتحقّق فعالية الصفقات العمومية ب

 واسعا للمنافسة.

 أوال: أهمية اإلعالن. 

في إطار الوقاية من احتكار تكليف متعامل متعاقد واحد بإبرام الصفقات العمومية ألزم 

المشرع الجزائري اإلدارة باإلعالن عن رغبتها في التعاقد وحوبا وفقا لّما هو منصوص 

 (97) الصفقات العمومية.عليه في قانون 

ألّن الدخول ( 98) اإلعالن مرحلة أساسية في تثبيت وتكريس أسس ومبادئ الشراء العمومي، 

ً بالشروط ال سيّما ما يتضّمنه دفتر الشروط، و من  في إجراء طلب العروض يقتضي علما

ي خالل اإلعالن يتقدم المتنافسون إلى مصالح اإلدارة لسحب ملف المناقصة والدخول ف

المنافسة و بالتالي فهو يحقّق أكبر عدد ممكن من الطلبات من خالل ضمان مبدأ حرية 

 .الوصول للطلبات العمومية، المساواة و كذا شفافية اإلجراءات

 ثانيا: مفهوم اإلعالن.

يعّرف اإلعالن على أنّه دعوة علنية للمؤسسات المعنية بموضوع الصفقة لتُقدّم عروضها 

منافسة بينها الختيار العرض األنسب وذلك طبقا للشروط الواردة في بشأنها قصد إجراء 

 دفتر الشروط وفي اإلعالن، ويكون اللجوء إلى االشهار الصحفي إلزامي في الحاالت التالية:

                                                 
95  -Gérard Pancrazi, Le délit de favoritisme et le code des marches publics rénové du 7 janvier 2004, 

Miem, 06/12/2004, p 3. 

(، مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع 2112امتداد قانون المنافسة إلى الصفقات العمومية بالجزائر )تعديل  ،صياد ميلود -96

 .61 ص ،62/12/2162، 6انون األعمال ، جامعة الجزائر ق
دور قانون الوقاية من الفساد و مكافحته في تكريس قواعد الشفافية في مجال الصفقات العمومية، الملتقى  أمال قاسمي، -97

ماي  21ية، يوم ، جامعة الدكتور يحيى فارس المدالوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام

 .1 ص ،2164
، الركن المادي لجريمة المحاباة في مرحلة إبرام الصفقة، الملتقى الدولي حول الوقاية من الفساد ومكافحته عّلة كريمة-98

 .26ص ،2164في الصفقات العمومية، جامعة جياللي اليابس سيدي بلعباس، 



طلب العروض المفتوح، طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا، طلب 

 (99)ارة عند االقتضاء.العروض المحدود، المسابقة و التراضي بعد االستش

لإلعالن أهمية كونه يحدّد موضوع المناقصة وكّل المعلومات، منها مكان سحب 

و بالتالي يجّسد المبادئ التي تقوم عليها المناقصة "مبدأ العالنية  (100)دفاتر الشروط،

التعامل بالتعاقد" الذي يحقّق عدّة فوائد و تتمثّل أساسا في أنّه يجنّب اإلدارة أجواء الّشك في 

و توفير أجواء منافسة مشروعة بين عدد غير محدود من (101)النّزيه في إبرام العقود 

 (102)الراغبين وبالتالي اختيار أنسب العروض من حيث الثمن وأفضلها من الناحية الفنية.

التي حدّدت أوعية النشر في  12إّن مجال تطبيق هذه المبادئ نصت عليها المادة 

ـ يحّرر إعالن طلب العروض باللّغة العربية و بلّغة أجنبية واحدة 6الثة:  "فقرتها األولى و الث

على األقّل، كما ينشر إجباريا في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي، وعلى األقّل 

 في جريدتين يوميتين وطنيتين، موّزعتين على المستوى الوطني.

و المؤسسات العمومية ذات الطابع  يمكن إعالن طلبات عروض الواليات و البلديات ـ4

االداري الموضوعة تحت وصايتها و التي تتضّمن صفقات األشغال أو لوازم و دراسات أو 

دج( 611.111.111خدمات يساوي مبلغها تبعا لتقدير إداري على التوالي، مائة مليون دينار)

ن محل إشهار دج( أو يقل عنها، تكو 21.111.111أو يقّل عنها وخمسين مليون دينار )

 محلي حسب الكيفيات اآلتية:

 نشر إعالن المناقصة في يوميتين محليتين أو جهويتين. -

 إلصاق إعالن المناقصة بالمقرات المعنية:  -

 للوالية.  -

 لكافة بلديات الوالية. -

 لغرف التجارة و الصناعة و الحرف و الفالحة للوالية.  -

 (103) ية."للمديرية التقنية المعنية في الوال -

 ثالثا: بيانات اإلعالن.

 بيانات اإلعالن باعتبارها بيانات إلزامية و تتمثل فيما يلي: 12حدّدت المادة 

تسمية المصلحة المتعاقدة و عنوانها و رقمها الجبائي، كيفية طلب العروض، شروط التأهيل 

ع إحالة القائمة أو االنتقاء األولي، موضوع العملية، قائمة موجزة بالمستندات المطلوبة م

المفصلة إلى أحكام دفتر الشروط ذات الصلة، مدة تحضير العروض و مكان إيداعها، مدة 
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صالحية العروض، إلزامية كفالة التعهد إذا اقتضى األمر، تقديم العروض في ظرف مغلق 

بإحكام تكتب عليه عبارة "ال يفتح إالّ من طرف لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض" و 

  (104) طلب العروض، ثمن الوثائق عند االقتضاء. مراجع

 رابعا: اإلعالن عن المنح المؤقت.

من الصفقات العمومية على أن يدرج إعالن المنح المؤقت في  2فقرة  12نصت المادة 

الجرائد التي نشر فيها إعالن طلب العروض عندما يكون ذلك ممكنا مع تحديد و آجال 

فاإلعالن عن الفائز  (105)ت باختيار حائز الصفقة العمومية،اإلنجاز و كل العناصر التي سمح

مؤقتا بالصفقة مع ذكر معايير االنتقاء و ما يقابلها من تنقيط يمّكن المتنافسين من تقديم 

 طعونهم أمام لجنة الصفقات المختصة.

االمتياز غير المبّرر يظّهر من خالل االخالل بقواعد اإلعالن من خالل القضاء على 

 ية بنشره الناقص أو الخفي.الشفاف

من ق.ص.ع.ف تبدأ  31فإّن إجراءات المناقصة حسب المادة  أّما بالنسبة للقانون الفرنسي:

 باإلعالن، الذّي يتّم في كّل من :

 Bulletin officiel des annonces desالنشرة الرسمية إلعالنات الصفقات العمومية.    -

marchés publics (BOAMP) 

 Journal officiel de l union européenne(106)الرسمية لالتّحاد األوروبي.الجريدة  -

(JOUE)  

"قائمة موجزة بالمستندات....." قد تستعملها المصلحة المتعاقدة ثغرة إلخفاء بعض 

 المعلومات لتكون ذريعة لرفض بعض التعهدات.

 

 خامسا: النشر االلكتروني.

ا الحديثة في اإلعالن نتيجة للتحّول من نمط و ذلك من خالل اعتماد وسائل التكنولوجي

التسيير اإلداري التقليدي إلى النمط االلكتروني، فالمعامالت االلكترونية أحدثت انقالبا في 

 مفاهيم و أساليب اإلدارة السيّما مجال العقود اإلدارية خاصة الصفقات العمومية.

بالنشر اإللكتروني  241-61نّص المشرع الجزائري ألول مرة في المرسوم الملغى 

للصفقات العمومية وخّصص له الباب السادس تحت عنوان "االتّصال و تبادل المعلومات 

في الفصل السادس و الذي يتضّمن  232-62بطريقة إلكترونية"، ثّم أّكد بموجب المرسوم 
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)تبادل  القسم األول تحت عنوان )االتّصال بالطريقة اإللكترونية(، و القسم الثاني تحت عنوان

 المعلومات بالطريقة اإللكترونية(.

و تجدر اإلشارة إلى أّن النشر االلكتروني ال يعف المصلحة المتعاقدة من نشر طلب 

العروض في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي و على األقل في جريدتين يوميتين 

و بالتالي فإّن إحداث من قانون الصفقات العمومية،  12وطنيتين وفقا لمقتضيات المادة 

البوابة اإللكترونية يساهم بطريقة تكميلية في توسيع مجال إعالم المتعاملين االقتصاديين 

 بالصفقات العمومية. 

 / االتّصال بالطريقة اإللكترونية:6

المشرع حاول مواكبة التطّور التشريعي في مجال التعامالت اإللكترونية في عقود الصفقات 

من قانون الصفقات العمومية على أنّه تؤّسس بوابة إلكترونية  214المادة العمومية، فنصت 

للصفقات العمومية، تسيّر من طرف الوزارة المكلفة بالمالية و الوزارة المكلفة بتكنولوجيات 

اإلعالم و االتّصال، كل فيما يخّصه، و يحدّد فيهذا المجال قرار مشترك بين الوزير المكلف 

 (107)المكلف بتكنولوجيات اإلعالم و االتّصال صالحيات كل دائرة وزارية. بالمالية و الوزير

عرف صدور العديد من المراسيم و القرارات التي سمحت استخدام  القانون الفرنسي

الوسائط اإللكترونية، و تميّز هذا القانون بفكر قانوني متطور للغاية و بالتالي تحّرر المشرع 

اءات ذات النمط البطيء التي تنظمها قواعد القانون اإلداري الفرنسي من الشكليات و اإلجر

الكالسيكي الذي نشأ و تطّور في فرنسا، و بذلك ألغى أسلوب المناقصات و المزايدات و سن 

كأسلوب جديد الختيار  Les enchères électroniques نظام المزايدة اإللكترونية 

التعاقد اإلداري كالممارسة واالتّفاق المباشر و  المتعامل المتعاقد مع اإلدارة كما طّور أساليب

 التحاور التنافسي. 

 / تبادل المعلومات بالطريقة اإللكترونية:2

تضع المصالح المتعاقدة وثائق الدعوة إلى المنافسة تحت تصرف المتعهدين أو المرشحين 

من الوزير  للصفقات العمومية، بالطريقة اإللكترونية، حسب جدول زمني يحدّد بموجب قرار

المكلف بالمالية، ويرد المتعّهدون أو المرشحون للصفقات العمومية على الدعوة إلى المنافسة 

 (108) بالطريقة اإللكترونية.

 

 / آثار االتّصال اإللكتروني على ضمان مبدأ المساواة:4
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من لالتّصال اإللكتروني فوائد تتمثل أساسا في توسيع المنافسة و استقطاب أكبر عدد ممكن 

المترشحين للمشاركة و الحصول على عروض كثيرة و متنوعة في ظرف قياسي قصير، 

من شأنه كذلك تسريع وتيرة اإلجراءات و التدقيق في العمليات و بذلك التقريب بين المسافات 

 و بين اإلدارات و المتعاملين معها.

لمشروع بالتزام لكن من جهة أخرى يصعب من خالل هذا الطريقة التأّكد من وفاء صاحب ا

مراعاة المساواة في التواصل مع المتنافسين، فتكتفي اإلدارة ببعث اإلرسال بنفس التاريخ 

 للمتنافسين دون االلتزام بضمان توصلهم جميعا باإلرسال.

تظهر صعوبة ضمان مبدأ المساواة بين المترشحين من خالل ازدواج التعامل مع ملفات 

الف القائم بين اإلرسال العادي و اإلرسال اإللكتروني، و الترشيحات والعروض نتيجة لالخت

كذلك يثور التساؤل حول حماية سرية المعلومات المتعلقة بوثائق الترشيح و العروض 

باعتبار أّن المصلحة المتعاقدة تكون ملزمة بحماية سرية هذه الوثائق بمجرد استالمها بإحدى 

 الطرق العادية. 

 مسبق لشروط المشاركة و االنتقاء.االعداد ال الفرع الثاني:

قبل اإلعالن عن النداء للمنافسة تقوم اإلدارة بإعداد الشروط و األحكام المتعلقة بالصفقة      

و هو عبارة عن وثيقة رسمية تعّدها اإلدارة  دفتر الشروطبإرادتها المنفردة وفقا لّما يسّمى 

واعد المنافسة، شروط المشاركة واختيار انفراديا بموجبها تحدّد كافة الشروط المتعلّقة بق

فهو أساس تكوين الصفقة لذلك يجب إعداده مسبقا وبدقة و هو ملزم  (109)المتعامل معها،

 للمصلحة المتعاقدة و المتعامل المتعاقد معها.

بما أّن طلب العروض استدّراج للعروض و الهدف من وراءه وضع المتنافسين         

إعالمهم بقواعدها و كيفيات تقيّيم مشاركتهم فيها، وتحضير  موضع منافسة من الضروري

 (110)دفتر الشروط يستدعي معرفة دقيقة بالجوانب التقنية الخاصة بموضوع الصفقة.

من قانون الصفقات العمومية تنص على ما يلي:" و يجب إعداد  3فقرة  22فالمادة 

ات تقنية مفصلة تعّد على أساس الحاجات من حيث طبيعتها و مداها بدقة، استنادا إلى مواصف

مقاييس و/أو نجاعة يتعيّن بلوغها أو متطلبات وظيفية و يجب أالّ تكون هذه المواصفات 

  (111)التقنية موجهة نحو منتوج أو متعامل إقتصادي محدّد".

على أنّه: "يجب أن تكون معايير اختيار المتعامل المتعاقد  22وكذلك تنص المادة 

طة بموضوع الصفقة و غير تمييزية، مذكورة إجباريا في دفتر ووزن كل منها، مرتب

                                                 
لدولي حول الوقاية من الفساد ، المناقصة كأسلوب من أساليب التعاقد في الصفقة العمومية، الملتقى اختال هاجر -109

 .61 ص ،2164 ومكافحته في الصفقات العمومية، جامعة جياللي اليابس سيدي بلعباس،
 .622، 621ص ص ، ، المرجع السابقخرشي النوي -110
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الشروط الخاص بالدعوة للمنافسة، و يجب أن تستند المصلحة المتعاقدة الختيار أحسن 

 عرض من حيث المزايا االقتصادية:

/ إّما إلى عدة معايير، من بينها: النوعية، آجال التنفيذ أو التسليم، السعر و الكلفة 6

لالقتناء و االستعمال، الطابع الجمالي و الوظيفي، النجاعة المتعلقة بالجانب اإلجمالية 

االجتماعي لترقية اإلدماج المهني لألشخاص المحرومين من سوق الشغل و المعوقين 

وتقليص -عند االقتضاء–والنجاعة المتعلقة بالتنمية المستدامة، القيمة التقنية، شروط التمويل 

 التي تمنحها المؤسسات األجنبية. الحصة القابلة للتحويل

و يمكن أن تستخدم معايير أخرى، بشرط أن تكون مدرجة في دفتر الشروط الخاص 

 بالدعوة للمنافسة.

 / إّما إلى معيار السعر وحده، إذا سمح موضوع الصفقة بذلك.2

ال يمكن أن تكون قدرات المؤسسة موضوع معيار اختيار و تطبق نفس القاعدة على 

 ة.المناول

يمكن أن تكون الوسائل البشرية و المادية الموضوعة تحت تصرف المشروع 

 (112)موضوع معايير اختيار في إطار الصفقات إلى الطابع التقني لإلقتراحات".

من قانون الصفقات العمومية الجزائري على أنّه:" يجب أن يكون  22و تنص المادة  

إلبرام المختار، متالئما مع طبيعة كل مشروع نظام تقييم العروض التقنية، مهما يكن إجراء ا

 (113)و تعقيده وأهميته."

يجب أن توضع الشروط بصفة موضوعية وتكفل إبرام أحسن صفقة ممكنة، فتوضع 

معايير اختيار يكون الغرض األساسي منها هو التّوصل إلى التعاقد مع الشخص الذي في 

طة واسعة في إعداد هذه المعايير التي إمكانه تنفيذ محل الصفقة، والمشتري العمومي له سل

يجب أن تكون في إطار احترام المبادئ األساسية للتعاقد، فال يمكن أن تكون الشروط غير 

واضحة تمكنه من استعمال سلطة تعسفية في اختيار المتعامل، يجب أن تكون المعايير مبّررة 

بعض المعايير اإلضافية التي بالنظر إلى محل الصفقة و إلى شروط تنفيذها فقد يفسح إدراج 

ال تتوفّر إالّ في مؤسسة واحدة لتفضيلها دون أن يكون لها ضرورة لحسن تنفيذ الصفقة، و 

 دفتر الشروط خاضع لرقابة القاضي الجنائي.

فنص على أّن المعايير هي التي تسمح للمشتري العمومي بتحديد  أّما القانون الفرنسي

إضافة معايير ال يبّررها موضوع الصفقة أو شروط العرض األفضل اقتصاديا، و لكن 
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تنفيذّها من شأنها أن تمنع اختيار بعض العروض و بالتالي هذا يشّكل مناورة مستعملة من 

 المشتري العمومي ليفّضل مؤسسة محدّدة.

إّن معيار التفضيل المحلي معيار غير شرعي، فيجب احترام قواعد اإلتحاد األوروبي 

(، و UEللطلب العمومي لكّل المؤسسات المقامة في االتّحاد األوروبي ) في مساواة الوصول

و تطبيق هذه المبادئ  (114)عدم التميّيز بين مرّشح وطني وآخر من دولة عضو في االتّحاد،

في اإلتّحاد األوروبي، يوّسع حلقة الشراء العمومي لكّل المؤسسات بالنسبة للدّول األعضاء 

   (115) في اإلتّحاد األوروبي.

فاختيار المتعاقد ال يمكن قانونا أْن يعتمد على مكان تواجد المؤسسة أو إقامة المّرشح، 

وقد يكون عرض أقّل أهمية عن باقي العروض مقارنة مع المعايير المنصوص عليها في 

الفرنسي التي تنص على أّن الصفقة تسند لمرشح قدّم  من قانون الصفقات العمومية 24المادة 

 ضل اقتصاديا، وتؤسس المصلحة المتعاقدة ذلك بناء على:العرض األف

ـ إّما معظم المعايير غير التمييزية و المرتبّطة مع موضوع الصفقة ال سيّما النوعية، الّسعر، 

القيمة التقنية، الخصائص الجمالية و العملية، حماية البيئة و مدى التأثّير عليها، تاريخ التسليم 

 (116)موضوع الصفقة على معيار واحد وهو السعر. أو التنفيذ، و إّما حسب 

و لكن قد يؤخذ هذا المعيار في القانون المحلي، إذا كان قرب المؤسسة يّوفر شروط أفضل 

 (117) لتنفيذ الصفقة، خاصة في بعض أنواعها التي تتطلب ذلك كالصيانة و التوريد.

 .الفرع الثالث: الموضوعية و الدقة في اتّخاذ القرارات

م ضمان نجاعة الطلبات العمومية و الحفاظ على المال العام إالّ بتحّري الدقة ال يتّ 

والموضوعية سواًء في اختيار األسلوب األمثل إلبرام الصفقة أو في اختيار المتعامل 

 المتعاقد.

من قانون الصفقات العمومية كما يلي: "يحدّد  22و هو ما نّص عليه المشرع في المادة 

األكثر مالءمة لتحقيق األهداف المّسطرة للمصلحة المتعاقدة في إطار البحث عن الشروط 

 مهمتها، اختيار كيفية إبرام الصفقات.

و يدخل هذا االختيار ضمن اختصاصات المصلحة المتعاقدة التي تتصّرف طبقا ألحكام هذا 

 (118)المرسوم".

                                                 
114 -Christophe Lajoye, droit des marchés publics, galino éditeur, paris, 2005, p91.  

115  -Catherine Prebissy Schnall, la pénalisation du droit des marchés publics, thèse de 

doctorat, l université de paris X Nanterre, 2001, p76. 
116 -Article 53 code des marchés publics، Version consolidée au 1 mai 2013, édition 2006. 
117 -Catherine Prebissy Schnall, la pénalisation du droit des marchés publics, op.Cit, pp 

101,102. 



قدرات المرشحين حفاظا على المال العام يتعيّن على المصلحة المتعاقدة أن تتأّكد من 

والمتعهدين التقنية و المهنية و المالية قبل القيام بتقييم العروض التقنية و الذي يجب أن يرتكز 

، و ال يمكن أن تخّصص (119)التقييم إلى معايير غير تمييزية متناسبة مع موضوع الصفقة

 (120) الصفقة إالّ لمؤسسة يعتقد أنّها قادرة على تنفيذها.

صلحة المتعاقدة األخذ بعين االعتبار سيرة المتعامل المتعاقد و خبرته في يجب على الم      

انجاز المشاريع من خالل شهادة التأهيل التي يقدّمها و من خالل معامالته السابقة معها أو مع 

 مصالح أخرى لتقدير مدى جديته و احترامه لمقاييس و آجال التنفيذ. 

و عليها  (121)المتعاقد معها و لكنّها تخضع للرقابة المصلحة المتعاقدة تختص باختيار      

تعليل اختيارها و ال يكون هذا التعليل أمام السلطات اإلدارية المختصة فقط بل يتعداه إلى 

الجهات القضائية، ففيما يخص القضاء اإلداري باعتباره الجهة المختصة بفض النزاعات 

اقدة بتوضيح جميع المعايير التي بنت على المتعلقة بالصفقات العمومية تلزم المصلحة المتع

 أساسها االختيار.

 المبحث الثالث: إخضاع عملية إبرام الصفقات العمومية للرقابة.

من أدوات تنمية االقتصاد للرقابة أهمية كبيرة في مجال الصفقات العمومية باعتبارها     

وجب إخضاعها لنظام رقابي الوطني وتعتمد على مبالغ طائلة من المال العام، و هذا ما يست

فعال للحدّ من انتهاك قواعد و إجراءات ابرامها، و هذا يظهر من خالل النصوص المنظّمة 

للصفقات العمومية و الحرص على رقابة المال العام بتنظيمه لمختلف أشكال الرقابة و هذا ما 

ت العمومية تخضع الصفقامن قانون الصفقات العمومية كمايلي: " 621نصت عليه المادة 

"، كما التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة قبل دخولها حيّز التنفيذ و قبل التنفيذ و بعده

تمارس على الصفقات العمومية مختلف أنواع من نفس القانون على " 622نصت المادة 

الرقابة المنصوص عليها في هذا المرسوم كيفما كان نوعها وفي حدود معينة، دون 

 ."ألحكام القانونية األخرى التي تطبّق عليهاالمساس با

"يجب على المصلحة المتعاقدة أن تعلّل اختيارها عند كل كذلك على:  11و تنص المادة 

 .رقابة تمارسها أي سلطة مختصة"

 رقابة مالية.  و تتنّوع أوجه الرقابة على صرف المال العام بين رقابة إدارية    

 ية.المطلب األول: الرقابة اإلدار
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امتدادا إلى سلسلة القيود التي تضبط عمل المصالح المتعاقدة في إبرامها للصفقات     

وضمانا لتحقيق إحترام قواعد إبرام الصفقات و مبادئها حرص المشرع على فرض ضوابط 

 وجب التصرف في حدودها تحقيقا للمصلحة العامة.

ت العمومية للرقابة، و تعّد و تجسيدا لذلك فرض المشرع إخضاع عملية إبرام الصفقا   

الرقابة اإلدارية مهمة من حيث التأّكد من جودة األداء و التحقّق من التنفيذ األمثل و هي من 

 اآلليات الوقائية.

تتجّسد أهمية الرقابة الداخلية باعتبارها وسيلة لتجسيد الشفافية و هذا من خالل اللجان 

إجرائية تهدف إلى التأّكد من مطابقة الصفقة  الداخلية، و تعتبر الرقابة الخارجية رقابة

الفعالية و المردودية أي نجاعة  ّما رقابة الوصاية تهدف إلى تقييمللتشريع المعمول به، أ

 (122) االنفاق العام.

 الفرع األول: الرقابة الداخلية.

ن طرف تمارس الرقابة الداخلية من طرف السلطة اإلدارية بنفسها على نفسها، فتتّم م        

فهي رقابة ذاتية وتكمن أهميتها  ،المصلحة المتعاقدة على يد موظفيها أو المصالح التابعة لها

تنصب على مراجعة وفحص  ، وفي كشف االنحرافات و التجاوزات دون توقيع الجزاء

 مختلف اإلجراءات للتحقّق من صحتها و سالمتها.

برام الصفقات حفاظا على مصالح اإلدارة فالرقابة الداخلية تضمن التحّكم في إجراءات إ     

 (123)وضمان السير الحسن لها و تجسيدا لمبدأ الشفافية.

لجنة فتح من خالل استقراء قانون الصفقات العمومية تمارس الرقابة الداخلية من طرف      

و هي عبارة عن لجان دائمة مكلفة بفتح األظرفة و تحليل  ،األظرفة وتقييم العروض

بدائل واألسعار االختيارية، تتشّكل هذه اللجنة من موظفين مؤهلين تابعين العروض و ال

، و تقوم لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض بعمل (124) للمصلحة المتعاقدة يختارون لكفاءتهم

إداري و تقني تعرضه على المصلحة المتعاقدة التي تقوم بمنح الصفقة أو اإلعالن عن عدم 

أو إلغاء المنح المؤقت للصفقة و تصدر في هذا الشأن رأي  جدوى اإلجراء أو إلغائه

 (125)مبّرر.

 تشكيل لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض. البند األول:

                                                 

فرع الدولة و المؤسسات رقابة الصفقات العمومية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  ،فرقان فاطمة الزهرة -122 

 .2، ص 2112-2111العمومية، جامعة الجزائر يوسف بن خدة بن عكنون، 

 .662، المرجع السابق، ص تياب نادية -123 
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على أنّه "يحدّد مسؤول المصلحة المتعاقدة بموجب مقّرر، تشكيلة لجنة  612تنص المادة     

بها في إطار اإلجراءات فتح األظرفة و تقييم العروض و قواعد تنظيمها و سيرها و نصا

 القانونية و التنظيمية المعمول بها.

غير أّن اجتماعات لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض في حصة فتح األظرفة، تّصح     

مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين، و يجب أن تسهر المصلحة المتعاقدة على أن يسمح عدد 

 األعضاء الحاضرين بضمان شفافية اإلجراء.

ل لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض أشغالها المتعلقة بفتح األظرفة و تقييم العروض تسجّ 

 (126)في سجلين خاصين يرقمهما اآلمر بالصرف و يؤّشر عليهما بالحروف األولى".

 البند الثاني: مهام لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض.

"تقوم لجنة فتح األظرفة وتقييم من قانون الصفقات العمومية على ما يلي:  616تنص المادة 

العروض بعمل إداري و تقني تعرضه على المصلحة المتعاقدة التي تقوم بمنح الصفقة أو 

اإلعالن عن عدم جدوى اإلجراء أو إلغائه أو إلغاء المنح المؤقت للصفقة وتصدر في هذا 

 (127)".الشأن رأي مبّرر

 أوال: مهمة فتح األظرفة.

 لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض و تقوم بالمهام اآلتية: يتّم فتح األظرفة من طرف

تثبت صحة تسجيل العروض و تعّد قائمة المرشحين أو المتعهدين حسب تاريخ وصول -

أظرفة ملفات ترشحهم أو عروضهم مع توضيح محتوى و مبالغ المقترحات أو التخفيضات 

 المحتملة.

رض، و توقّع بالحروف األولى على وثائق تعّد قائمة الوثائق التي يتكّون منها كل ع -

 األظرفة المفتوحة التي ال تكون محل طلب استكمال.

تحّرر المحضر أثناء انعقاد الجلسة الذي يّوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين و الذي  -

 يجب أن يتضّمن التحفظات المحتملة المقدّمة من قبل أعضاء اللجنة.

عند االقتضاء كتابيا عن طريق المصلحة المتعاقدة إلى  تدعو المرشحين أو المتعهدين، -

استكمال عروضهم التقنية تحت طائلة رفض عروضهم بالوثائق الناقصة أو غير الكاملة 

المطلوبة، باستثناء المذكرة التقنية أو غير الكاملة المطلوبة باستثناء المذكرة التقنية التبريرية 
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من تاريخ فتح األظرفة، و مهما يكن من أمر تستثنى  ( أيام ابتداءً 61في أجل أقصاه عشرة )

 من طلب االستكمال كل الوثائق الصادرة عن المتعّهد و المتعلقة بتقييم العروض.

  (128)تقترح على المصلحة المتعاقدة عند االقتضاء في محضر إعالن عدم جدوى اإلجراء.-

ى أصحابها من المتعاملين ترجع عن طريق المصلحة المتعاقدة األظرفة غير المفتوحة إل -

 (129)االقتصاديين عند االقتضاء حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.

 .ثانيا: مهمة تقييم العروض

يتّم تقييم العروض من طرف لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض و تستمد مهامها من خالل 

و البعض منها بطابع من قانون الصفقات و هي في مجملها ذات طابع تقييمي  22المادة 

 استشاري:

 الدور التقييمي: -9

أول ما تقوم به اللّجان هو دراسة مدى مطابقة التعهدات للشروط الواردة و على هذا       

األساس يكون لها صالحية إقصاء الترشيحات و العروض غير المطابقة لمحتوى دفتر 

حتوي على مرحلة انتقاء أّولي و في حالة اإلجراءات التي ال ت ،الشروط أو موضوع الصفقة

 ال تفتح أظرفة العروض التقنية و المالية والخدمات المتعلقة بالترشيحات المقصاة.

و بعد إتمام عملية التصفية تعمل على تحليل العروض الباقية على مرحلتين على أساس 

تيب المعايير والمنهجية المنصوص عليها في دفتر الشروط، فتقوم في مرحلة أولى بالتر

التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحّصل على العالمة الدنيا الالزمة المنصوص 

و تقوم في مرحلة ثانية بدراسة العروض المالية للمتعّهدين الذين تّم  ،عليها في دفتر الشروط

 تأهيلهم األّولي تقنيا مع مراعاة التخفيضات المحتملة في عروضهم.  

 قوم بانتقاء أحسن عرض من حيث المزايا االقتصادية كما يلي:طبقا لدفتر الشروط ت -

/ األقل ثمنا من بين العروض المالية للمرشحين المختارين عندما يسمح موضوع الصفقة 6

 بذلك، و في هذه الحالة يستند تقييم العروض إلى معيار السعر فقط.

لخدمات العادية و في هذه / األقل ثمنا من بين العروض المؤهلة تقنيا إذا تعلق األمر با2

 الحالة يستند تقييم العروض إلى عدة معايير و من بينها معيار السعر.

                                                 

أي عرض، أو عندما ال يتّم اإلعالن بعد تقييم  عندما ال يتّم استالمعدم جدوى إجراء طلب العروض يعلن عن  -128 
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/ الذي تحّصل على أعلى نقطة استنادا إلى ترجيح عدة معايير من بينها معيار السعر إذا 4

 كان االختيار قائما على أساسا على الجانب التقني للخدمات.

المصلحة المتعاقدة األظرفة المالية التي تتعلّق بالعروض ترد عند االقتضاء عن طريق     

 التقنية التي تّم إقصائها إلى أصحابها دون فتحها.

 الدور االستشاري: -1

للجان اختصاصات استشارية محضة تهدف إلى  ،فضال عن المهام المتعلقة بالتقييم      

الدقيق للعروض المقدّمة لها تنوير و إرشاد المصلحة المتعاقدة نتيجة الدراسة و التحليل 

لدرجة إمكانية تقديم اقتراح رفض العرض المقبول إذا ثبت أنّه يترتّب على منح المشروع 

هيمنة المتعامل المقبول على السوق أو يتسبّب في اختالل المنافسة في القطاع المعني بأي 

 طريقة كانت و يجب أن يبيّن هذا الحكم في دفتر الشروط.

العرض المالي اإلجمالي للمتعامل االقتصادي المختار مؤقتا أو كان سعر واحد إذا كان      

تطلب منه  ،أو أكثر من عرضه المالي يبدو منخفضا بشكل غير عادي بالنسبة لمرجع أسعار

عن طريق المصلحة المتعاقدة كتابيا التبريرات و التوضيحات التي تراها مالئمة، و بعد 

مة تقترح على المصلحة المتعاقدة أن ترفض هذا العرض إذا التحقّق من التبريرات المقدّ 

أقّرت أّن جواب المتعّهد غير مبّرر من الناحية االقتصادية و ترفض المصلحة المتعاقدة هذا 

 العرض بمقّرر معلّل.

إذا أقّرت أّن العرض المالي للمتعامل االقتصادي المختار مؤقتا مبالغ فيه بالنسبة لمرجع     

رح على المصلحة المتعاقدة أن ترفض هذا العرض و ترفض المصلحة المتعاقدة أسعار تقت

 هذا العرض بمقّرر معلّل.

في حالة طلب العروض المحدود، يتّم انتقاء أحسن عرض من حيث المزايا         

االقتصادية، استنادا إلى ترجيح عدة معايير، و في حالة إجراء المسابقة تقترح لجنة فتح 

تقييم العروض على المصلحة المتعاقدة قائمة بالفائزين المعتمدين و تدرس األظرفة و 

عروضهم المالية فيما بعد، النتقاء أحسن عرض من حيق المزايا االقتصادية استنادا إلى 

 (130)ترجيح عدة معايير.

 

 الفرع الثاني: تعّدد أجهزة الرقابة الخارجية.
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تص بالرقابة الخارجية القبلية تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة لجنة صفقات تخ   

، و تهدف رقابة لجان الصفقات العمومية الخارجية في إطار العمل الحكومي (131)للصفقات

و ترمي أيضا  ،في التحقّق من مطابقة الصفقات العمومية للتشريع و التنظيم المعمول بهما

 (132)مية.للتحقّق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظا

نظرا للدور الذي تلعبه هذه اللّجان، عمل المشرع على تجسيدها على المستوى المحلي 

وصوال إلى المستوى القطاعي، فهي رقابة من القاعدة إلى القمة تبعا الختالف السقف المالي 

للصفقة المزمع ابرامها إضافة إلى الدور الذي تلعبه الجهات الوصية في الرقابة على 

 لعمومية.الصفقات ا

 .(لجان الصفقات العمومية) البند األول: رقابة اللّجان المحلية على الصفقات العمومية

أقّر المشرع الرقابة على كل المستويات بدءا بالمصالح المتعاقدة المؤهلة قانونا إلبرام      

 الصفقات العمومية إلى المستوى البلدي وصوال إلى المستوى الوالئي.  

لجنة للصفقات تكلف بالرقابة القبلية  (133)1كل مصلحة متعاقدة مذكورة في المادة تحدث لدى     

تختص لجان الصفقات العمومية في مجال الرقابة ضمن ( 134) الخارجية للصفقات العمومية،

 أي ما يساوي أو يقل عن: 623من المادة  3إلى  6حدود المستويات المحدّدة في المطات من 

ل يساوي أو يقل مبلغ التقدير اإلداري للحاجات أو الصفقة دفتر شروط أو صفقة أشغا -6

 دج(. 6.111.111.111مليار دينار )

دفتر شروط أو صفقة لوازم يساوي أو يقل مبلغ التقدير اإلداري للحاجات أو الصفقة   -2

 دج(. 411.111.111ثالثمائة مليون دينار )

اري للحاجات أو الصفقة دفتر شروط أو صفقة خدمات يساوي أو يقل مبلغ التقدير اإلد -4

 دج(. 211.111.111مائتي مليون دينار )

دفتر شروط أو صفقة دراسات يساوي أو يقل مبلغ التقدير اإلداري للحاجات أو الصفقة  -3

 (135) دج(. 611.111.111مائة مليون دينار )

 أوال: تشكيل لجان الصفقات.

                                                 

الملتقى الوطني السادس حول دور قانون  مومية في الجزائر،الرقابة على الملحق في الصفقة الع ،شقطمي سهام -131 

 .3، ص 2164ماي  21جامعة الدكتور يحيى فارس المدية، يوم  الصفقات العمومية في حماية المال العام،
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 (136) كما يلي:تمارس الرقابة الخارجية هيئات الرقابة التي يحدّد تشكيلها 

 : و التي تتشّكل من:اللجنة الجهوية للصفقات -9

( عن الوزير 2الوزير المعني أو ممثله، رئيسا، ممثل المصلحة المتعاقدة، ممثلين اثنين ) -

المكلف بالمالية )مصلحة الميزانية و مصلحة المحاسبة(، ممثل عن الوزير المعني 

مية، ري( عند االقتضاء، ممثل عن بالخدمة، حسب موضوع الصفقة )بناء، أشغال عمو

 الوزير المكلّف بالتجارة.

لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية و الهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية  -1

 تتشّكل من: الوطنية ذات الطابع اإلداري:

ممثل عن السلطة الوصية، رئيسا، المدير العام أو مدير المؤسسة أو ممثله، ممثلين اثنين  -

( عن الوزير المكلف بالمالية )المديرية العامة للميزانية و المديرية العامة للمحاسبة(، 2)

ممثل عن الوزير المعني بالخدمة، حسب موضوع الصفقة )بناء، أشغال عمومية، ري( 

 عند االقتضاء، ممثل عن الوزير المكلّف بالتجارة.

 ، تتشّكل من:اللجنة الوالئية للصفقات -9

( ممثلين عن المجلس الشعبي 4مثله، رئيسا، ممثل المصلحة المتعاقدة، ثالثة )الوالي أو م -

( عن الوزير المكلف بالمالية )مصلحة الميزانية ومصلحة 2الوالئي، ممثلين اثنين )

المحاسبة(، مدير المصلحة التقنية المعنية بالخدمة بالوالية حسب موضوع الصفقة )بناء، 

 اء، مدير التجارة بالوالية.أشغال عمومية، ري( عند االقتض

 تتشّكل من: اللجنة البلدية للصفقات،  -4

رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، رئيسا، ممثل عن المصلحة المتعاقدة، منتخبين  -

( عن الوزير المكلف بالمالية 2( يمثالن المجلس الشعبي البلدي، ممثلين اثنين )2اثنين )

بة(، ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة )مصلحة الميزانية ومصلحة المحاس

 بالوالية حسب موضوع الصفقة )بناء، أشغال عمومية، ري( عند االقتضاء.

لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية المحلية و الهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية  -1

 ، تتشكل من:الوطنية ذات الطابع اإلداري

المدير العام أو مدير المؤسسة أو ممثله، ممثل منتخب عن  ممثل عن السلطة الوصية، رئيسا،

( عن الوزير المكلف بالمالية )مصلحة 2مجلس المجموعة اإلقليمية المعنية، ممثلين اثنين )

الميزانية و مصلحة المحاسبة(، ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة بالوالية حسب 

 عند االقتضاء.   موضوع الصفقة )بناء، أشغال عمومية، ري(
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     اختصاصاتها. :اثاني

تختص لجنة الصفقات العمومية بتقديم مساعدتها في مجال تحضير الصفقات العمومية      

وإتمام تراتيبها ودراسة دفاتر الشروط و الصفقات و المالحق و معالجة الطعون التي يقدّمها 

 (137)المتعهدون.

أو  منح التأشيرةفقات المصلحة المتعاقدة بمقّرر تتّوج الرقابة التي تمارسها لجنة ص     

( يوما إبتداًء من تاريخ إيداع الملف كامال لدى كتابة 21رفضها خالل أجل أقصاه عشرون )

أي أّن أعضاء لجان الصفقات العمومية المحدّدين طبقا لقانون الصفقات  (138) هذه اللجنة،

 أشير على الصفقة العمومية.العمومية و المذكورين بالتفصيل هم من يقومون بالت

 جان القطاعية للصفقات العمومية.اللّ  البند الثاني:

فإّن االختصاص يكون للجنة قطاعية ( 139) إذا فاقت الصفقات المبالغ المذكورة أعاله       

 (140)للصفقات تحدث لدى كل دائرة وزارية.

 أوال: تشكيلها.

الوزير المعني، نائب رئيس، ممثل المصلحة تتشّكل من: الوزير المعني أو ممثله رئيسا، ممثل 

( عن وزير المالية )المديرية العامة 2( عن القطاع المعني، ممثالن )2المتعاقدة، ممثالن )

 (141) للميزانية و المديرية العامة للمحاسبة(، ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة.

 ثانيا: اختصاصاتها.

 يما يلي:تتمثل صالحيات اللجنة القطاعية للصفقات ف

 مراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومية،-

 مساعدة المصالح المتعاقدة التابعة لها في مجال تحضير الصفقات العمومية و إتمام تراتيبها،-

 (142) المساهمة في تحسين ظروف مراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومية. -

رقابة بدراسة مشاريع دفاتر الشروط تختص اللجنة القطاعية للصفقات في مجال ال     

المتعلقة بكل المصالح المتعاقدة  22والصفقات والمالحق و الطعون المنصوص عليها في المادة 

 (143) التابعة للقطاع المعني.
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 تتولى في مجال التنظيم ما يلي:   

 تقترح أي تدبير من شأنه تحسين ظروف مراقبة صحة إبرام الصفقات العمومية،-

 (144) النظام الداخلي النموذجي الذي يحكم عمل لجان الصفقات.تقترح  -

تتّوج الرقابة التي تمارسها اللجنة القطاعية للصفقات بمقّرر منح أو رفض التأشيرة في أجل  

( يوما ابتداًء من تاريخ إيداع الملف كامال لدى كتابة ضبط هذه 32أقصاه خمسة و أربعون )

القطاعية المحدّدين طبقا لقانون الصفقات العمومية و  أي أّن أعضاء اللجان( 145) اللجنة،

 المذكورين بالتفصيل هم من يقومون بالتأشير على الصفقة العمومية.

 الفرع الثالث: رقابة الوصاية.
تعتبر الرقابة إحدى الوظائف األساسية و تبرز أهميتها في ضمان التنفيذ الفعال للخطط و      

ع بشكل منتظم ومستمر، لذلك فهناك ضرورة ملحة للعمل البرامج و لضمان سير المشاري

الرقابي بشكل دائم و مستمر، و إضافة إلى الرقابة الداخلية و الخارجية هناك أنماط رقابية 

لشفافية أكبر على عملية إبرام الصفقات العمومية و من  لحماية للمال العام وتقريرأخرى 

 بينها رقابة الوصاية.

يف بشأن الرقابة الوصائية و في الغالب تتمحور حول الصلة التي تربط تعدّدت التعار      

الجهات اإلدارية المركزية بالهيئات اإلدارية الالمركزية و تعّرف بأنّها: "الرقابة التي 

 "تمارسها الدولة على الهيئات الجهات الالمركزية"، أو هي "رقابة المشروعية و المالئمة

الالمركزية اإلقليمية أو المصلحية بواسطة الجهات على تصرفات و أعمال الجهات 

المركزية بغية الحفاظ على الصالح العام و تحقيق مبدأ المشروعية و المالئمة على أعمال و 

 نشاطات هذه الجهات.

ى الجهات المركزية أو الرابط القانوني بمقتضاه تتولفالرقابة الوصائية هي تلك الصلة       

ابعة على أعمال و نشاطات و حتى أشخاص و هيئات الجهات عمليات االشراف والمت

الالمركزية، فإذا كانت الغاية من الرقابة الخارجية هو التأّكد من مالئمة الصفقات العمومية 

ألهداف الفعالية االقتصادية وبرامج و أولويات القطاع و هي الرقابة التي تؤديها الوصاية 

مراقبة شروط الصحة و النزاهة التي تّم فيها تحضير قبل البدء في تنفيذ الصفقة من خالل 

 (146)وابرام الصفقة.

فمثال يجب على البلدية أن ترسل إلى الوالي الذي يلعب دورا كبيرا في الرقابة على      

أعمال الهيئات المحلية الملف الكامل للصفقة بدءا من محضر التأشير على دفتر الشروط 

التأشيرة الممنوحة من هيئات الرقابة الخارجية و كذلك واالعالن عن الصفقة وصوال إلى 

المداولة الخاصة بهذه الصفقة، و تتضّمن هذه المداولة مختلف المراحل التي مرت بها 
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د الوالي من وجود النفقة المتعلقة بالصفقة وفيما إذا تّم حقا منح المشروع الصفقة فيتأك

وما للمصادقة عليها و التقرير في ي 41للعارض الذي قدّم أحسن عرض و للوالي مهلة 

 شرعيتها و صحتها.

يترتب على رقابتها إّما المصادقة على الصفقة و بالتالي ترجع المداولة إلى البلدية     

و في هذه الحالة يمكن للمصلحة  ،مصادق عليها من قبل الوالي و يتّم تعليقها في مقر البلدية

للمؤسسة التي نالت الصفقة، و قد يترتب على هذه  المتعاقدة أن تصدر أمرا بانطالق األشغال

الرقابة تصحيح األخطاء إذا كانت المداولة أو ملف الصفقة يحوي بعض األخطاء التي يمكن 

كاألخطاء المادية فيتّم طلب تصحيحها، أو يتّم  ،تداركها كونها ال تؤثر في مضمون الصفقة

سواء في الوثائق التعاقدية أو في إجراءات  إبطال المداولة في حالة وجود مخالفة في المداولة

 (147)إبرام الصفقة يقّرر الوالي على إثرها إبطال المداولة بقرار معلّل. 

و  613خّصص المشرع لهذه الرقابة مادة واحدة على الرغم من أهميتها و هي المادة      

ف الفعالية جعلها رقابة مالئمة تهدف إلى التحقّق من مطابقة الصفقة العمومية ألهدا

واالقتصاد و التأّكد من كون العملية موضوع الصفقة تدخل فعال في إطار البرنامج 

واألسبقيات المرسومة، هذا ما يضمن المحافظة على المال العام من جهة و من جهة أخرى 

 تحقيق الديمقراطية المحلية.

و أّن مجال و لكن تخصيص المشرع هذه الرقابة بمادة واحدة يجعلها غامضة خاصة    

الصفقات العمومية هو مجال واسع و إجراءاتها تتّسم بالتعقيد، كما أّن تنفيذ الصفقة يستوجب 

 رقابة واضحة محدّدة.

كما يلي: "تتمثل غاية رقابة الوصاية التي تمارسها السلطة الوصية، في  613تنص المادة 

المصلحة المتعاقدة ألهداف  مفهوم هذا المرسوم في التحقّق من مطابقة الصفقات التي تبرمها

الفعالية و االقتصاد، و التأّكد من كون العملية التي هي موضوع الصفقة تدخل فعال في إطار 

 البرامج و األسبقيات المرسومة للقطاع.

و تعّد المصلحة المتعاقدة عند االستالم النهائي للمشروع تقريرا تقييميا عن ظروف إنجازه و 

 بالهدف المسطر أصال. كلفته االجمالية مقارنة

و يرسل هذا التقرير، حسب طبيعة النفقة الملتزم بها إلى مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير 

 أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، و كذلك إلى هيئة الرقابة الخارجية المختصة.

فق العام و ترسل نسخة من هذا التقرير إلى سلطة ضبط الصفقات العمومية و تفويضات المر

 (148) من هذا المرسوم." 264المنشأة بموجب أحكام المادة 

كما يمكن أن تمارس رقابة الوصاية عند االنتهاء من تنفيذ الصفقة بعد التسليم النهائي 

للمشروع فتقوم المصلحة المتعاقدة بإعداد تقرير تقييمي عن ظروف إنجاز المشروع وكلفته 

نوعية النفقة الملتزم بها إلى الوزير أو الوالي أو رئيس االجمالية و يرسل هذا التقرير حسب 

 (149) المجلس الشعبي البلدي و كذلك إلى هيئة الرقابة الخارجية.
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 المطلب الثاني: رقابة الهيئات المالية على الصفقات العمومية.

بعد أن تحظى الصفقة بتأشيرة هذه الهيئات تبدأ مهام هيئات أخرى ذات طابع مالي و       

و هي رقابة مسبقة تأخذ  ،هّمها تلك التي تمارس قبل االلتزام بتسديد نفقة الصفقة العموميةأ

طابعا وقائيا حتى ال تتحّمل الخزينة العمومية نفقات ناتجة عن صفقة غير مشروعة أو صفقة 

 تجاوز اعتمادها المالي لّما هو محدّد في البرامج السنوية.

ط على مطابقة النصوص التنظيمية و التشريعية المعمول فالرقابة ال يقتصر هدفها فق      

بها، بل يتغيّر حسب مراحل الصفقة و التي تعتمد أساسا على المال العام لتنفيذ الصفقة 

المؤّشر عليها من طرف لجان الصفقات المختصة و هو ما يسّمى بالرقابة المالية التي تقوم 

إلى مطابقة العمل ذي اآلثار المالية أو بمعنى  بها هيئات تّم انشاءها بقانون أو تنظيم تهدف

 (150)أدّق مطابقته لمختلف القواعد القانونية التي تحكمه.

 الفرع األول: رقابة المراقب المالي للصفقات العمومية.
-21و القانون  62-23تمارس الرقابة على تنفيذ النفقة العامة استنادً إلى القانون رقم      

د األوضاع العامة في مجال تنفيذ النفقات و العمليات المالية للدولة وهي قوانين تحدّ  (151)26

-22و المرسوم التنفيذي رقم (152) 464-26و فروعها، فجاء المرسوم التنفيذي رقم 

363.(153) 

 3يمارس الرقابة المالية مراقبون ماليون بمساعدة مراقبين مالين و هو ما جاءت به المادة 

كما يلي: "يمارس الرقابة المسبقة للنفقات التي يلتزم بها،  363-22من المرسوم التنفيذي 

المراقبون الماليون بمساعدة مراقبين ماليين مساعدين، طبقا ألحكام هذا المرسوم وللقوانين 

 األساسية الخاصة التي تحكمهم."

تزام تسّمى رقابة المراقب المالي بالرقابة المالية و تدخل في إطار الرقابة القبلية لالل     

بالصفقة، والمراقب المالي هو الموظف التابع لوزارة المالية و المعيّن من طرف وزير 

، و تظهر أهمية هذه الرقابة في (154)443 -21 المالية و خاضع ألحكام المرسوم التنفيذي رقم
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مجال الصفقات العمومية في حمايتها من جميع التالعبات و بالتالي حماية المال العام بالتأّكد 

 ن عدم وجود تجاوزات لألنظمة و القوانين التي تحكم الصفقات العمومية.م

 البند األول: توسيع نطاق الهيئات الخاضعة لرقابة المراقب المالي.
على أنّه: "تطبق رقابة النفقات التي تلتزم بها، على  363-22من المرسوم  2نصت المادة 

الميزانيات الملحقة، و على الحسابات  ميزانيات المؤسسات و اإلدارات التابعة للدولة، و

 (155)الخاصة للخزينة، وميزانيات الواليات و المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري".

من خالل استقراء هذا النص يظهر أّن تدخل المراقب المالي يقتصر على تلك النفقات التي 

ؤسسات العمومية ذات الطابع تلتزم بها المؤسسات و اإلدارات التابعة للدولة و الوالية و الم

و أصبحت تطبّق أحكام الرقابة  423-12اإلداري، و لكن بموجب التعديل بموجب المرسوم 

المالية السابقة على ميزانيات المؤسسات و اإلدارات التابعة للدولة والميزانيات الملحقة و 

ت و ميزانيات على الحسابات الخاصة للخزينة و ميزانيات الواليات و ميزانيات البلديا

المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري وميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع 

اإلداري المماثلة، كما تطبّق أحكام الرقابة المالية على مراكز البحث و التنمية و المؤسسات 

 العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و

 (156)التجاري و المؤسسات العمومية االقتصادية.

فالمشرع وّسع من مجال رقابته و ذلك مسايرة لتطور المفهوم العضوي في تنظيم الصفقات 

 العمومية حفاظا على المال العام و ترشيدا للنفقات العمومية.

 البند الثاني: توسيع مجال اختصاص المراقب المالي.
 على: 423-12نفيذي رقم من المرسوم الت 2تنص المادة 

"تخضع مشاريع القرارات المبينة أدناه والمتضمنة التزاما بالنفقات لتأشيرة المراقب المالي  

 :قبل التوقيع عليها

مشاريع قرارات التعيين والترسيم و القرارات التي تخص الحياة المهنية و مستوى  -

 المرتبات للمستخدمين باستثناء الترقية في الدرجة.

 الجداول االسمية التي تعّد عند قفل كل سنة مالية، مشاريع -

مشاريع الجداول األصلية األولية التي تعّد عند فتح االعتمادات و كذا الجداول  -

 األصلية المعدّلة خالل السنة المالية،

 (157) ."مشاريع الصفقات و المالحق -

تخص مشاريع الصفقات ما يّهم هو رقابة المراقب المالي للصفقات العمومية، فرقابته        

أي قبل ابرامها فال يتّم إبرام الصفقة و ال تكون نهائية إالّ بعد حصولها على تأشيرة المراقب 

 المالي.
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يباشر المراقب المالي مهامه بناًء على الملف المقدّم له من طرف اآلمر بالصرف و         

الطلبات وفق ما هو محدّد في  يتضّمن طلب تموين و الفاتورة األولية التي تسمح له بمقارنة

الخزينة، و في بعض الحاالت الخاصة يجب ارفاق ملف ترخيصات إدارية إذا اشترط 

 القانون ذلك. 

يتعيّن على اآلمر بالصرف تقديم ملف كامل يتضّمن كل الوثائق الثبوتية بعدها يتأّكد        

من المرسوم التنفيذي  2المادة المراقب المالي من توافر العناصر األساسية المحدّدة في نص 

 و تتمثل في: 22-363

 26-21من القانون  24: جاء تحديد مفهومه في نص المادة صفة اآلمر بالصرف -

المتعلق بالمحاسبة على أنّه: "يعّد آمرا بالصرف في مفهوم هذا القانون كل شخص 

 ."26 و 21، 62، 62، 61يؤهل لتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد 

/ إعداد االثبات و هو االجراء الذي يتّم بموجبه تكريس حق 6و تتمثل هذه العمليات في: 

 (158) الدائن العمومي.

/تصفية اإليرادات التي تسمح بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة 2

 (159) الدائن العمومي و األمر بتحصيلها.

 (160)يتّم بموجبه إثبات نشوء الدين. إعداد االلتزام و هو االجراء الذي  /4

 (161) / تحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية.3

 (162)/ إعداد و تحرير الحواالت و هو اإلجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية. 2

فالقائم بهذه العمليات يعتبر قانونا آمرا بالصرف و يتدخل المراقب المالي للتحقّق من أّن 

 وقّع عليه من طرف اآلمر بالصرف المؤهل.االلتزام م

: يتأّكد المراقب المالي من أّن عملية إبرام مطابقة القوانين و التنظيمات المعمول بها -

الصفقات العمومية تمت طبقا لّما هو منصوص عليه في تنظيم الصفقات العمومية بدًء 

شرعية إجراءات  بإجراءات اإلعالن إلى غاية المنح المؤقت للصفقة من خالل مراقبة

 إبرام الصفقات العمومية.

: رقابة المراقب المالي رقابة مدى توفّر االعتمادات المالية الضرورية لتنفيذ الصفقة -

مالية تنصب على التحقّق من وجود و توافر االعتمادات المالية إلنجاز الصفقة 

المصالح  العمومية و يتحقّق ذلك عمليا عن طريق الوثائق الثبوتية التي تقدّمها

 المتعاقدة مرفقة بالملف محل الرقابة.

                                                 
 .26-21 من المرسوم التنفيذي رقم 99م  -158

 .26-21 من المرسوم التنفيذي رقم 92م  -159

 .26-21 من المرسوم التنفيذي رقم 91م  -160

 .26-21 من المرسوم التنفيذي رقم 16م  -161

 .26-21 من المرسوم التنفيذي رقم 19م  -162



: لكل مشروع من المشاريع التي تقوم بها المصالح التخصيص القانوني للنفقة -

المتعاقدة ميزانية خاصة و رقابة المراقب المالي تنصب حول التأّكد من أّن المبلغ 

لمشروع الذي المقدّم من وزارة المالية في إطار الميزانية السنوية قد خّصص فعال ل

منح المبلغ ألجله و يتحقّق ذلك عمليا عن طريق الوثائق الثبوتية التي تقدّمها المصالح 

 المتعاقدة مرفقة بالملف محل الرقابة.

و هي اللجان المنصوص عليها التأّكد من وجود تأشيرة لجان الصفقات المختصة:  -

عد رقابة لجان الرقابة في قانون الصفقات العمومية، فرقابة المراقب المالي تأتي ب

 الخارجية كل حسب مجال اختصاصها.

فغاية الرقابة التي يمارسها المراقب المالي هي التأّكد من وجود العناصر السالف ذكرها 

و التي يتوّجب توافرها حماية للمال العام و ترشيدا للنفقات العمومية، و تنتهي هذه الرقابة 

و هذا بعد التحقّق من صحة العملية من لتأشيرة األولى هي منح ابنتيجتين مختلفتين: 

من المرسوم  2الناحية الشكلية و الموضوعية تمنح التأشيرة، و هذا ما نصت عليه المادة 

التي جاء فيها: "تختم الرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها في هذا  423-12التنفيذي رقم 

هي من مسؤولية المصلحة المتعاقدة  االطار، و بغض النظر عن تقييم مالئمة النفقة التي

 بتأشيرة تضمن:

 توفر ترخيص البرامج أو االعتمادات المالية، -

 تخصيص النفقة، -

 مطابقة مبلغ االلتزام للعناصر المبينة في مشروع الصفقة، -

 صفة اآلمر بالصرف." -

ليها و بالتالي فإّن تأشيرة المراقب المالي دليل على توافر العناصر الجوهرية التي تقوم ع

 الصفقة من الناحية المالية و القانونية.

من قانون الصفقات العمومية على أنّه: "يجب على المصلحة  6فقرة  621تنص المادة 

المتعاقدة أن تطلب اجباريا التأشيرة، و تفرض التأشيرة الشاملة التي تسلمها لجنة الصفقات 

محاسب المكلّف، إالّ في حالة معاينة العمومية على المصلحة المتعاقدة و المراقب المالي و ال

 (163)عدم مطابقة ذلك ألحكام تشريعية".

فالمراقب المالي يأخذ في االعتبار تأشيرة لجان الرقابة الخارجية لكن إذا الحظ عدم المطابقة 

ألحكام تشريعية تتعلّق بالصفقات العمومية، فإنّه يجب على المراقب المالي أن يعلم كتابيا 

العمومية المختصة التي بإمكانها سحب تأشيرتها قبل تبليغ الصفقة للمتعّهد لحنة الصفقات 

 (164) المختار.

فيمكن المراقب المالي بعد فحص ملف الرفض المؤقت أو النهائي أّما النتيجة الثانية فهي  

الصفقة العمومية أن يمتنع عن وضع تأشيرته و بالتالي يرفض االلتزام بالنفقة سواء كان 

 تا أو نهائيا.الرفض مؤق
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 363-22من أحكام المرسوم التنفيذي رقم  66بالنسبة للرفض المؤقت: حدّدت المادة 

 الحاالت التي يكون فيها الرفض مؤقت، و هي:

 اقتراح التزام مشوب بمخالفات للتنظيم قابلة للتصحيح. -

 انعدام أو نقص الوثائق الثبوتية المطلوبة. -

 نسيان بيان هام في الوثائق المرفقة، -

الحاالت  363-22من أحكام المرسوم التنفيذي رقم  62أّما الرفض النهائي: حدّدت المادة 

 التي يكون رفض االلتزام بالنفقة نهائيا من طرف المراقب المالي و ذلك في الحاالت التالية:

 عدم مطابقة اقتراح االلتزام بالقوانين و التنظيمات المعمول بها. -

 ية الكافية إلبرام الصفقة.عدم توافر االعتمادات المال -

 (165) عدم احترام اآلمر بالصرف للمالحظات المدونة في مذكرة الرفض المؤقت. -
 

 الفرع الثاني: رقابة المحاسب العمومي للصفقات العمومية.
لم تقتصر جهود المشرع على اخضاع الصفقة العمومية لرقابة المراقب المالي فحسب     

هذا األخير ال يتّم صرف النفقة العمومية إالّ بعد إخضاعها فبعد حصول الصفقة على تأشيرة 

 لرقابة المحاسب العمومي.

و عليه فرقابة المحاسب العمومي تدخل ضمن الرقابة المالية و آلية من آليات الوقاية من 

 الفساد ال تقل أهمية عن رقابة المراقب المالي تتّوج هي األخرى بمنح أو رفض التأشيرة.

ة من طرف المحاسب العمومي قبل قيامه بعملية دفع النفقات على جميع أجهزة تمارس الرقاب

الدولة وعلى جميع تصرفاتها المالية المتعلقة بتنفيذ هذه النفقات و هي رقابة شاملة من حيث 

مجالها ألّن المحاسب العمومي يتواجد على مستوى جميع اإلدارات التابعة للدولة بغية إتمام 

 لمالية و وصفها و مراقبتها و إطالع سلطات الرقابة و التسيير عليها.تنفيذ العمليات ا

من قانون المحاسبة العمومية فإنّه يجب على المحاسب العمومي قبل  41طبقا لنص المادة 

 قبوله ألي صفقة أن يتحقّق من العناصر التالية:

بالتحقّق من كل و يتّم ذلك مطابقة عملية االنفاق للقوانين و التنظيمات المعمول بها:  -

الوثائق التي تبّرر حوالة الدفع أو األمر بالدفع، فال يمكن لآلمرين بالصرف أن يأمروا 

 (166) بتنفيذ النفقات دون أمر بالدفع مسبق.

و ذلك بالتأّكد من صحة توقيع التأّكد من صفة اآلمر بالصرف أو المفوض عنه:  -

من القانون  23صراحة المادة  اآلمر بالصرف بعد اعتماده لديه و هو ما أّكدت عليه

التي جاء فيها: "يجب اعتماد األمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين  21-26

 المكلفين باإليرادات و النفقات الذين يأمرون بتنفيذها.

 (167) تحدّد كيفيات االعتماد عن طريق التنظيم."
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ى احترام مبدأ إذا كانت رقابة المراقب المالي تنصب على مدتوفّر االعتمادات:  -

"التخّصص"، فرقابة المحاسب العمومي تنصب على مدى وجود االعتماد في 

 الخزينة العمومية و كفايته حتى يقّرر إصدار األمر بصرف النفقة أو ال.

تكون معارضة في الدفع عند وجود ديون في التأّكد من عدم وجود معارضة للدفع:  -

رائب أو الضمان االجتماعي أو البنوك ذمة المستفيد، سواء كان الدين لمصلحة الض

أو إحدى اإلدارات العمومية، و في حالة ما إذا كانت النفقة محل معارضة يتّم اقتطاع 

قيمة الدين قبل تسديد مبلغ الصفقة، و هي وسيلة فعالة لحماية األموال العامة من 

د التهرب الجبائي و عدم التصريح لدى الضمان االجتماعي و التهرب من تسدي

 (168) القروض البنكية.

بعد مرور الصفقة العمومية على رقابة  التأّكد من وجود تأشيرات عمليات مراقبة: -

لجان الرقابة الخارجية المختصة كل حسب مجال اختصاصها و رقابة المراقب المالي 

تّمر الصفقة المؤشر عليها على المحاسب العمومي ليتأّكد من قيام المصالح المتعاقدة 

 الصفقة على جهات الرقابة المختصة.بتمرير 

هناك عالقة بين المهام الموكلة للمحاسب العمومي واآلمر  التحقّق من صالحية الدفع: -

بالصرف و هذا ما دفع بالمشرع إلعالن مبدأ تنافي الوظيفة و ذلك وقاية من الفساد، 

ف مع على: "تتنافى وظيفة اآلمر بالصر 26-21من القانون رقم  22إذ تنص المادة 

 (169) وظيفة المحاسب العمومي".

من نفس القانون على: "ال يجوز ألزواج اآلمرين بالصرف بأي حال  21كما تنص المادة 

 (170) من األحوال أن يكونوا محاسبين معينين لديهم".

يمارس المحاسب العمومي مهمة الرقابة على الصفقة العمومية بعد أن يصله الملف من اآلمر 

ا على لجان الصفقات و المراقب المالي، و أّهم ما يقوم به المحاسب بالصرف بعد مروره

-21من القانون رقم  41العمومي هو التأّكد من توافر العناصر المنصوص عليها في المادة 

 و بعد تأّكده من العناصر السابقة تكون أمامه حالتين: ،26

 الحالة األولى: الموافقة على صرف النفقة.
ومية بتحرير صك خزينة أو بريدي لفائدة الدائن أي إلحدى المصالح يقوم المحاسب العم

 22المتعاقدة المعنية و يدّون العملية في مختلف السجالت المحاسبية، و قد عّرفت المادة 

 (171) الدفع على أنّه: "االجراء الذي يتّم بموجبه إبراء الدين العمومي".

تعاقدة يجب التأّكد من هوية الدائن الذي و قبل دفع مبلغ النفقة لدائن إحدى المصالح الم

حّررت له حوالة الدفع، و على الدائن أن يسلم إلى المحاسب إيصال الدفع الذي بلّغ له من 

                                                 
 .623مرجع السابق،  ص التياب نادية،  -168

 .26-21 من المرسوم التنفيذي رقم 96م  -169

 .26-21 من المرسوم التنفيذي رقم 19م  -170

 .26-21 من المرسوم التنفيذي رقم 11م  -171



طرف اآلمر بالصرف، و المحاسب العمومي موظف خاضع لسلطة وزير المالية، لذلك قبل 

و ذلك لمنع حدوث تواطأ  قبول أي نفقة يجب أن يتحقّق من قانونيتها و ال يخضع لسلطة أحد

 المحاسب العمومي و اآلمر بالصرف.

 الحالة الثانية: رفض صرف النفقة.

أن تكون النفقة محل  41قد يحدث و بعد التأّكد من العناصر المنصوص عليها في المادة 

الصفقة العمومية مرفوضة و بذلك يرسل المحاسب المختص قرار رفض الدفع مصحوبا 

 ات المبّررة. باألسباب و المالحظ

يتّضح أّن رقابة كل من المحاسب العمومي و المراقب المالي هي رقابة شكلية تنصب على 

مراقبة المستندات للتحقّق من مدى مطابقتها للنفقة أي شرعية النفقة من الناحية الشكلية و هي 

 رقابة وقائية تسعى لمنع ارتكاب الفساد.

مية يهدف إلى التنفيذ السليم للميزانية، و الرقابة المبدأ األساسي في تسيير األموال العمو

المزدوجة لكل من المراقب المالي و المحاسب العمومي قد ينتج عنها تعارض إذ قد يمنح 

المراقب المالي تأشيرته على ملف ما و في مقابل ذلك يرفض أثناء عملية الدفع من قبل 

النعدام االعتمادات، لهذا ينبغي أن المحاسب العمومي لوجود خطأ في العملية الحسابية أو 

تكون رقابة المحاسب العمومي مكّملة لرقابة المراقب المالي كي يضمن السير الحسن 

 لألموال العامة بّما يحقّق الفعالية و الكفاءة. 

 

 

 

 الفصل الثاني

 خصوصية نص تجريم االمتيازات غير المبّررة. 
 

الن جريمتين متقابلتين: من جهة الموظف الذي االمتيازات غير المبّررة لها وجهان يشكّ    

"، و من جهة أخرى جنحة منح االمتيازات غير المبّررةيمنح اإلمتياز غير المبّرر مرتكبا "

جنحة استغالل المتعامل االقتصادي الذي يحصل على االمتياز غير المبّرر مرتكبا بذلك "

" و هذا ما نصت عليه المادة رةنفوذ األعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبرّ 

 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته كما يلي: 21

دج إلى  211.111بغرامة من  ( سنوات و61( إلى عشر )2"يعاقب بالحبس من سنتين )

 دج: 6.111.111

كل موظف عمومي يمنح عمدا للغير إمتيازا غير مبّرر عند إبرام أو تأشير عقد أو  -6

أو ملحق مخالفة لألحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بحرية اتفاقية أو صفقة 

 (172) الترشح و المساواة بين المترشحين و شفافية اإلجراءات.

كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص أو بصفة عامة كل  -2

شخص طبيعي أو معنوي يقوم، ولو بصفة عرضية بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة 

جماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام أو أو ال
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المؤسسات العمومية االقتصادية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و 

التجاري و يستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات المذكورة من أجل الزيادة في 

تعديل لصالحهم في نوعية المواد أو األسعار التي يطبقونها عادة أو من أجل ال

 (173) الخدمات أو آجال التسليم أو التموين"

 من قانون العقوبات على: 63-342القانون الفرنسي تنص المادة   

" Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros 

d’amende le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou 

chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif 

public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent 

de l’état, des collectivités territoriales, des établissement publics, des 

sociétés d’économie mixte d’intérêt national chargées d’une mission de 

service public et des sociétés mixte locales ou par toute personne agissant 

pour le compte de l’une de celles susmentionnées de procurer ou de tenter 

de procurer à autrui un avantages injustifié par un acte contraire aux 

disposition législatives ou règlementaires ayant pour objet de garantir la 

liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marches publics et les 

délégations de service public".  

موميين إّن جريمتي منح االمتيازات غير المبّررة و استغالل نفوذ األعوان الع

للحصول على امتيازات غير مبّررة مرتبطتان بالصفقة العمومية و نص تجريمها يتضّمن 

مفاهيم مستمدة من القانون اإلداري و كذا أحكام تشريعية و تنظيمية أخرى، و لذلك فإّن نص 

تجريمها غير كاف لتحديد أركانها فال بد من االّطالع على هذه المفاهيم و األحكام وهذا ما 

 .لقانون الصفقات العمومية بر إحالة ضمنيةيعت

االقتصادي يكتسب صفة  الموظف العمومي بمنحه االمتياز غير المبّرر للمتعامل

و المتعامل االقتصادي تكون له صفة الجاني  ،الجاني في جنحة منح االمتيازات غير المبّررة

ر مبّررة وهي تلك في جنحة استغالل نفوذ األعوان العموميين للحصول على امتيازات غي

الجنحة المقابلة لجنحة المحاباة و تمثّل الطرف المتحّصل و المستفيد من االمتيازات غير 

من  21المبّررة، و يُساءل الجناة طبقا للركن الشرعي للجريمتين و المتمثل في نص المادة 

 قانون الوقاية من الفساد و مكافحته.

ليحصل عليه العون االقتصادي بمناسبة فالعون العمومي يمنح امتيازا غير مبّرر 

صفقة عمومية بمختلف مراحلها فالجريمتان تتطابّقان من حيث الوقائع و صور االمتيازات 

 غير المبّررة.
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من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته  19المبحث األول: دراسة المادة 

 )جريمتي االمتيازات غير المبّررة(.

قاية من الفساد و مكافحته تشّكل الركن الشرعي لجريمتي من قانون الو 21المادة     

االمتيازات غير المبّررة، و المتمثلة في: منح االمتيازات غير المبّررة من جهة الموظف 

العمومي و الحصول على امتيازات غير مبّررة من جهة المتعامل االقتصادي كمتعهد قبل 

 من قانون العقوبات الفرنسي. 63-342ة عملية االبرام أو متعاقد بعدها، تقابلها الماد

ف الركن الشرعي بشرعية الجرائم والعقوبات أي مطابقة الفعل لنص التجريم   ، (174)يعرَّ

فعمل القاضي يتطلّب بالضرورة عمال تشريعيا سابقا له يحدّد األفعال التي تشّكل جرائم 

جرائم ما لم يعتبرها المشرع ، فالقاضي ال يمّكنه تكييف سلوكات على أنّها (175)ويحدّد أركانها

مع أحد النماذج اإلجرامية المنصوص عليها في قانون  (176)كذلك وما لم توافق و تتطابّق

العقوبات والقوانين المكّملة له، فالقانون يُعاقب على األفعال المادية التي تتطابّق مع نص 

ن ماديات الجريمة. التجريم و تكّو 
(177) 

ت عمل المشرع وحده و القاضي ال يملك إالّ تطبيق النص إّن بيّان الجرائم و العقوبا

محل  21و فيما يتعلق بالمادة  (178) والتقيّد بكافة الشروط ليحدّد الجريمة و يوقّع العقاب،

على القاضي الجنائي أن يكون ملّما ( 179)الدراسة فهي تتضّمن مصطلحات قانونية غير جنائية

 التجريم. بهذه القواعد ألنّها جزء ال يتجزأ من نص

 المطلب األول: التطور التاريخي لتجريم االمتيازات غير المبّررة.

جريمي االمتيازات غير المبّررة ليست مستحدثّة بموجب قانون الوقاية من الفساد 

 و إنّما كانت موجودة في ّظل قانون العقوبات: 21ومكافحته في مادته 

 .التجريم في ظل قانون العقوباتالفرع األول: 

ن قانون المتضمّ  6211جوان  12المؤرخ في  11/621ن األمر رقم يتضمّ  لم 

وذلك العقوبات بعد صدوره أي مادة يستفاد منها تبني فكرة التجريم في الصفقات العمومية 

                                                 
 .32، صفحة 2112 ، قانون العقوبات القسم العام، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية،عامر د زكي أبومحم -174
، شرح قانون العقوبات الجزائري )القسم العام، الجزء األول "الجريمة"(، المرجع السابق، ص ص عبد الله سليمان -175

12،12. 
 ص، 2112ا في قانون العقوبات الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، أركان الجريمة و طرق إثباته ،بلعليات إبراهيم -176

23. 
، قانون العقوبات القسم العام "نظرية الجريمة"، ط األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت أمين مصطفى محمد -177

 .611، ص2161لبنان، 
 .23، 24الجريمة"، المرجع السابق، ص ص" 6شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، ج  ،عبد الله سليمان -178
ألحكام التشريعية والتنظيمية ا -تتمثل في: إبرام أو تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق ،المصطلحات غير الجنائية -179

التسليم  األسعار، نوعية المواد أو الخدمات أو آجال -المتعلقة بحرية الترشح و المساواة بين المترشحين و شفافية اإلجراءات

 أو التموين.



 صدورإلى غاية  (180)عدم وجود إطار قانوني أصال يهتم بتنظيم الصفقات العموميةراجع ل

 12الفقرة  324، الذي ألغى محتوى المادة 6222 جوان 62المؤرخ في  22/32األمر رقم 
بنص يعاقب على إبرام الصفقات العمومية بصفة غير قانونية وهو النص  و استبدله (181)

م بعد ذلك إلغاء المادة هذه الجريمة، ليتّ  تشديد و تضّمن أحد النصوص ل عدة مراتالذي عدّ 

م لقانون ل والمتمّ المعدّ  2116جوان  21المؤرخ في  16/12بموجب القانون رقم  324

لت طبيعة الجريمة من ر، والتي حوّ مكرّ  622المادة  العقوبات الجزائري، ونقل محتواها إلى

هدفها قمع  امتيازات غير مبّررةجريمة اعتداء على سير االقتصاد الوطني، إلى جنحة 

 مومية.مخالفة األحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الصفقات الع

 .32-22البند األول: األمر 

أدرجت ضمن  324في المادة  تيننص على الجريم 62/11/6222 مؤرخ في 32-22األمر  

 61إلى  2االعتداءات على حسن سير االقتصاد الوطني، اعتبرها جنحة عقوبتها الحبس من 

 سنوات، تزامنت مع تأميم المؤسسات االقتصادية و تحويلها إلى اشتراكية.

دج إلى  61.111"يعاقب بالحبس من خمسة إلى عشرة سنوات و بغرامة من  324دة الما

 دج: 21.111

من هذا القانون  662كل من يعمل لصالح الدولة أو إحدى الهيئات المشار إليها في المادة -6

و يقوم ألغراض شخصية بإبرام عقد أو اتفاقية أو صفقة يعلم أنّها مخالفة للمصالح 

 اسية للدولة. االقتصادية األس

كل تاجر أو صناعي أو صاحب حرفة أو مقاول أو بصفة عامة كل شخص يبرم و لو -2

من  662بصفة عرضية عقدا أو صفقة مع الدولة أو مع إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 

 هذا القانون ويستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات المشار إليها أعاله للزيادة في األسعار

 (182)التي يطبقونها عادة أو بالتعديل لصالحهم نوعية المواد الغذائية أو مواعيد التسليم."

من نفس القانون كاآلتي: الدولة، اإلدارات العامة،  662 الهيئات المشار إليها في المادة

الجماعات المحلية، المؤسسات العمومية أو االشتراكية، المؤسسات ذات االقتصاد المختلط، 

                                                 
، 6212جوان  62المؤرخ في  92/16األمر رقم بموجب إال لم يظهر م الصفقات العمومية يظالمتعلق بتننص قانوني ال -180

 .6212لسنة  22المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج. ر عدد  و

نت سر التصويت في جمعية عامة قبل تعديلها كانت تنص على ما يلي: "كل من أفشى بأية وسيلة كا 419المادة  - 181

للعمال أو مجلس لهم أو قام بالمساس بسالمته أو منع إجراءات االقتراع أو غير في نتيجته أو شرع في شيء من ذلك، 

 د.ج أو بإحدى هاتين العقوبتين...".  2111إلى  211يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات وبغرامة من 

يتضمن تعديل األمر  6222جوان  62الموافق لـ  6422جمادي الثانية  2المؤرخ في  32-22ر األممن  419 المادة -182 

 .222، ص 24المتضمن قانون العقوبات، ج ر العدد  6211جوان  2الموافق لـ  6421صفر  62المؤرخ في  11-621



ت المصرفية، الوحدات المسيّرة ذاتيا لإلنتاج الصناعي أو الفالحي، أية هيئة أخرى من الهيئا

 (183) القطاع الخاص تتعهد بإدارة مرفق عام.

 .13-22البند الثاني: األمر 

إلى  2 اعتبرها جناية عقوبتها السجن من ،6222 فيفري 64مؤرخ في  13-22األمر       

فى المشرع باشتراط العلم بأّن العقد أو الصفقة مخالفة اتّسمت بالتشدّد و اكت ،سنوات 61

الباب الثالث تحت عنوان " اإلعتداءات األخرى  324للمصالح األساسية، وردت في المادة 

 على حسن سير االقتصاد الوطني و المؤسسات العمومية". 

ن ( سنوات و غرامة م61( إلى عشر )2:" يعاقب بالسجن المؤقت من خمسة )324المادة 

 دج: 21.111 دج إلى 61.111

أعاله من  662كل من يعمل لصالح الدولة أو إحدى الهيئات المشار إليها في المادة -6

هذا القانون يقوم بإبرام عقد أو يؤّشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو صكا وهو يعلم 

 أنّها مخالفة للمصالح االقتصادية األساسية لألمة.

اعي أو صاحب حرفة أو مقاول من القطاع الخاص أو بصفة كّل تاجر أو صن -2

عامة كل شخص طبيعي يُبّرم عقداً و لو بصفة عرضية أو صفقة مع الدولة أو مع إحدى 

من هذا القانون و يستفيد من سلطة أو تأثير أعوان  662الهيئات المّشار إليها في المادة 

لتي يُطبّقونها عادة أو من أجل التعديل الهيئات المشار إليها أعاله للزيادة في األسعار ا

 (184) لصالحهم في نوعية المواد أو الخدمات أو آجال التسليم أو التموين."

لم تعدّل بموجب هذا القانون و الهيئات المشار إليها تتمثّل في: الدولة، اإلدارات  662المادة 

مؤسسات ذات االقتصاد العامة، الجماعات المحلية، المؤسسات العمومية أو االشتراكية، ال

المختلط، الهيئات المصرفية، الوحدات المسيّرة ذاتيا لإلنتاج الصناعي أو الفالحي، أية هيئة 

 (185) أخرى من القطاع الخاص تتعهد بإدارة مرفق عام.

 .21-22البند الثالث: األمر 

 تزامن مع صدور قانون توجيه المؤسسات العمومية 62/12/6222في  مؤرخ 21-22األمر 

حّول الشركات الوطنية إلى مؤسسات عمومية اقتصادية مستقلة  62/16/6222المؤرخ في 

                                                 

  .32-22األمر  من 991المادة  -183 

يعدّل ويتّمم  6222فيفري  64الموافق لـ  6312ربيع الثاني  62المؤرخ في  13-22القانون رقم من  419المادة  -184 

ص  ،2المتضمن قانون العقوبات، ج ر العدد  6211جوان  2الموافق لـ  6421صفر  62المؤرخ في  621-11األمر 

422. 

  .32-22األمر  من 991المادة  -185 



وهي مؤسسات اشتراكية تخضع للقانون التجاري تملك الدولة فيها جميع األسهم أو 

 الحصص، و تّم إلغاء عنصر العلم و استبداله بالقصد بمساس مصالح الهيئة.

( سنوات وغرامة 61( إلى عشر )2خمسة ) :" يعاقب بالسجن المؤقت من324نص المادة 

 دج: 21.111 دج إلى 61.111من 

أعاله من  662كل من يعمل لصالح الدولة أو إحدى الهيئات المشار إليها في المادة -6

هذا القانون يقوم بإبرام عقد أو يؤّشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو صكا مخالفا بذلك 

قاصدا المس بمصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئة التي  التشريع الجاري به العمل و

 يمثلها.

كّل تاجر أو صناعي أو صاحب حرفة أو مقاول من القطاع الخاص أو بصفة  -2

عامة كل شخص طبي عي يُبّرم عقداً و لو بصفة عرضية أو صفقة مع الدولة أو مع إحدى 

القانون و يستفيد من سلطة أو تأثير أعوان من هذا  662الهيئات المّشار إليها في المادة 

الهيئات المشار إليها أعاله للزيادة في األسعار التي يُطبّقونها عادة أو من أجل التعديل 

 (186) لصالحهم في نوعية المواد أو الخدمات أو آجال التسليم أو التموين."

ة، الجماعات المحلية، من نفس القانون كاآلتي: الدول 662 الهيئات المشار إليها في المادة

المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام، المؤسسات االقتصادية العمومية، أية هيئة 

 (187) أخرى خاضعة للقطاع الخاص تتعهد بإدارة مرفق عام.

 .12-16البند الرابع: القانون رقم 

 324 ادةبموجبه ألغيت الجريمتان من الم 2116يونيو  21مؤرخ في  12-16القانون رقم 

 (188) .مكّرر 622 وأصبحت في المادة

( سنوات و غرامة 61( إلى عشرة )2مكّرر: "يعاقب بالحبس من سنتين ) 622نص المادة 

 دج: 2.111.111دج إلى  211.111من 

كل من يعمل لصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو إحدى الهيئات المشار إليها في المادة -6

بإبرام عقد أو يؤّشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق  من هذا القانون يقوم 662

مخالفا بذلك األحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير 

 مبّررة للغير.

                                                 

يعدّل و يتّمم  6222جويلية  62الموافق لـ  6312ذي القعدة  22المؤرخ في  21-22القانون رقم من  419 المادة -186 

 . 6143، ص 22المتضّمن قانون العقوبات، ج ر العدد  6211جوان  2المؤرخ في  621-11األمر 

 . 21-22القانون  من 991المادة  -187 

ل ويتّمم يعدّ  2116جوان  21الموافق لـ  6322ربيع الثاني  3المؤرخ في  12-16القانون رقم من  مكّرر 911 المادة -188 

  .61، ص 43المتضّمن قانون العقوبات، ج ر العدد  6211جوان  2المؤرخ في  621-11األمر 



كل تاجر أو صناعي أو صاحب حرفة أو مقاول من القطاع الخاص أو بصفة عامة كل -2

ة عرضية عقدا أو صفقة مع الدولة أو مع إحدى الهيئات شخص طبيعي يبرم و لو بصف

من هذا القانون و يستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات  662 المشار إليها في المادة

المشار إليها أعاله للزيادة في األسعار التي يطبقونها عادة أو من أجل التعديل لصالحهم في 

 م أو التموين.نوعية المواد أو الخدمات أو آجال التسلي

يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في المادة بالعقوبات ذاتها المقّررة 

 (189) للجريمة التامة."

من نفس القانون كاآلتي: الدولة، الجماعات المحلية،  662 الهيئات المشار إليها في المادة

 (190) المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام.

القانون تحولت إلى جنح عقوبتها الحبس و هدفها قمع المساس بقواعد الشفافية،  بموجب هذا

النزاهة و المنافسة الشريفة عند إبرام الصفقات العمومية، و تّم إلغاء قصد المساس بمصالح 

 الهيئة التي يمثلها واستبداله بغرض إعطاء امتيازات غير مبّررة.

 ته.مكافح و الفسادقاية من الوالتجريم في ظل قانون الفرع الثاني: 

منصوصا  كان الفساد التي نقل جرائم تمّ بصدور قانون الوقاية من الفساد ومكافحته       

، "االمتيازات غير المبّررة"و من بينها  العقوبات إلى هذا القانون الجديد قانون عليها في

لوقاية من الفساد المتعلّق با 11/16مكّرر تماما بموجب القانون  622 أُلغيّت المادةف

 .21ومكافحته، و أصبح نّصها هو المادة 

إالّ بعد تصديق الجزائر  2111التشريع الجزائري لم يستخدم مصطلح الفساد قبل سنة 

رقم  (191)بموجب المرسوم الرئاسي  2113على اتفاقية األمم المتحدّة لمكافحة الفساد سنة 

فساد و مكافحته( تماشيا مع السياسة الدولية ، فجاء هذا القانون )قانون الوقاية من ال13-622

الرامية لمكافحة الجرائم المتعلّقة بالفساد، نتيجة لمصادقة الجزائر على اتفاقية األمم المتحدّة 

لمكافحة الفساد بمرسوم رئاسي، حيث وضع نصوص خاصة بتجريم المخالفات المرتكبة في 

عنوان " التجريم و العقوبات وأساليب مجال الصفقات العمومية، وّردت في الباب الرابع ب

 التحّري"، الغيا إيّاها من قانون العقوبات. 

في الباب الرابع تحت عنوان "التجريم و العقوبات و أساليب التحّري" ، 69-69القانون رقم 

نص على الجرائم موضوع الدراسة، والمتمثّلة في: منح االمتيازات غير  21 في مادته

                                                 

 .623المرجع السابق، ص  نادية عبد الرحيم، -189 

  .12-16القانون  من 991المادة  -190 

 .911-64المرسوم الرئاسي رقم  -191 



وظف العمومي والحصول عليها من طرف المتعامل االقتصادي، و المبّررة من طرف الم

 تنص المادة على مايلي:

دج إلى  211.111بغرامة من  ( سنوات و61( إلى عشر )2"يعاقب بالحبس من سنتين )

 دج: 6.111.111

"كل موظف عمومي يقوم بإبرام عقد أو يؤّشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق -6

لك األحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مخالفا بذ

 مبّررة للغير" 

كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص أو بصفة عامة كل شخص  -2

طبيعي أو معنوي يقوم، ولو بصفة عرضية بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو الجماعات 

ت أو الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات العمومية المحلية أو المؤسسا

االقتصادية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري و يستفيد من سلطة أو 

تأثير أعوان الهيئات المذكورة من أجل الزيادة في األسعار التي يطبقونها عادة أو من أجل 

 (192) مواد أو الخدمات أو آجال التسليم أو التموين"التعديل لصالحهم في نوعية ال

في فقرتها األولى الخاصة بمنح  21عدّل المادة ( 193)،91-99ثّم صدر القانون رقم 

 االمتيازات غير المبّررة كما يلي:

كل موظف عمومي يمنح عمدا للغير إمتيازا غير مبّرر عند إبرام أو تأشير عقد أو اتفاقية  -6

مخالفة لألحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة أو صفقة أو ملحق 

 (194) بين المترشحين وشفافية اإلجراءات.

 مخالفتها ليشكّ  التي والتنظيمية القانون حصر األحكام التشريعيةهذا المشرع بموجب ف       

 وشفافية المترشحين نبي والمساواة بحرية الترشح المتعلقة تلك المحاباة، في أساسا لتجريم

 العمومية، الصفقات في المنافسة لقواعد للحماية الجنائية تكريسا يعتبر ما اإلجراءات، وهو

 المتعلقة بالنصوص الجنائي القاضي إلمام إلى وجوب باإلضافة هأنّ  على ذلك يترتب حيث

 افسة.بالمن المتعلقة بالنصوص اإللمام عليه أيضا نه يتعيّ فإنّ  العمومية، بالصفقات

فما يميّز هذه المادة هو أّن النص الذي يجّرمها غير كاف بمفرده لتحديد أركانها بل 

يحيل من جهة على مفاهيم مستمدة من القانون اإلداري ومن جهة أخرى على نصوص 

 تشريعية و تنظيمية وهي جزء من النص العقابي مّما يستوجب تحليل هذا النص.

مصلحة محمية بمقتضى نصوص التجريم، على  وبالتالي، تعتبر قواعد المنافسة

 أيضا تمس بل العامة فحسب، بالمصلحة المضرة بالجرائم ليست الفساد جرائم أساس أنّ 

 .المصالح الخاصة لألفراد وحقهم في منافسة نزيهة وشريفة

                                                 
  المعدّل و المتّمم. 69-69رقم  من القانون 19 م -192
 .91-99نون قاال -193
 .91-99 من القانون 19 م -194



 

 . 21البند األول: منح االمتيازات غير المبّررة طبقا للفقرة األولى من المادة 

( 61( إلى عشر )2في فقرتها األولى "يعاقب بالحبس من سنتين ) 21لمادة تنص ا       

 دج: 6.111.111دج إلى  211.111 سنوات وبغرامة من

كل موظف عمومي يمنح عمدا للغير إمتيازا غير مبّرر عند إبرام أو تأشير عقد أو اتفاقية -6

ة بحرية الترشح والمساواة أو صفقة أو ملحق مخالفة لألحكام التشريعية و التنظيمية المتعلق

 (195) بين المترشحين وشفافية اإلجراءات."

من خالل استقراءنا لهذه الفقرة من المادة نجد أنّها تجّرم سلوك الموظف العمومي 

الذي يمنح عمدا للغير إمتيازا غير مبّرر عند إبرام أو تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق 

لتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح و المساواة بين المترشحين و مخالفة لألحكام التشريعية و ا

 شفافية اإلجراءات.

كل موظف عمومي يقوم »كانت تنص كما يلي:  62-66قبل تعديلها بموجب القانون 

بإبرام عقد أو يؤّشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق مخالفا بذلك األحكام 

 (196)ها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبّررة للغير".التشريعية والتنظيمية الجاري ب

 .21البند الثاني: الحصول على امتيازات غير المبّررة طبقا للفقرة الثانية من المادة 

و هي ما تسّمى "بجريمة استغالل نفوذ األعوان العموميين للحصول على امتيازات غير       

( سنوات و 61( إلى عشر )2لحبس من سنتين ): "يعاقب باعلى ما يليمبّررة" وتنص المادة 

 دج: 6.111.111دج إلى  211.111بغرامة من 

كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص أو بصفة عامة كل شخص -2

طبيعي أو معنوي يقوم، ولو بصفة عرضية بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو الجماعات 

ت العمومية الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات العمومية المحلية أو المؤسسات أو الهيئا

االقتصادية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري و يستفيد من سلطة أو 

تأثير أعوان الهيئات المذكورة من أجل الزيادة في األسعار التي يطبقونها عادة أو من أجل 

 (197) دمات أو آجال التسليم أو التموين"التعديل لصالحهم في نوعية المواد أو الخ

نجدها تنطبق على مرحلة واحدة من مراحل  21باستقراء هذه الفقرة من المادة  

و هذا يظهر من صّور االمتيازات غير المبّررة  مرحلة التنفيذالصفقة العمومية تتمثّل في 

د أو الخدمات أو آجال الزيادة في األسعار، التعديل في نوعية المواالمحدّدة حصرا كما يلي: 

، لكن الصفقة العمومية تّمر بمراحل و إجراءات عديدة و تنفيذها يُعتبر التسليم أو التموين

أّما أّهم وأعقد المراحل هي عملية اختيار المتعامل المتعاقد سّواء كان شخصا  آخر مرحلة،

                                                 
 .91-99 من القانون 19م  -195
 المعدّل و المتّمم. 16-11رقم  من القانون 9فقرة  19م  -196
  .16-11رقم  من القانون 19م  -197



الصفقة فإذّا نّجحت  طبيعيا أو معنويا مع المصلحة المتعاقدة ألنّها المحدّد الرئيسي لمصير

 (198)حقّقت األهداف المتّوخاة منها وإذا انحرفت عملية االختيار فّشلت الصفقة.

تعتبر نص خاص بمرحلة تنفيذ الصفقة و ليست نصا عاما لكّل  21/2إّن المادة 

مراحلها، ألّن االمتياز غير المبّرر يتغيّر بمراحل الصفقة تبعا لإلجراء المتّخذ من حيث 

ا غرضه، فالغرض منه قبل إبرام الصفقة هو نيلها، أّما بعد اإلبرام وعند دخولها صوره و كذ

حيز التنفيذ هو تقليل االلتزامات و زيادة المقابل المالي و الذي يُعّد من حقوق المتعاقد مع 

 اإلدارة.

: لماذا لم يأت النص شامال لكل مراحل الصفقة العمومية فاإلشكال المطروح

االبرام و كذا التنفيذ( و ذلك على غرار الفقرة األولى و اقتصر فقط على  )التحضير للصفقة،

مرحلة التنفيذ، و ما هو األساس القانوني لمساءلة العون االقتصادي في المراحل السابقة عن 

التنفيذ و التي توافر فيها سلوكه االجرامي و المتمثل في االستفادة من االمتيازات غير 

 المبّررة؟

لمتعامل االقتصادي على امتياز غير مبّرر قبل اإلبرام يمّكنه من نيل فقد يحصل ا

من  21/2الصفقة، لذلك البدّ من البحث على النص القانوني الذي نطبّقه، باعتبار أّن المادة 

جاءت محدّدة وليست عامة لتغطي كّل المراحل وطبقا لمبدأ الشرعية ال يمكن  11/16القانون 

  القياس.

خاص بمرحلة قبل االبرام يتّم إعمال النصوص العامة حسب  ولعدم وجود نص

السلوك اإلجرامي الذي يقترفه العون االقتصادي وتتمثّل هذه النصوص القانونية في كل من: 

يض على جنحة منح االمتيازات غير المبّررة االشتراك في جنحة منح االمتيازات ، التحّرِّ

، ر المتولّد عن جنحة منح االمتيازات غير المبّررةإخفاء االمتياز غير المبرّ أو غير المبّررة 

و تعتبر جنحة منح االمتيازات غير المبّررة هي الجريمة األصلية إلعمال هذه اآلليات والتي 

 21يعتبر الجاني فيها هو الموظف العمومي المانح لالمتياز غير المبّرر طبقا لنص المادة 

 حته.من قانون الوقاية من الفساد ومكاف 6فقرة 

بخصوص هذه الجريمة فال يوجد نص خاص بها بل  أّما بالنسبة للقانون الفرنسي

يوجد فقط النص الخاص بجنحة منح االمتيازات غير المبّررة الذي يجّرم منح العون 

، أّما الطرف المستفيد و الذي يمثّل العون االقتصادي (199) العمومي لالمتياز غير المبّرر

ب إّما بناء على االشتراك في جنحة منح االمتيازات غير يعاقب حسب السلوك المرتك

المبّررة وإّما بإخفاء االمتياز غير المبّرر المتّولد عن جنحة منح االمتيازات غير المبّررة، أّما 

يض  في القانون الفرنسي يدخل ضمن االشتراك باعتباره مساهمة تبعية، وإلعمال هذه  التحّر 

من قانون العقوبات الفرنسي هو الجريمة األصلية  63 -342اآلليات يعتبر نص المادة 

 المتمثلة في منح االمتيازات غير المبّررة.

                                                 
 .02 ص ،المرجع السابق ،بوصوار عبد النبي -198
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و بالتالي القانون الفرنسي ال يتطلب التميّيز بين مراحل الصفقة العمومية و ذلك لعدم 

وجود نص خاص بمرحلة واحدة دون األخرى على غرار المشرع الجزائري، لذلك فإّن 

ونية التي سنتطّرق لها تطبّق على كّل صور اإلمتياز غير المبّرر باختالف النصوص القان

 مراحل الصفقة العمومية، وبحسب السلوك المجّرم الذي يؤتيه العون االقتصادي.

 الركن الشرعي للجريمة قبل إبرام الصفقة العمومية.  أوال:

يمنح االمتيازات  جريمة منح االمتيازات غير المبّررة يرتكبها العون العمومي الذي

ل على  غير المبّررة للمتعامل االقتصادي و تُعتبر مرجع لعقوبة المتعامل االقتصادي المتحّص 

االمتيازات غير المبّررة الناتجة عن هذه الجريمة فهي تعتبر الجريمة األصلية لكّل من 

يازات التحريض على جنحة منح االمتيازات غير المبّررة، االشتراك في جنحة منح االمت

غير المبّررة أو إخفاء االمتيازات غير المبّررة المتولّدة عن جنحة منح االمتيازات غير 

 المبّررة.

و من خالل استقراءنا للفقرة الخاصة بجنحة منح االمتيازات غير المبّررة )المحاباة( 

ة والتّي تعاقب العون العمومي على سلوكه بمنحها مخالفة لألحكام التشريعية والتنظيمي

المتعلقة بحرية التّرشح والمساواة بين المتّرشحين و شفافية اإلجراءات، نجدّها عند إبرام أو 

  تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق، أي أنّها تشمل كل مراحل الصفقة العمومية.

 المساهمة األصلية/ التحريض على جنحة منح االمتيازات غير المبّررة. -9

ض فاعال  ّ المتضّمن قانون العقوبات  22/13للجريمة بموجب القانون أصبح المحر 

من قانون العقوبات على:" يعتبر فاعال كّل من  36وهذا بعد أْن كان شريكا، و تنص المادة 

ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حّرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو 

 (200) ة أو التحايل أو التدليس اإلجرامي."التهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الوالي

يض دفع الغير إلى ارتكاب الجريمة سواء بإنشاء الفكرة على الجريمة  يقصد بالتحّر 

 (201) دون أْن تكون موجودة أو التشجيع عليها بعد أْن كانت موجودة قبل التحّريض.

ن كان في األصل يعّرف الفقه التحريض بأنّه:" خلق فكرة الجريمة و التصميم عليها في ذه

 خاليا أو متردّدا بقصد ارتكابها."

ض هو في حقيقته نشاط ذو طبيعة نفسية، باعتباره يتّجه لمعنويات  فنشاط المحّر 

الفاعل وإلى نفسيّته حتى أّن بعض الفقه سّماه "المساهمة المعنوية" ألنّها سابقة على مرحلة 

 (202)ريمة و العزم على ارتكابها.التنفيذ المادي للجريمة ويخص مرحلة التفكير في الج

                                                 
، يتضمن قانون العقوبات، ج.ر 6211جوان  2الموافق لـ  6421صفر  62، مؤرخ في 621 -11من األمر رقم  41م  -200

 .6222فيفري  64المؤرخ في  ،13 -22، المعدّل و المتّمم بالقانون رقم 6211جوان  66مؤرخة في  32عدد 
 .322 ص، 2116، قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، مأمون محمد سالمة -201
 .422المرجع السابق، ص  ،أبو عامرمحمد زكي  -202



يض و العقوبة عليه لّكنهم اختلفوا في  ال يكاد يخلو أُي تشريع من تجريم التحّر 

تصنيفه، فمنهم من جعله جريمة مستقّلة عن الفاعل األصلي من حيث المسؤولية والعقوبة 

 بغض النظر عن وقوعها من عدمه مثل المشرع االيطالي، النرويجي والسويسري.

 ا باقي التشريعات جعلته كصورة من صّور المساهمة الجنائية بثالثة اتّجاهات:أمّ 

 اعتباره مساهمة مستقلة: ال ترتبط بالفاعل األصلي إالّ من جهة نشاطه اإلجرامي. -

اعتباره مساهمة تبعية: يعتبر القانون الفرنسي هو رائد االتّجاه و تأثّر به المشرع الجزائري  -

 .22/13نون العقوبات بالقانون رقم إلى غاية تعديل قا

ض و هو السبب  - اعتباره مساهمة أصلية: ألّن التصميم على الجريمة لم يقع إالّ بفعل المحّر 

فصنّف  6222الرئيسي في وقوعها، تأثّر المشرع الجزائري بهذا االتّجاه وفقا لتعديل 

ض فاعال أصليا طبقا لنص المادة   أعاله. 36المشرع المحّر 

 مساهمة التبعية/ االشتراك في جنحة منح االمتيازات غير المبّررة.ال -1

على:" تطبق األحكام المتعلقة بالمشاركة  11/16من قانون  22/2تنص المادة 

( 203) المنصوص عليها في قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون."

 الجرائم.وجنحة منح االمتيازات غير المبّررة هي إحدى هذه 

إّن قانون الوقاية من الفساد و مكافحته أحالنا إلى قانون العقوبات، و المادة التي تنص 

منه كما يلي:" يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا  32على االشتراك هي المادة 

 مباشرا، ولّكنه ساعد بكّل الطرق الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب األفعال التحضيرية أو

 (204)المّسهلة أو المنفّذة لها مع علمه بذلك." 

إّن الفرق بين المساهمة األصلية و التبعية هي أّن األصلية يتحقّق بها النموذج 

التشريعي للجريمة كلّه أو بعضه في نطاق النص التجريمي الوارد بالقسم الخاص بقانون 

لتبعية فنجدّها ال تتطابّق بالقاعدة العقوبات الذي يعاقب على األفعال المرتكبة، أّما المساهمة ا

التجريمية في السلوك المرتكب وبالتالي ال يندرج تحت نطاق تجريمها، ولذلك يتعيّن البحث 

عن قاعدة أخرى تنال بها األفعال غير المطابّقة العقاب، فسلوك االشتراك هو سلوك غير 

 بدّ للعقاب عليه من وجود مطابق للسلوك المنصوص عليه في القاعدة التجريمية األصلية، فال

سلوك آخر يحقّق النموذج التشريعي للواقعة فيكون تابعا له ومرتبطا به وأن تتّوفر إرادة 

 (205)التدّخل في هذا السلوك لتحقيق الجريمة.

 إخفاء االمتياز غير المبّرر المتولّد عن جنحة منح االمتيازات غير المبّررة. -9
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( سنوات 61)( إلى2)يعاقب بالحبس من سنتين ":11/16من قانون  34تنص المادة 

دج، كّل شخص أخفى عمدا كالً أو جزءاً من  6.111.111دج إلى  211.111وبغرامة من 

 (206) العائدات المتحّصل عليها من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون."

في هذا تعتبر جنحة منح االمتيازات غير المبّررة إحدى الجرائم المنصوص عليها 

منه، والعائدات المتحّصل عليها هي االمتيازات غير المبّررة التي  21/16القانون طبقا للمادة 

 (207)يُخفيها العون االقتصادي.

لإلخفاء عنصرين أحدهما مادي يتمثل في إخفاء منفعة متحصلة من جريمة و هي 

اف إرادة الجاني إلى جنحة "منح االمتيازات غير المبّررة"، و الثاني معنوي يتمثل في إنصر

   (208) االخفاء مع علمه بأّن األشياء متحصلة من جريمة.

 أّما بالنسبة للقانون الفرنسي

من قانون العقوبات الفرنسي التي تنص  2-626/ االشتراك في الجريمة: معّرف بالمادة 6

اونة أو " يعّد شريكا في جناية أو جنحة، الشخص الذّي يقوم بعلم بالمساعدة أو المع أنّه:

بتسهيل تحضيرها أو ارتكابها، ويعتبر أيضا شريكا الشخص الذي بواسطة، الهبة، الوعد، 

م معلومات  ض على الجريمة أو يقدّ  التهديد، األوامر، إساءة استعمال السلطة، يُحّر 

 (209) الرتكابها."

 من خالل المادة ال بدَّ من إجتماع ثالثة شروط حتى يعاقب على االشتراك:

بفعل أصلي مجّرم، وهو جنحة المحاباة التي يرتكبها العون العمومي بمنحه لالمتياز  يرتبط -

 ق.ع.ف. 63-342غير المبّرر المنصوص عليها في المادة 

م  إّن فعل الشريك يقتبس تجريمه من الفاعل األصلي، فيجب أْن يكون هذا الفعل مجرَّ

ل للركن الشرعي و يكون الفعل مجرّ  م عندما يقع تحت طائلة تجريم وهذا أّول شرط مشّك 

فالقاضي يجب أْن يعايّن وجود فعل أصلي معاقب عليه ( 210) قانون العقوبات ويشّكل جريمة،
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وبالمقابل ال يشترط أن يعاقب عليه الفاعل  (211) حتى تنتج المسؤولية الجنائية للشريك

 (212) األصلي.

الوعد، التهديد، األوامر، إساءة  أن يكون التحريض بأحد األشكال المحدّدة قانونا: الهبة، يجب

م معلومات على ارتكابها، و أن يكون ض على الجريمة أو يقدّ   عمدي. استعمال السلطة، يُحّر 

(213) 

نالحظ أّن التحّريض هو صورة من صّور االشتراك أي المساهمة التبعية، عكس القانون 

 الجزائري الذّي جعله مساهمة أصلية.

من ق.ع.ف كما يلي:" اإلخفاء هو فعل حيازة، إخفاء  1-426دة / اإلخفاء: نصت عليه الما2

أو تحويل الشيء، وهذا الشيء ناتج من جناية أو جنحة، ويشّكل أيضا إخفاء القيام بمعرفة 

سنوات  2األسباب باالستفادة بكّل الوسائل من نتاج الجناية أو الجنحة. اإلخفاء يعاقب عليه بـ 

 (214) أورو." 422111سجن وغرامة  

رابط االنفصال الموضوعي بين كل من اإلخفاء و الجريمة األصلية، فوجود اإلخفاء 

يتوقّف على وجود سابق لجناية أو جنحة التي تولّدت عنها المنفعة، فترتكب الجريمة من قبل 

ولكن يمكن أن يكون مخفي بعد أن يكون شريكا في الجريمة ( 215)شخص آخر غير المخفي،

 (216) األصلية.

من اإلخفاء و االشتراك يتّوقف قيامهما على الجريمة األصلية، فالقاضي يجب أن  كلّ        

للمخفي ووجود اإلخفاء يعاين وجود فعل أصلي معاقب عليه حتى تنتج المسؤولية الجنائية 

يتّوقف على وجود سابق لجناية أو جنحة تولّد عنها الشيء، و جنحة منح االمتيازات غير 

من ق.ع.ف،  إذ أنّها ترتكب من قبل  63-342طبقا لنص المادة  المبّررة معاقب عليها

شخص آخر غير المخفي و هو العون العمومي الذي يمنح االمتياز غير المبّرر للعون 

 االقتصادي متعّهدا كان أو متعاقدا حسب المرحلة التي تكون خاللها الصفقة.

 ة.الركن الشرعي للجريمة أثناء تنفيذ الصفقة العمومي ثانيا:

هذا التقسيم يتطلبه القانون الجزائري دون الفرنسي لوجود نص خاص بهذه المرحلة، 

 :21/2المتمثّل في نص المادة 

                                                 
211- Benoit Chabert- Pierre Olivier Sur, op. Cit, p73. 
212- Thierry garé- Catherine Ginestet, droit pénal général et procédure pénal, Dalloz, paris, 

2006, p127. 
213- George Levasseur- Albert Chavanne - Jean Montreuil- Bernard Bouloc, droit pénal 

général et procédure pénal, 13é éd, Sirey, 1999, p 91.  
214 -Article 321-1 c.p.  
215 -Roger Bernardini, droit pénal spécial (principaux crimes et délits contre les personnes et 

contre les biens), gualino éditeur, paris, 2000, p210. 
216 -Patrice Gattegno, droit pénal spécial, 2 é éd, Dalloz, paris, 1997, p 256. 



دج إلى  211.111( سنوات وبغرامة من 61( إلى )2" يعاقب بالحبس من سنتين )

 دج: 6.111.111

كل كّل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص، أو بصفة عامة -6

شخص طبيعي أو معنوي يقوم، ولو بصفة عرضية، بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة 

أوالجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام 

أوالمؤسسات العمومية االقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي 

الهيئات المذكورة من أجل الزيادة في  والتجاري، و يستفيد من سلطة أو تأثير أعوان

األسعار التي يطبقونها عادة أو من أجل التعديل لصالحهم في نوعية المواد و الخدمات أو 

   (217)آجال التسليم أو التموين."

هذه الفقرة من المادة تشمل مرحلة واحدة من مراحل الصفقة العمومية و هي "مرحلة 

المتياز غير المبّرر المحدّدة على سبيل الحصر التنفيذ" وذلك يظهر من خالل صور ا

والمتمثلة فيما يلي: الزيادة في األسعار، التعديل في نوعية المواد و الخدمات أو آجال 

 التسليم أو التموين.

 المطلب الثاني: مرتكبي جريمتي في االمتيازات غير المبّررة.

ن المادي و الركن تقوم الجريمة على أركان ثالث تتمثّل الركن الشرعي، الرك

" باعتبارها ال تقوم إالّ إذا توفرت الصفة جرائمالمعنوي ومثل هذه الجرائم يطلق عليها "

صفة معينة في الجاني سواء كانت حقيقية أو مفترضة و هي صفة الموظف العمومي في 

 ة.و صفة المتعامل االقتصادي في الفقرة الثانية من نفس الماد 21الفقرة األولى من المادة 

بالرجوع إلى قانون الصفقات العمومية نجد أّن الصفقة العمومية هي عقد مكتوب تبرم        

ق.ص.ع.ج وهي  من 1التي تمثّل معيارا عضويا نصت عليه المادة المصلحة المتعاقدة بين 

الدولة، الجماعات االقليمية، المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري، المؤسسات كاآلتي: 

ة الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري، عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة العمومي

و بين (218) كليا أو جزئيا، بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة أو الجماعات اإلقليمية،

ق.ص.ع.ج بأنّه قد يكون شخصا أو عدة  من 42الذي حدّدته المادة  المتعامل االقتصادي

 .(219)نأشخاص طبيعيين أو معنويي

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته نجدها عدّدت بعض  21/2وبالرجوع إلى المادة     

أنواع المتعاملين االقتصاديين، المتمثلة في: التاجر، الصناعي، الحرفي والمقاول، سواء كان 

   (220)شخص طبيعي أو معنوي.
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أحد أطرافها شخص  من خالل ما سلف فالصفقات العمومية تتميّز في هذا المعيار أنّ 

من أشخاص القانون العام، فال تعّد صفقة عمومية إالّ إذا تّوفر هذا العنصر العضوي المتمثّل 

و الطرف الثاني شخص خاص يلتزم بموجب الصفقة ( 221)في صفة الشخص المتعاقد،

 العمومية.

لحة حدّد في المادة الثانية من قانون الصفقات العمومية المص القانون الفرنسي أّما

المتعاقدة كما يلي: الدولة ومؤسساتها العمومية، باستثناء المؤسسات العمومية ذات الطابع 

الصناعي والتجاري، الجماعات المحلية ومؤسساتها المحلية، المؤسسات العمومية 

 .SEM االقتصادية

إّن األشخاص الخاصة ال تدخل ضمن فئة الشراء العمومي، و بالتالي ال تخضع  

فقات العمومية، ولكن إذا كان الشخص الخاص ال يعمل لحسابه الخاص بل لقانون الص

لحساب الشخص العمومي، يتّم اعتباره كمشتري عمومي حقيقي يخضع لقواعد الشراء 

  (222) العمومي.

و يمثّل أعوان هيئات المعيار العضوي صفة الجاني في جنحة المحاباة بمنحهم 

 دي.امتيازات غير مبّررة للمتعامل االقتصا

    : صفة الجاني في جنحة منح االمتيازات غير المبّررة )الموظف العمومي(.الفرع األول

الموظفون العموميون في الجهاز اإلداري ألي دولة يكّونون طائفة متميّزة يعمل   

، و أغلب التشريعات ال تعّرف الموظفين (223)أفرادها باسم الدولة ولحسابها لتحقيق النفع العام

 (224)ما و شامال و تكتفي بتحديد الموظفين الخاضعين ألحكامها.تعريفا عا

لى وجه قانوني بأداء عمل دائم في و يعّرف الموظف بأنّه: "كل شخص يعهد إليه ع     

 (225)مرفق عام تديره الدولة أو أحد األشخاص المعنوية العامة إدارة مباشرة".

داري عنه في القوانين األخرى يختلف مدلول الموظف العام في نطاق القانون اإل      

كالقانون الجنائي، إذ تقوم فكرة الموظف في القانون اإلداري على اعتبارات أساسها الصلة 

القانونية بين الموظف و الدولة أي عالقة تنظيمية تحكمها القوانين و األنظمة التي تحدّد 

 بموجبها القواعد التي تحكم الوظائف والموظفين.

الجنائي وّسع في هذا المدلول على أنّه سواء كان الشخص يعمل في مرفق عام  أّما القانون    

تملكه الدولة أو شخص معنوي عام آخر على نحو ثابت و منتظم أو نحو عارض ومؤقت و 

سواء كان يمارس عمله في مقابل راتب دوري أوال و سواء كان اختصاصه مستمدا من 
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في كل الحاالت يرتبط بالدولة برابطة قانونية  القانون مباشرة أو بطريق غير مباشر، فهو

 (226) تجعله يساهم في تسيير اإلدارة العامة من أجل تحقيق الصالح العام.

من أهم واجبات الوظيفة العمومية أن يلتزم الموظف بتقديم كل خدمة ضمن اإلطار الذي       

ص وتفضيل المصلحة العامة يحدّده النظام والقانون بالمحافظة على الوظيفة بكل أمانة و اخال

فالموظف عليه أن يلتزم بالمحافظة على أموال الدولة، كتمان  (227) على المصلحة الخاصة،

المعلومات و الوثائق التي يطلّع عليها بحكم وظيفته و االمتناع عن استغالل الوظيفة لتحقيق 

 (228) منفعة أو ربح شخصي له أو لغيره.

تشمل عدة أنواع و تصنّف جرائم الصفقات العمومية ضمن  يعتبر الفساد اإلداري ظاهرة     

الفساد الذي يتضّمن مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة و هو ما يظهر من خالل 

 (229) مخالف الموظف الواضحة لنصوص القانون.

إّن جرائم الصفقات العمومية من جرائم ذوي الصفة ال يتصّور وقوعها إالّ إذا           

رت في فاعلها الصفة التي يتطلبها القانون، فهي جريمة موظف عام ال يرتكبها غيره و تواف

باإلضافة إلى شرط الموظف العمومي يشترط أيضا أن يكون الموظف العمومي مختص 

بالعمل الوظيفي المتمثل إبرام أو تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق، فإذا انتفى 

م اكتمال عناصر االختصاص الوظيفي ألّن منح الغير االختصاص تنتفي الجريمة لعد

)المتعامل االقتصادي( االمتيازات غير المبّررة ال يتحقّق إالّ إذا كان الموظف العمومي 

المعني له سلطة أو صالحية أو اختصاص يتعلق بإبرام العقود و االتفاقيات والصفقات 

على معاقبة كل موظف عمومي يمنح تنص  6فقرة  21فالمادة والمالحق أو التأشير عليها، 

عمدا إمتيازا غير مبّرر عند إبرام أو تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق مخالفة لألحكام 

التشريعية و التنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين المترشحين و شفافية 

 اإلجراءات.

صفة الموظف العمومي من خالل من خالل استقراء نص المادة نجد أنّه تّم حصر        

تحديد الجريمة في عملية ابرام أو التأشير على الصفقة وبالتالي تّم تحديد الصفة الخاصة 

للموظف العمومي فهو من يبرم الصفقة كما قد يكون من يؤّشر عليها، فالمحاباة من جرائم 

م في اتّخاذ الصفة التي ال ترتكب إالّ من قبل شخص طبيعي و هو الموظف، فكل من ساه

قرار منح الصفقة معّرض للمتابعة من أجل جنحة المحاباة، فيتحقق القاضي الجنائي من صفة 

المتهم كموظف عمومي بمفهوم قانون مكافحة الفساد وكذلك من أّن الشخص له سلطة التدخل 

 في إجراءات منح الصفقة.

 د و مكافحته.البند األول: مفهوم الموظف العمومي في قانون الوقاية من الفسا
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إّن الهدف من التجريم في الصفقات العمومية هو صيانة الوظيفة العامة من االتّجار بها،      

فوّسع المشرع في مدلول الموظف العام في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته وجعل تنفيذ 

قات أعمال الوظيفة العامة موجب للمسؤولية في قانون الوقاية من الفساد عامة والصف

العمومية خاصة، و لم يحدّد شروطا معينة كالترتيب في السلم اإلداري و الشغل الدائم 

 للمنصب و هذا من أجل تشديد التجريم في الصفقات العمومية حماية للمال العام.

جاءت شاملة بعبارات ال تترك مجاال لخروج أي موظف مشتغل  16-11من قانون  2المادة 

 (230) جراء الصفقة في أي مرحلة كانت عليها.بالوظيفة العامة أثناء إ

 ب على "موظف عمومي": 2تنص المادة 

كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس  -6

الشعبية المحلية المنتخبة، سواء أكان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع األجر أو غير 

 النظر عن رتبته أو أقدميته.مدفوع األجر بصرف 

كل شخص آخر يتولى و لو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، و يساهم بهذه -2

الصفة في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو 

 بعض رأسمالها أو أية مؤسسة أخرى تقدّم خدمة عمومية.

موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع و التنظيم كل شخص آخر معّرف بأنّه -4

   (231) المعمول بهما."

ذكر صفة الجاني في جريمة منح االمتيازات غير  21المادة  6جاء في مستهل الفقرة 

/ب التي تمثل 2المبّررة، و هو الموظف العمومي بمفهوم هذا القانون و بالتحديد نص المادة 

و في معظم جرائم الفساد عامة و الجرائم ذات الصلة  الركن المفترض في هذه الجريمة

بالصفقات العمومية خاصة، و قد تطرق المشرع الجزائري في قانون الوقاية من الفساد 

فقرة أ  2ومكافحته إلى تعريف الموظف العمومي و هو التعريف المأخوذ من نص المادة 
من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة  (232)

التي صادقت عليها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي  46/61/2114بنيويورك يوم 

   (233) .62/13/2113المؤرخ  622-13رقم 

  البند الثاني: مفهوم الموظف في قانون الصفقات العمومية. 
                                                 

المداخلة العاشرة "خصوصية التجريم و التحّري في الصفقات العمومية"، الملتقى الوطني السادس  محمد بن مشيرخ، -230

، ص 21/12/2164 يوم حول دور الصفقات العمومية في حماية المال العام، كلية الحقوق جامعة د يحيى فارس المدية،

61. 
 .المعدّل و المتّمم 11/16من القانون  ب 1م  -231
، 2113مكتب األمم المتحدّة المعني بالمخدرات و الجريمة فيينا، نيويورك، اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد،  -232

ا أو تنفيذيا أو إداريا أو أي شخص يشغل منصبا تشريعي 6)أ( كما يلي: "يقصد بتعبير "موظف عمومي"  2ونص المادة 

قضائيا لدى دولة طرف، سواء أكان معينا أم منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع األجر أم غير مدفوع األجر، بصرف النظر عن 

أي شخص آخر يؤدي وظيفة عمومية، بما في ذلك لصالح جهاز عمومي او منشأة عمومية، أو يقدّم  2أقدمية ذلك الشخص، 

التعريف الوارد في القانون الداخلي للدولة الطرف و حسب ما هو مطبّق في المجال القانوني ذي  خدمة عمومية، حسب

أي شخص آخر معّرف بأنّه "موظف عمومي في القانون الداخلي للدولة الطرف. بيد أنّه  4الصلة لدى تلك الدولة الطرف، 

تفاقية، يجوز أن يقصد بتعبير "موظف عمومي" أي ألغراض بعض التدابير المعنية الواردة في الفصل الثاني من هذه اال

شخص يؤدي وظيفة عمومية أو يقدّم خدمة عمومية حسب التعريف الوارد في القانون الداخلي للدولة الطرف و حسب ما 

 هو مطبّق في المجال المعني من قانون تلك الدولة الطرف. 
يتضّمن التصديق، بتحفظ،  2113أبريل  62لموافق لـ ا 6322صفر  22المؤرخ في  ،911-64 المرسوم الرئاسي رقم -233

، 2114أكتوبر  46على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدّة بنيويورك يوم 
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افحته على معاقبة كل موظف عمومي من قانون الوقاية من الفساد و مك 21تنص المادة       

أو ملحق مخالفة صفقة عقد أو اتفاقية أو  تأشيرأو  إبراميمنح عمدا إمتياز غير مبّرر عند 

لألحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترّشح و المساواة بين المترشحين وشفافية 

ا قد يكون من يؤّشر عليها، فبعدما اإلجراءات، و بالتالي فإّن الفاعل يكون من يبّرم الصفقة كم

يتحقّق القاضي الجنائي من صفة المتّهم كموظف عمومي بمفهوم قانون الوقاية من الفساد و 

 (234) مكافحته يتحقّق أيضا من أّن هذا الشخص له سلطة التدخل في إجراءات منح الصفقة.

 أوال: الموظف المبّرم للصفقة.

من قانون الصفقات  3خص العمومي و تنص المادة هو الشخص المؤهل لتوقيعها باسم الش

العمومية على مايلي: "ال تصح الصفقات و ال تكون نهائية إالّ إذا وافقت عليها السلطة المختصة 

 المذكورة أدناه حسب الحالة:

المدير العام أو مدير  -رئيس المجلس الشعبي البلدي -الوالي-الوزير -مسؤول الهيئة العمومية -

 لعمومية.المؤسسة ا

و أضافت المادة في فقرتها األخيرة أنّه يمكن لكل سلطة من هذه السلطات أن تفّوض صالحياتها 

في هذا المجال إلى المسؤولين المكلفين بأي حال بإبرام و تنفيذ الصفقات العمومية طبقا لألحكام 

 التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

بمرحلة دراسة و تحليل من قبل مجموعة من األشخاص  الصفقة العمومية قبل ابرامها تمر      

يقومون في نهاية هذه المرحلة بتقديم تقارير و اقتراحات حول المترشح األولى بالفوز بالصفقة 

و تشّكالن  (235)و الذين يشّكلون لجان تتمثل في كل من لجنة فتح األظرفة و لجنة تقييم العروض

عملها هو إداري و تقني تعرضه على المصلحة المتعاقدة "الرقابة الداخلية للصفقة العمومية"، 

التي تقوم بمنح الصفقة أو اإلعالن عن عدم جدوى االجراء أو إلغاء المنح المؤقت للصفقة مع 

و بالتالي وفي حالة قيام جنحة المحاباة فما هي مسؤوليتهم الجنائية لتقديمهم رأي (236)التبرير،

 حول العروض المقدمة؟.

اعتبارهم شركاء في جنحة المحاباة ألّن عملهم تحضيري إلبرام الصفقة شريطة أن  يمكن        

يكون هناك اتفاق مسبق بينهم و بين مبرم الصفقة العمومية و في إطار تقييمهم للعروض 

 يمنحون أفضلية لمؤسسة دون غيرها بعيدا عن معايير االختيار الموضوعية. 

األشخاص الذين يقتصر دورهم في المراقبة الالّحقة  أنّ سي االجتهاد القضائي الفرنإعتبر        

التخاذ قرار المنح كالمراقب المالي، العون المكلف بمراقبة الشرعية أو المحاسب العمومي فهم 

غير معنيين بالجريمة، فبالنسبة للمراقب المالي فإنّه ال يتدخل في إجراءات اختيار الفائز 
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أصلي و ال يتابع كشريك إالّ إذا كان اشتراكه مع الفاعل نتيجة بالصفقة و ال يتابع بصفته فاعل 

اتفاق مسبق على منح الصفقة، أّما األعوان المسؤولين على مراقبة شرعية أعمال الجماعات 

المحلية التي يقوم بها رؤساء البلديات فهي أعمال الحقة على ابرام الصفقة، و بالنسبة للمحاسب 

قبة صحة االلتزام المالي و تعليق الدفع في حالة عدم شرعيته و العمومي يقتصر دوره على مرا

اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أّن المحاسب ال يملك صالحية الحكم على شرعية القرارات 

اإلدارية، أّما القاضي الجنائي فيستبعد اعتبار المحاسب العمومي شريك ألّن سكوته المحتمل 

وع الجريمة و ال يدخل ضمن أعمال المساعدة أو على صفقة مشبوهة هو عمل الحق على وق

 (237)المعاونة على ارتكاب الفعل.

 ثانيا: الموظف المؤّشر على الصفقة.

التأشير على الصفقة تتويج لعملية الرقابة الخارجية عليها فيمكن أن تمنح التأشيرة أو ترفض      

رة هي التي تحدّد لنا بداية تنفيذ كما يمكن أن تمنح مرفقة بتحفظات موقفة أو غير موقفة، فالتأشي

 الصفقة العمومية فهي ال تنفّذ من يوم التوقيع بل من يوم منح التأشيرة.

قرار منح التأشيرة ال يتّخذه شخص واحد بل هو قرار جماعي يتّخذ بأغلبية األعضاء الحاضرين 

لية الجماعية فال بدّ الجتماع اللجان، و هنا اشكالية المسؤولية ألّن لها طابع شخصي ينفي المسؤو

 من اثبات المسؤولية الفردية.

يرّجح نسب المسؤولية على رؤساء لجنة الصفقات باعتبارهم  االجتهاد القضائي الفرنسي

يتمتّعون بسلطة مهيمنة على لجنة الصفقات، و ال يمكن لرئيس البلدية أن يتهّرب من مسؤوليته 

طالما أنّه لم يثبت اعتراضه على هذه  على أساس الطابع الجماعي لقرارات منح الصفقات

 (238) القرارات أو إبدائه لتحفظات.

تتمثّل غاية الرقابة الخارجية من قبل الهيئات الخارجية في التحقّق من مطابقة الصفقات 

 (239) العمومية للتشريع و التنظيم المعمول بهما.

ية للصفقات العمومية بأنّه نص قانون الصفقات العمومية على هيئات الرقابة الخارجية القبل   

لجنة للصفقات تكلف بالرقابة القبلية الخارجية للصفقات ( 240)تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة

وتختص بتقديم مساعدتها في مجال تحضير الصفقات العمومية و إتمام تراتيبها  (241)العمومية،

 (242)ها المتعهدون.و دراسة دفاتر الشروط والصفقات و المالحق و معالجة الطعون التي يقدّم
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لجان الصفقات العمومية. -9   

تختص لجان الصفقات العمومية في مجال الرقابة ضمن حدود المستويات المحدّدة في المطات 

 أي ما يساوي أو يقل عن: 623من المادة  3إلى  6من 

دفتر شروط أو صفقة أشغال يساوي أو يقل مبلغ التقدير اإلداري للحاجات أو الصفقة  -2

 دج(. 6.111.111.111ينار )مليار د

دفتر شروط أو صفقة لوازم يساوي أو يقل مبلغ التقدير اإلداري للحاجات أو الصفقة   -1

 دج(. 411.111.111ثالثمائة مليون دينار )

دفتر شروط أو صفقة خدمات يساوي أو يقل مبلغ التقدير اإلداري للحاجات أو الصفقة  -2

 دج(. 211.111.111مائتي مليون دينار )

ر شروط أو صفقة دراسات يساوي أو يقل مبلغ التقدير اإلداري للحاجات أو الصفقة دفت -2

 (243) دج(. 611.111.111مائة مليون دينار )

 لجان الصفقات العمومية هي:

اللجنة الجهوية للصفقات، و التي تتشّكل من: الوزير المعني أو ممثله، رئيسا، ممثل المصلحة  -

ن الوزير المكلف بالمالية )مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة(، ( ع2المتعاقدة، ممثلين اثنين )

ممثل عن الوزير المعني بالخدمة، حسب موضوع الصفقة )بناء، أشغال عمومية، ري( عند 

 االقتضاء، ممثل عن الوزير المكلّف بالتجارة.

ة الوطنية لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية و الهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومي -

ذات الطابع اإلداري، تتشّكل من: ممثل عن السلطة الوصية، رئيسا، المدير العام أو مدير 

( عن الوزير المكلف بالمالية )المديرية العامة للميزانية و 2المؤسسة أو ممثله، ممثلين اثنين )

)بناء،  المديرية العامة للمحاسبة(، ممثل عن الوزير المعني بالخدمة، حسب موضوع الصفقة

 أشغال عمومية، ري( عند االقتضاء، ممثل عن الوزير المكلّف بالتجارة.

اللجنة الوالئية للصفقات، تتشّكل من: الوالي أو ممثله، رئيسا، ممثل المصلحة المتعاقدة، ثالثة  -

( عن الوزير المكلف بالمالية 2( ممثلين عن المجلس الشعبي الوالئي، ممثلين اثنين )4)

زانية و مصلحة المحاسبة(، مدير المصلحة التقنية المعنية بالخدمة بالوالية حسب )مصلحة المي

 موضوع الصفقة )بناء، أشغال عمومية، ري( عند االقتضاء، مدير التجارة بالوالية.

اللجنة البلدية للصفقات، تتشّكل من: رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، رئيسا، ممثل عن  -

( عن 2( يمثالن المجلس الشعبي البلدي، ممثلين اثنين )2منتخبين اثنين ) المصلحة المتعاقدة،

الوزير المكلف بالمالية )مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة(، ممثل عن المصلحة التقنية 

 المعنية بالخدمة بالوالية حسب موضوع الصفقة )بناء، أشغال عمومية، ري( عند االقتضاء.
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عمومية المحلية و الهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية لجنة الصفقات للمؤسسة ال -

ذات الطابع اإلداري، تتشكل من: ممثل عن السلطة الوصية، رئيسا، المدير العام أو مدير 

( عن 2المؤسسة أو ممثله، ممثل منتخب عن مجلس المجموعة اإلقليمية المعنية، ممثلين اثنين )

الميزانية و مصلحة المحاسبة(، ممثل عن المصلحة التقنية  الوزير المكلف بالمالية )مصلحة

 المعنية بالخدمة بالوالية حسب موضوع الصفقة )بناء، أشغال عمومية، ري( عند االقتضاء.

أو  منح التأشيرةتتّوج الرقابة التي تمارسها لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة بمقّرر       

إبتداًء من تاريخ إيداع الملف كامال لدى كتابة  ( يوما21رفضها خالل أجل أقصاه عشرون )

أي أّن أعضاء لجان الصفقات العمومية المحدّدين طبقا لقانون الصفقات  (244) هذه اللجنة،

 العمومية و المذكورين بالتفصيل هم من يقومون بالتأشير على الصفقة العمومية.

   اللجان القطاعية للصفقات العمومية. -1
فإّن االختصاص يكون للجنة قطاعية ( 245) فقات المبالغ المذكورة أعالهإذا فاقت الص     

و التي تتشّكل من:الوزير المعني أو ممثله  (246)للصفقات تحدث لدى كل دائرة وزارية،

( عن القطاع 2رئيسا، ممثل الوزير المعني، نائب رئيس، ممثل المصلحة المتعاقدة، ممثالن )

ية )المديرية العامة للميزانية و المديرية العامة ( عن وزير المال2المعني، ممثالن )

 (247) للمحاسبة(، ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة.

تتّوج الرقابة التي تمارسها اللجنة القطاعية للصفقات بمقّرر منح أو رفض التأشيرة في أجل  

ضبط هذه ( يوما ابتداًء من تاريخ إيداع الملف كامال لدى كتابة 32أقصاه خمسة و أربعون )

أي أّن أعضاء اللجان القطاعية المحدّدين طبقا لقانون الصفقات العمومية و  ،(248)اللجنة

 المذكورين بالتفصيل هم من يقومون بالتأشير على الصفقة العمومية.

الفرع الثاني: صفة الجاني في جنحة الحصول على امتيازات غير المبّررة )المتعامل 

 االقتصادي(.

 ( سنوات وبغرامة من61( إلى )2قب بالحبس من سنتين )" يعا:21/2المادة 

 دج: 6.111.111دج إلى  211.111

شخص من القطاع الخاص، أو بصفة عامة كل  مقاولأو  حرفيأو  صناعيأو  تاجركّل 

يقوم، ولو بصفة عرضية، بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو الجماعات  معنويأو  طبيعي

ات العمومية الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات العمومية المحلية أو المؤسسات أو الهيئ
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االقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري، و يستفيد من سلطة أو 

تأثير أعوان الهيئات المذكورة من أجل الزيادة في األسعار التي يطبقونها عادة أو من أجل 

   (249)دمات أو آجال التسليم أو التموين." التعديل لصالحهم في نوعية المواد و الخ

 البند األول: الشخص الطبيعي.

هذه المادة حدّدت بعض أنواع األعوان االقتصاديين و المتمثلين في كّل من التاجر، 

 الصناعي، الحرفي و المقاول طبيعي أو معنوي، نوجزهم فيما يلي:

  أوال: التاجر.

: "يعّد تاجرا كّل شخص طبيعي أو معنوي يباشر تنص المادة األولى من القانون التجاري 

 ( 250)عمال تجاريا ويتخذه مهنة معتادة له، ما لم يقض القانون بخالف ذلك."

من خالل نص المادة فإّن التاجر إّما شخص طبيعي أو معنوي يحترف التجارة، 

ة بحسب وعبارة "ما لم يقض القانون بخالف ذلك": تفيد وجود استثناءات: فالشركات التجاري

وهي: شركة التضامن،  233الشكل، أي التي تتّخذ أحد األشكال المنصوص عليها في المادة 

 (251)التوصية، المسؤولية المحدودة و المساهمة و ذلك مهما يكن موضوعها تعّد تجارية.

( 252)أ( التاجر شخص طبيعي: يصعب إعطاء تعريف للتاجر الرتباطه بفكرة العمل التجاري،

 نّه الشخص الذي تكون مهنته القيام بأعمال تجارية، أي تكون حرفته، كما يلي:لذلك يعّرف بأ

، عندما تجتمع مع شروط أخرى 12: وّرد تعدادها في المادة األعمال التجارية الموضوعية

 تكسبه هذه الصفة.

 (253): يعّد االحتراف شرط الزم الكتساب صفة التاجراحتراف األعمال التجارية الموضوعية

يعّرفه الفقه بأنّه: "القيام  (254)،ز التاجر عن غيره، ويكون بشكل رسمي، ظاهر وعلنيوبه يميّ 

باألعمال التجارية بطريقة منتظمة وعلى وجه الدوام واالستمرار قصد التعيّش والكسب، فهو 

 (255)بذلك أّحق من االعتياد الذي يفيد فقط تكرار األعمال التجارية في أوقات متقطعة." 
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من القانون  16هذا ما لم يرد في المادة ألعمال باسمه ولحسابه الخاص: القيام بهذه ا

المتعلّق بالّسجل التجاري، بها يصبح  22ـ21من قانون  22التجاري، لّكن تداركته المادة 

التاجر ذلك الشخص الذي يمتهن أعمال تجارية باسمه ولحسابه الخاص، وهذا ما يميّزه عن 

   (256)ته ولحسابه الخاص.ذوي األجور الذين هم تحت تبعي

فالشريك في شركة التضامن سواء اشترك في هناك بعض الحاالت الخاصة للتاجر،       

 التجارة أو لم يشترك فهو تاجر، كما أّن الشريك في شركة التوصية، المتضامن فيها تاجر.

رية، للتاجر القاصر وبما أّن األهلية التجارية شرط لممارسة األعمال التجا و بالنسبة

سنة كاملة مع الخلو  62حددتها بـ  31وبالرجوع للقواعد العامة في القانون المدني نجد المادة 

سنة كاملة وحصل على  62من عوارض األهلية، والقاصر يمنع من ممارستها إالّ إذا بلغ 

 (257) إذن.

لمثل، واحترام أّما التاجر األجنبي: ال يجوز له ممارسة التجارة إالّ احتراما لشرط المعاملة با

الشروط القانونية المتعلقة بهم، فيتّم الحصول على بطاقة التعريف المهنية الخاصة باألجانب، 

بياناتها: اسم ولقب صاحبها، تاريخ ومكان ازدياده، جنسيته، رقم بطاقة اإلقامة وتاريخ 

م قيدها في تسليمها، ختم وتوقيع السلطة التي قامت بالتسليم و بعد الحصول على البطاقة يتّ 

 الّسجل التجاري.

من القانون التجاري الجزائري، تنص  22المادة  تنصبالنسبة للقيد في السجل التجاري، 

على أنّه للتمسك بصفة التاجر يجب التسجيل في السجل التجاري في أجل شهرين، فالقيد 

 (258) يفرض الصفة و يثبتها.

التجاري نصت على أنّه يحدّد الطابع من القانون  233ب( التاجر الشخص المعنوي: المادة 

بحسب  14التجاري لشركة إّما بشكلها وذلك بغض النظر عن موضوعها وهذا حسب المادة 

 (259).12الشكل، أو بموضوعها حسب المادة 

 12أعمال تجارية موضوعية بالمقاولة: هي مقاوالت ذات طابع تجاري، المادة 

جد مقاوالت مختصة بتداول منتجات أو خدمات مقاولة، مثال: مقاوالت التداول: ن 66ذكرت 

من جهة، ومقاوالت مختصة بتداول اإلنتاج الفكري من جهة أخرى، و كذلك مقاوالت 

للتوريد: مؤسسات تتعّهد بتحقيق خدمات معينة في آجال دورية أو بصفة مستمرة، فيعّد عمال 

أو إذا قام بشرائها بقصد تجاريا إذا قام البائع بتوريد منتجاته شرط أن تدمج في مقاولة، 

 (260)مقاوالت الخدمات: و هي مؤسسة تقديم خدمة. توريدها، أي إعادة بيعها، و
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 الصناعي.ثانيا: 

يجب التميّيز بين التجارة و الصناعة، فالتجارة تستبعد اإلنتاج وتدّل  في لغة االقتصاد

التجارة معنى واسع ومن  على تداول وتوزيع األموال فقط، أّما في لغة القانون ال زالت لكلمة

هنا يطبّق القانون التجاري في آن واحد على الصناعة والتجارة، ولهذا فالصناعي يعتبر 

 (261) تاجرا و يخضع لنفس األحكام القابلة للتطبيق على التاجر.

 لحرفي.ا -9

يحدّد القواعد التي تحّكم الصناعات التقليدية  6221يناير  61المؤرخ في  16ـ21األمر  

حرف، و نص مادته األولى على أنّه يهدف إلى تعريف الصناعة التقليدية و الحرف وال

 وقواعدها ومجالها، وكذا واجبات الحرفيين وامتيازاتهم.

من األمر الصناعة التقليدية و الحرف بأنّها: " كّل نشاط إنتاج أو  12عرفت المادة 

خدمة يطغى عليه العمل اليدوي  إبداع أو تحويل أو ترميم فني أو صيانة أو تصليح أو أداء

ويمارس بصفة رئيسية و دائمةـ في شكل متّسق، أو متنقل أو معرضي في أحد مجاالت 

 النشاطات اآلتية:

 الصناعة التقليدية، والصناعة التقليدية الفنية. -

 الصناعة التقليدية الحرفية للخدمات. -

للصناعة التقليدية والحرف و إّما  و حسب الكيفيات اآلتية: إّما فرادى، إّما ضمن تعاونية

 (262)ضمن مقاولة للصناعة التقليدية والحرف." 

و هو حرفي، حرفي معلم أو حرفي  4عدّدت أنواعه في  61أ( حرفي شخص طبيعي: المادة 

 صانع.

فالحرفي: هو كّل شخص طبيعي مسّجل في سّجل الصناعة التقليدية والحرف، يمارس نشاطا 

أعاله، يثبت تأهيال ويتّولى بنفسه مباشرة تنفيذ العمل و  2في المادة تقليديا كما هو محدّد 

 إدارة نشاطه وتسييره وتحّمل مسؤوليته.

شهادة تثبت تعلّم نشاط حرفي معيّن وممارسته  و يجب أن يثبت تأهيال مهني بتقديمه دبلوم أو

هذا النشاط بصفة بصورة فعلية منذ ثالثة سنوات متتالية على األقل، أو شهادة تثبت ممارسة 
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عامل حرفي منذ خمسة سنوات على األقل مع نجاحه في االمتحان التأهيلي الذّي تنّظمه 

 (263)غرفة الصناعة التقليدية والحرف.

أّما الشخص الطبيعي ذو صفة حرفي معلّم هو كّل حرفي مسّجل في سجل الصناعة التقليدية 

 رفته و ثقافته مهنية.والحرف متمتّع بمهارة تقنية خاصة و تأهيل عال في ح

إلثبات هذه الصفة يقدّم دبلوم يثبت مستوى عال من التأهيل تسلّمه إياه مؤسسة 

عمومية للتكوين أو مؤسسة تعتمدها الدولة، أو شهادة ممارسة نشاط حرفي من مستوى عال 

ي تسلّمها إياه غرف الصناعة التقليدية والحرف و يثبت الممارسة الفعلية لهذا النشاط الحرف

 سنوات. 61 وسنوات على األقل  2منذ 

هو ( 264)من األمر سّمته صانع، 61و بالنسبة للشخص الطبيعي ذو صفة حرفي عامل فالمادة 

شهادة تثبت كفاءته المهنية في  كل عامل أجير ذو تأهيل مهني مثبت، بحمله شهادة تمهين أو

 (265)حدة على األقل.نشاط حرفي ويكون قد مارس هذا النشاط بصورة فعلية خالل سنة وا

من مميّزات الحرفي أنّه عامل مستقل مثل التاجر، يمارس المهنة باستقالل، ولّكنه ال 

يتمتّع بالصفة التجارية وبالتالي ال يخّضع اللتزامات التّجار ولمقتضيات المهنة التجارية من 

بإمكانه القيام تسجيل في الّسجل التجاري و مسك الدفاتر التجارية، فأعماله ذات طابع مدني و

 بأعمال تجارية شرط أن تكون ثانوية تابعة لنشاطه األساسي المتمثّل في األعمال الحرفية. 

ب( الحرفي الشخص المعنوي: يتمثّل في التعاونية التقليدية والحرف و مقاولة الصناعة 

 التقليدية والحرف.

ركة أشخاص ذات طابع تعاونية الصناعة التقليدية والحرف / التعاونية الحرفية: هي ش -

مدني، ذات رأسمال غير قار، تقوم على حرية انضمام أعضاءها الذين تتوفر فيهم شروط 

تتمتّع بالشخصية المعنوية و االستقالل المالي، هذا ما يمّكنها ، أهمها تمتعهم بصفة الحرفي

من تحقيق غرضها، ويثبت إنشاءها بعقد مّوثق وتسجيل في ّسجل الصناعة التقليدية 

  والحرف.

مقاولة الصناعة التقليدية و الحرف: تؤسس حسب األشكال المحدّدة في القانون التجاري،  -

 هي نوعان:  

ـ مقاولة الصناعة التقليدية: تتّم إدارتها من طرف حرفي أو حرفي معلّم، تمارس 6     

اعة التقليدي النشاطات المتمثّلة في الصناعة التقليدية و الصناعة التقليدية الفنية، والصن

 الحرفية للخدمات.
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 (266)تسير من طرف حرفي أو حرفي معلم المقاولة الحرفية إلنتاج المواد والخدمات: ـ2      

،تمارس نشاط اإلنتاج أو التحويل أو الصيانة أو التصليح أو آداء الخدمات في ميدان الحرف 

لتأسيسها حسب أشكال  إلنتاج مواد وخدمات، و تخضع المقاوالت للقيد في السجل التجاري

 (267) القانون التجاري.

إّن الحرفي سواء كان شخص طبيعي أو معنوي يخضع للتسجيل في ّسجل الصناعة 

التقليدية والحرف، ويترتب على إتمام اإلجراءات، تسليم بطاقة مهنية للشخص الطبيعي 

 (268) تؤهله القيام بنشاطه، أّما الشخص المعنوي يسلم له مستخرج من الّسجل.

من قانون الصفقات العمومية التي تخّص الحرفيين نصت على:" تخّصص  22إّن المادة 

األشغال المرتبطة بالنشاطات الحرفية للحرفيين كما هم معرفين في التشريع والتنظيم 

 (269)المعمول بهما، ماعدا في حالة االستحالة المبّررة من المصلحة المتعاقدة." 

 المقاول. رابعا:

دم الخلط بين عقد األشغال العامة و عقد المقاولة، ألّن عقد األشغال العامة عقد يجب ع       

  (270).إداري يخضع للقانون العام لتحقيق المصلحة العامة

يُعّرف المقاول بأنّه الشخص الذي لديه اإلرادة و القدرة و بشكل مستقل على تحويل 

قع باالعتماد على معلومة هامة من فكرة جديدة أو اختراع إلى ابتكار يُجّسد على أرض الوا

 (271)أجل تحقيق عوائد مالية عن طريق المخاطرة، و بهذا تقود التطّور االقتصادي للبلد.

، ومن التزامات المقاول انجاز العمل (272)أن تتوافّر في المقاول أهلية التصّرف يّجب

دفتر الشروط والشروط  بالطريقة الواجبة وأن يبذل العناية الالّزمة، طبقا للشروط الواردة في

 (273)التي تمليها أصول الصنعة و عرفها و تقاليدها.

المقاول الملتزم هو المتعامل المتعاقد في الصفقة العمومية المتعلقة بأشغال البناء أي أنّه        

صاحب الورثة في المشروع التابع للمصلحة المتعاقدة، و قد يكون شخص طبيعي أوشركة 
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ناء، و للمقاولة أشكال عديدة، فقد تكون مقاولة مسيّرة ذاتيا أوشركة مقاولة في مجال الب

 تعاونية عمالية لإلنتاج أو شركة تعاونية للصناع التقلديين أو شركة تعاونية للفنيين.

المقاول هو شخص طبيعي تاجر، يضارب على العمل المراد إنجازه و يضارب على اليد     

و التكامل و التكرار من أجل تحقيق الربح، و يحّشد طاقات العاملة و يعمل على سبيل التنظيم 

مادية و بشرية لذلك )و مقاولة البناء و الحفر و تمهيد األرض من بين األعمال التجارية 

من القانون التجاري(، و يعمل غالبا في شكل مؤسسة أشغال  2المنصوص عليها في المادة 

 يمكن تصور تواجده في الصفقات العمومية خاصة مسيّرة ذاتيا، أّما المقاول المدني فال

المتعلقة بأشغال البناء، كون أّن هذا األخيرة غالبا ما يكون موضوعها مهم يحتاج إلى طاقات 

عمال  2و إمكانيات و خبرة كبيرة ال يتمتّع بها المقاول المدني الذي ال يتجاوز عدد عماله 

 (274) فقط.

 البند الثاني: الشخص المعنوي.

لشخص المعنوي عبارة عن مجموعة األشخاص الطبيعية أو من األموال يجمعها هدف إّن ا   

واحد، فيكون لها شخصية قانونية الزمة لتحقيق هذا الغرض ومنفصلة عن شخصية المكّونين 

 (275) لها أو المستفيدين منها.

لقد ثار جدال فقهي حول مدى جواز مساءلة األشخاص المعنوية جنائيا فمن الفقهاء 

أنكر هذه المسؤولية ومنهم من أيّدها و لكل جملة من األسانيد يعتمد عليها في تبرير من 

 موقفه.

أّن اإلرادة هي محور الركن المعنوي  فاالتّجاه المعارض للمسؤولية الجنائية يستند إلى

و هي قّوة إنسانية فمن المستحيل تقبّل مساءلة الشخص المعنوي عن جريمة مرتكبة لحسابه، 

رار مسؤولية الشخص المعنوي يتناقض مع مبدأ التخّصص الذي يحكم الوجود ألّن إق

القانوني لهذا الشخص، فالمشرع ال يعترف بالوجود القانوني لهذا الشخص إالّ في حدود 

الغرض الذي أنشأ من أجله إذ ال يتصّور أن تكون الجريمة غرضا مشروعا على أساس 

 اعتراف المشرع بالشخصية المعنوية.

أّما االتّجاه المؤيد للمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي يستند بدوره إلى جملة من        

األسانيد أهّمها أّن الشخص المعنوي حقيقة قانونية و ليس مجّرد افتراض و إرادته حقيقة 

قانونية يحدّد القانون مجالها وأسلوب ممارستها بما يتّفق مع طبيعة نشاط الشخص المعنوي 

هذه اإلرادة يعبّر عنها ممثّل الشخص المعنوي أو أعضاء إدارته، وإقرار هذه وأهدافه، و

المسؤولية ال يتعارض مع مبدأ التخّصص ألّن هذا المبدأ مرتبط بنشاط الشخص المعنوي و 
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ليس بوجوده القانوني و بالتالي خروجه عن نشاطه ال يؤثر في وجوده القانوني، و بالتالي 

 (276)يتعارض مع مبدأ شخصية العقوبة. فإقرار هذه المسؤولية ال

و بدأت التشريعات الحديثة تميل إلى االعتراف بهذه المسؤولية لّما تبّرره الظروف 

العملية ألّن بعض تصرفاتها تشّكل مصدر خطورة على المجتمع إذ ال يكف لمواجهة هذه 

شخص معيّن كأن يسند  الخطورة معاقبة ممثّله، كما أنّه أحيانا يتعذّر نسبة هذه التّصرفات إلى

  (277)إلى مجلس إدارة الشخص المعنوي.

فالشخص المعنوي يمثّل حقيقة قانونية ال سبيل إلى إنكارها، فله مصالح خاصة وله 

ذّمة مالية مستقلة كما أّن القانون يعترف له بأهلية التعاقد وهي تفتّرض توافر اإلرادة له 

ه هي في الوقت ذاته إرادة الشخص المعنوي، وإرادة األشخاص الذّين يعملون باسمه ولحساب

 الفرق أنّها تكون فردية للشخص الطبيعي وجماعية للشخص المعنوي.

الشخص المعنوي و إن كان يفي بحاجيات عملية للمجتمع إالّ أّن نشاطه ال يمكن أن 

وراءه يحدث إالّ بوسيلة السلوك اآلدمي و هذا ما يفتح لهؤالء األفراد الذين يمثلونه التخفي 

 (278) عن ما يصدر عنهم من انحرافات في السلوك إللقاء المسؤولية عليه.

إّن إقرار المسؤولية الجزائية لألشخاص المعنوية فقها و تشريعا و قضاًء دفع معظم 

التشريعات التي كّرست هذه المسؤولية إلى تطوير مبادئ القانون و تطويع أحكامه بما 

ائمها و يترتب عن ذلك اتّساع دائرة المسؤولية يتماشى وعقاب هذه األشخاص عن جر

الجزائية لتشمل األشخاص المعنوية التي ترتكب الجرائم باسمها و لحسابها من طرف 

 (279) أعضائها و ممثليها تنفيذا لسياستها االقتصادية.

يهدف الشخص المعنوي الخاص إلى تحقيق مصالح خاصة به و باألشخاص الطبيعية        

و في سبيل تحقيق ذلك يمكن أن ينحرف عن السلوك الصحيح و يرتكب جريمة، و المكونة له 

 (280) حماية للمجتمع من خطورة األشخاص المعنوية تّم تقرير مساءلتها الجزائية.

في جريمة استغالل نفوذ األعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبّررة 

العمومية و هو الذي تبّرم معه اإلدارة  يكون الشخص المعنوي هو الطرف الثاني في الصفقة

 هذه الصفقة والتي تدخل حيّز التنفيذ.
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تحديد األشخاص المعنوية المسؤولة في جريمة استغالل نفوذ األعوان العموميين  أوال:

 للحصول على امتيازات غير مبّررة.

إّن جريمة استغالل نفوذ األعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبّررة 

مرتبطة بالصفقة العمومية، والمصلحة المتعاقدة تبّرم الصفقة إّما مع شخص طبيعي 

 أومعنوي.

من ق.ص.ع.ج تنص: "يمكن المتعامل المتعاقد أن يكون شخصا أو عدة  42المادة 

أشخاص طبيعيين أو معنويين يلتزمون بمقتضى الصفقة إّما فرادى وإّما في إطار تجمع 

 (281)أدناه." 26د في المادة مؤقت لمؤسسات كّما هو محدّ 

الشخص المعنوي المتعاقد مع اإلدارة هو خاص ألنّه ال تخضع الصفقات المبّرمة بين 

إدارتين عموميتين ألحكام مرسوم الصفقات العمومية هذا لتشجيع التعامل بينها، وبالتالي 

ذ فاألشخاص المعنوية الخاصة هي التي تكون مسؤولة جزائيا في جريمة استغالل نفو

 األعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبّررة.

: فالمادة األولى فقرة أولى من ق.ص.ع.ف عّرفت الصفقات أّما فيما يخص القانون الفرنسي

العمومية على أنّها عقود بمقابل تبّرم بين المصلحة المتعاقدة واألعوان االقتصادية عامة أو 

 ال، التوريد والخدمات.خاصة، لتلبية احتياجاها في مادة األشغ

 أي أّن الطرف الثاني في التعاقد يكون شخصا معنويا إّما عاّما أو خاصا.

 مسؤوليتها الجنائية.  ثانيا:

الجتماع جماعة من  (282) انتهى الفكر القانوني إلى االعتراف بالشخصية القانونية

و يكون لها األشخاص الطبيعية أو من تخصيص مجموعة من األموال لتحقيق غرض معيّن 

و أصبحت هذه األشخاص المعنوية حقيقة قائمة  كيان مستقل عن األفراد المكّونين لها،

يعتّرف بها القانون و يضفي عليها الشخصية القانونية و عندما تشّكل تصرفاتها خطورة على 

 المجتمع ومصالحه ال تكف معاقبة الشخص الطبيعي الذي يمثّله في مواجهة هذه الخطورة.

(283) 

المعدّل و المتّمم لقانون  62ـ13 ّرس المشرع الجزائري بموجب القانون رقمك

و بالرجوع لقانون ( 284) العقوبات صراحة مبدأ المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية،

على مسؤولية األشخاص االعتبارية  24الوقاية من الفساد و مكافحته نجدها نصت في المادة 
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اري مسؤوال جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا كما يلي:" يكون الشخص االعتب

 (285) القانون وفقا للقواعد المقّررة في قانون العقوبات."

هذه المادة شاملة لكّل الجرائم الواردة في هذا القانون، وتعتبر جنحة المحاباة طبقا 

أو اإلخفاء ّضمن هذه الجرائم هذا إذا أعملنا آليات التحريض، االشتراك  21/6لنص المادة 

في مرحلة قبل اإلبرام النعدام نص خاص بهذه المرحلة، و النص الخاص بجنحة استغالل 

 21/2نفوذ األعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبّررة و المتمثل في نص المادة 

 من نفس القانون.

العقوبات من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته تحيلنا إلى أحكام قانون  24المادة 

مكّرر تنص:" باستثناء الدولة و الجماعات  26وبالرجوع إلى أحكامه نجد نص المادة 

المحلية واألشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، يكون الشخص المعنوي مسؤوال 

عندما ينص جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين 

 ".القانون على ذلك

بإستقراء أحكام هذه المادة نجد أنّها نفت المسؤولية الجزائية لألشخاص المعنوية 

العامة المتمثلة في الدولة، الجماعات المحلية )الوالية، البلدية( واألشخاص المعنوية 

الخاضعة للقانون العام، و بالتالي قصرت المسؤولية الجزائية على األشخاص المعنوية 

ر أية إشكالية ألنّه في جريمة استغالل نفوذ األعوان العموميين و هذا ال يثي الخاصة،

شخص للحصول على امتيازات غير مبّررة الشخص المعنوي المتعاقد مع اإلدارة هو 

، فإبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري يكون بين شخص عام معنوي خاص

بين شخص خاص يكون إّما طبيعي )المصلحة المتعاقدة( والذي يحقّق لنا المعيار العضوي و

 أو معنوي.

وّضحت لنا المادة أّن مسؤولية الشخص االعتباري تقوم عندما ينص القانون على ذلك،        

أي عندما يقّر تحميل المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جريمة معينة و هذا على 

عليها في قانون  خالف األشخاص الطبيعية التي تُسأل عن جميع الجرائم المنصوص

العقوبات و القوانين المكّملة، و باعتبار أّن جريمة استغالل نفوذ األعوان العموميين للحصول 

منه  24على امتيازات غير مبّررة وردت في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته نجد المادة 

ئم حقّقت هذا الشرط بنّصها: "يكون الشخص االعتباري مسؤوال جزائيا عن الجرا

وجريمة ( 286)المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للقواعد المقّررة في قانون العقوبات"،

استغالل نفوذ األعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبّررة من بين هذه الجرائم، 

فيتّوجب أن ترتكب الجريمة من شخص طبيعي له حق التعبير عن إرادة الشخص المعنوي 
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وتحقيقا لمصلحته كالفائدة المتمثلة في نيل صفقة عمومية و  (287)و لحسابهوالتصّرف باسمه 

 الحصول على الربح المالي.                      

إّن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ال تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل          

ية الستبعاد الشخص فالمشّرع لم يقّر هذه المسؤول( 288)أصلي أو كشريك في نفس األفعال،

الطبيعي بل أراد أن يشّرك معهم األشخاص المعنوية لتعدّد المسؤولية بين شخص طبيعي و 

  شخص معنوي باعتباره فعل وليد إرادة جماعية.

فإّن التشريع الفرنسي القديم اعترف بمسؤولية الشخص أّما بالنسبة للقانون الفرنسي: 

نص في مادته األولى "  6121الملكي الصادر عام المعنوي جنائيا و يتّضح ذلك في األمر 

ترفع الدعوى الجنائية على مجالس أحياء المدن و المراكز والقرى التي ترتكب عصيانا 

 أوهيجانا أو تقوم بأعمال العنف أو بارتكاب أي جريمة أخرى."

ة كما نصت المادة الرابعة منه على مجموعة العقوبات التي تّوقع على األشخاص المعنوي

 التي تثبت إدانتها: مثل الغرامة و الحرمان من بعض الحقوق.

لم يتضّمن أي نص بشأن المسؤولية الجنائية  6261لكن بصدور قانون العقوبات لسنة 

لألشخاص المعنوية فهو لم يرفضها و لم يسلّم بها فاعتبر الفقه ذلك رفضا للمسؤولية، و 

ألشخاص المعنوية حقيقة قانونية وقد ترتكب العديد تماّشيا مع االتّجاه الحديث الذّي يرى أّن ا

من الجرائم في كثير من المجاالت، أقّر المشرع الفرنسي مسؤولية هذه األشخاص جنائيا 

 (289) .6223مارس  16و الذي دخل حيز التنفيذ في  6222بموجب قانون العقوبات لسنة 

األشخاص المعنوية  قانون العقوبات " فيما عدا الدولة تسأل 626/2تنص المادة  

جنائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابها بواسطة أجهزتها أو ممثليها، وفقا للقواعد الواردة في 

و مع ذلك فإّن المحليات و تجّمعاتها ال تسأل جنائيّا إالّ عن  ،626/2إلى  626/3المواد من 

لتفويض في مرفق عام الجرائم التي ترتكب أثناء مزاولة األنشطة التي يمكن أن تكون محال ل

عن طريق االتفاق، والمسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية ال تستبعد معاقبة األشخاص 

  الطبيعيين الفاعلين أو الشركاء عن نفس األفعال."

 : نستخلص مايلي 626/2 بالنظر ألحكام المادة

باعتبارها المشّرع الفرنسي أقّر مسؤولية كافة األشخاص المعنوية باستثناء الدولة  

تحمي المصالح العامة و ارتباطها بفكرة السيادة و احتكارها حق المعاقبة وعدم إمكانية الدولة 
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أّما الجماعات المحلية و تجّمعاتها تكون مسؤولة فقط عن ( 290) أن تحاسب نفسها بنفسها،

عام عن الجرائم التي ترتكب أثناء مزاولة األنشطة التّي تكون محال للتفويض في إدارة مرفق 

و بالتالي أخضع باقي األشخاص العامة للمسؤولية الجنائية تطبيقا لمبدأ ( 291)طريق االتفاق،

و هذا عكس القانون الجزائري الذي استثنى كافة األشخاص المعنوية  المساواة أمام القانون

 (292) العامة.

و هذا شرط ( 293)الجرائم ترتكب لحساب الشخص المعنوي بواسطة أجهزته أو ممثليه         

موضوعي، و تكون هناك عالقة سببية بين الجريمة المرتكبة و مصلحة الشخص المعنوي 

 (294) أي أنّها لحسابه و هذا شرط شخصي.

إّن مسؤولية الشخص المعنوي ال تنف مسؤولية األشخاص الطبيعية فاعلة أوشريكة         

لشخص الطبيعي بل أراد أن فالمشرع لم يقّر هذه المسؤولية الستبعاد ا( 295)لنفس الفعل،

يشرك معهم األشخاص المعنوية لتعدّد المسؤولية بين شخص طبيعي و شخص معنوي 

 باعتباره فعل وليد إرادة جماعية  فتعدّدت المسؤولية بين شخص معنوي و شخص طبيعي.

(296) 

ليست كّل الجرائم التي يسأل عنها الشخص الطبيعي يمّكن أن يسأل عنها الشخص         

معنوي، فالشخص المعنوي مسؤوليته الجنائية محصورة بنص في القانون وفي جرائم ال

فال ( 297)محدّدة فهي مسؤولية استثنائية تتطلّب نص جازم لقيامها و يحكّمها مبدأ التخّصص،

فيما يخص جريمة ( 298) بدّ من مطالعة قانون العقوبات لتحدّيد الجرائم التي يسأل عنها،

ير مبّررة القانون الفرنسي ال ينص عليها بنص خاص و يتّم الحصول على امتيازات غ

إعمال آليتي االشتراك واإلخفاء، و التي تعتبّر جنحة المحاباة فيها الجريمة األصلية، لذلك 

 نبحث عن مسؤولية الشخص المعنوي بصدّدها، فهل تقوم أم ال؟

رامه من الفاعل فيما يّخص االشتراك: يرتبط بفعل أصلي مجّرم، فالشريك يقتبس إج -

أي  جريمة منح االمتيازات غير المبّررة و الفاعل هو العون العمومي، ( 299)األصلي

بالرجوع لقانون العقوبات فإنّنا ال نجده أقّر هذه المسؤولية للشخص المعنوي بصدّد جنحة 

منح االمتيازات غير المبّررة و ال بّصدد االشتراك فيه، فالعقاب يحكّمه مبدأ التخّصص 

  التالي يخّضع لعقوبة الجريمة الشخص الطبيعي فقط. وب
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فيما يخص اإلخفاء: األشخاص المعنوية مسؤولة جنائيا بّصدد اإلخفاء، هذا ما نصت عليه  -

من قانون العقوبات الفرنسي: "األشخاص المعنوية تكون مسؤولة جنائيا  62-426المادة 

 " .6ـ426جرائم المعرفة في المادة فيما يخص ال 626/2حسب الشروط الموّضحة في المادة 

 (300) هي التي تنّص على اإلخفاء و عقوبته بالنسبة للشخص الطبيعي. 6-426 و المادة 

إلى  626/3تساءل األشخاص المعنوية جنائيا وفقا للقواعد المقّررة في المواد من       

 ، وهذه المواد تنص على ما يلي: 626/2

الجريمة بأنّه الشخص الذي يرتكب الفعل المجرم، أو تحدّد الفاعل في  626/3المادة  -

 يحاول ارتكاب الجناية أو الجنحة عندما ينص القانون على ذلك.

توضح أّن الشروع يكون ببدء في التنفيذ تعيقه ظروف خارجة عن  626/2 المادة -

 إرادة فاعله. 

 (301) تنص على الشريك في الجريمة و عقوبته. 626/1،2المادة  -

 ني: ازدواجية الركن المادي لالمتيازات غير مبّررة.الثا البحث

من المسلّم به أنّه ال جريمة بدون ركن مادي ألنّه المظهر الخارجي لها و به يتحقّق 

االعتداء على مصلحة محمية قانونا، وهو كل سلوك إجرامي صادر عن إنسان عاقل يؤدي 

و هو نشاط إرادي مادي أو ( 302)يا،إلى نتيجة تّمس حقا من الحقوق المصانة دستوريا و قانون

ما يسّمى بالسلوك، يضاف إليه في الجرائم المادية نتيجة إجرامية وعالقة سببية التي تربّط 

بين السلوك و النتيجة، عن طريقه تقع األعمال التنفيذية للجريمة فإن كان تاّما و ترتبت عليه 

لم تتحقّق النتيجة المقصودة كانت نتيجة تكون الجريمة تاّمة وإذا أوقف عند حدّ معيّن أو 

 الجريمة غير تاّمة أو مشروعا فيها.

، فهو (303)إّن الركن المادي ينبغي توافره سواء كانت الجريمة تاّمة أو ناقصة 

الماديات الملموسة أو الوسائل المستعملة التي تبّرز الجريمة إلى حيّز الوجود و له ثالث 

نتيجة جرمية: و هي األثر الذي ينتج و يترتب عن  عناصر: فعل أو امتناع ينسب للمجرم و

و عالقة السببية و هي الرابطة بين النشاط اإلجرامي والنتيجة  الفعل على الفعل أو االمتناع،

 (304) المتّرتبة على السلوك.

ن ماديات الجريمة،   فالقانون يعاقب على األفعال المادية التي تتطابّق مع نص التجريم و تكّو 

من جريمة منح االمتيازات غير المبّررة و كذا جريمة استغالل نفوذ األعوان و كل ( 305)
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العموميين للحصول على امتيازات غير مبّررة جريمتين ماديتين ألّن المشرع يتطلّب لتّمام 

 (306)ركنهما المادي قيام نتيجة. 

 المطلب األول: السلوك المجّرم.

عمومي للمتعامل االقتصادي و تكتسي االمتيازات غير المبّررة يمنحها الموظف ال   

ألّن خرق القواعد  ،االمتيازات طبيعة مادية نظرا للطابع المادي و المالي للصفقات العمومية

غرضه منح المتعامل االقتصادي األفضلية عن غيره من المتعاملين مّما يضمن له ممارسة 

ه األساسي هو تحقيق و هذا ما يعود عليه بالربح ألّن هدف ،نشاطه التجاري باستمرار

 (307)األرباح.

 

 

 .19الفرع األول: منح االمتيازات غير المبّررة طبقا للفقرة األولى من المادة 

"كل موظف عمومي يمنح عمدا للغير إمتيازا غير مبّرر عند إبرام أو تأشير عقد أو       

ة بحرية الترشح اتفاقية أو صفقة أو ملحق مخالفة لألحكام التشريعية و التنظيمية المتعلق

 (308) والمساواة بين المترشحين و شفافية اإلجراءات".

هذه الفقرة قبل تعديلها كانت تنص على مايلي:" كل موظف عمومي يقوم بإبرام عقد أو        

يؤّشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو ملحقا مخالفا بذلك األحكام التشريعية و التنظيمية 

 (309)غرض إعطاء امتيازات غير مبّررة للغير".الجاري بها العمل ب

 بعد التعديل الركن المادي يقوم على عنصرين:

العنصر األول يتمثل في منح امتيازات غير مبّررة للغير عند ابرام أو التأشير على 

هو منح امتيازات غير مبّررة في  21عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق، فجوهر المادة 

ذلك مخالفة لألحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح الصفقات العمومية و

والمساواة بين المترشحين وشفافية اإلجراءات )وسيلة مستعملة الرتكاب الفعل(، والعنصر 

من المزية غير المبّررة، فالغرض من النشاط االجرامي (310)الثاني يتمثل في إفادة الغير عمدا 

للغير إذ يشترط أن يكون الغير هو المستفيد من هذا النشاط هو منح امتيازات غير مبّررة 

فإفادة الغير عنصر أساسي في الجريمة فال تقوم الجريمة لمجرد خرق األحكام القانونية و 
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اللوائح التنظيمية التي تحكم ابرام الصفقات العمومية وإنّما يشترط زيادة على ذلك أن يكون 

المتنافسين على غيره، ذلك أّن الغاية من تجريم هذا الهدف و الغرض من خرقها تفضيل أحد 

الفعل هو ضمان المنافسة، الشفافية والمساواة بين العارضين للفوز بالصفقة لتحقيق نجاعة 

 الطلبات العمومية.

 من قانون العقوبات على:  63-342تنص المادة  القانون الفرنسي

" De procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantages injustifié 

par un acte contraire aux disposition législatives ou règlementaires ayant pour 

objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marches 
publics et les délégations de service public". 

االمتيازات غير المبّررة تكتمل من خالل توافر عناصر، بالنتيجة لذلك فجنحة منح 

تتمثّل في االمتياز غير المبّرر الذي يتّم منحه )و هذا يشّكل العنصر المادي( من طرف 

الموظف العمومي بصفة عمدية )العنصر المعنوي(، و ذلك خرقا للقواعد التي تضمن حرية 

 (311)ين.الوصول للطلبات العمومية و المساواة بين المترشح

فنجد أّن المشرع حصر األحكام التشريعية و التنظيمية التي تشّكل مخالفتها أساسا لتجريم      

المحاباة في تلك المتعلقة بحرية الترشح و المساواة بين المترشحين و كذا شفافية اإلجراءات، 

منافسة في و هذا تكريس للحماية الجنائية لمبادئ المنافسة في الصفقات العمومية فإعمال ال

مجال الصفقات العمومية يعّد من الشروط األساسية التي يتوقف عليها نجاح الطلبات 

 العمومية بما تثيره من تعدّد العروض وتنوع الخيارات مّما يسمح باستخدام الموارد بنجاعة.

الصفقات العمومية عناية خاصة  و هذا ما جعل المشرع يولي موضوع حماية المنافسة     

ل: قانون المنافسة، قانون الصفقات العمومية و أيضا قانون الوقاية من الفساد و من خال

منه على وجوب تأسيس اإلجراءات المعمول بها في مجال  2مكافحته إذ نصت المادة 

الصفقات العمومية على قواعد الشفافية، النزاهة و المنافسة الشريفة و عدم احترمها يشّكل 

 عمل إجرامي.

متيازات غير المبّررة يتّم بمخالفة األحكام التشريعية و التنظيمية و هذه األحكام فمنح اال    

التشريعية والتنظيمية ال تنحصر فقط في قانون الصفقات العمومية بل أينما كان مرجعها، 

 2فيتوّجب إحترام حرية المنافسة عن طريق إجراءات إعداد الصفقة و هو ما تضمنته الفقرة 

المتعلّق بالمنافسة في إطار  14-14المعدّل و المتّمم لألمر  62-12القانون من  2من المادة 

قواعد المنافسة التي نصت على:" تطبّق أحكام هذا األمر على الصفقات العمومية ابتداًء من 

 (312) اإلعالن عن المناقصة إلى غاية المنح النهائي للصفقة.

                                                 
311- Florian Linditch, op. Cit, p 9. 
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ية بقولها:" لضمان نجاعة الطلبات من قانون الصفقات العموم 2 و كذلك المادة       

العمومية واإلستعمال الحسن للمال العام، يجب أن تراعى في الصفقات العمومية مبادئ 

حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين و شفافية اإلجراءات، 

اية من الفساد من القانون الوق 2و تقابلها المادة ( 313)ضمن احترام أحكام هذا المرسوم"،

 ومكافحته و هذا ما يؤّكد العالقة الترابطية بين قواعد قانون المنافسة و قواعد إعداد الصفقة.

فالمال العام وسيلة لتسيير المرافق العامة بانتظام لتحقيق الصالح العام و خدمة الدولة و     

ي بالسهر على تحقيق ، ويعتبر الموظف العام في الصفقة العمومية المكلف األساس(314)األفراد

و بالتالي فال يجوز  ،المصلحة العامة برقابة كل من يتعاقد مع اإلدارة أو يؤدي عمال لحسابها

له الجمع بين صفة الموظف وصفة التاجر فهذا يخل بواجبه الرقابي الذي تفرضه عليه أعباء 

 (315) وظيفته لحساب المصلحة الخاصة.

 .1فقرة  19ير المبّررة طبقا للمادة الفرع الثاني: الحصول على امتيازات غ

عند دراستنا للركن الشرعي بيّنا إختالف النصوص القانونية نتيجة وجود نص خاص 

لجريمة استغالل نفوذ األعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبّررة والذّي يقتّصر 

ال النصوص ( مّما يستدعي إعم69/69من قانون  19/1على مرحلة التنفيذ )نص المادة 

العامة لمرحلة قبل التنفيذ بحسب السلوك المجّرم )التحريض، االشتراك أو اإلخفاء(، هذا ما 

يخص المشرع الجزائري وذلك عكس المشرع الفرنسي الذي لم ينص على نص خاص 

معّمالً بذلك نصوص عامة على اختالف المراحل وبحسب السلوك المجرم الذي يرتّكبه 

شتراك أو اإلخفاء( مع اإلشارة أّن النتيجة اإلجرامية هي الحصول العون االقتصادي )اال

 على امتيازات غير مبّررة بالرغم اختالف النصوص فالجريمة واحدة والغرض منها واحد.

لذلك نُقّسم الدراسة إلى قبل إبرام الصفقة في الفرع األول مفّصلين في التحريض، 

من قانون  19/1الخاص المتمثّل في المادة في الفرع الثاني النص ، االشتراك، اإلخفاء

69/69. 

 البند األول: الركن المادي للجريمة قبل إبرام الصفقة.

االمتياز غير المبّرر يختلف وهذا طبيعي بحسب إجراءات الصفقة العمومية واختالف 

ية مراحلها فإذا كان الحصول على االمتياز غير المبّرر قبل اإلبرام هدفه نيل الصفقة العموم

فإّن هدفه بعد اإلبرام في مرحلة التنفيذ هو التعديل في االلتزامات والزيادة في األسعار التي 

 تمثّل المقابل المالي للمتعاقد.
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ال يوجد نص خاص بمرحلة قبل االبرام ولذلك نرجع للنصوص العامة بحسب السلوك 

مشاركا فيها أو  الذي يؤتيه العون االقتصادي فقد يكون محّرضا على ارتكاب الجريمة،

 مخفي المتيازات غير مبّررة و التي تختلف باختالف االجراء الذي تكون عليه الصفقة.

تُعتبر جنحة منح االمتيازات غير المبّررة مرجع لعقوبة المتعامل االقتصادي 

ل االمتيازات غير المبّررة الناتجة عن هذه الجريمة، فهي تعتبر الجريمة األصلية  المتحّص 

التحريض على جنحة منح االمتيازات غير المبّررة ، االشتراك في جنحة منح  لكّل من

االمتيازات غير المبّررة أو إخفاء االمتياز غير المبّرر المتولّد عن جنحة منح االمتيازات 

 غير المبّررة.

 

 التحريض. :أوال

من ق.ع.ج تنص على:" يعتبر فاعال كل من ساهم مساهمة مباشرة في  36 المادة 

نفيذ الجريمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهديد أو إساءة استعمال ت

 (316) السلطة أو الوالية أو التحايل أو التدليس اإلجرامي."

حاالت للتحريض وهي  2من خالل استقراء نص المادة نجد أّن المشرع حدّد المشرع 

 كاآلتي:

ض إلقناع الغي - ر على ارتكاب الجريمة مقابل شيء يقدمه له )مال، الهبة: فيها يسعى المحّر 

عقار، سلعة....(، بحيث يكون تقديم المقابل قبل ارتكاب الجريمة حتى تعتبر هبة، أّما إذا 

 قدمت بعد ارتكاب الجريمة ال يعتّد بها و تكون من قبيل المكافأة. 

 الوعد: هو أوّسع من الهبة و يشترط أن يكون قبل ارتكاب الجريمة. -

التهديد: هو دفع الغير الرتكاب الجريمة عن طريق الضغط و اإلكراه بواسطة التهديد،  -

 ويشترط أن يتّم قبل ارتكاب الجريمة.

إساءة استغالل السلطة أو الوالية: كأن يقوم من له سلطة فعلية أو قانونية على شخص إلى  -

 إقناعه بمشروعه اإلجرامي، كما قد يقوم باستغالل الوالية.

ض ألعمال مادية تشّجع الغير التّخاذ  - التحايل والتدليس اإلجرامي: هو مباشرة المحّر 

موقفه، والتدليس هو تعزيز الكذب بأفعال مادية تساّهم في إقناع الغير باالنصياع إلى رغبة 

ض.  المحّر 

ض على ارتكابه بل تتمثّل   ال تتمثّل نتيجة التحريض في تحقّق الفعل الجرمي المحرَّ

ض عليها لم تكن في خ لق فكرة الجريمة أو التصميم على ارتكابها، و أّن الجريمة المحرَّ
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ض كان السبب الوحيد في خلق الفكرة  ّ ض أي أّن نشاط المحر  لتحدث لوال فعل المحّر 

 اإلجرامية أو التصّميم على ارتكابها دون غيره.

ية ينّص عليه ّضمن أّما القانون الفرنسي فإّن التحريض ليس مساهمة أصلية، بل تبع

 االشتراك. 

 االشتراك. ثانيا:

من ق.ع.ج، تنص على: "يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا  32المادة  

مباشرا، ولكنّه ساعد بكّل الطرق الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب األفعال التحضيرية أو 

 (317) المسّهلة أو المنفّذة لها مع علمه بذلك."

اك في الجريمة يتطلّب وجود فعل أصلي معاقب عليه يرتبط به سلوك إّن االشتر

الشريك، فالمساهمة التبعية ال تقوم إالّ إذا أسندت إلى مساهمة أصلية و يكون الفعل األصلي 

فالمهم أّن السلوك يكون غير مشروع و ( 318)معاقب عليه بصرف النظر عن الفاعل األصلي،

 (319)القسم الخاص. يتعارض مع قاعدة تجريمية من قواعد

جميع أعمال المساعدة التّي يقدّمها الشريك )المتعامل االقتصادي( للفاعل )الموظف 

العمومي( غرضها الوصول إلى تحقيق النتيجة اإلجرامية المتمثلة في الحصول على 

أنواع: أعمال تحضيرية،  4حدّدت صّور االشتراك بثالثة  32امتيازات غير مبّررة، و المادة 

 (320) ة أو متّممة.مسّهل

و تختلف صّور االشتراك باختالف االمتياز غير المبّرر الُمراد التحّصل عليه، 

والقانون لم يشتّرط وجود إتفاق أو تفاهم بين الشريك و الفاعل فقط اشترط أْن يكون الشريك 

فيها  عالماً بسلوك الفاعل، حيث يعاقب المتعامل االقتصادي إذا نفّذ الموظف الجريمة أو شّرع

 بمنح امتيازات غير مبّررة.

من ق.ع.ف نصت على:" يعّد شريكا في  2-626المادة أّما االشتراك في القانون الفرنسي 

جناية أو جنحة، الشخص الذي يقوم بعلم بالمساعدة أو المعاونة أو بتسهيل تحضيرها أو 

يد، األوامر، إساءة ارتكابها، ويعتبر أيضا شريكا الشخص الذي بواسطة، الهبة، الوعد، التهد

ض على الجريمة أو يُقدّم معلومات الرتكابها." استعمال السلطة، يحّر 
 (321) 

 ق.ع.ف. 342/63والجريمة األصلية هي نص المادة 
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من ق.ع.ف،  2-626سلوك مادي لالشتراك، فهو يفّرض فعل مشاركة حسب المادة 

 شروطه:

لمحاولة في االشتراك غير معاقب فعل ايجابي: يجب أن يظهر فعل ايجابي لالشتراك، ا -6

عن طريق المساعدة  -ريضعن طريق التح -عليها ، هناك فئتان رئيسيتان لفعل االشتراك: 

 أو المعاونة.

" ويعتبر أيضا شريكا الشخص الذي بواسطة، الهبة، :2فقرة  2-626التحريض: المادة  أ(

ض عل ى الجريمة أو يقدّم معلومات الوعد، التهديد، األوامر، إساءة استعمال السلطة، يحّر 

يكون التحريض بالظروف المّشار إليها قانونا و يُعّد المتعامل االقتصادي شريكا  الرتكابها."

ض حتى يعاقب المحّرض( 322)في الجريمة،   (323)،و التي تمت أو ُشرع فيها من طرف للمحرَّ

ض.ييجب أن  ّ  كون التحريض أو المعلومات بشكل مباشر وفردي للذي ُحر 

" يعّد شريكا في جناية أو جنحة، الشخص  6فقرة  2-626( المساعدة أو المعاونة: المادة ب

 (324)الذي يقوم بعلم بالمساعدة أو المعاونة أو بتسهيل تحضيرها أو ارتكابها،..."

، تتعلّق بتعيين محدّد بطريقة تجعل تنفيذ 2فقرة  2-626ج( تقديم معلومات الرتكابها: المادة 

فهي وسائل فكرية أي معلومات محدّدة ُمقدّمة بغرض ارتكاب ( 325) ممّكن، الجريمة سهل و

 (326) الجريمة، ويُعاقب عليها حتى لو لم تُقدّم مباشرة للفاعل.

سلوك االشتراك سابق على ارتكاب الجريمة أو معاّصر لها و هذا تتطلّبه أن يكون يجب 

أّن سلوك االشتراك يهدف  تطابّق هذا الشرط حيث نصت 2-626عالقة السببية، والمادة 

أّما التحريض فال إشكال كونه يتطلب ذلك ( 327) لتسهيل )تحضير، تنفيذ( الجريمة األصلية

 بالضرورة.

 

 إخفاء االمتياز غير المبّرر المتولّد عن جنحة منح االمتيازات غير المبّررة.  ثالثا:

( سنوات 61إلى )( 2:" يعاقب بالحبس من سنتين )11/16من قانون  34تنص المادة    

دج، كل شخص أخفى عمدا كال أو جزءا من  6.111.111دج إلى  211.111 وبغرامة من

 (328) العائدات المتحصل عليها من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون."

                                                 
322 -Michèle Laure Rassat, droit pénal général, 2e éd, ellipes, paris, 2006, p414. 
323 -Gasten Stefani- George Levasseur- Bernard Bouloc, op. Cit, p 284. 
324-Benoit Chabert- Pierre Olivier Sur, op. Cit, p72. 
325 -Gasten Stefani- George Levasseur- Bernard Bouloc, op. Cit, 282. 
326 -Jean larguier, droit pénal général, 16 e éditions, Dalloz, paris, 1997, p80. 
327 -Thierry Garé- Catherine Ginestet, op. Cit, p 75.   
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تعتبر جنحة منح االمتيازات غير المبّررة إحدى هذه الجرائم المنصوص عليها في هذا 

 اء االمتيازات غير المبّررة المتولّدة عن هذه الجنحة. القانون و يتّم إخف

جعل اإلخفاء جريمة مستقلة وهذا  22/12/6262قانون أّما بالنسبة للقانون الفرنسي 

  (329)ليضّمن عقوبة أّشد.

من ق.ع.ف كما يلي:" اإلخفاء هو فعل حيازة، إخفاء  6-426نصت عليه المادة 

ناية أو جنحة، ويشّكل أيضا إخفاء القيام بمعرفة أوتحويل الشيء، وهذا الشيء ناتج من ج

سنوات  2 األسباب باالستفادة بكّل الوسائل من نتاج الجناية أو الجنحة، اإلخفاء يعاقب عليه بـ

 ( 330) أورو." 422111سجن وغرامة 

تتمثل في إخفاء الشيء، حيازة الشيء، تحويل  2 السلوك: الفعل المادي لإلخفاء له -6

لتحويله أو االستفادة بكل الوسائل من نتاج الجريمة األصلية ويجب االستفادة  الشيء، التوسط

 (332)بكّل الوسائل من الجنحة بإخفاء منفعة  (331)شخصيا من الشيء

موضوعه: كّل األشياء يمكن أْن تكون موضوع إخفاء وإذا كان األمر يتعلّق بشيء مادي  -2

على معلومات إالّ إذا كانت سابقة وعلى  يكون بالحيازة، وال تكون الحيازة بصدّد الحصول

 شكل مطبوعة بحيث تشّكل شيء مادي.

إخفاء المنفعة قد يقع على منفعة غير مادية، مثل الحصول على صفقة بشروط غير 

 (333)مشروعة، و التي هي موضوعنا.

  البند الثاني: الركن المادي للجريمة أثناء تنفيذ الصفقة العمومية.

غير المبّررة تختلف حسب مراحل الصفقة العمومية واالمتيازات إّن صور االمتيازات 

غير المبّررة لمرحلة قبل اإلبرام عرض غرضها هو نيل هذه الصفقة و ال يكتمل هذا 

االمتياز إالّ بالحصول على الفائدة المالية ألّن تنفيذها طبقا للتعاقد ال يخدم المصالح غير 

من طرح أفضل عرض طبقا للشروط مجّرد شكليات  المشروعة للعون االقتصادي ألّن الغاية

لتفادي الطعن في االختيار الذي تّم، وعند التنفيذ تظهر امتيازات أخرى و هي المبتغاة من 

وراء التعاقد ألنّها تحقّق للمتعامل االقتصادي الربح المالي والذي ال يتحّصل عليه بامتيازات 

 مرحلة التنفيذ.

ر بعدما كانت أقّل ثمنا أو حتى عرض منخفض بشكل غير حيث يتّم الزيادة في األسعا

عادي، أو التعديل في نوعية المواد أو الخدمات فيصبح المقابل غير متعادّل مع هذه النوعية 
                                                 
329 -George Levasseur- Albert Chavanne- Jean Montreuil- Bernard Bouloc, op. Cit, p95. 
330 - Art 321-1 c.p.  
331 -Jean Larguier-Philippe Conte- Anne Marie Larguier, droit pénal spécial, 14e éd, paris, 

2008, p 229. 
332 -Walter Salamand- Hélène Descont, le droit pénal des marches  Publics, la lettre du cadre, 

2005, p 47. 
333 -Jean Larguier- Philippe Conte- Anne Marie Larguier, op. Cit, p 230. 



الرديئة فيتحّصل الجاني على فائدة هذا الفرق، أو التعديل في آجال التسليم أو التموين مّما ال 

 لعام.يخدم استمرارية و اّطراد المرفق ا

القانون الجزائري ينص على نص خاص بهذه المرحلة المتمثل في نص المادة 

دج إلى  211.111( سنوات وبغرامة من 61( إلى )2:" يعاقب بالحبس من سنتين )21/2

 دج: 6.111.111

كّل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص، أو بصفة عامة كل شخص  -2

ولو بصفة عرضية، بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو الجماعات طبيعي أو معنوي يقوم، 

المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات العمومية 

االقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري، و يستفيد من سلطة أو 

الزيادة في األسعار التي يطبقونها عادة أو من أجل من أجل تأثير أعوان الهيئات المذكورة 

   (334) "التعديل لصالحهم في نوعية المواد و الخدمات أو آجال التسليم أو التموين.

فال يوجد نص خاص و تطبّق نفس قواعد قبل اإلبرام، المتمثلة في آليتي  أّما القانون الفرنسي

 اني.االشتراك و اإلخفاء بحسب السلوك المقترف من الج

يستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات المذكورة، وهي نفسها الهيئات التي نصت 

 من ق.ص.ع.ف و التي تمثّل المعيار العضوي و التي تنص: 1عليها المادة 

 "ال تطبق أحكام هذا الباب إالّ على الصفقات العمومية محل نفقات:

المؤسسات  -ة ذات الطابع اإلداري،المؤسسات العمومي -الدولة، الجماعات اإلقليمية،  -

العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري، عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة 

 كليا أو جزئيا، بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة أو الجماعات اإلقليمية.

  (335)و تدعى في صلب النص "المصلحة المتعاقدة".

لموظف العمومي هذا لم تحدّده المادة بدّقة وهذا ما يجعلنا إّن فعل االستفادة من سلوك ا

نستنتج أنّه بمجرد االستفادة غير المشروعة الناتجة عن خرق الموظف لقواعد الصفقات 

العمومية في مرحلة التنفيذ من خالل التعديل في االلتزامات ال سيّما بإبرام مالحق غير 

المتعلّق بالمحاباة، تشّكل سلوكا مجّرما  6فقرة  21مشروعة المنصوص عليها في المادة 

 للعون االقتصادي الجاني.

المطلب الثاني: صور االمتيازات غير المبّررة الناتجة عن خرق األحكام التشريعية و 

 التنظيمية.

                                                 
 .11/16من القانون رقم  19/1م  -334
 ق.ص.ع.ج. 9م  -335



قبل إبرام الصفقة العمومية فإّن مبادئ الشفافية هدفها ضمان الوصول للطلبات 

و االمتياز غير المبّرر يختلف ( 336)شّكل امتياز غير مبّرر،العمومية، والمساس بهذا المبدأ ي

باختالف اإلجراء الذّي تكون عليه الصفقة العمومية، ففي مرحلة التحضير لها يشّكل دفتر 

الشروط أّهم وثيقة، اإلعالن عنها يضّمن شفافية، وأجل تقديم العروض يجب أْن يضّمن 

 ية العروض و عدم المّساس بها.منافسة، وأّهم التزام للعون العمومي هو سرّ 

إّن اإلدارة ال تملك حرية في اختيار المتعامل المتعاقد، فهي مقيّدة بمعايير وضوابط 

مدرجة في دفتر الشروط، و هي ملزمة بالتحقّق من قدرات المتعامل معها التقنية، المالية و 

اءة وأقدر على تنفيذها، التجارية، ألنّها ملزمة قانونا بإسناد الصفقة إلى الشخص األكثر كف

ولها الحق بالمطالبة بكل ما تراه ضروري حتى تتشكل صورة واضحة حول الوضع المالي 

 (337)و المواصفات المرجعية للمتعّهدين.

ً ما دمنا بصدّد االمتيازات غير المبّررة تنعدم المساواة و الشفافية ليحصل  وطبعا

ياز غير المبّرر، الذّي يختلف باختالف المتعامل االقتصادي الذي تّم تمييزه على االمت

اإلجراء و يحقّق غاية باختالف المرحلة التي تكون عليها الصفقة العمومية، إّما نيلها أو 

تعديل االلتزامات بالتقليل منها، سنفّصل في هذه اإلجراءات لنوّضح كيف يتجّسد االمتياز 

 ومية.غير المبّرر باختالف اإلجراء و بحسب مراحل الصفقة العم

 الفرع األول: صور االمتيازات غير المبّررة المتحّصل عليها قبل ابرام الصفقة العمومية.

صور الفساد في الصفقات العمومية متعدّدة و مصاحبة لجميع مراحل إبرام الصفقة       

العامة ابتداًء من اختيار طريقة ابرامها و مرورا بإجراءاتها و شكلياتها انتهاًء باختيار 

تعامل المتعاقد لتنفيذ الصفقة العمومية، و لكن تعتبر مرحة االبرام أكثر المراحل عرضة الم

 (338)للفساد ذلك ألنّها تشهد تنافس كبير بين المتعهدين.

االمتيازات غير المبّررة تختلف باختالف اإلجراء الذّي تكون عليه الصفقة العمومية، 

م وثيقة، اإلعالن عنها يضّمن شفافية، أجل ففي مرحلة التحضير لها يشّكل دفتر الشروط أهّ 

تقديم العروض يجب أْن يضّمن منافسة وأّهم التزام للعون العمومي هو سّرية العروض و 

 عدم المّساس بها.

قبل إبرام الصفقة العمومية مبادئ الشفافية هدفها ضمان الوصول للطلبات العمومية 

والضوابط المدرجة في دفتر الشروط وعليها  على المصلحة المتعاقدة التقيّد بالمعايير لذلك

التحقّق من قدرات المتعامل معها التقنية، المالية و التجارية إلسناد الصفقة إلى الشخص 

 (339)األكثر كفاءة واألقدر على تنفيذها.

                                                 
336 -Catherine Prebissy- Schnall, la pénalisation du droit dés marchés publics, op. Cit, p22. 

 .621، ص 2112ريقة للتعاقد االداري ، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، المناقصة العامة كط ،هيبة سردوك -337 
 .2، المرجع السابق، ص حاحة عبد العالي -338

 من ق.ص.ع.ج. 14، 19المواد  -339 



يستفيد المتعامل االقتصادي من إخالل الموظف العمومي لهذه القواعد و الحصول 

رة التي تختلف باختالف االجراء و الغرض منها في هذه المرحلة على االمتيازات غير المبرّ 

 هو نيل الصفقة العمومية.

 البند األول: تجزئة الطلبات العمومية )تحصيص الصفقة(.

بّرم تُ في مفهوم التشريع المعمول به، عقود مكتوبة عن الصفقات العمومية عبارة 

لتلبية  مرسوم،هذا العليها في  وفق الشروط المنصوصبمقابل مع متعاملين اقتصاديين 

وتخضع  (340)والدراسات،اللوازم والخدمات  األشغال و حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال

وجوبا لقانون الصفقات العمومية العقود التي يفوق مبلغها التقديري لحاجات المصلحة 

ستة ماليين دج( لألشغال أو اللوازم، و  62.111.111المتعاقدة إثني عشر مليون دينار )

 (341)دج( للدراسات أو الخدمات. 1.111.111دينار )

قانون الصفقات العمومية حدّد السقف المالي لخضوع الطلب لقانون الصفقات 

العمومية، والمشتري العمومي لتفادي إبرام الصفقة يقوم بتجزئة الطلب لتفادي اإلجراءات و 

فقات يسمح باللجوء إلى إجراءات تفضيل مؤسسة، فتقّسم الصفقة االجمالية إلى عدة الص

معفية من االشهار و المنافسة أو على األقل اللجوء إلى إجراءات منافسة مبّسطة توجب 

 (342) إجراء استشارة متعاملين اقتصاديين مؤهلين تحدّد عددهم المصلحة المتعاقدة.

لجوء المصلحة المتعاقدة لتجزئة الصفقة قد يهدف لتفادي تطبيق قواعد تنظيم 

صفقات العمومية بما تفرضه من طرق إبرام خاصة و إلجراءات في غاية التعقيد وألطر ال

رقابية داخلية وخارجية، و غالبا ما يكون تجزئة الصفقة مرتبط بتحرير فواتير مزّورة من 

أجل إظهار الحد األقصى للمبلغ الذي يتطلب إلجراء طلب العروض لم يتّم بلوغه في حين 

قد فاقت ذلك بكثير، و قد يتّم تجزئة مشروع إلى عدة مشاريع وإسناد  تكون الخدمة المنجزة

 (343)كل واحد لمقاول بموجب سند ألمر لتفادي اإلعالن والمنافسة.

 البند الثاني: مخالفة أحكام دفتر الشروط.

بما أّن طلب العروض استدّراج للعروض الهدف من وراءه وضع المتنافسين موضع 

تحضير دفتر فمهم بقواعدها و كيفيات تقيّيم مشاركتّهم فيها، منافسة، فمن الضروري إعال

 (344) الشروط يستدعي معرفة دقيقة بالجوانب التقنية الخاصة بموضوع الصفقة.

دفتر الشروط عبارة عن وثيقة رسمية تعّدها اإلدارة انفراديا، بموجبها تحدّد كافة 

 (345)يار المتعامل معها.الشروط المتعلّقة بقواعد المنافسة، شروط المشاركة واخت

                                                 
 .31ص  ،المرجع السابق ،تياب نادية -340
 ق.ص.ع.ج. 99 م -341
 ق.ص.ع.ج. 94 م -342
 ق.ص.ع.ج. 99 م -343
 .622، 621ق، ص ص ، المرجع السابخرشي النوي -344



االمتياز غير المبّرر يظّهر من خالل إعداد دفتر شروط تميّيزي يناسب مؤسسة 

 محدّدة، أي أّن الشروط كانت بناء على ما تتمتّع به المؤسسة وليس إلى ما تتطلّبه الصفقة.

يستفيد المتعامل االقتصادي من دفتر شروط تمييزي نتيجة لمخالفة الموظف العمومي 

حكام المتعلقة بدفتر الشروط، و يشّكل هذا امتيازات غير مبّررة للمتعامل االقتصادي الذي األ

قد يكون شريكا للموظف العمومي في جنحة منح االمتيازات غير المبّررة باعتباره حّضر و 

سّهل تحقيق ممارسة المحاباة من خالل تقديم معلومات تساعد على تحضير دفتر شروط 

فدفاتر الشروط التميّيزية تكون بناًء على  الحه و يتطابّق مع مواصفاته،تميّيزي يخدّم مص

معلومات من الشريك عن المواصفات التقنية و المالية التي يتّمتع بها حتى تكون الشروط 

 (346)متطابقة تماما معه و بالتالي نيل الصفقة العمومية.

ضافة معايير ال يبّررها و قد يكون السلوك المجّرم للمتعامل االقتصادي بالتحّريض إل

 موضوع الصفقة أو شروط تنفيذها و من شأنها أن تمنع اختيار بعض العروض.

  البند الثالث: الحصول على معلومات إمتيازية.

إّن طلب العروض يجب أْن يكون بحيّاد و شفافية للتوّصل للعرض األفضل، فمبدأ عدم      

العرض سّرا إلى غاية فتح األظرفة لتفادي  قابلية كشف العرض مبدأ هام حيث يبقى محتوى

 حصول أحد المتنافسين على معلومات عن عرض متنافس آخر.

من ق.ص.ع.ج "و ال يجوز الكشف عن أي معلومة تتعلّق  31/1تنص المادة 

 (347) بمحتوى عرض مرّشح من المرّشحين."

يجة لسلوكه التي يستفيد منها المتعامل االقتصادي تكون نت فالمعلومات اإلمتيازية

المجّرم سواء بتحريض العون العمومي للحصول عليها أو االشتراك معه في جنحة منح 

االمتيازات غير المبّررة بطرح عرض أفضل بناًء على علمه بباقي العروض وبالتالي نيل 

و هذا ( 348) الصفقة العمومية نتيجة لمعلومات إمتيازية عن محتوى عروض المرشحين،

 (349) و المساواة، نتيجة لتقديم عرض على ضوء العروض األخرى. يقضي على المنافسة

من  224، 34يعبّر عنه بأنّه "تسريب منّظم للمعلومات"، يّمس بالمواد أّما القانون الفرنسي 

ق.ص.ع.ف و يّمس بالمساواة و يشّكل ركن مادي للمحاباة، يتولّد بإفشاء معلومات من 

 ي حول ملفات الصفقات العمومية.أعضاء مكلّفين بدراسة و تقديم رأي تقن

تحت عنوان المعلومات اإلمتيازية يقوم المشتري العمومي لصالح العون االقتصادي 

 باستبعاد عرض مرّشح حتى يستفيد.

                                                                                                                                                         
 .61، المرجع السابق، ص ختال هاجر -345

346 -Florian Linditch, droit pénal général, 16 e éditions, Dalloz, paris, 1997, p08. 
 ق.ص.ع.ج. 49م  -347

348 -Florian Linditch, op. Cit, p08. 
 .23مرجع السابق، ص الركن المادي لجريمة المحاباة في مرحلة إبرام الصفقة، ال، عّلة كريمة -349



ل خرق القواعد التشريعية أو القانونية التي تهدف  من خالل ما سلف فإّن هذا يشّك 

 لضمان الوصول للطلبات العمومية و المساواة.

 

 

 لبند الرابع: مخالفة قواعد اإلعالن وتلقي العروض.  ا

اإلعالن من الناحية اللغوية يعني شاع الشيء و ظهر خالف خفَي، و في اللغة 

أي جعل الشيء معروفا لدى  Action de rendre publique معناها Publicitéالفرنسية 

موض إلى الظهور و الجمهور، فاإلشهار إظهار لألشياء و إخراجا لها من الخفاء و الغ

  (350) العالنية.

عملية المنافسة إلتزام قانوني يقع على عاتق المصلحة المتعاقدة عندما تنوي طرح 

صفقاتها، ويعتبر اإلعالن عن المنافسة أول خطوة في عملية إختيار المتعامل المتعاقد ألنّه 

أن تحترم مبدأ دعوى للتعاقد في إطار عملية تحضيرية، و ال يمكن للمصلحة المتعاقدة 

 (351) الشفافية إالّ من خالل تطبيقها الصارم إلجراءات االشهار المنصوص عليها.

اإلعالن أّهم إجراء يبيّن و يؤّكد احترام المصلحة المتعاقدة لمبدأ الشفافية في كل 

صفقة و ذلك بتطبيق إجراءاته المنصوص عليها و يجب أن يكون مضمون اإلشهار مشروعا 

 بيانات المتعلقة بالصفقة حتى تكون واضحة لجميع المتنافسين عليها.يتضّمن جميع ال

هنا نجد أّن المشتري العمومي يعبث باإلعالن، من خالل القضاء على الشفافية من 

 خالل نشره الناقص أو الخفي.

السلوك المحتمل من العون االقتصادي في هذه الصورة هو إّما التحريض بإحدى  

مومي ليجعل اإلعالن بالشكل الذي ال يضّمن شفافية، وإّما يساءل صوره اتّجاه العون الع

بصفته مخفي لمنفعة ألّن عدم علم المؤسسات األخرى يخدم مصالحه من خالل عدم جدوى 

 المناقصة مثال، أو يكون هو أفضل عرض ضمن العروض الضئيلة. 

 أّما فيما يخص تلقي العروض

قدّم بها األشخاص في الصفقة والتي يتبيّن تعّرف العطاءات بأنّها: "العروض التي يت

من خاللها الوصف الفنّي لّما يستطيع المتقدّم القيام به وفقا للمواصفات المطروحة في الصفقة 

 وكذلك تحديد السعر الذي يرتضي على أساسه إبرام العقد فيما لو رست عليه الصفقة."
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ض مدة تحدّد من طرف إّن الفاصل الزمني بين ظهور اإلعالن وأجل تحضير العرو

منح المشرع لإلدارة سلطة تقديرية في تحديد األجل، ولكن ألزمها  11اإلدارة، وطبقا للمادة 

بمراعاة عناصر معيّنة مثل: تعقيد موضوع الصفقة، المدة التقديرية لجمع الوثائق ال سيّما إذا 

هذه المدة حسب كانت تتطلّب مدة لتحضيرها، المدة التقديرية إليصال العروض، فتختلف 

 (352)طبيعة الصفقة، و األجل يجب أن يفّسح مجاال واسعا ألكبر عدد ممكن من المتنافسين.

تتعدّد اعتبارات تحديد اآلجال أيضا بصعوبة تحضير الملف و إتمامه من طرف 

من قانون المنافسة في فقرتها الثانية نجدها تنص  12وبالرجوع إلى المادة ( 353)المتنافسين،

المتعلّق بالمنافسة على الصفقات العمومية إبتداًء من  14-14"تطبّق أحكام األمر  على أنّه:

  (354)اإلعالن إلى غاية المنح النهائي لها".

من قانون الصفقات العمومية بقولها:" و مهما يكن من  11ما يؤّكد هذا المبدأ المادة 

واسعا ألكبر عدد ممكن من أمر، فإنّه يجب أن تفتح المدة المحدّدة لتحضير العروض المجال 

 (355)المتنافسين".

هذا يعني أّن المشرع استعمل اآلجال المحدّدة لتحضير العروض كمعيار لتفعيل 

المنافسة واستقطاب أكبر عدد من المشاركين للتّرشح للصفقة المعلن عنها، فاآلجال يجب أن 

ة و كثيرة تسمح بتكريس منافسة حقيقية و شريفة و بذلك الحصول على عروض متنوع

 (356) لتأمين نجاعة الطلبات العمومية و االستعمال الحسن لألموال العمومية.

إعالن طلب العروض الذي من أّهم بياناته مدة تحضير  -يعلن عن اآلجال ضمن: 

الوثائق المتعلقة بطلب العروض أو المتعلقة -العروض و كذا مدة صالحية العرض، 

لمصلحة المتعاقدة تحت تصرف المترشح الوثائق بالتراضي بعد االستشارة، إذ  تضع ا

المتعلقة بالمناقصة و التي تمّكنه من تقديم تعهدات مقبولة و تحتوي هي األخرى على ما يلي: 

 األجل الممنوح لتحضير العروض، أجل صالحية العرض و آخر ساعة إليداع العروض.

، االستشارة االنتقالية و المسابقة فإّن أّما بالنسبة لآلجال المتعلقة باالستشارة، االنتقاء األولي

آجال إيداع العروض التقنية األولية، التقنية النهائية، العروض المالية و األظرفة المالية تكون 

 محدّدة في رسالة الدعوة أو رسالة االستشارة و اعتبر المشرع هذه البيانات إلزامية.
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لم يحدّدها بنص قانوني و اكتفى أنّه  ترك المشرع تحديد هذه اآلجال للمصلحة المتعاقدة و

يجب أن تفتح المجال واسعا للمنافسة، و لكن هل هذه الحرية تسمح فعال بتكريس مبدأ 

المنافسة و الشفافية بين المترشحين و كيف يمكن إثبات عدم تعسف اإلدارة و على أي أساس 

 يمكن اعتبار هذه اآلجال كافية لفتح باب المنافسة؟

عروض التي تكون قصيرة ّجدا هل يمكن اعتبارها اختراق لمبدأ المساواة بين آجال تحضير ال

 المترشحين؟

إّن العناصر التي يحدّد على أساسها األجل تكون إّما على أساس طبيعة موضوع الصفقة       

في حدّ ذاته و مدى تعقيده و إّما على أساس المدة التقديرية الالزمة لتحضير العروض و 

دات، فاآلجال يجب أن تسمح: تكريس منافسة حقيقية و شريفة، الحصول على إيصال التعه

عروض كثيرة و متنوعة، تأمين نجاعة الطلبات العمومية و ضمان حسن استعمال األموال 

 العمومية.

في حالة تمديد اآلجال، في حال رأت المصلحة المتعاقدة أّن األجل شارف على االنتهاء ولم 

ت عروض ضئيلة يمكنها أن تقوم بتمديد آجال تحضير العروض و تستقبل أي عرض أو كان

 تعلم المترشحين بكل الوسائل و ذلك لتفادي اإلعالن عن عدم جدوى الصفقة.

أصبح قانون الصفقات العمومية أكثر مرونة في جانب اآلجال الممنوحة للمتعاملين 

ه و هو درجة لتحضير عروضهم بمنح اإلدارة حرية تحديدها ضمن إطار يجب مراعات

التعقيد إلفساح المجال واسعا أمام المرشحين و إذا اقتضت الظروف تمدّد اآلجال المحدّدة 

لتحضير العروض شريطة إخبار المصلحة المتعاقدة المرشحين بكل الوسائل و االلتزام 

 بإدراج ذلك ضمن دفاتر الشروط. 

 اء بالعديد من الصور:يستفيد العون االقتصادي من خالل االخالل بقواعد هذا اإلجر

، وهذا بالنسبة لباقي المّرشحين (357)قد تكون آجال قصيرة غير متناسبة و عناصر الصفقة

وفي المقابل يكون هذا العون االقتصادي قد حّضر ملفه مسبقا نتيجة معلومات مقدّمة له من 

العون  طرف العون العمومي فيكون شريكا في جنحة منح االمتيازات غير المبّررة، و يعمد

العمومي إلى تقليص اآلجال للبقية حتى ال يتمكنوا من تحضير العرض وبالتالي عدم 

المشاركة، أو يكون العون االقتصادي قد حّرض العون العمومي على تقليص اآلجال بإحدى 

 صّور التحريض المذكورة سابقا.

ّرشحون بعد ذلك بفوات إهمال بيانات متعلّقة بآجال تلقي الترّشحات، ليفاجئ الم كذلك قد يتّم

 اآلجال دون تحدّيدها المسبّق.
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أو قد يتّم قبول عرض هذا العون االقتصادي بعد فوات اآلجال، بإهمال إجراءات تصنيف 

العروض عند ورودها باإلضافة لذلك قد يكون من أجل حصوله على معلومات إمتيازية 

ض له بالنسبة لعروض المرشحين التي تّم تقديمها، فيعتبر شريك ل لعون العمومي أو محّر 

 حسب السلوك المادي المقترف. 

فهو عكس القانون الجزائري الذي حدّد األجل األدنى أّما بالنسبة للقانون الفرنسي 

بدّقة ولم يتركه لسلطة اإلدارة التقديرية، فال يجوز للمصلحة المتعاقدة أن تحدّد أجال أدنى من 

 األجل المحدّد قانونا.

الفرنسي بين إجراءات المناقصة المفتوحة والمحدودة و يُحدّد األجل األدنى لكل  يميّز القانون

يوما  22أجل استالم العروض على األقل  22نوع: فبالنسبة للمناقصة المفتوحة: المادة 

 يوما في حالة الضرورة. 22تحتسب من اإلعالن عن المنافسة، ويقلّص إلى 

ن الذين اختيروا مسبقا هم المقبولون لتقديم عرضهم، أّما المناقصة المحدودة: فقط المّرشحي

فهي ترتّكز أوال على اختيار المرشحين و ثانيا اختيار العرض األفضل اقتصاديا، و المادة 

يوما على األقل يحتسب من اإلعالن و يمكن تقليصه  42حدّدت آجال تلقي العروض بـ  11

 (358) يوما في حالة االستعجال. 62أو  61إلى 

 الخامس: في تعديل العروض أو الشروط عند فتح األظرفة. البند

من الركائز األساسية في  "عدم المساس بالعرض و بمعايير االختيار"إّن مبدأ 

إجراءات طلب العروض و يهدف هذا المبدأ لضمان مساواة الفرص بين المتعّهدين في إطار 

كل منهم عرض مطابّق لمميّزات  احترام مبدأ " المساواة في معاملة المّرشحين" الذين قدّم

مّوحدة للصفقة المعلن عنها إلى غاية لحظة فتح األظرفة، لذلك يجب يبقى محتوى العروض 

 (359)سّري.

على أنّه " ال يسمح بأي تفاوض مع المتعهدين في إجراء طلب العروض و  21تنص المادة 

 فقط.يسمح بالتفاوض في الحاالت المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم 

غير أنّه يمكن المصلحة المتعاقدة، للسماح بمقارنة العروض أن تطلب من المتعهدين كتابيا 

توضيح وتفصيل فحوى عروضهم و لكن ال يمكن بأي حال من األحوال أن يسمح جواب 

 (360)المتعهد بتعديل عرضه أو التأثير في المنافسة."

المبادئ، و ذلك بإعادة التشاّور  يستفيد العون االقتصادي بمخالفة العون العمومي لهذه

معه ليعدّل عرضه و يجعل منه أقّل ثمن، فقد يكون شريك له أو محّرضا له على جنحة منح 

 االمتيازات غير المبّررة.
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وأيضا بتعديل موضوع الصفقة أو مواصفاتها األساسية خرقا لدفتر الشروط، بعد فتح 

وع الصفقة، ويقدّم العون االقتصادي األظرفة ليتّم إقصاءها بحجة عدم مطابقتها لموض

العرض المناسب بعد إعالمه بذلك، فيكون العون االقتصادي شريكا أو محّرضا على جنحة 

 منح االمتيازات غير المبّررة و هذا يدخل ضمن المعلومات اإلمتيازية.

ركائز  مبدأ عدم المساس بالعروض و معايير االختيار هي نّ أ أّكد علىّما القانون الفرنسي: أ

المناقصة، يهدف لضمان مساواة فرص المتعّهدين فكل منهم حّضر عرضه بالنظر لمميّزات 

 مّوحدة للصفقة المعلّن عنها.

فمحتوى العروض يبقى ّسراً لتفادي حصول متنافّس على معلومة تسمح له بإعادة 

 طرح عرض مالئم عن سابقه، أو عرض ألول مرة إذا لم ينته أجل تقديم العروض.

الستفادة من االمتياز غير المبّرر تكون من خالل طلب آراء جديدة لمرّشح بعد فتح فا

األظرفة ليجعله أقّل ثمن أو بإدخال تعديالت في موضوع الصفقة أو مواصفات أساسية فيها 

 (361)دون إعالم بقية المرشحين.

 البند السادس: في العرض المنخفض بشكل غير عادي.

العقد لكون الثمن يمثّل محل الوفاء من جانب اإلدارة فيما للنواحي المالية أهمية في 

و األصل أن يتّم إرساء طلب العروض على ( 362)بعد مقابل قيام المتعاقد بالعمل المتّفق عليه،

صاحب العطاء األفضل شروطا و األقل سعرا، وهذا ما يعرف بمبدأ "آلية المناقصة"، إالّ إذا 

  (363)غير كاف من الناحية الفنية أو لّسوء سمعته. كان هذا العرض مقتّرنا بتحفظات أو

و بالرغم من أّن المبدأ هو آلية المناقصة )أي األقل سعر( يجب من جهة أخرى على        

المصلحة المتعاقدة أن تنتبه إلى مقدار االنخفاض في السعر فقد يكون منخفضا بشكل غير 

إلرساء إذا صحب ذلك شكوكا في عادي، فيّحق للمصلحة المتعاقدة التحلّل من آلية ا

 (364)المحتويات الفنية للعطاء من خالل فحصه و تحليله.

فالعرض المنخفض بشكل غير عادي ال يعكس حقيقة اقتصادية لسعر الصفقة، فعلى 

المصلحة مراجعة األسعار الواردة بالعطاءات ومقارنتها بالتقديرات المالية التي سبق إعدادها 

                                                 
361 -Catherine Prebissy Schnall, la pénalisation du droit des marchés publics, op.Cit, p107. 

 .661 ، المرجع السابق، صمحمد خلف الجبوري -362

، أعمال السلطة اإلدارية )العقد االداري، القرار االداري(، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، اسطمحمد فؤاد عبد الب -363

 .432بدون ذكر سنة نشر، ص

 .621، المرجع السابق، صمحمد خلف الجبوري -364



عاره أقّل بكثير من أسعار التكلّفة و األسعار الدارجة أو بشأن المشروع فتكون أس

 (365)المقدّرة.

على: "إذا كان العرض المالي للمتعامل االقتصادي المختار  22/12تنص المادة 

مؤقتا، أو كان سعر واحد أو أكثر من عرضه المالي يبدو منخفضا بشكل غير عادي بالنسبة 

حة المتعاقدة كتابيا، التبريرات والتوضيحات لمرجع األسعار، تطلب منه عن طريق المصل

التي تراها مالئمة، و بعد التحقّق من التبريرات المقدمة تقترح على المصلحة المتعاقدة أن 

ترفض هذا العرض إذا أقّرت أّن جواب المتعهد غير مبّرر من الناحية االقتصادية و ترفض 

 (366)المصلحة المتعاقدة هذا العرض بمقّرر معلّل."

يرجع ذلك ألّن العرض المنخفض بشكل غير عادي قد يسبّب صعوبات أثناء  و

التنفيذ، لذلك بإمكان المصلحة المتعاقدة رفضه بإجراءات صاّرمة لتطبيق المبادئ المتمثّلة في 

 المّساواة و شفافية اإلجراءات وذلك باحترام أربعة مراحل متعاقبة:

 

 كشف العرض الذي يّظن أنّه غير عادي، -6

 طلب توضيحات من المتعّهد، -2

  دراسة وتقدير التوضيحات، -4

 (367) التّوصل إّما لقبول العرض أو رفضه. -3

من ق.ص.ع.ف، على أنّه ال يمكن رفض هذا  22نص في المادة أّما القانون الفرنسي 

ه طلب كتابي من المتعّهد ليُدقّق في العرض إالّ بإتباع إجراءات على غّرار القانون الجزائري:

المشتري العمومي و يتأّكد من مدى صحتها، فقانون الصفقات العمومي ينص على كشفها 

والتحقيق فيها وليس مباشرة استبعادها ألّن هذه العروض تشّكل عامل ألكبر منافسة و تسمح 

 بدخول متنافسين جدد في الصفقة، باحترام مبدأ حرية األسعار.

ا دقيقا فهذا يسّهل له تشكيل صورة عن فإذا حدّد المشتري العمومي حاجاته تحديد

حقيقة السعر، فيبحث ضمن العروض عن تلك المناسبة وذات الجودة، ورفض العروض التي 

تعتبر منخفضة بشكل غير عادي، والتي ال تعكس حقيقة قيمة األشغال المراد انجازها، وهذا 

 من ق.ص.ع.ف. 22بعد طلب توضيحات كتابية حسب المادة 

دي يحصل على امتياز فيما يخص العرض المنخفض بشكل غير عادي العون االقتصا

و كان عرض متعّهد آخر )هذا  إذا لم يكن عرضه هو المنخفض الحالة األولىفي حالتين: 

سيعيق اختياره(، يقوم العون العمومي لمصلحة العون االقتصادي برفض العرض المنخفض 

 قنعة تجعل منه أفضل عرض للصفقة.دون طلب توضيحات، والتي ممكن أن تكون جدّية و م
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و هنا يساءل العون االقتصادي إّما بصفته محّرض للعون العمومي على المحاباة، أو  

 يكون مخفي لمنفعة ناتجة عن المحاباة اختياره لنيل الصفقة على حساب العرض األفضل.

واقعية  و باقي المتنافسين اقترحوا عروضا الحالة الثانية إذا كان عرضه هو المنخفض

ً أّن ذلك االنخفاض ظاهري غرضه نيل الصفقة وال توجد المبّررات التي يتطلبها  )علما

القانون(، فيقبل العون العمومي العرض المنخفض بشكل غير عادي بطريقة غير قانونية 

 طبقا لّما نصت عليه المادة.

بحسب السلوك  فيكون العون االقتصادي شريك للعون العمومي أو محّرضا له على المحاباة

المعتمد من قبله، وهذا يؤدي إلى ارتكاب مخالفات أخرى ألّن الهدف القريب من العرض 

المنخفض هو الحصول على الصفقة أّما بعد ذلك هو الحصول على منفعة األموال من خالل 

الزيادة في األسعار الحقا، كما ستطرأ صعوبات أثناء مرحلة التنفيذ توّجب ضرورة إبرام 

وهذا ما سيتّم  (368)غير مشروعة مّما يؤدي لسوء نوعية األشغال و تجاوز اآلجال،مالحق 

 تفصيله في صّور االمتياز غير المبّرر المتحّصل عليه في مرحلة التنفيذ.

يجوز للمؤسسات المبعدة بصفة غير قانونية أن تتأّسس طرفا مدنيا للمطالبة 

 (369)اعة فرصة الحصول على الصفقة.بالتعويض عن الضرر الذّي أصابها، المتمثّل في إض

 

 البند السابع: اللجوء إلى الطرق االستثنائية في غير حاالتها.

دون أن تكون  (370)إذا لجأ المشتري إلبرام الصفقة عن طريق طلب العروض المحدود

طبيعة و تعقيد وأهمية المشروع تبّرر وجود شروط خاصة تّحد من عدد المترشحين بغرض 

 سسة دون غيرها.منح األفضلية لمؤ

الفرع الثاني: صّور االمتيازات غير المبّررة المتحّصل عليها في مرحلة تنفيذ 

 .19من المادة  1 الصفقة العمومية المحّددة في الفقرة

إّن تقييم العروض يتّم بالنظر العتبارات تشّكل معايير انتقاء، وهي: السعر، القيمة 

 (371) للمترشحين و مدة التنفيذ. التقنية أو الضّمانات المهنية و المالية

                                                 
368 -Catherine Prebissy Schnall, la pénalisation du droit des marchés publics, op.Cit, p p 

92,93. 

 .624، المرجع السابق، ص أحسن بوسقيعة -369 
مرشحون الذين تّم انتقائهم طلب العروض المحدود هو إجراء الستشارة انتقائية، يكون ال" 9ق.ص.ع.ج فقرة  41م  -370

 .األّولي من قبل مدعوين وحدهم لتقديم تعّهد"
، عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري، ط الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، قدوج حمامة -371

 .33 ص، 2111



عند إبرام الصفقة العمومية يتحدّد المتعاقد مع اإلدارة ويتحّول إلى ملتزم بتنفيذها، وما 

التزامات مرحلة التنفيذ إالّ تعّهد المرّشح بناء على معايير االختيار، هذا االلتزام في الغالب 

إنّما تحقيق الغاية التي استهدفها التعاقد، هو االلتزام بتحقيق نتيجة فال يكف إثبات بذل عناية و

إذ تستمد هذه القاعدة مصدرها من طبيعة العقود اإلدارية التي يلتزم فيها المتعاقد مع اإلدارة 

 (372)بأْن يكفل سير المرفق العام محل التعاقد بانتظام و اّطراد.

ما يصاحبه من من التزامات المتعاقد هو تنفيذ جميع التزاماته المقّررة في العقد و 

وثائق السيّما دفتر الشروط، وإتّباع توجيهات و أوامر اإلدارة، ويلتزم بمبدأ حسن النية في 

 التنفيذ واحترام األثمان والمدد المحدّدة للوفاء بالتزاماته.

في مرحلة تنفيذ الصفقة فإّن المتعاقد يستغل في اإلدارة سلطة تعديل العقد، فلإلدارة 

في هذه المرحلة ها المنفردة وتغيير التزامات المتعاقد زيادة أو نقصانا، فتعديل العقد بإرادت

االمتيازات غير المبّررة تتمثّل في الزيادة في األسعار، عدم جودة المواد والخدمات وتجاوز 

، 21آجال التنفيذ، و هي الحاالت المحدّدة على سبيل الحصر في الفقرة الثانية من المادة 

ديل إلى إضرار بالمرفق العام الذي يمثّل المصلحة العامة لتخدم المصلحة فتتحّول سلطة التع

 الخاصة للعون االقتصادي. 

و األصل أّن الحرص على سير المرافق العامة و اّطراد عملها يستلزم التشدّد في 

التعامل مع المتعاقد إلجباره على تنفيذ عقد الصفقة و بدقة حيث تملك اإلدارة سلطة توقيع 

، و تستّمد هذا الحق من كونها تقوم على تسيير مرفق عام و هذا حتى تضمن (373)تجزاءا

أّما المتعاقد ليس له ما يقابلها ألنّه يسعى  (374) استمراره و انتظامه تحقيقا للمصلحة العامة،

 (375) إلى تحقيق مصلحته الخاصة، أي أّن العالقة ال تقوم على المساواة.

المبّررة تتمثّل في الزيادة في األسعار، عدم جودة  في هذه المرحلة االمتيازات غير

المواد والخدمات و تجاوز آجال التنفيذ، و هي الحاالت المحدّدة على سبيل الحصر في الفقرة 

و التي سنتطرق إليها في جريمة استغالل نفوذ األعوان العموميين  21الثانية من المادة 

 للحصول على امتيازات غير مبّررة.

من فقرة أولى  641ديل عن طريق إبرام المالحق، ويعّرف الملحق في المادة يتّم التع

قانون الصفقات العمومية على أنّه وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة يبرم في جميع الحاالت إذا كان 

 (376) هدفه زيادة الخدمات أو تقليلها أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة.
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الملحق لألسباب اآلتية: زيادة أو نقص الخدمات المتفّق عليها  يتّم اللّجوء إلى إبرام

أوليا، تمديد أو تقليص اآلجال، تغيير نوعية المواد أو اللوازم المستعملة في تنفيذ األشغال أو 

أحداث طارئة تغيّر في األشغال المتّفق عليها، و من شروط إبرام الملحق أن يكون هناك 

بي وتصادق عليه السلطة المختصة، يخضع للشروط إلتزام تعاقدي جديد يكون كتا

االقتصادية األساسية للصفقة و تطبّق األسعار التعاقدية الموضوعة مسبقا إالّ إذا تعذّر ذلك و 

يبرم في حدود اآلجال التعاقدية إالّ في الحاالت اآلتية: عندما ال يكون للملحق أية آثار مالية 

قة بآجال تنفيذها أو في ظل تأخير اآلجال التعاقدية على الصفقة و ال يّمس البنود المتعل

 (377) األصلية بسبب إختالل في التوازن االقتصادي.

المالحق غير المشروعة تكون بعد تخصيص الصفقة فيتّم إبرام ملحق يتضّمن 

إلتزامات وهمية بهدف زيادة الحقوق المالية للمتعامل المتعاقد أو تخصيص أشغال إضافية 

 (378) ختيارها دون اللجوء إلى إجراءات جديدة.لمؤسسة يتّم ا

 البند األول: الزيادة في األسعار.

 (379)القاعدة العامة هي إرساء المناقصة إّن السعر هو أهم معيار اختيار ألنّ 

والمفاضلة تجري على أساس العطاء األفضل شروطا و األقل سعرا، فالنواحي المالية لها 

محل الوفاء من جانب اإلدارة ويكون أّهم حقوق المتعاقد  أهمية في العقد لكون الثمن يمثّل

  (380)مقابل قيامه بالعمل موضوع الصفقة العمومية.

"مقابل ثمن يحدّد في فإذا رجعنا إلى أنواع الصفقات العمومية في تعريفها تتكّرر عبارة        
لنقدي الذي يستحقه فأهم حق للمتعاقد مع اإلدارة هو المقابل المالي، و هو المقابل ا العقد"

المتعاقد مع اإلدارة لتغطية نفقات و تكاليف إنجاز العملية المتعاقد عليها باإلضافة إلى أرباحه 

، وقبل أن يُصبح حق للمتعاقد كان عبارة عن عرض مالي منه بصفته متعّهد، (381)المشروعة

الوفاء من جانب  والنواحي المالية لها أهمية في العقد ألنّه في مرحلة التنفيذ يمثّل محل

 (382)اإلدارة.

المقابل المالي تتضّمنه الشروط التعاقدية التي ال يجوز لإلدارة أن تتناولها بالتعديل 

و إذا نّجم عن الصفقة أحداث أو وقائع من شأنها إرهاق ( 383)دون موافقة الطرف اآلخر،
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( 384)التوازن الماليالمتعامل المتعاقد والتأثير على مركزه المالي يّحق له المطالبة بإعادة 

 (385) بالزيادة في األسعار.

إّن ضرورة المحافظة على المالية العامة و توفير أكبر وفر مالي للخزينة العامة يلزم 

و هذا ما يؤّكده قانون الصفقات ( 386)اإلدارة باختيار المتعاقد الذي يّوفر الشروط المالية،

زيادة األسعار بدقة كونها مرتبطة العمومية الذي رّكز على األسعار و حدّد استثناءات 

 بالخزينة العامة.

 االخالل بالقاعدة:

يستفيد العون االقتصادي من الزيادة في األسعار وهذا بعدما كان السعر معيار اختيار 

طبقا لمبدأ آلية المناقصة فعند تقديم العرض يعمد إلى تخفيضه ليكون أفضل عرض و قد 

دي، و بعد نيله للصفقة و دخولها حيّز التنفيذ يستفيد يجعل منه عرضا منخفضا بشكل غير عا

من زيادة في األسعار دون تّوفر أي سبب من أسباب الزيادة في األسعار والمتمثّلة في كل من 

 نظرية فعل األمير و نظرية الظروف الطارئة. 

فيكون العون االقتصادي شريكا للعون العمومي في جنحة منح االمتيازات غير 

عند قبوله تقديم عرض منخفّض بشكل غير عادي ليصبح هو العرض المختار دون المبّررة 

 القيام باإلجراءات الالّزمة من طرف العون العمومي.

بالنسبة للمشرع الجزائري العون االقتصادي يساءل بصفته شريك، هذا قبل إبرام 

نص المادة الخاص الصفقة العمومية عند طرح عرضه، و إذا تّم التنفيذ و زيادة السعر يوجد 

 الذي يساءل على أساسه. 2فقرة  21

فالّ تمييز بين المراحل لعدم وجود نص خاص و يبقى العون  أّما المشرع الفرنسي

 االقتصادي دائما شريكا أو خافيا للمنفعة.

 البند الثاني: التعديل في نوعية المواد و الخدمات.

ان أساّسيان يؤدّيان إلى نتائج يهيّمن على اختيار اإلدارة للمتعاقد معها اعتبار

متعارضة: يتمثّل االعتبار األول في المحافظة على المالية العامة و توفير أكبر وفر مالي 

للخزينة العامة أّما االعتبار الثاني يتمثل في المصلحة الفنية لإلدارة وبالتالي اختيار أكفأ 

ويلزم المتعاقد بأداء  (387) ية،المتقدمين آلداء الخدمة بصرف النظر عن االعتبارات المال
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الخدمة حسب الشروط و األوصاف المتّفق عليها ما دام قد تعّهد بتنفيذ الخدمة وتعاقد مع 

 اإلدارة.

تملك اإلدارة في ذلك سلطة الرقابة و التوجيه على تنفيذ العقد للتأّكد من مدى مطابقة       

ذا الحق عن طريق مهندسيها لتفقّد وعادة ما تمارس ه( 388)التنفيذ للشروط المتّفق عليها،

مواقع العمل و التأّكد من سيره وفقا لألوقات المحدّدة و لفحص المواد المستعملة للتأّكد من 

جودتها ولسير األمور وفقا لمقتضيات الصالح العام و تتجّسد هذه السلطة أكثر في عقد 

 لة مبالغ ضخمة.األشغال العامة باعتباره يستغرق مدة أطول و يكلّف خزينة الدو

فاإلدارة ال تستلم األعمال إالّ بعد فحصها باعتبار أّن عملية التسليم تتّم على مرحلتين 

 تفصل بينهما فترة ضمان.

أّما عقد التوريد، يتّم التأكد من أّن المتعّهد يقوم بتسليم األصناف المتعاقد عليها طبقا 

ه و لإلدارة حق رفض األصناف المّوردة للمواصفات و العيّنات المحدّدة و المّوقع عليها من

 (389) بإخطار المتعّهد كتابيا بأسباب الرفض.

إّن العلة من تجريم التعديل في نوعية المواد هو الحرص على تحقيق الجودة في 

األشغال المنجزة أو في المنقوالت المّوردة ألّن النوعية المتفّق عليها في بنود الصفقة كانت 

تيار المتعامل المتعاقد، و من ثمة فإّن تعديلها بعد االبرام يعني أّن معيارا من معايير اخ

األشغال التي ستنجز أو المنقوالت التي ستّورد ستكون بغير الجودة التي حدّدتها المصلحة 

المتعاقدة قبل الدعوة للتعاقد و التي من أجلها منحت اإلدارة المختصة الغالف المالي الكافي 

ا، فالتجريم في هذه الحالة يهدف إلى حماية النفقات العمومية التي إلنجازها أو اقتنائه

خّصصتها الدولة من أجل تلبية طلبات عمومية معيّنة بذاتها، زيادة على أّن التغيير في نوعية 

المواد المستعملة يخرق بشكل مباشر مبدأ المساواة بين المتعاملين االقتصاديين باعتبار أّن 

  (390)معايير اختيار المتعامل المتعاقد.  نوعية المواد كانت من

 االخالل بالقواعد:

بّما أنّنا بصدد االمتيازات غير مبّررة يقوم المتعامل االقتصادي بتقديم مواد وخدمات 

أقّل جودة من تلك التي وقع االتفاق بشأنها ليتحّصل على فائدة الفرق المالي، وبالرغم من أّن 

في مرحلة التنفيذ إالّ أنّها ال تلزم المتعاقد بتنفيذ التزاماته و  اإلدارة تملك العديد من السلطات

ذلك نتيجة الستغالله للعون العمومي، فتتحّول سلطة التعديل إلى إضرار بالمرفق و بالمقابل 

 تخدم مصلحة العون االقتصادي وليس المصلحة العامة. 
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431. 

 .412، ص ، آليات حماية المال العام في إطار الصفقات العمومية، المرجع السابقزةخضري حم -390



 البند الثالث: التعديل في آجال التسليم أو التموين.

بر اآلجال محل اعتبار في مجال الصفقات العمومية ألّن المشرع يربط معظم تعت    

اإلجراءات سواء تعلقت بعملية االبرام أو عملية التنفيذ بآجال معينة، و هي آجال تعاقدية 

محدّدة في الصفقة يبدأ سريانها من اليوم الموالي لألمر ببدايته، يمكن تحديد أجل لإلنجاز 

 (391)ل متدّرجة متعاقبة باختالف أجزاء األشغال أو التسليم.الكلي، أو تحديد آجا

لآلجال التعاقدية أهمية أساسية لكال المتعاقدين آلداء االلتزامات في المدة المحدّدة 

فيلتزم المتعاقد بإنهاء موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماما للتسليم المؤقت في المواعيد 

ر عن إرادة إيجاد توازن بين ضغط الحاجة لدى المصلحة ، فاآلجال التعاقدية تعبّ (392)المحدّدة

  المتعاقدة وقدرات االنجاز الضرورية لتلبية الحاجة لدى المتنافسين.

يمدّد األجل عند االقتضاء بأمر من المصلحة المتعاقدة ويثبت بملحق طبقا لدفاتر 

إلتمام التنفيذ على أن الشروط اإلدارية العامة، ويمكن المصلحة إعطاء المتعاقد مهلة إضافية 

 (393) توقّع عليه غرامة عن المدة التي يتأخر فيها إالّ إذا كانت هذه األسباب راجعة لإلدارة.

يتعيّن أن يتّم التنفيذ خالل المدة المحدّدة بالعقد أو المدة اإلضافية التي منحتها اإلدارة        

في توقيع جزاءات اتّجاه المتعاقد الذي  ونظرا ألهمية هذا الوفاء فإّن لإلدارة امتيازات تتمثّل

 لم ينّجز األعمال محل التعاقد خالل المواعيد المنصوص عليها باعتباره مخال بالتزاماته،

ألّن اإلدارة عندما تتعاقد تضع بعين االعتبار عنصر الزمن للتنفيذ ألّن فالصفقة تتعلّق ( 394)

 (395)بمرفق عام.

من  22أن يتّم التنفيذ ضمن اآلجال التعاقدية وطبقا للمادة : يجب أّما بالنسبة للقانون الفرنسي

ق.ص.ع.ف التي تحدّد: أّن تبليغ الصفقة للمتعاقد يتّم بكل الوسائل التي تسمح بتحديد تاريخ 

محدّد، وتاريخ التبليغ هو تاريخ تسلّم الصفقة من طرف المتعاقد وفيه تنتج الصفقة 

 (396)أثرها.

جال التنفيذ دون أي مبّررات، و األصل أّن الحرص على في هذه الجريمة يتّم تجاوز آ

سير المرافق العامة و اّطراد عملها يستلزم التشدّد في التعامل مع المتعاقد إلجباره على تنفيذ 

                                                 
391 -Brahim Boulifa, op. Cit, p91. 

، األصول العامة و التطبيقية العملية للعقود اإلدارية و التعويضات، دار محمود للنشر خميس السيد إسماعيل -392

 .13 ص والتوزيع، )ب.ذ.م.ن(، )ب.ذ.س.ن(،

 .223، المرجع السابق، صالنوي خرشي -393

 .13 ص ، المرجع السابق،خميس السيد إسماعيل -394

 .221، المرجع السابق، ص عبد العزيز عبد المنعم خليفة -395

396 - Christophe Lajoye, op. Cit, p 173. 



عقد الصفقة و بدقة حيث تملك اإلدارة سلطة توقيع جزاءات، و تستّمد هذا الحق من كونها 

 ضمن استمراره و انتظامه تحقيقا للمصلحة العامة،تقوم على تسيير مرفق عام و هذا حتى ت

أّما المتعاقد ليس له ما يقابلها ألنّه يسعى إلى تحقيق مصلحته الخاصة، أي أّن العالقة ال  (397)

 (398) تقوم على المساواة.

فإذا أّخل المتعاقد بالتزاماته أو قّصر في تنفيذها، سواء باالمتناع الكلّي أو التأّخر في التنفيذ 

اإلدارة توقّع عليه جزاءات تنطوي على معنى العقوبة، والغاية منها ليست إعادة التوازن  فإنّ 

 (399) في االلتزامات المتبادلة بل تنفيذ االلتزام المتّصل بسير المرفق العام.

 أّهم الجزاءات هي:

 

 الجزاءات المالية:/ 6

يذ االلتزامات التعاقدية من على ما يلي: "يمكن أن ينجّر عن عدم تنف 6 فقرة 632تنص المادة 

قبل المتعاقد في اآلجال المقّررة أو تنفيذها غير المطابق، فرض عقوبات مالية دون االخالل 

 (400)بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به".

من ق.ص.ع.ج المتعلّقة ببيانات الصفقة وّردت مع العقوبات التكميلية في  22و في المادة 

نسب العقوبات المالية و كيفيات حسابها و شروط تطبيقها أو النص على  "السادس: البند

 (401) "حاالت اإلعفاء منها.

الجزاءات الضاغطة: أساسها سير المرافق العامة بانتظام و اّطراد و سببها الخطأ / 2

اقد أو الجسيم، هدفها إرغام المتعاقد على تنفيذ التزاماته عن طريق حلول اإلدارة محل المتع

تعّهد بالتنفيذ لغيره، هو جزاء مؤقت إذ أنّه ال ينهي العقد بل يبق المتعاقد مسؤوال أمام اإلدارة 

 (402)و تتّم العملية على حسابه ومسؤوليته.

                                                 
 .212، المرجع السابق، صمحمد جمال الذنيبات -397

 .223المرجع السابق، ص ،عبد الغني بسيوني عبد الله -398

 .666،661، ص ص 2161النظرية العامة للقرارات و العقود اإلدارية، دار الهدى، الجزائر،  ،بوعمران عادل -399

 ق.ص.ع.ج. 942 م - 400
 ق.ص.ع.ج. 11 م - 401
، ص 6222 ، قانون تنظيم المناقصات و المزايدات في العقود اإلدارية، دار محمود للنشر و التوزيع،موريس صادق -402

622. 



هو األخطر ألنّه يعّد نهاية مبسترة تنهي الرابطة التعاقدية، تلجأ إليه (403)جزاء الفسخ: /4

جسيم و عندما تتأّكد من عدم قدرة المتعاقد معها من  اإلدارة عندما يرتكب المتعاقد خطأ

 (404)الوفاء بالتزاماته اتّجاهها.

فإنّه بصفة عامة يجب على المقاول أن يحترم الشروط التقنية ّما بالنسبة للقانون الفرنسي: أ

 المحدّدة في الصفقة.

ية وأن يكون فيما يخّص صفقات األشغال فيجب تنفيذ العمل طبقا لتنظيم الصفقات العموم -

، الذي يتطلب (405)هذا التنفيذ خاليا من العيوب و هذا االلتزام يؤسس التزام بتحقيق نتيجة 

فيجب أن تطابّق المصدر و النوعية للوازم في ( 406) تنفيذ شخصي مطابّق لتعليمات الصفقة،

 الحجم و المظهر لألعمال و عليها أن تحتّرم التعليمات المتعلّقة بتحضير المنشأة.

مقاول عليه تحقيق و انجاز العمل طبقا لقواعد المهنة فيوفّر مواد و أجهزة موافقة لألشغال ال

 (407) المراد تنفيذها، أّما ما يخص صفقات التوريد فتكون قابلة لالستعمال خالية من العيوب.

حتى يتّم التنفيذ بوجه صحيح، للشخص العمومي امتياز يخوله توقيع الجزاء على 

 (408) ال ينفّذ التزاماته، أو ينفّذها على نحو غير صحيح.المتعاقد الذي 

 تتمثّل هذه الجزاءات في :

الجزاءات المالية: من مميزاتها أنّها ال تنه الصفقة وال تجعل لها حدًّا، وهي عبارة عن مبالغ  -

اتفاقية مستحقة على المؤسسة المختارة التي تخرق إحدى التزاماتها التعاقدية، فلها طبيعة 

  ح و ردع.إصال

التنفيذ على حساب المتعاقد: تعّهد اإلدارة التنفيذ لشخص آخر أو هي ذاتها و ذلك على  -

 (409)حساب المتعاقد، وهذا عندما يكون الخطأ جسيم، له طابع مؤقت إالّ إذا كان العجز دائم.

أ إليه جزاء الفسخ: يّضع حدا للعالقة التعاقدية، وهو عكس البطالن فليس له أثر رجعي، يلج -

 (410) في حالة الخطأ الجسيم.

                                                 
ذكرة لنيل شهادة مسلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد معها في مجال الصفقات العمومية،  ،ي ربيحةسبك -403

 .642، ص 64/12/2164تيزي وزو، -الماجستير في القانون فرع قانون اإلجراءات اإلدارية، جامعة مولود معمري
 .461 ص ،2162ر الثقافة للنشر و التوزيع، عمان األردن، ، القانون االداري، الكتاب الثاني، دامحمد علي خاليلة -404

405 -Christophe Lajoye, op. Cit, p169. 
406- Catherine Prebissy Schnall, Exécution du marché (pouvoir de l’administration), à jour au 

12 Novembre 2008, administratif, fasc 638, juris classeur, vol 8, Editions Lexis Nexis, paris, 

2009. 
407 -Christophe Lajoye, op. Cit, p139 

408 -Julien Molas, Délais d’Exécution, à jour au 3 Décembre 2004,  contrats et marchés publics, fasc 

110, juris classeur, vol 2, Editions Lexis Nexis, paris, 2005, p02. 

409-Catherine Prebissy Schnall, exécution du marché (droits et obligation du cocontractant), 

op. Cit, pp17, 18. 



 االخالل بالقواعد:

علة التجريم في هذه الحالة تكمن في أّن التعديل يخرق مبدأ المساواة بين المتعاملين 

في إبرام الصفقات العمومية على أساس أّن آجال التسليم كانت معيار استفاد منه المتعامل 

لى حرص المشرع على تلبية الطلبات المتعاقد معه في الحصول على الصفقة، زيادة ع

العمومية في الوقت المناسب لها كما أّن التعديل في اآلجال يحرم الخزينة العمومية من 

 (411) الغرامات المقّررة على المتعاقد كعقوبات مالية نتيجة التأخر في تنفيذ الخدمة.

ها، وهذه االمتيازات فاإلدارة ال تطبّق هذه الجزاءات ألنّها تمنح امتيازات للمتعاقد مع 

تّضر بالمصلحة العامة و المرفق العام، وتنحرف اإلدارة باإلجراءات، ألّن السلطات إنّما 

منحت لها من أجل ضمان المصلحة العامة و هي تطبّقها لخدمة جريمة، يساءل فيها الموظف 

بصفته بصفته مانح لالمتياز غير المبّرر في إطار جنحة المحاباة، و العون االقتصادي 

متحّصل على االمتياز غير المبّرر في إطار جنحة استغالل نفوذ األعوان العموميين 

للحصول على امتيازات غير مبّررة، هذا بالنسبة للقانون الجزائري لوجود نص خاص و 

أّما القانون الفرنسي نطبّق القواعد العامة فيكون شريكا  ،2فقرة  21المتمثل في نص المادة 

 ي أو مخفي لالمتياز المتولّد عن جنحة المحاباة. للعون العموم

في مرحلة تنفيذ الصفقة فإّن المتعاقد يستغل في اإلدارة سلطة تعديل العقد، فلإلدارة 

تعديل العقد بإرادتها المنفردة وتغيير التزامات المتعاقد زيادة أو نقصانا، دون أن يرد نص في 

 العقد يخّولها السلطة.

ّمية األعمال أو األشياء محل العقد أو على شروط التنفيذ أو ينصب التعديل على ك

 وإّن أساس هذه سلطة التعديل هو حسن سير المرفق العام (412)المدّة المحدّدة لإلنجاز،

 ،وهي مقيّدة بشروط:(413)

بعد اإلبرام ألّن التعديل مرتبط بالقواعد الضابطة لسير (414)تطرأ مستجدات و ظروف  -

قاعدة قابلية المرفق العام للتغيير، فإْن لم يطرأ تغيّير فالّ مبّرر لهذا المرفق العام أّولها 

 التعديل.

تنحصر على شروط تسيير المرفق العام، وال يّمس التعديل إالّ النصوص التنظيمية في  -

 العقد.

                                                                                                                                                         
410-Eric Pourcel, exécution (sanction), marchés publics, vol 2, juris classeur, paris, 2009, fasc 

120, p15.  
 .422، ص لمرجع السابق، آليات حماية المال العام في إطار الصفقات العمومية، اخضري حمزة -411

 .222، المرجع السابق، ص محمد جمال الذنيبات -412 

 .623، المرجع السابق، صعمار بوضياف -413 

صفقات األشغال العمومية في النظام القانوني الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام،  ،شايبي نوال -414 

 .614 ، ص2164-2162بن عكنون،  6جامعة الجزائر 



 ال يجوز قلب اقتصاديات العقد. -

عاقدة، لكن لكّل كذلك بالنسبة للقانون الفرنسي فهي سلطة من سلطات المصلحة المت

 سلطة حدودها:

 ال يّمس التعديل الجوانب المالية، و ال تتجاوز حدّ معيّن. -

 (415)التعديل ال يقلب اقتصاديات الصفقة و ال يغيّر موضوعها. -

 

 

 

 

 

 لالمتيازات غير مبّررة.المبحث الثالث: الطابع العمدي 

إلى الركن المعنوي لقيام  إّن توافر الركن المادي طبقا للركن الشرعي يجعلنا نتطلّع

فهو سبيل  الجريمة ألّن الركن المادي لوحده غير كاف لقيام الجريمة والمسؤولية الجزائية،

المشّرع الجنائي إلى تحديد الشخص المسؤول فال يساءل الشخص عن جريمة ما لم تقم عالقة 

 (416) بين ماديات هذه الجريمة و نفسية الجاني.

الجانب النفسي للجريمة، فتصدر الواقعة عن إرادة فاعلها وترتبط  الركن المعنوي هو       

بها ارتباطا معنويا فهي الصلة النفسية بين ماديات الجريمة ونفسية فاعلها فيكون الفعل نتيجة 

ال بدّ أن يكون  و( 417) إلرادة الفاعل وبالتالي قيام هذه الرابطة و اكتمال وصف الجريمة،

باألهلية الكاملة، البلوغ والعقل و يتّوفر الخطأ من جانبه،  الفعل صادر عن شخص متمتّع

 (418) فالركن المعنوي هو األساس في تحديد المسؤول عن الجريمة و أساسي لتحقيق العدالة.

تعّد جريمتي االمتيازات غير مبّررة من الجرائم العمدية وركنها المعنوي يتمثل في 

 القصد الجنائي بعنصريه العلم و اإلرادة.

                                                 

415 - Catherine Prebissy Schnall, exécution du marché (pouvoir de l’administration), , op. Cit, 

p 07.  

 .242ص، المرجع السابق نائل عبد الرحمن صالح، -416
 .246"الجريمة"، المرجع السابق، ص  6شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، ج  ،عبد الله سليمان -417
 .23، المرجع السابق، ص ال محمود الحموي ـ أحمد عبد الرحيم محمود عودةجم -418



 لمطلب األول: جنحة منح االمتيازات غير المبّررة.ا

( 61( إلى عشر )2في فقرتها األولى "يعاقب بالحبس من سنتين ) 21تنص المادة      

 دج: 6.111.111دج إلى  211.111 سنوات و بغرامة من

للغير إمتيازا غير مبّرر عند إبرام أو تأشير عقد أو اتفاقية  عمداكل موظف عمومي يمنح -6

صفقة أو ملحق مخالفة لألحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة  أو

 (419) بين المترشحين وشفافية اإلجراءات."

من خالل استقراءنا لهذه الفقرة من المادة نجد أنّها تجّرم سلوك الموظف العمومي الذي يمنح 

ة لألحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة للغير إمتيازا غير مبّرر عند إبرام صفقة مخالف عمدا

يؤّكد الطابع بحرية الترشح و المساواة بين المترشحين و شفافية اإلجراءات، و هذا ما 

ضرورة العلم بالنصوص القانونية  العمدي لجريمة منح االمتيازات غير المبّررة مع

 المتعلقة بالصفقات العمومية.

 لجريمة منح االمتيازات غير المبّررة. الفرع األول: تأكيد الطابع العمدي

أّكد  66/62من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته بموجب القانون  21بعد تعديل المادة      

القصد الجنائي هو أمر باطني يضمره الطابع العمدي لجنحة منح االمتيازات غير المبّررة، ف

و اإلرادة هي جوهر القصد ألّن العمد ، (420)الجاني و هو من أركان الجريمة يجب ثبوته فعليا

أو القصد هو توجيه اإلرادة لتحقيق أمر معيّن و هي نشاط نفسي يهدف لتحقيق غرض معيّن 

   (421) و لتوافره يجب أن يهدف النشاط إلى إحداث النتيجة االجرامية.

 

 

 البند األول: القصد الجنائي العام.

ام التشريعية و التنظيمية المعمول بها في مجال هو اتّجاه اإلرادة إلى مخالفة األحك       

الصفقات العمومية مع العلم بأّن هذا الفعل مجّرم قانونا و هو علم الموظف و ادراكه واتجاه 

نيته إلى مخالفة األحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بحرية الترشح و المساواة بين 

 تيازات غير مبّررة.المترشحين و شفافية اإلجراءات من أجل منح ام

يستنتج القصد الجنائي من ثبوت مخالفة األحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بحرية       

الترّشح والمساواة بين المترشحين و شفافية اإلجراءات عمدا، ألنّه يفترض في الموظف العلم 

ني أّن القصد بهته النصوص نتيجة لخبرته في مجال إبرام الصفقات العمومية، و هذا يع

الجنائي ال يقوم على أسس قاطعة، فالمعيار بالنسبة للقاضي الجزائي هو معيار واقعي أي 

                                                 
 .62-66 من القانون 19م  -419
 .22المرجع السابق، ص  ،أحمد أبو الروس -420
 .42نفس المرجع السابق، ص  ،أحمد أبو الروس -421



بالنظر إلى المتّهم ليخلص إلى افتراض علمه و تعمده لمخالفة النصوص القانونية المتعلقة 

  بالصفقات العمومية.

 البند الثاني: القصد الجنائي الخاص.

از غير مبّرر مع العلم بأّن الفعل يشّكل جريمة و يكون الهدف من هو منح الغير امتي       

 مخالفة هذه النصوص تفضيل أحد المتنافسين عن غيره.

إذ تنتفي الجريمة بانعدام الغرض المتمثل في إفادة الغير بامتيازات غير مبّررة في الصفقات 

األفعال المرتكبة بنية  العمومية، فالقاضي عليه إبراز الركن المعنوي للجريمة بمدى عالقة

المتهم في ارتكاب الفعل عن علم و إرادة وإبراز أّن المستفيد هو الغير فإذا استفاد منه الجاني 

 يكون الفعل رشوة.

لكن االشكال المطروح هو أن الموظف يسعى لمنح امتياز غير مبّرر للغير و في نفس الوقت 

 مخالفات؟.يسعى لتحقيق منافع مادية مقابل ارتكابه لتلك ال

تقوم الجريمة على مجرد منح مزية غير مستحقة  63-342القانون الفرنسي طبقا لنص المادة 

دون حاجة إلثبات إذا ما كان المنح عمديا أم ناجما عن خطأ في اإلجراءات، فالمشتري 

العمومي قد يرتكب خطأ في إجراءات إبرام الصفقات العمومية و يترتب عن الخطأ أن 

لمترشحين للصفقة منه دون أن ينوي الموظف مفاضلة المتعامل االقتصادي ومع يستفيد أحد ا

 .ذلك يقع تحت طائلة العقاب بجريمة المحاباة

لكن من جهة أخرى فإنّه بمجرد إعتبار فعل المحاباة جنحة يجعل منه فعال عمديا ألّن القانون 

د ارتكابها أّما الجنح أنّه ال وجود لجنحة دون قص 4-626الفرنسي ينص صراحة في المادة 

غير العمدية فال تكون إالّ بنص صريح على حالة اإلهمال أو عدم الحيطة و لم ينص على 

هذا بالنسبة للمحاباة وبالتالي عدم ثبوت القصد الجنائي لدى الفاعل ينفي وجود جريمة 

 المحاباة لتخلف الركن المعنوي.

 أ وإهمال من الموظف.الفرع الثاني: أثر تخلف القصد الجنائي نتيجة خط

الركن المعنوي يقوم إّما على أساس الخطأ العمدي أي القصد الجنائي و بالتالي جرائم       

 عمدية، أو على أساس الخطأ غير عمدي و بالتالي جرائم غير عمدية.

أّكد المشرع على الطابع العمدي لجريمة المحاباة لذلك ال بد من دراسة إحتمال أن يكون 

حكام ناتج عن خطأ يترتب عليه منح االمتياز غير المبّرر كفعل غير عمدي ناتج مخالفة األ

عن خطأ في التسيير فتكون المخالفات غير عمدية لألحكام التشريعية والتنظيمية كالخطأ في 

 تطبيق النصوص.

فإذا ثبت أّن الموظف ارتكب خطأ تسيير بالنظر إلى عدم خبرته أو لوجود أي تبرير آخر     

ا الخطأ فال نكون بصدد المحاباة و الموظف يكون قد ارتكب جريمة تسيير والسلوك لهذ

يخرج من دائرة جرائم الفساد إلى دائرة جرائم التسيير التي تقوم على أساس مخالفة 

 النصوص التي لم يكن للفاعل أن يجهلها.



ومي طبقا لنص جّرم المشرع سوء استعمال األموال العمومية نتيجة إهمال الموظف العم    

ضمن الفصل  16/12مكّرر من قانون العقوبات و التي أدرجت بموجب القانون  662المادة 

إهمال غير عمدية يكفي فيها توفر  جريمةهي  ، والمتعلق بالجرائم ضد السالمة العمومية

عقوبتها الحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات، و التي من خاللها يعاقب كل الخطأ، عنصر 

لألموال العمومية عن طريق االهمال الواضح، فهي جريمة تسيير قائمة على أساس  تضييع

 الخطأ غير العمدي في صورة اإلهمال الناتج عن عدم االلتزام بالحيطة و الحذر الواجبين.

( سنوات وبغرامة 4( أشهر إلى ثالث )1تنص المادة على ما يلي:" يعاقب بالحبس من ستة )

دج كل قاض أو موظف أو ضابط عمومي أوكل شخص  211.111دج إلى  21.111من 

من هذا القانون، تسبّب إهماله الواضح في سرقة أو اختالس أو  662ممن أشارت إليهم المادة 

تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أووثائق أو سندات أو عقود أو 

 (422)أوبسببها".أموال منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته 

 بتعديلها إذ تنص مادته على ما يلي: 63-66مكّرر أكدّها القانون  662المادة 

دج إلى  21.111( سنوات و بغرامة من 4( أشهر إلى ثالث )1"يعاقب بالحبس من ستة )

 21المؤرخ في 16-11من القانون  2دج، كل موظف عمومي في مفهوم المادة  211.111

سرقة أو  بالوقاية من الفساد و مكافحته، تسبّب بإهماله الواضح فيو المتعلق  2111فبراير 

وثائق أو سندات  اختالس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو

 (423)أو عقود أو أموال منقولة وضعت تحت يده سواء بحكم وظيفته أوبسببها".

نستشف التعريف التالي: " اإلهمال هو نا أن ر يمكنّ مكرّ  662بتحليل نص المادة       

بواجبات الرقابة والحرص على األموال العامة   الموظف في القيام  إخالل وتقصير من  كل

ا يؤدي إلى إلحاق ضرر مادي بها سواء بتعريضها للسرقة أو االختالس أو التلف ممّ 

  ".أوالضياع

ما تفرضه عليه السلوكيات وعلى هذا األساس فالموظف يقوم هنا بسلوك سلبي تجاه     

جريمة اإلهمال الواضح تعتبر من جرائم  ا يعني أنّ دة قانونا، ممّ الوظيفية التي يشغلها والمحدّ 

االمتناع إلحجام األشخاص المذكورين عن إتيان مـا يأمـر بـه القانون في المحافظة 

  .والحرص على هذا المال

لبي مفاده عدم االلتزام بالحيطة والحذر سلـوك س بأنّهاإلهمـال في جوهره  ويعرف      

خذ االحتياطات أعدم هو ر مكرّ  662المنصوص عليه في المادة  ، ومعنى اإلهمالالواجبين

المادة لتحقيق الحماية لمصالح هذه المشّرع أورد ، فزمة لمنع الضرر عن المال العامالالّ 

ه رتّب في ذمة الجاني ا، كما أنّ معينّة تمتاز بارتباطها بالصالح العام وذلك بدرء الضرر عنه

                                                 

يعدّل و  2116يونيو سنة  21ـ الموافق ل 6322ربيع الثاني عام  3المؤرخ في  61-69مكّرر من القانون رقم  991م  -422 

و المتضّمن قانون العقوبات،  6211يونيو سنة  2الموافق لـ  6421صفر عام  62المؤرخ في  621-11يتّمم األمر رقم 

 .2116يونيو سنة  22الموافق لـ  6322ربيع الثاني عام  2المؤرخة في  43ج.ر العدد 

يعدّل و يتّمم  2166غشت سنة  2الموافق لـ  6342رمضان عام  2المؤرخ في  94-99مكّرر من القانون رقم  991م  -423 

و المتضّمن قانون العقوبات، ج.ر  6211يونيو سنة  2الموافق لـ  6421صفر عام  62المؤرخ في  621-11األمر رقم 

 .2166غشت سنة  61الموافق لـ  6342رمضان عام  61المؤرخة في  33العدد 



مسؤولية مزدوجة إحداها مسؤولية جزائية أشارت إليها المادة السالفة وأخرى تأديبية 

 .تضّمنتها النّصوص المتعلّقة بالوظيف العمومي

 الفرع الثالث: التمييز بين جريمة منح االمتيازات غير المبّررة و جريمة اإلهمال.

ركن المادي أي القيام بإجراءات مخالفة للنصوص القانونية تشترك الجريمتان في ال     

المنظمة لقواعد الصفقات العمومية إذ يُعّد ابرام الصفقات العمومية وسيلة من وسائل القيام 

و التي يترتب  بعملية الشراء العمومي لتلبية حاجيات المرفق العام و تسيير األموال العمومية

 .عليها نفقات ضخمة

ح المزية غير المستحقة يكون جريمة تسيير إذا ثبت أّن مخالفة األحكام التشريعية فعل من     

والتنظيمية وقع نتيجة إهمال موظف عمومي، فقد تقع مخالفة األحكام التشريعية و التنظيمية 

للصفقات العمومية نتيجة سوء فهم النصوص ال سيّما و أّن هذه النصوص متشعبة و تقنية، 

فقات العمومية عملية معقّدة و خاضعة لنصوص قانونية عديدة ما يجعل فعملية إبرام الص

 احتمال عدم اإللمام بها و مخالفتها وارد بعيدا عن أية رغبة في منح مزية غير مبّررة للغير. 

 

 

المطلب الثاني: جنحة استغالل نفوذ األعوان العموميين للحصول على امتيازات 

 غير مبّررة.

يتمثل في علم الجاني بنفوذ أعوان الدولة و استغالل هذا النفوذ لفائدته  القصد الجنائي العام:

وينصرف علمه كذلك إلى العناصر المكّونة للواقعة االجرامية، إذ أّن الجاني يعلم أّن الجهة 

 التي يسعى للحصول على المزية منها هي سلطة عامة أو جهة خاضعة إلشرافها.

 على امتيازات مع العلم بأنّها غير مبّررة.القصد الجنائي الخاص: نية الحصول 

قبل إبرام الصفقة العمومية تتمثل في  :كما يلي هي جنحة استغالل نفوذ األعوان العموميين

التحريض على جنحة منح االمتيازات غير المبّررة، االشتراك في جنحة منح االمتيازات 

جنحة منح االمتيازات غير المبّررة و غير المبّررة و إخفاء االمتياز غير المبّرر المتولّد عن 

 و الذي يشمل مرحلة تنفيذ الصفقة العمومية. 21/2النص الخاص المتمثّل في نص المادة 

  قبل إبرام الصفقة العمومية. : القصد الجنائيولالفرع األ

التحريض على جنحة منح االمتيازات غير قبل إبرام الصفقة العمومية تتمثل في         

، االشتراك في جنحة منح االمتيازات غير المبّررة و إخفاء االمتياز غير المبّرر المبّررة

 .المتولّد عن جنحة منح االمتيازات غير المبّررة

 



 : التحريض على جنحة منح االمتيازات غير المبّررة.ولالبند األ

بدّ أن هو جريمة عمدية، يتحقّق في صورة القصد الجنائي بركنيه العلم و اإلرادة، فال  

يعلم المحّرض بصالحية تأثير نشاطه بالوسيلة التي اعتمدها )الهبة، الوعد، التهديد، إساءة 

استعمال السلطة، الوالية، التحايل أو التدليس اإلجرامي( في ذلك على نفسية الفاعل وأن 

يتّوقع كذلك إقدامه على ارتكاب الجريمة، ويتعيّن إضافة إلى العلم أن تنصرف إرادة 

  رض إلى خلق فكرة الجريمة أو التصّميم على ارتكابها.المح

  .2-626نّص على التحريض ّضمن االشتراك المادة  أّما المشرع الفرنسي

 البند الثاني: االشتراك في جنحة منح االمتيازات غير المبّررة. 

العلم هو إحاطة الشريك علماً بأركان الواقعة اإلجرامية موضوع االشتراك مع إرادة 

مساهمة فيها بنصيب ما، أّما اإلرادة تتّوجه إلى ارتكاب الفعل و تحقيق الواقعة اإلجرامية ال

 التي تتّرتب عليه.

، نص على أّن الشريك يجب أن يشارك بمعرفة األسباب أشارت إلى أّما القانون الفرنسي

، فيكون خطأ عمدي بإرادة تكّملة عمدية لفعل الفاعل  من ق.ع.ف 2-626ذلك المادة 

اإلجرامي وغالبا ما تنتج عن اتفاق مسبّق وفي جميع الحاالت يجب أن يكون الفاعل والشريك 

معا وبانسجام لتحقيق النتيجة اإلجرامية و يجب أن تكون أفعال الشريك سابقة أومعاّصرة 

 (424) لألفعال المادية.

 

 ات غير المبّررة.إخفاء االمتياز غير المبّرر المتولّد عن جنحة منح االمتياز ثالث:البند ال

،  (425)اإلخفاء ينشئ بمجرد فعل االستفادة من نتاج جنحة منح االمتياز غير المبّرر    

فالمخفي يعلم أّن الشيء المخفي متولّد عن الجنحة أي بالمصدر غير المشروع ويّصر على 

جريمة إتمام الركن المادي لإلخفاء، هذه المعرفة يجب أْن تعاّصر فعل اإلخفاء، وبّما أنّه 

 (426) مستمرة معناه تقّع المعرفة في أي لحظة للركن المادي.

 قانون العقوبات. 6-426القانون الفرنسي ينص عليه في المادة 

 القصد الجنائي أثناء تنفيذ الصفقة العمومية. :الفرع الثاني

نصا خاصا في القانون الجزائري يتمثّل في علم الجاني بنفوذ  21/2تمثّل المادة 

 لدولة واستغالل النفوذ لفائدته للحصول على االمتيازات مع العلم بعدم مشروعيته.أعوان ا

                                                 
424 -Gasten Stefani- George Levasseur- Bernard Bouloc, op. Cit, pp 290,291. 
425 -Patrice Gattegno, op. Cit, p258. 
426 -Roger Bernardini, op. Cit, p216. 



إّن الجريمة استغالل نفوذ األعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبّررة، 

وإن تنّوعت نصوص المتابعة فيها ال سيّما قبل إبرام الصفقة العمومية بالنسبة للقانون 

ك أو إخفاء ووجود نص خاص في مرحلة التنفيذ، وهذا عكس الجزائري من تحريض، اشترا

القانون الفرنسي ففي كّل مراحل الصفقة و صّور االمتياز غير المبّرر فيها تُعمل االشتراك 

أو اإلخفاء حسب السلوك، فإنّها تشترك في الغرض من الجريمة باعتبار أّن الجريمة واحدة، 

تمثّل في نية الحصول على امتيازات مع العلم بأنّها و تتطلب توافر القصد الجنائي الخاص الم

 غير مبّررة. 



 

 الباب الثاني

 .االمتيازات غير المبّررة في الصفقات العمومية قمع 
 

رغم حرص المشرع على إيجاد نظام وقائي يهدف من خالله الحفاظ على المال العام و       

فساد و بالتالي نكون أمام جرائم الصفقات ترشيد النفقات العمومية قد تحدث تجاوزات و يقع ال

 العمومية وال سيّما جريمتي االمتيازات غير المبّررة موضوع الدراسة.

و بالتالي وجب على المشرع إضافة إلى الوقاية إقرار المكافحة من خالل توسيع مجال      

د تدخل القضاء، و هذا نظرا ألهمية الصفقات العمومية التي تستوجب تكريس قواع

ونصوص لمنع أي اخالل أو تجاوز لقواعد إبرام الصفقات العمومية، و هذا يظهر من خالل 

تقرير رقابة القضاء اإلداري من جهة و من جهة أخرى اللجوء إلى تجريم األفعال الماسة 

 بنزاهة وشفافية الصفقات العمومية بتدخل القضاء الجنائي لقمعها.

بناء المعاملة في الصفقات العمومية على أسس و الهدف من وراء ذلك هو محاولة     

النزاهة، الحياد والمساواة في إطار منافسة شفافة وفق األطر القانونية و التنظيمية، و ذلك من 

خالل تدخل القضاء اإلداري لرقابة التجاوزات المتعلقة بقواعد اإلبرام )الفصل األول( و 

ية و توقيع العقوبة طبقا لقانون الوقاية من تدخل القضاء الجنائي من خالل المتابعة الجزائ

 الفساد و مكافحته )الفصل الثاني(.   

 

 

 

 

 

 الفصل األول

تدخل القضاء اإلداري لرقابة التجاوزات المتعلقة بقواعد إبرام الصفقات  
 العمومية.

كل إخالل باألحكام التشريعية و التنظيمية يؤدي إلى إخراج الصفقة عن اإلطار         

انوني الذي يحكمها و يجعل منها صفقة مشبوهة، لذا فتعليل المصلحة المتعاقدة الختيارها الق

ال يكون أمام الهيئات اإلدارية المختصة فحسب بل يتعداه إلى الجهات القضائية و هذا ما 

من قانون الصفقات العمومية: "يجب على المصلحة المتعاقدة أن تعلّل  11نصت عليه المادة 

 (427)".أي سلطة مختصةند كل رقابة تمارسها اختيارها ع

الضمانات التشريعية لممارسة حرية المنافسة في مجال الصفقات  د أنّ من المؤكّ  

وفي هذا ، العمومية تعتبر بال فعالية إذا لم توجد آليات قضائية تسهر على ضمان احترامها

                                                 
 .ق.ص.ع.ج 96م - 427



طريق الرقابة  يلعب القاضي اإلداري دورا مهما في إثراء هذه الضمانات عن اإلطار

القضائية التي يمارسها حول مشروعية الصفقات العمومية ومدى التزام المصالح المتعاقدة 

 رة قانونا.بقواعد المنافسة المقرّ 

لة للمترشحين في مجال الصفقات العمومية لضمان حقهم بالموازاة مع الضمانات المخوّ        

ع والتنظيم المعمول بهما، المترشح في المنافسة والمساواة المضمونة بمقتضى التشري

المضرور يمكنه اللجوء للقضاء اإلداري في حالة تعسف المصلحة المتعاقدة في عملية اختيار 

إغفالها إلجراءات جوهرية في عملية االنتقاء، بما يؤثر على قواعد المنافسة  معها أوالمتعاقد 

 ويحول دون االختيار األمثل للمتعاقد. 

الحماية القانونية المتاحة لحقوق ومصالح المتنافسين ال بد من البحث في  لكوتبعا لذ       

سواء على مستوى قضاء الموضوع أو على مستوى القضاء  أمام القاضي اإلداري

 .االستعجالي ما قبل التعاقدي

 التدخل عن طريق قضاء اإللغاء. األول: المبحث

ت تهدف من خاللها إلى إبرام الصفقة تصدر المصلحة المتعاقدة مجموعة من القرارا      

العمومية وتسّمى هذه القرارات اإلدارية بالمنفصلة أو المستقلة، فالمرحلة التي تسبق عملية 

ا دفع المشرع الجزائري لوضع ، ممّ إبرام الصفقات العمومية تطرح عدة إشكاليات قانونية

، من شأنها ضمان احترام ر عدة سبل في إطار القضاء اإلداريبين يدي المتنافس المتضرّ 

 .المبادئ المتعلقة بالشفافية والعالنية

رقابة قاضي اإللغاء على مشروعية القرارات المنفصلة عن  المطلب األول:

 .الصفقة العمومية

تشمل الدعوى المرفوعة من طرف المتعّهد الطاعن في هذا الصدد كل القرارات       

تعامل المتعاقد و القابلة للفصل و المتعلقة بعمليات اإلدارية المتّخذة في عملية إختيار الم

وإجراءات تحضير إبرام و انعقاد العقود اإلدارية، أي كل القرارات التي تساهم في تكوين 

  (428) الصفقة.

دة لها في األصل ما القرارات الممهّ تعتبر القرارات المنفصلة عن الصفقة العمومية السيّ  

في حالة و ذلك ها للطعن فيها باإللغاء أمام القضاء اإلداري، قرارات انفرادية قابلة بطبيعت

 قانونا. طبقا رةعدم التزامها بضوابط المنافسة المقرّ 

تظهر أهمية دور قاضي اإللغاء في خصوص العملية التعاقدية بالنسبة لألشخاص         

و حفاظا على  الذين ليست لهم صفة المتعاقدين فيكونون مجرد متقدمين للصفقة أي متعهدين،

العملية التعاقدية من جراء اإللغاء خاصة باعتبار أّن إبرام الصفقة العمومية تمر بمراحل 
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تنتهي بعملية االبرام، و قد تتعرض إحدى اإلجراءات للطعن فيها بالبطالن من المتعاقدين أو 

 غيرهم لذلك وضع القضاء قواعد تتّخذ من أجل الطعن باإللغاء.

ارات اإلدارية المنفصلة، وما هي الشروط واإلجراءات الواجب فما المقصود بالقر

إتباعها إللغاءها في حالة مساسها بحقوق المتنافسين لنيل الصفقة العمومية، وما هي سلطات 

 القاضي اإلداري بشأنها؟.

 

 

 

 .األول: مفهوم القرارات اإلدارية المنفصلة عن الصفقة العمومية الفرع

ة المنفصلة أو القابلة لالنفصال هي قرارات بسيطة مستقلة قائمة بذاتها القرارات اإلداري       

 اهأنّ  ستهدف إتمامه إالّ تو  (429)ساهم في تكوين العقد اإلداريتومنفصلة عن الصفقة العمومية 

مهد لها ت اهسبق عملية اإلبرام نظرا ألنّ ت اتقرار ي، فهاختلف عنه في طبيعتهتنفصل وت

 العقد.باإللغاء استقالال عن  اا يجوز الطعن فيهرابطة التعاقدية ممّ دخل في نطاق الت بحيث ال

(430)  

 البند األول: تعريف القرارات اإلدارية المنفصلة عن الصفقة العمومية.

ها: "قرارات تساهم بأنّ  الفقه القرارات اإلدارية المنفصلة عن الصفقة العمومية يعرف

نها تنفصل عن هذا العقد، وتختلف عنه  أّ في تكوين العقد اإلداري وتستهدف إتمامه، إاّل 

 ."بطبيعتها، األمر الذي يجعل الطعن فيها باإللغاء جائزا

القرارات القابلة لالنفصال، هي عبارة عن تصرفات قانونية تصدر من  فإنّ  وبالتالي 

جانب اإلدارة بمفردها في إطار عملية مركبة، مع إمكان اعتبارها قرارات قائمة بذاتها 

فإذا ، ة لترتيب أثر قانوني معين، كتصرف قانوني فردي مكتمل ونهائي في حد ذاتهوصالح

إبرامه، وبذلك  تمت عملية اإلبرام تفقد هذه القرارات استقالليتها وتذوب في العقد الذي تمّ 

ل معه باعتباره التصرف الرئيسي تصرفا كليا غير قابل للتقسيم أو كال ال يتجزأ، ها تشكّ فإنّ 

ال يختص ود هذه القرارات نفسها إذا انتهت عملية إبرام العقد، ضّ الدعوى ستبعد ت وبالتالي
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هذه العملية المركبة قد تولد عنها حقوق مكتسبة ألطرافها، وإلغاء  نّ ،أل(431)قاضي اإللغاء ابه

 .(432)ن المساس بهذه الحقوقأي من القرارات المرتبطة بهذه العملية يتضمّ 

 .إلدارية المنفصلة عن الصفقة العمومية: صور القرارات انيثاالبند ال

تأخذ القرارات اإلدارية المنفصلة عن الصفقة العمومية صور عدة، منها ما يتعلق 

 (433)الالحقة.بالمرحلة السابقة إلبرام الصفقة، ومنها ما يتعلق بالمرحلة 

 يجمع العمل القضائي على اعتبار هذه القرارات منفصلة عن العملية التعاقدية وقابلة

ها تستجمع مواصفات وأركان القرار اإلداري التنفيذي اإللغاء، طالما أنّ ب للطعنبطبيعتها 

الذي يمس بذاته المركز القانوني للطاعن ويتعلق األمر بالقرارات اإلدارية التي تصدر من 

 ، ومن أمثلة هذه القرارات:(434)طرف المصلحة المتعاقدة أثناء المراحل التمهيدية للتعاقد

 لطعن باإللغاء ّضد قرار اإلعالن عن الصفقة العمومية.أوال: ا

اإلعالن عن الصفقة أمر ضروري ليصل أمر الصفقة لعلم كل من تتوفّر فيه الشروط 

الالزمة للقيام بالعملية المعلن عنها لتحقيقا لحرية المنافسة و المساواة، و كل إخالل بأحكام 

 اء.اإلعالن يمكن أن يكون سببا في رفع دعوى اإللغ

 .قرارات لجنتي فتح األظرفة وتقييم العروض :ثانيا

في حالة القرار الصادر باستبعاد عرض أحد الراغبين في التعاقد لعدم استيفائه 

للقانون،  امخالفإذا كان مثل هذا القرار يمكن الطعن فيه باإللغاء  للشروط القانونية، فإنّ 

 المستبعد.  وباعتباره يؤثر في المركز القانوني لصاحب العطاء

قرار اختيار العرض الفائز بالصفقة بعد تقييم العروض، استقر  و في حالة إصدار

القضاء اإلداري على إخضاع مثل هذا القرار الختصاص قاضي اإللغاء، باعتباره من 

القرارات المنفصلة عن العقد، حيث يجوز لصاحب العرض المستبعد إقامة دعوى إللغاء 

 (435).اللجنةالقرار الصادر عن هذه 
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 .قرار الحرمان من المشاركة في الصفقة العمومية: ثالثا

خّول القانون للمصلحة المتعاقدة سلطة إصدار قرار الحرمان من دخول الصفقة إذا 

من قانون الصفقات  22كان الحرمان مستندا إلى نص قانوني و المتمثل في نص المادة 

واردة على مبدأ المنافسة، و لكن إذا كان قرار العمومية و سبق أن تطرقنا إلى االستثناءات ال

 الحرمان في غير محله كأن يكون الشخص ال ينتمي إلى الفئات المحدّدة في هذا النص.

إعتبر القضاء اإلداري قرار االستبعاد قرارا إداريا منفصال لتوافره على مقومات 

ان المترشح من التعاقد مع ترتيبه آثار قانونية بذاته تتمثل في حرمل نتيجة القرار اإلداري

اإلدارة، وهذا يخول أصحاب الشأن الطعن ضده باإللغاء ونفس األمر بالنسبة لقرار الحرمان 

)اإلقصاء( من الدخول إلى الصفقة العمومية باعتباره يشكل هو أيضا قرار إداري منفصل 

 يجوز الطعن فيه باإللغاء.

 .الصفقة العموميةمن قرار االستبعاد : رابعا

تلف قرار الحرمان عن قرار االستبعاد ألّن االستبعاد يكون بعد قبول دخول الشخص يخ

للصفقة العمومية ثّم يستبعد ألحد األسباب، أّما الحرمان ال يمنح الشخص فرصة دخول 

 الصفقة أصال.

فإذا أقّرت المصلحة المتعاقدة منحها للصفقة ألحد مقدّمي العروض تصدر قرارات االستبعاد 

 لمتعّهدين و ذلك ألسباب أهّمها:لباقي ا

عدم مطابقة الشروط أو المواصفات أو المؤهالت المعلنة في الصفقة: و هذا ما يستخلص  -6

عند مرحلة تقييم العروض يتّم إقصاء الترشيحات والعروض غير  2فقرة  22من المادة 

 (436) المطابقة لمحتوى دفتر الشروط أو لموضوع الصفقة.

فقرة  22دواعي المصلحة العامة: و هو ما أّكد عليه المشرع في المادة استبعاد العرض ل -2

التي جاء فيها: "تقترح على المصلحة المتعاقدة، رفض العرض المقبول إذا ثبت أّن  66

بعض ممارسات المتعّهد المعني تشّكل تعسفا في وضعية هيمنة على السوق أو قد تتسبّب في 

بأي طريقة كانت و يجب أن يبيّن هدا الحكم في دفتر  اختالل المنافسة في القطاع المعني

 (437)الشروط".

 .قرار إلغاء الصفقة العمومية خامسا:

قد يحدث وأن تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى إلغاء الصفقة العمومية بعد إعالنها، مثل ما 

ات نجده بالنسبة لحالة عدم جدوى المناقصة، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك حسب تقدير

اإلدارة، ولقد إعتبر القضاء اإلداري قرار إلغاء الصفقة العمومية قرارا إداريا منفصال، 
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يجوز الطعن فيه باإللغاء أمام القاضي اإلداري إذا كان معيبا بعيب من عيوب المشروعية، 

باعتبار أن هذه العيوب تشكل قيدا على سلطة اإلدارة التقديرية، ومثال ذلك إلغاء الصفقة 

ه قدم عطاء مناسبا ي المصلحة العامة لسبب صوري، أو أن يثبت صاحب العطاء أنّ لدواع

 ورغم ذلك قامت اإلدارة بإعالن عدم جدوى العملية.

  .قرار المنح المؤقت للصفقةسادسا: 

يدرج إعالن المنح المؤقت للصفقة في الجرائد التي نشر فيها إعالن طلب العروض 

 و كل العناصر التي سمحت باختيار حائز الصفقة العمومية.مع تحديد السعر و آجال اإلنجاز 

(438) 

يرتّب المنح المؤقت آثارا في مواجهة من منحت له الصفقة، فيتّم إعالمه بهذا المنح و 

، و 1فقرة  622تّرد له كفالة التعّهد بعد وضع كفالة حسن التنفيذ و هذا ما نصت عليه المادة 

قبول عروضهم ترد كفالة التعّهد بعد يوم واحد من تاريخ  في المقابل باقي المتعّهدين ولعدم

و هذا بالنسبة للمتعّهد الذي لم يقدّم عرض، أّما بالنسبة للمتعّهد الذي (439)انقضاء أجل الطعن 

 (440) قدّم طعنا فيتّم عند تبليغ قرار رفض الطعن من طرف لجنة الصفقات المختصة.

، يخضع الختصاص قاضي اإللغاء دون يعتبر هذا القرار قرارا إداريا في حد ذاته

قاضي العقد، باعتبار أن الصفقة حال صدور هذا القرار ال تكون قد انعقدت بعد، األمر الذي 

يجعل منه قرارا إداريا منفصال عن الصفقة العمومية، ويجوز الطعن فيه باإللغاء استقالال 

 رة لذلك.عنها إذا توافرت الشروط المقرّ 

د القرارات اإلدارية المنفصلة في مرحلة انعقاد الطعن باإللغاء ضّ  ح أنّ وبالتالي، يتضّ 

 على أساس أنّ  الصفقة، يقبل أوال من الغير باعتبارهم المستفيدين األوائل من هذه النظرية

المتعاقد مع اإلدارة لديه وسيلة أخرى هي دعوى القضاء الكامل، ولكن هذا ال يمنعه من 

نفصل، ولكن ليس استنادا لخرق اإلدارة لبنود العقد، بل إلى د القرار المالطعن باإللغاء ضّ 

 (441).خرقها للشروط واإلجراءات المنصوص عليها في القانون المعمول به

ح لنا أهمية نظرية القرارات اإلدارية المنفصلة عن الصفقة يتضّ من خالل ما سلف 

تي تحيد فيها المصلحة شحين بالطعن في القرارات اإلدارية الالعمومية، كونها تسمح للمترّ 

 ة.المتعاقدة عن ضوابط المنافس
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 .الثاني: شروط رفع دعوى اإللغاء في مادة الصفقات العمومية الفرع

دعوى اإللغاء من أهم الدعاوى اإلدارية و هي أداة قانونية فعالة لتفعيل عملية الرقابة 

صل عن الصفقة العمومية لقبول إلغاء القرار اإلداري المنفالقضائية على أعمال اإلدارة، و 

قبول لشروط الشكلية و المتمثلة في الوضع المشرع مجموعة من الشروط الواجب توافرها، 

أن يستند رافع الدعوى إلى وجه من أوجه الطعن أي  من جهة و من جهة أخرىالدعوى 

 .الشروط الموضوعية

 .ول: الشروط الشكلية لرفع دعوى اإللغاءالبند األ

الواجب توافرها حتى يمكن لجهة القضاء قبول النظر في  مجموعة الشروط هي

، وتتمثل هذه الشروط في: أن تكون (442) الموضوعيةدعوى اإللغاء والفصل فيها من الناحية 

د الدعوى منصبة على قرار إداري نهائي له مواصفات القرار اإلداري المنفصل وليس ضّ 

ى، على أن ترفع أمام الجهة القضائية العقد ذاته، إضافة للشروط المطلوبة في رافع الدعو

المختصة، ومسألة اشتراط التظلم اإلداري المسبق الواجب توضيحها، ورفع الدعوى في 

 د.الميعاد القانوني المحدّ 

 .شرط أن تنصب دعوى اإللغاء على قرار إداري منفصل أوال:

شأنه  من أهم شروط دعوى اإللغاء أن تنصب على قرار إداري منفصل، وهذا األخير

ه "عمل قانوني ، يمكن تعريفه على أنّ (443)القانونيشأن كافة القرارات اإلدارية بمفهومها 

صادر عن السلطات اإلدارية المختصة في الدولة بإرادتها المنفردة والملزمة بقصد إحداث 

أثر قانوني يتمثل في إنشاء أو تعديل أو إلغاء مراكز قانونية، بهدف تحقيق المصلحة 

  (444).العامة"

دها األثر المترتب عنه والمتمثل في الحقوق نهائية القرار اإلداري يحدّ  ومن ثم فإنّ 

المكتسبة، فإذا كان هذا األثر من الجائز ترتيبه في الحال دون انتظار إجراء آخر كان القرار 

ن القيام به حتى يكون القرار ا إذا توقف ترتيب هذا األثر على إجراء الحق يتعيّ نهائي، أمّ 

مجرد اقتراح بإصدار قرار إداري،  و يكونفقد هذا القرار صفة النهائية، يافذا كالتصديق ن

 (445).ومن ثم ال يكون محال لدعوى اإللغاء

وأهم صفة ينبغي أن يتميّز بها القرار اإلداري، أن يكون مّما يقبل االنفصال عن 

ه: "يجب أن على أنّ ية من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدار 262العقد، فقد نصت المادة 

يرفق مع العريضة الرامية إلى إلغاء أو تفسير أو تقدير مشروعية القرار اإلداري تحت طائلة 

                                                 
 .622، القانون اإلداري: الجزء الثاني، النشاط اإلداري، مرجع سابق، ص عوابدي عمار -442
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هذا المانع  ر. وإذا ثبت أنّ عدم القبول، القرار اإلداري المطعون فيه، ما لم يوجد مانع مبرّ 

ر أمرها القاضي المقرّ عي من القرار المطعون فيه يعود إلى امتناع اإلدارة من تمكين المدّ 

 (446)".االمتناعبتقديمه في أول جلسة ويستخلص النتائج القانونية المترتبة على هذا 

 .اإللغاء الصفة والمصلحة في دعوى ثانيا: شرطي

 التقاضي شخص ألي يجوز اله من المبادئ األساسية والمستقرة في مجال التقاضي أنّ 

  .القانون يقرها ملةمحت أو قائمة وله مصلحة صفة له ما لم تكن

 / شرط الصفة:6

 من أو الحق صاحب كونه من عيالمدّ  دهايستمّ و  الدعوى، مباشرة والية هي الصفة

الصفة  الحق، فتمتزج صاحب ا أن يكون رافع الدعوى هوفإمّ  الحق، صاحب عن كونه نائب

 نوبم رفع الدعوى من طرف شخص يالمباشرة، أو يتّ  الشخصية بالمصلحة في هذه الحالة

 الدعوى ترفع الذي الشخص تمثيل في صفته إثبات عليه عن صاحبها، وفي هذه الحالة يجب

 باسمه. 

الصفة هي إمكانية رفع الدعوى قانونا، أو بمعنى آخر هي الصالحية للترافع أمام ف

عي ا المصلحة فهي الفائدة العملية الذي يريد المدّ ، أمّ (447)القضاء كطرف في الدعوى

 .ر وجود الدعوى بالنسبة لصاحبهامبرّ  تحقيقها، أي هي

 / شرط المصلحة:2

المصلحة شرط لقبول أي دعوى سواء كانت إدارية أو عادية لقبول الطلب أو الدفع، و        

ونظرا لكون دعوى اإللغاء هي دعوى ، (448)هي الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى

ز عن المصلحة في الخصومة رية تختلف وتتميّ فكرة المصلحة في الخصومة اإلدا عينية فإنّ 

يكفي لقبولها مجرد وجود  إذ شرط المصلحة في دعوى اإللغاء له طبيعة خاصةف ،(449)المدنية

وعلى هذا األساس يمكن ألي متنافس ، سها القرار اإلداري المطلوب إلغاؤهمصلحة يمّ 

للعارضين المستبعدين مشارك في المناقصة أن يرفع دعوى اإللغاء بصدد صفقة، كما يمكن 

من إجراء المنافسة أيضا رفع دعوى اإللغاء، زيادة على إمكانية رفعها من طرف المتعامل 

 (450).المتعاقد الذي تربطه مع المصلحة المتعاقدة صفقة طلبية لم تنته فترة صالحيتها

                                                 
، يتضّمن قانون 2112فبراير  22الموافق لـ  6322صفر  62المؤرخ في  61-61القانون من  191لمادة ا - 446
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د مصلحتهم بمجرد إثبات االشتراك في إجراءات الصفقة فتتحدّ  ا بخصوص الغيرأمّ 

مية موضوع النزاع بحيث ال تقبل الدعوى بسبب انعدام المصلحة من المتعهدين الذين العمو

العقد قد  حتى ولو دفعوا بمصلحتهم المحتملة فيما لو أنّ  شح للصفقة، وذلكلم يشتركوا في الترّ 

ا الذين أبرم بشكل مشروع، وكذلك األمر بالنسبة للمتعهدين الذين استبعدوا بشكل مشروع، أمّ 

  .ا دون وجه حق فلهم المصلحةاستبعدو

ه توجد حالة واحدة تقبل فيها دعوى اإللغاء من جانب مدع لم يشترك إطالقا في إال أنّ 

ه لم يتخل في اإلجراءات، و على المترشح المعني أن يثبت نيته باالشتراك في الصفقة وبأنّ 

قترفة من جانب أي وقت عن نيته في االشتراك في المنافسة، على الرغم من وجود مخالفة م

ومن جهة أخرى يجب أن يصدر عن  ،اإلدارة في معرض تسييرها لإلجراءات هذا من جهة

عي في إجراءات التعاقد، وقد يكون اإلدارة إجراء أو تصرف يؤدي إلى استحالة اشتراك المدّ 

هذا اإلجراء يتعلق بخلل في اإلعالن، أو تعديل خاطئ في دفتر الشروط أدى إلى منع 

 شروط ومواصفات األداء لم تعد تنطبق على عرضه. عي، ألنّ مدّ اشتراك ال

 شرط االختصاص.ثالثا: 

نزاع في الحدود اله صالحية جهة قضائية للنظر في يعرف االختصاص على أنّ 

من أهم شروط قبول الدعوى اإلدارية، إذ ال ينظر القاضي في هو  المرسومة لها قانونا و

 االختصاص الذي يعتبر من النظام العام.  ده منبعد تأكّ  الشروط األخرى إالّ 

يؤول االختصاص القضائي إلى القضاء اإلداري كلما  :فبالنسبة لالختصاص النوعي

تعلق األمر بدعاوى إلغاء القرارات اإلدارية، والدعاوى التفسيرية، ودعاوى فحص 

، يجب ، وبالتالي(451)المشروعية، للقرارات الصادرة من طرف أحد أشخاص القانون العام

أن يكون طرفا في دعوى اإللغاء المرفوعة ضد قرار إداري منفصل أحد أشخاص القانون 

 . (452)العام

تحديد المحكمة المختصة إقليميا بالفصل في  هو ا بالنسبة لالختصاص اإلقليميأمّ 

االختصاص اإلقليمي في  ة يتحدّدحكام قانون اإلجراءات المدنية واإلداريأل وطبقاالدعوى، 

، وفي مادة األشغال (453)لصفقات العمومية بالنظر إلى مكان إبرام العقد أو تنفيذهمادة ا

 ،العمومية يقع االختصاص أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ األشغال

                                                 
 من تنظيم الصفقات العمومية. 1من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، والمادة  211أي األشخاص الواردة في المادة  -451

 .241سابق، ص. المرجع ال تياب نادية، -452

 المدنية واإلدارية. اتاإلجراء قانون من 164 م -453



ى مكان تنفيذ المشروع موضوع الصفقة حدود إذا تعدّ  ويعتد بمكان إبرام الصفقة فقط

 (454).اريةاختصاص أكثر من محكمة إد

 .شرط الميعاد في دعوى اإللغاء رابعا:

يتمثّل ميعاد رفع دعوى اإللغاء في المدة الزمنية التي خّولها المتقاضي للمطالبة بإلغاء 

القرار اإلداري الغير المشروع أمام الجهات القضائية اإلدارية، و بذلك يكون قيدا من القيود 

القضاء بهدف إلغاء القرارات اإلدارية الغير المفروضة على المتقاضي من أجل اللجوء إلى 

 (455) المشروعة.

مبدأ  حماية أجل من و ذلك يشترط لقبول دعوى اإللغاء أن ترفع خالل مدة معينة

بعدم  فيها المطعون اإلدارية القرارات عن المتولدة القانونية والمراكز استقرار المعامالت

لعام ال يجوز مخالفته، ويمكن للقاضي إثارته د شرط الميعاد من النظام ا، حيث يعّ المشروعية

 من تلقاء نفسه، كما يمكن إثارته في أي مرحلة كان عليها النزاع.

ن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، نجده قد المتضمّ  12/12وبالرجوع للقانون رقم 

 لس الدولة:د آجاال للدعوى المرفوعة أمام المحكمة اإلدارية، والدعوى المرفوعة أمام مجحدّ 

 .رفع دعوى اإللغاء أمام المحكمة اإلدارية ميعاد- 9

 ختصت، (456)تعتبر المحاكم اإلدارية جهات الوالية العامة في المنازعات اإلدارية

بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات اإلدارية الصادرة عن الوالية و المصالح غير الممركزة 

الح اإلدارية األخرى للبلدية والمؤسسات العمومية البلدية و المص -للدولة على مستوى الوالية

من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  222، وطبقا للمادة (457)المحلية ذات الصبغة اإلدارية

د بأربعة أشهر تسري من تاريخ تبليغ القرار أجل رفع الدعوى أمام المحكمة اإلدارية حدّ  فإنّ 

 .أو التنظيمي الفردي أو من تاريخ نشر القرار الجماعي

د القرارات اإلدارية المنفصلة عن الصفقة رفع دعوى اإللغاء ضّ  فإنّ  وبالتالي 

العمومية يكون خالل أربعة أشهر التابعة لتبليغ قرار االستبعاد أو الحرمان من دخول الصفقة 

وخالل ، م تبليغها بطبيعتهاهذه القرارات يتّ  العمومية، أو قرار اإلبرام أو رفض اإلبرام، ألنّ 

                                                 
454- René Chapus, Droit du contentieux administratif, 12ème édition, Montchrestien, Paris, 6222, p. 

221. 

، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون مبدأ التعليل الوجوبي للقرارات اإلدارية في الجزائر، ،بوفراش سفيان-1
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 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 166 م-456

 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 169 م-457



أربعة أشهر التابعة لنشر القرار عندما يتعلق األمر بقرارات إدارية منفصلة عن الصفقة 

  (458).العمومية يكتفى فيها بالنشر ال التبليغ، مثل قرار إلغاء الصفقة العمومية أو المنح المؤقت

مرفوع الطعن القضائي ال سم بالطابع التنفيذي فإنّ القرار اإلداري المنفصل يتّ  بّما أنّ  و

و تقدّم الطلبات الرامية إلى وقف التنفيذ بدعوى ، (459)أمام المحكمة ال يوقف سريان القرار

، (460)تحت طائلة عدم قبول الدعوىمستقلة متزامنة مع الدعوى المرفوعة في الموضوع 

ساعة من  23ب ويبلغ للجهة اإلدارية المعنية خالل ويفصل في دعوى الوقف بقرار مسبّ 

يوم من تاريخ  62ذا األمر للطعن باالستئناف أمام مجلس الدولة خالل إصداره ويخضع ه

 (461).التبليغ

 

 .ميعاد رفع دعوى اإللغاء أمام مجلس الدولة - 1

يختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات 

 (462).اإلدارية الصادرة عن السلطات اإلدارية المركزية

عوى اإللغاء أمام مجلس الدولة، نجد المشرع قد أحال في وبخصوص ميعاد رفع د

 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، أي أنّ  242إلى  222هذا الشأن إلى المواد من 

( أشهر من تاريخ تبليغ القرار أو نشره، ويجوز تقديم التظلم إلى لجنة 13الميعاد هو أربعة )

 .الطعن المختصة من أجل النظر فيه

النسبة لوقف القرار اإلداري المنفصل، فعلى الراغب في ذلك أن يرفع دعوى في أما ب

لتوقيف سريان  استعجاليةالموضوع، ثم أمام نفس الجهة القضائية يقوم برفع دعوى 

 . (463)القرار

 مؤقتا يمكن أن يوقف( أشهر 13ميعاد األربعة ) تجدر اإلشارة في األخير إلى أنّ 

عطلة،  يوم الميعاد في يوم آخر مصادفة حالة في ف، وذلكالوق سبب زوال ليستأنف بعد

كما ينقطع ميعاد الطعن في الحاالت الواردة في ، (464) موالي يوم عمل أول األجل إلى دمدّ في

من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية وهي: الطعن أمام جهة قضائية غير  242المادة 

                                                 
 .243، مرجع سابق، ص تياب نادية -458
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أو تغير أهليته، وحالة القوة القاهرة أو  مختصة، طلب المساعدة القضائية، وفاة المدعي

 الحدث الفجائي.

 .ثاني: الشروط الموضوعية لرفع دعوى اإللغاءالبند ال

تتمثل في أسباب وحاالت الحكم بإلغاء القرارات اإلدارية المنفصلة غير المشروعة، 

على  بناءً م إلغاء القرار اإلداري المنفصل إذ يتّ  ،أو ما يطلق عليها عيوب القرار اإلداري

 أسباب ترجع إلى عدم مشروعيته الداخلية والخارجية. 

 .المشروعية الخارجية في القرار اإلداري المنفصل أوال: عيوب

ينطوي القرار اإلداري على مظهر خارجي، بحيث نكون بصدد المنازعة في 

خاذ المشروعية الخارجية عندما تكون هذه األخيرة تنصب على األسلوب الذي استخدم في اتّ 

نكون و إذا كان غير مشروع،  القرار، فالقاضي ال يستطيع أن يحكم بإلغاء القرار اإلداري إالّ 

أمام حالة عدم المشروعية الخارجية في القرار اإلداري في حاالت عدم االختصاص، وعيب 

 مخالفة الشكل واإلجراءات.

 .عيب عدم االختصاص - 9

ه الصفة القانونية أو القدرة القانونية التي نّ ف االختصاص في القرارات اإلدارية بأيعرّ 

ذ ن ليتصرف ويتخّ تعطيها القواعد القانونية المنظمة لالختصاص في الدولة لشخص معيّ 

 .(465)وعلى نحو يعتد به قانونا .قرارات إدارية باسم ولحساب الوظيفة اإلدارية في الدولة

التي تحدّد األشخاص أو  عّرفه الفقيه سليمان الطماوي بأنّه "مجموعة من القواعد

د لكل موظف نطاق فالقانون هو الذي يحدّ ، (466)الهيئات التي تملك إبرام التصرفات العامة"

المصدر  االختصاصاختصاصه باعتبار ذلك من صميم عمل المشرع، وبالتالي يعتبر 

 األساسي لتحديد اختصاصات المصلحة المتعاقدة.

لمصادقة على الصفقة العمومية مشوبا بعيب على ذلك، يكون القرار القاضي با وبناءً 

صدر من غير المختصين و ذلك عندما يعدم االختصاص إذا تخلف ركن االختصاص فيه

 ، وبالتالي يكون قابال لإللغاء من قبل القاضي اإلداري. (467)بذلك

                                                 
ن طبعة، المكتب العربي للنشر ، النظرية العامة وتطبيقاتها في مجال إلغاء العقود اإلدارية، بدوعثمان جمال عباس -465

 .221، ص 2111والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، 

القرار اإلداري محل دعوى اإللغاء، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون تخّصص المنازعات اإلدارية،  ،قتال منير -466

 .22، ص 22/11/2164تيزي وزو، -جامعة مولود معمري

الصفقات العمومية ال تصح وال تكون نهائية إال إذا وافقت عليها  على أنّ  142-91من المرسوم الرئاسي  64 منصت  -467

و هي: )مسؤول الهيئة العمومية، الوزير، الوالي، رئيس المجلس الشعبي البلدي، المدير العام أو  السلطة المختصة بذلك



 ويأخذ عيب عدم االختصاص عدة صور أبرزها: 

داري المنفصل من غير األشخاص ومعناه صدور القرار اإل: عدم االختصاص الشخصي -أ

دة على وحدها، وهي محدّ ذلك دة بموجب القانون والمرخص لها والسلطات اإلدارية المحدّ 

بعض  في الّ إ للغير اختصاصها نقل الجهة المعنية أو يملك الموظف الفسبيل الحصر 

أو  ، أو الحلول(468)اإلداري القانون صراحة أهمها التفويض التي يجيزها االستثناءات

 االختصاص الشخصي. مشوبا بعيب عدم الصادر كان القرار إاّل  و اإلنابة،

ق هذا العيب إذا أصدرت جهة إدارية قرارها في ويتحقّ  :عدم االختصاص الموضوعي -ب

بمعنى إصدار السلطة اإلدارية المختصة قرارات ، سلطة إلصدارهموضوع ال تمتلك قانونا 

، ال تدخل في إطار الموضوعات المختصة بها قانونا إدارية منفصلة عن الصفقة العمومية

ذلك ال يدخل ضمن  قيام لجنة تقييم العروض باختيار المتعامل المتعاقد فإنّ  ثالهام

اختصاصات هذه اللجنة التي وإن أوكل لها التنظيم تقييم العروض واستخراج العرض 

ل بعينه، وحصر هذا االختيار على متعام ه سلب منها اختصاص إرساءأنّ  األحسن، إالّ 

 االختصاص فقط في ممثل المصلحة المتعاقدة.

ومعناه أن تصدر السلطة اإلدارية القرار اإلداري المنفصل : عدم االختصاص المكاني -ج 

ضمن نطاق ال تشمله حدودها الجغرافية، كقيام والي والية ما بالمصادقة على صفقة تدخل 

 .ضمن نطاق اختصاصات والية أخرى

لركن االختصاص في القرارات اإلدارية أيضا عنصر زمني، : االختصاص الزمانيعدم  -د 

دة للسلطة اإلدارية المختصة لممارسة يقصد به تحديد البعد الزمني أو المدة الزمنية المحدّ 

أن تصدر السلطة اختصاصها، والتي يجوز لها خاللها إصدار قرارات إدارية، وبالتالي يجب 

دة لعملها، فال يمكن لمدير متقاعد، أو دارية في إطار المدة الزمنية المحدّ اإلدارية القرارات اإل

م رئيس مجلس شعبي بلدي انتهت عهدته، أو مسؤول مؤسسة عمومية ذات طابع إداري لم يتّ 

 تنصيبه بعد، أن يصدر قرارات إدارية منفصلة تقضي بإبرام الصفقة العمومية مثال.

 .ءات في القرار اإلداري المنفصلعيب مخالفة ركن الشكل واإلجرا - 1

يقصد بشكل القرار اإلداري القالب او الصورة التي يتحدّد و ترسم الوجه الذي يبرز 

إرادة اإلدارة في إصدار القرار اإلداري، و إذا صدر القرار اإلداري دون إحترام الشكليات و 

                                                                                                                                                         

يام موظف بالبلدية مثال باتخاذ قرار معيبا بسبب عدم االختصاص الشخصي، ق. وبالتالي يعتبر مدير المؤسسة العمومية(

 المصادقة على صفقة عمومية، بدال من رئيس المجلس الشعبي البلدي، دون أي تفويض من هذا األخير.

على  هو أن يعهد الرئيس اإلداري ببعض اختصاصاته التي يستمدها من القانون، إلى معاونيه المباشرين بناءً  التفويض - 468

من تنظيم الصفقات العمومية المشار إليها  3المعمول بها قانونا، ومثال ذلك ما نصت عليه المادة  نص قانوني ووفقا للشروط

أعاله في فقرتها الثانية، بقولها: "ويمكن كل سلطة من هذه السلطات أن تفوض صالحياتها في هذا المجال إلى المسؤولين 

 ."لألحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهاطبقا  العمومية الصفقاتبإبرام و تنفيذ المكلفين، بأي حال، 



ا يجعله قابال لإللغاء اإلجراءات المنصوص عليها قانونا يصيبه عيب الشكل و اإلجراءات ممّ 

 لعدم المشروعية

تهدف قواعد الشكل و اإلجراءات في إصدار األعمال اإلدارية إلى حماية المصلحة 

العامة و مصلحة األفراد على حد السواء، فتجنّب اإلدارة من مخاطر التسّرع من جهة ومن 

 (469) جهة أخرى تحمي األفراد من خطر تعسف اإلدارة.

 ى قسمين هما:ينقسم هذا الركن إل

باع في مخالفة اإلدارة للقواعد اإلجرائية واجبة االتّ يقصد بعيب الشكل : عيب الشكل -أ

، بحيث يجب على اإلدارة إصدار القرارات اإلدارية سواء كانت هذه المخالفة كلية أو جزئية

 .دة قانوناالتعبير عن إرادتها وفقا لألشكال والتدابير المحدّ 

رض في القرار اإلداري المنفصل أن يصدر وفقا لشكليات وعلى هذا األساس، يفت

معينة، ككتابته في وثيقة والتوقيع عليه مع توضيح تاريخ صدوره وتبليغ المخاطبين به، وهذه 

الشكليات قد تكون جوهرية تؤثر مخالفتها وغيابها في صحة وشرعية القرار اإلداري، أو 

بتصحيحها، ومعيار التمييز  يما يكتفاإلداري وإنّ ثانوية ال يترتب على مخالفتها إلغاء القرار 

  .بينها هو مدى تدخل المشرع بشأن مدى إلزاميتها وكذا قيمة المصلحة التي تحميها

ها "العمليات التي يمر بها القرار ف اإلجراءات على أنّ تعرّ : عيب مخالفة اإلجراءات -ب

ي اإلطار أو القالب الذي يظهر اإلداري من قبل التفكير في إصداره، إلى ما قبل صياغته ف

فيه"، ويتعلق األمر في مجال الصفقات العمومية باإلجراءات التي تسبق صدور القرار 

اإلداري المنفصل كاإلجراءات االستشارية، احترام مواعيد إصدار القرار اإلداري أو احترام 

واتخاذ جميع  د بنظام المداوالت،أو التقيّ  إجراء االقتراح من طرف جهة معينة قانونا

زمة من أجل إبرام الصفقات العمومية من خالل طرح المناقصة في الجرائد اإلجراءات الالّ 

تقييم العروض،  و فتح األظرفةمن طرف لجنتي اليومية، لتلقي العروض ثم فتحها وفحصها 

فإذا تخلف أي إجراء من هذه اإلجراءات الجوهرية كان القرار الصادر بإبرام الصفقة 

ية معيبا بعيب في اإلجراءات، وبالتالي يكون محال للطعن باإللغاء أمام القاضي العموم

 اإلداري.

 .عيوب المشروعية الداخلية في القرار اإلداري المنفصل ثانيا:

المشروعية  إذا كانت المشروعية الخارجية تتعلق بالشكل الخارجي للقرار، فإنّ 

وبالتالي يكون القرار اإلداري المنفصل الداخلية تتعلق أساسا بموضوع ومحتوى القرار، 

مشوبا بعيب المشروعية الداخلية إذا أثيرت أمام القاضي اإلداري مسائل تتعلق بجوهر القرار 

  .اإلداري المطعون فيه من حيث المحل أو الهدف أو السبب
                                                 

رسالة الرقابة القضائية على السلطة القمعية للهيئات اإلدارية المستقلة في المجال االقتصادي،  ،عيساوي عز الدين -469

 .231، ص 62/14/2162تيزي وزو، -، جامعة مولود معمريدكتوراه دولة في القانون شهادةلنيل 

 



 .في القرار اإلداري المنفصل مخالفة القانون عيب- 9

رار اإلداري غير جائز وغير ممكن تحقيقه فعال، بمعنى يكون األثر المترتب على الق

من قواعد القانون  لقاعدةإصدار القرار اإلداري وهو يخالف اآلثار القانونية المتولدة عنه  أي

 .العام، سواء كانت هذه القاعدة دستورية أو تشريعية أو معاهدة دولية

األساس هو  و دةة متعدّ القواعد المنظمة لعملية إبرام الصفقات العمومي وما نالحظه أنّ 

ن تنظيم الصفقات العمومية، إذ يجب على القرار المتضمّ  232-62المرسوم الرئاسي رقم 

ا ينص عليه هذا المرسوم وكذا النصوص القانونية لمّ  مطابقااإلداري المنفصل أن يكون 

أ في تفسيرها التابعة له، كما يعتبر مخالفا للقانون التطبيق الخاطئ للقواعد القانونية أو الخط

أو توسيع مجال تطبيقها ليشمل مجاالت غير التي سنت ألجلها، ويعتبر مخالف للقانون أيضا 

 (470).خاذ قرار باالستناد على وقائع مادية خاطئةاتّ 

 .عيب االنحراف في استعمال السلطة - 1

يمثّل عيب االنحراف في استعمال السلطة خطرا كبيرا على حقوق األفراد وحرياتهم 

يمثّل خطرا على اإلدارة في حد ذاتها، لّما ينتج عنه من زعزعة للثقة الواجب قيامها بينها  كما

و بين المواطنين خاصة إذا كان الهدف من ذلك االنحراف هو إدراك منفعة ذاتية أو إلحاق 

أذى بالغير، ألّن رجل اإلدارة يظهر في شخصية المجرم الذي خان األمانة و جعل من 

 (471)حة له أداة لتحقيق مكاسب شخصية.السلطة الممنو

إذا كانت السلطة مصدرة القرار اإلداري تستهدف غرضا أو أغراضا غير تلك التي 

اإلدارة تستعمل سلطتها في إطار القانون  بمعنى أنّ  ،منحت للسلطة اإلدارية مصدرة القرار

عيوب صعوبة ولكن تبتغي هدفا غير الذي ابتغاه المشرع، ويعتبر هذا العيب من أكثر ال

ويأخذ عيب االنحراف في استعمال السلطة عدة  (472)الكتشافها من قبل القاضي اإلداري

 : (473)صور أهمها 

ال يحق لإلدارة أن تخرج عن المصلحة العامة : استهداف غاية بعيدة عن المصلحة العامة -أ

رها مشوبا بغية تحقيق أغراض أخرى مهما كانت طبيعتها، فإذا خالفت اإلدارة ذلك كان قرا

، ومن تطبيقات ذلك قيام أحد أعوان اإلدارة باستغالل سلطته لتحقيق نفع االنحرافبعيب 

  شخصي لنفسه أو لغيره، أو استعمال السلطة لغرض حزبي أو سياسي، أو بغرض االنتقام.

                                                 
  . 323سابق، ص مرجع  خرشي النوي، -470

اإلنحراف في استعمال السلطة في القرارات اإلدارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع تحّوالت الدولة،  ،دادو سمير -471

  . 61، ص 23/12/2162تيزي وزو، -جامعة مولود معمري

  .622القانون اإلداري: الجزء الثاني، النشاط اإلداري، مرجع سابق، ص  عوابدي عمار، -472
 .24، ص 2005 ،الجزائر والتوزيع، للنشر العلوم بدون طبعة، دار اإلدارية، العقود بعلي محمد الصغير، -473



عند إصدارها  يجب على السلطة اإلدارية أن تسعى: مخالفة قاعدة تخصيص األهداف -ب

يمكن أن يظهر هذا العيب في مجال  ، ود بنص القانونلى تحقيق الهدف المحدّ إلقرار إداري 

عند تحديد الخصائص التقنية للعرض، كتحديدها بطريقة متعسفة ال  مثالالصفقات العمومية 

يستدعيها موضوع الصفقة بحيث يؤدي التحديد إلى إعطاء أسبقية لطرف على حساب 

اد أطراف أخرى من المنافسة، أو مثل إدخال أطراف أخرى، أو يكون الهدف منه استبع

  معايير اختيار ال عالقة لها بحسن اختيار العروض. 

وذلك في حالة لجوء عون اإلدارة إلى استعمال إجراءات غير : االنحراف في اإلجراءات -ج

ق مسائل شخصية، وفي هذه الحالة يقع قراره معيبا بعيب عدم دها القانون ليحقّ تلك التي حدّ 

  (474).شروعية لالنحراف في استعمال اإلجراءاتالم

خاذ القرار الدوافع المادية أو القانونية التي تحمل اإلدارة على اتّ هو السبب : عيب السبب - 9

هو الحالة القانونية أو الواقعية التي تسوغ إصدار القرار من قبل اإلدارة، و يبقى فاإلداري، 

ع بسلطة تقديرية دة، أو تتمتّ رادتها فيما إذا كانت مقيّ هذا السبب متعلقا بمدى سلطة اإلدارة وإ

  .خاذ القرار اإلداريفي اتّ 

سلطة اإلدارة في إصدار القرار اإلداري القاضي بإبرام الصفقة العمومية مقيدة 

وعلى هذا ، بنصوص قانونية واعتبارات واقعية ال يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تتجاوزها

خاذ القرار اإلداري المنفصل وأن لسبب موجودا وقائما وقت اتّ األساس يجب أن يكون هذا ا

د صور عيب السبب الرئيسية في انعدام الوجود المادي دا، بحيث تتجسّ يكون مشروعا ومحدّ 

، زيادة على عدم تناسب مضمون القرار لهاللواقعة أو الخطأ في الوصف والتكييف القانونيين 

 .اإلداري مع الوقائع التي استند عليها

 

الثاني: حماية حقوق المتنافسين وفرض ضوابط إبرام الصفقات أمام  المطلب

 .القضاء الكامل

ق الحماية القضائية المتوفرة أمام القضاء الكامل بالنسبة لقواعد المنافسة من خالل تتحقّ 

 مستويين: 

يتجلى فيه دور قاضي القضاء الكامل كامتداد لقضاء المشروعية،  :المستوى األول

اللجوء إليه يعد أمرا الزما من أجل استخالص اآلثار القانونية المترتبة عن الحكم  ا أنّ طالم

 .بإلغاء القرارات المنفصلة الممهدة إلبرام الصفقة العمومية

                                                 
 .221سابق، ص المرجع ال، تياب نادية -474



يكون فيه قاضي القضاء الكامل مطالبا بتحديد موقفه من االلتزامات  :والمستوى الثاني 

ات العمومية، في إطار ما يسمى بالصفقات غير التي تنشأ حيادا على ضوابط نظام الصفق

  .المشروعة

 .اإللغاءبحكم الاألول: تدخل قاضي القضاء الكامل بناء على  الفرع

إعدام القرار المطعون فيه  ة يترتب عليهالحكم باإللغاء بما له من حجية مطلق المبدأ أنّ 

المطالبة أمام القضاء الكامل للمستفيد من الحكم  وه لم يكن بالنسبة للكافة، فكأنّ  من أصله

  .بمحو اآلثار المترتبة عنه منذ تاريخ صدوره والتعويض عن األضرار الناجمة عن تنفيذه

 .ول: المطالبة بإبطال الصفقة بناء على حكم اإللغاء أمام قاضي العقدالبند األ

لتي تختلف آثار إلغاء القرار المنفصل على الوجود القانوني للصفقة وفقا للمرحلة ا

وصلت إليها، فقبل إبرامها سيؤدي إلى الحيلولة دون هذا اإلبرام احتراما لقوة الشيء المقضي 

ه ال يؤثر على نفاذ الصفقة العمومية، ولكن يمكن ا إذا حصل اإللغاء بعد اإلبرام فإنّ به أمّ 

لغاء شروط الصفقة التي تتعارض مع حكم إلإلى قاضي القضاء الكامل  تلجأألطرافها أن 

هذا  لغاء، أو أن يتفقا على تعديل تلك الشروط بما ينسجم وحكم اإللغاء، على أساس أنّ اإل

الحكم ال ينصب سوى على القرار دون أن يمتد أثره إلى الصفقة العمومية التي تبقى صحيحة 

 رغم مساهمة القرارات اإلدارية المنفصلة في تكوينها.

ء أحد القرارات المنفصلة عن الصفقة ينصرف دفاع المتنافس المستفيد من الحكم بإلغا

العمومية، إلى المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل بسبب إقصائه غير المشروع من 

 الصفقة قد قطعت أشواطا متقدمة في استنفاذ موضوعها.  ما إذا ثبت أنّ المنافسة، السيّ 

 .ثاني: المطالبة بالتعويض أمام قاضي القضاء الكاملالبند ال

رة إلبطال الصفقة العمومية، للغير صاحب المصلحة أن يثير الطرق المقرّ زيادة على 

مسؤولية اإلدارة للمطالبة بالتعويض على أن يقوم بإثبات الخطأ وكذلك وجود الضرر، مع 

ه توجد نزعة في فرنسا للتضييق من مجال التعويض، هذا الطريق صعب اإلثبات ألنّ  العلم أنّ 

ت لالشتراك في اإلجراءات التعاقدية )أي الخسارة( دون أن ليشمل فقط المصاريف التي دفع

ية لنيل الصفقة، في حالة إثبات الفرص الجدّ  عي من كسب، إالّ يمتد ليشمل ما فات هذا المدّ 

كما يثير التعويض عن الضرر الحاصل بسبب اإلقصاء بشكل مخالف لقواعد المنافسة مسألة 

 سيس الحق في المطالبة بجبره. ن اعتماده لتأالقانوني الذي يتعيّ  األساس

الضرر الحاصل بسبب قرار اإلقصاء غير المشروع  في هذا الصدد، يرى البعض أنّ 

بها أعمال ونشاطات اإلدارات من المنافسة ال يختلف من حيث طبيعته عن األضرار التي تسبّ 

ؤولية العمومية، سواء كانت أخطاء مرفقية أو شخصية وال تكون في أي حال من األحوال مس

المتنافس ليس له حق مكتسب في أن تتعاقد اإلدارة معه، زيادة على عدم إمكانية فتعاقدية، 

إثارة المسؤولية العقدية قبل إبرام الصفقة العمومية، بحيث نكون بصدد خطأ غير عقدي 



يطلق عليه البعض المسؤولية قبل العقدية لإلدارة، ويكون ذلك في حاالت عديدة مثل إبرام 

ن تقرير مسؤولية المصلحة المتعاقدة العمومية من غير السلطة المختصة، حيث يتعيّ  الصفقة

عن األضرار التي أصابت من كانت تزعم التعاقد معه في حالة إبرام الصفقة من موظف 

يشكل خطأ  زيادة على حالة اإللغاء غير المشروع للصفقة العمومية والذي ،غير مختص

به مسؤولة عن تعويض المتعامل الذي أصيب بضرر تقصيري من اإلدارة، تكون بموج

 (475).جرائه في حالة عدم مشروعيته

ورجوعا لبعض اجتهادات القضاء اإلداري بفرنسا، بخصوص مدى إمكانية لجوء 

المتعاقد المبعد بشكل غير قانوني من المشاركة في المنافسة لقاضي العقد من أجل المطالبة 

بإلغاء قرار إداري منفصل غير مشروع، نجده  بالتعويض بعد حصوله على حكم يقضي

الحكم  يعترف بهذا الحق شريطة إثبات وجود ضرر أكيد لرفع الدعوى وبالتالي فإنّ 

 بالتعويض يرتبط بطبيعة الضرر المثبت.

 

 

 وفي هذا اإلطار يفرق القضاء الفرنسي بين ثالثة فرضيات:

ل غير مشروع مرتكب من طرف الفرضية األولى يكون فيها المترشح المبعد ضحية لفع -

ه ال يحوز في حالة افتراض عدم وجود هذا الفعل على فرص كبيرة للفوز اإلدارة، غير أنّ 

 (476).بالصفقة، وفي هذه الحالة ال يمكن الحكم بالتعويض لفائدته

ه الفرضية الثانية يكون فيها الفعل غير المشروع المرتكب من طرف اإلدارة ثابت، غير أنّ  -

الجزم مع ذلك بالفرص الحقيقية للمترشح في نيل الصفقة العمومية، وبذلك حكم ال يمكن 

مجلس الدولة الفرنسي بالحق في التعويض لكن مع اقتصاره على رد الخسارة التي ترتبت 

 .عن المشاركة في الصفقة، بدون امتداده إلى ما فات المترشح من كسب

ع المرتكب من طرف اإلدارة ثابت، مع إثبات الفرضية الثالثة يكون فيها الفعل غير المشرو -

فرصه كانت كبيرة لوال  ه كان في وضعية جيدة للفوز بالصفقة على أساس أنّ المترشح بأنّ 

عدم المشروعية المرتكبة من طرف اإلدارة، وفي هذه الحالة يحق له المطالبة بالتعويض 

 على أساس ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب. 

 .سلطة قاضي القضاء الكامل في إبطال الصفقات غير المشروعة الثاني: الفرع

                                                 
 .22 المسؤولية اإلدارية في مجال العقود و القرارات اإلدارية، مرجع السابق، ص عبد العزيز عبد المنعم خليفة، - 475

476 -Lajoye Christophe, Op.Cit, p. 153. 



يستعيد الوالية العامة التي تتيح له خالل مرحلة تنفيذ االلتزامات  القضاء الكامل

ن التعاقدية فرض رقابته على مشروعية الصفقات، تمهيدا لوضع األساس القانوني الذي يتعيّ 

 لية لفائدة المتعاقد مع اإلدارة. اعتماده للحكم بالتعويض أو بالمستحقات الما

من قانون الصفقات  22من قانون الوقاية من الفساد و المادة  2بالرجوع للمادة  

العمومية التي تنص على أنّه: "دون االخالل بالمتابعات الجزائية، كل من يقوم بأفعال أو 

و غير مناورات ترمي إلى تقديم وعد لعون عمومي بمنح أو تخصيص، بصفة مباشرة أ

مباشرة، إّما لنفسه أو لكيان آخر، مكافأة أو امتياز مهما كانت طبيعته بمناسبة تحضير صفقة 

عمومية أو ملحق أو إبرامه أو مراقبته أو التفاوض بشأن ذلك أو تنفيذه، من شأنه أن يشّكل 

المعني أو الملحق  فسخ أو إلغاء الصفقة العموميةسببا كافيا التخاذ أي تدبير ردعي، السيّما 

وتسجيل المؤسسة المعنية في قائمة المتعاملين االقتصاديين الممنوعين من المشاركة في 

 الصفقات العمومية." 

من خاللهما يتّضح أّن سلطة توقيع الجزاءات على المخالفات تمنح للقاضي اإلداري فضال 

د أن يتّم عن اختصاص قاضي العقوبات، فيمكن للقاضي اإلداري أن يلغي الصفقة و ذلك بع

 إلغاء قرار إبرام الصفقة أو منحها المؤقت.

 .قبل التعاقدي ما القضاء اإلستعجالي التدخل عن طريقالثاني:  المبحث
تتميّز دعوى اإللغاء بأنّها قد تؤدي إلى نتائج خطيرة تتمثّل في إلغاء الصفقة العمومية      

وى، لذلك وجب استحداث قضاء فضال عن تعقيد اجراءاتها و كذا طول آجال الفصل في الدع

تكريسا لمبدأ الشفافية في إبرام الصفقات  "قضاء االستعجال"تتّسم اجراءاته بالسرعة و هو 

 العمومية و تحقيق المساواة بين المترشحين و حماية المال العام. 

تتميّز الدعوى اإلدارية في منازعات الصفقة العمومية عن غيرها من منازعات القضاء 

باعتبار أّن لها شقين أولهما موضوعي يتّصل بأصل الحق و يصدر فيها حكم ذو  اإلداري

حجية دائمة، وثانيهما مستعجل يهدف طالبه إلى حماية وقتية إلى غاية الفصل في الموضوع 

 بحكم يحوز حجية مؤقتة متى توافرت شروطه الشكلية و الموضوعية.

و يمكن  62/232للمرسوم الرئاسي  تتعدّد صور منازعات الصفقة العمومية طبقا      

تصنيفها إلى صنفين و ذلك حسب المراحل التي تمر بها، مرحلة إعداد الصفقة و إبرامها 

تنشأ عنها منازعات مرحلة االبرام و التي تشمل قضاء االستعجال الذي يكون قبل التعاقد و 

 لعمومية.تبرز أهميته في الحفاظ على الشفافية و نزاهة مرحلة إبرام الصفقة ا

صا لتوفير حماية مؤقتة وسريعة يعتبر القضاء اإلستعجالي مسلكا قضائيا مخصّ 

دها بسبب مرور الوقت، إلى حد يخشى معه استدراك للمراكز الحقوقية في مواجهة ما يهدّ 

قبل حدوث النزاع، لذلك فهو يختلف عن قضاء  االحالة وإرجاعها إلى ما كانت عليه

 ع االستثنائي لدعوى االستعجال.الموضوع بالنظر إلى الطاب

وشروط  األول: مفهوم الدعوى اإلستعجالية في مجال الصفقات العمومية المطلب

 قبولها.



يمكن أن تتأثّر العالقة التعاقدية بإلغاء القرارات اإلدارية المنفصلة الناتجة عن االخالل        

منافسة، االشهار والمساواة، و ألّن بالمبادئ الهامة التي تقوم عليها صحة الصفقة العمومية كال

إلغاء القرارات اإلدارية المنفصلة قد يؤدي إلى إلغاء الصفقة برّمتها وهذا فيه إخالل 

الستمرارية المرفق العام، فتفاديا لذلك تّم تكريس رقابة القضاء االستعجالي قبل التعاقد و 

دارية المنفصلة قبل إبرام لحين الفصل في دعوى االستعجال بغية الفصل في القرارات اإل

 الصفقة حتى ال يتّم إلغاء الصفقة العمومية.

يقتضي  العمومية الصفقات مجال في اإلستعجالية الدعوى خصوصية إلى التطرق إنّ       

 و شروط قبول هذه الدعوى. التعاقدي قبل اإلستعجالي بتعريف اإلحاطة

 

 .صفقات العموميةالقضاء اإلستعجالي في مجال ال مفهوماألول:  الفرع

الطابع  هو القضاء اإلستعجالي قبل التعاقدي عنأول ما يمكن مالحظته عند الحديث  

 جهة، من اإلستعجالي القضاء :هما يجمع بين مصطلحين فهو القانوني، المفهوم لهذا المركب

 (477) أخرى. جهة من والصفقة العمومية

 .فقات العموميةالقضاء اإلستعجالي في مجال الص تعريفاألول:  البند

 في القضاء لم يعط المشرع الجزائري تعريفا جامعا مانعا للقضاء اإلستعجالي سواء  

 بالرغم من نصهو ذلك العادي أو اإلداري وسواء في القانون القديم أو في القانون الجديد، 

قضاء  هذا النوع من القضاء، من خالل اإلشارة إلى أنّ  يقوم عليها التي الخصائص على

 (478) الحق.ذ في إطاره تدابير مؤقتة ال تمس بأصل ستعجال تتخّ اال

ورجوعا لبعض التعاريف الفقهية الممنوحة للقضاء االستعجالي نجد البعض قد عرفه 

خاذ إجراء مؤقت وسريع، لحماية ه: "إجراء يطلب بموجبه أحد أطراف النزاع اتّ على أنّ 

  (479)".ض لنتائج يصعب تداركهامصالحه قبل أن تتعرّ 

 ةمجال الصفقات العمومي في التعاقدي قبل االستعجالي القضاء تعريف يمكن وبالتالي 

العالنية  قواعد حماية منه خاص، الهدف مستعجل تحفظي قضائي ه: "إجراءعلى أنّ 

                                                 
الجزائري، المجلة  التشريع في الصفقات العمومية مجال في التعاقدي قبل االستعجالي القضاء ، رقابةسلوى بزاحي -477

، ص 2162، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، 16، عدد 12األكاديمية للبحث القانوني، السنة الثالثة، المجلد 

41. 

 واإلدارية. المدنية اإلجراءات قانون من 222و 223، 226 المواد - 478

، المبادئ العامة للمنازعات اإلدارية: نظرية االختصاص، الجزء الثاني، بدون طبعة، ديوان شيهوب مسعود -479

 .643ص ، 2112المطبوعات الجامعية، الجزائر، 



 القاضي إعطاء طريق عن العمومية، وذلك الصفقة إبرام إتمام قبل بشكل فعال والمنافسة

 .العامة" االستعجالية القضائية إلجراءاتمألوفة في ا غير سلطات واسعة

من خصائص الدعوى االستعجالية أنّها تقنية قضائية قبل تعاقدية يتّم تحريك هذه الدعوى       

في مرحلة االبرام ألّن لها طابع وقائي و بالتالي فبمجرد إبرام العقد تفقد هذه الدعوى قيمتها 

 القانونية.

 .الجزائر في التعاقدي قبل لإلستعجالي قانونيال التكريس : أسبابالثاني البند

كان القانون الجزائري يتميّز بالفراغ التشريعي فيما يخص ضمان الشفافية للمتعاملين، وهذا   

ما دفع بالمشرع إلى إيجاد الحل القضائي االستعجالي قبل التعاقدي في قانون اإلجراءات 

استحداث المادتين هو التطبيق الصارم ، و الهدف األساسي من 12-12المدنية و اإلدارية 

ألحكام قانون الصفقات العمومية و ذلك ضمانا لنجاعة الطلبات العمومية و االستعمال الحسن 

 (480) للمال العام.

القضاء االستعجالي هو إجراء قضائي الهدف منه حماية قواعد العالنية و المنافسة قبل    

الممنوحة للقاضي بعدما كان فراغ تشريعي  إبرام الصفقات العمومية عن طريق السلطات

المتضّمن قانون اإلجراءات المدنية  12-12 فيما يخص ضمان الشفافية للمتعاملين، فالقانون

، بقصد حماية مبادئ العالنية و الشفافية والمساواة 232و  231و اإلدارية استحدث المواد 

 بين المتعاملين.

الشفافية وضعت هذه النصوص التي تسمح للقاضي  ففي إطار تكريس مبدأ المنافسة و     

االستعجالي التدخل قصد تأجيل إبرام الصفقات في الحاالت لم تُحترم فيها اإلجراءات المسبقة 

يوما و يفصل في  21و ال يتجاوز هذا التأجيل  ،المتعلقة بإجراءات االشهار و المنافسة

 الدعوى االستعجالية في نفس األجل.

ب من وراء نص المشرع على إجراءات الدعوى االستعجالية قبل التعاقد إلى و يرجع السب   

االنتهاكات الخطيرة لقواعد العالنية و المنافسة في مرحلة التحضير إلبرام الصفقة العمومية، 

 و هي أهم مرحلة تحدّد مصير الصفقة ومدى نجاعتها.

م العقود اإلدارية باعتبارها وقائية و فالدعوى االستعجالية تؤّمن الشفافية في المنافسة عند إبرا

سابقة على عملية االبرام، ألّن دعوى اإللغاء الموّجهة ّضد القرارات المنفصلة يتطلب فترة 

 من الزمن خاللها تقوم المصلحة المتعاقدة بإبرام العقد قبل صدور الحكم.  

 مبادئ حماية في كبيرا تطورا قحقّ  الذي الفرنسي، بنظيره الجزائري المشرع رتأثّ      

 .العمومية الصفقة إبرام مرحلة أثناء العالنية والمنافسة، المساواة

 .قبل التعاقدي االستعجالالثاني: شروط قبول دعوى  الفرع

                                                 
فقات العمومية، مذكرة ماجستير، جامعة دور القاضي اإلداري في حل المنازعات المتعلقة بالص ،بن أحمد حورية -480

 .24ص ، 2166-2161أبوبكر بلقايد تلمسان، 



اإلدارية  شكال حول المدة التي يستغرقها قاضي اإللغاء للنظر في القراراتاإليثور 

 وبالتاليقارنة بسرعة العملية التعاقدية، والتي تعتبر نوعا ما طويلة م المنفصلة عن الصفقة

ق نفس قواعد ه يطبّ إذ أنّ ، يجوز هنا وقف تنفيذ القرار اإلداري محل الطعن بصفة استعجالية

إجراءات وقف تنفيذ القرارات اإلدارية العادية على القرارات اإلدارية المنفصلة لكن بشرط 

إجراءات الطعن في الميعاد الزمني م أن تتوافر عناصر القرار اإلداري من جهة، وأن تتّ 

د قانونا من جهة أخرى، فإذا لم يتوافر هذان الشرطان حكم القاضي بعدم قبول طلب المحدّ 

 وقف التنفيذ.

وإضافة إلى هذا يجب أن يتوفر في طلب وقف التنفيذ ركنين مهمين، هما ركن 

اري عند نظره لطلب س القاضي اإلديجب أال يمّ  االستعجال وركن الجدية، وإضافة إلى ذلك

 (481).وقف التنفيذ بأصل الحق

اكتسبت الدعوى االستعجالية مكانة خاصة ميّزتها عن باقي الدعاوى نظرا للدور الذي        

يلعبه القضاء االستعجالي بصفة عامة و االستعجالي اإلداري بصفة خاصة في خلق التوازن 

كز اإلدارة العامة صاحبة االمتيازات بين مركز الفرد و ما يملكه من إمكانيات بسيطة و مر

 العامة.

أخذ المشرع الجزائري فيما يخص الدعوى االستعجالية اإلدارية من القانون الفرنسي        

و لكن في إطار قانون اإلجراءات المدنية السابق خّصها  ،المطبّق على الدعوى االستعجالية

خّص له باب تحت  12-12القانون  و لكن بعد تعديله بموجب 626بمادة واحدة فقط و هي 

عنوان االستعجال وّسع فيه من سلطات القاضي االستعجالي اإلداري ّضد القرارات المعيبة 

الصادرة عن اإلدارة العامة و في إطار مبدأ المشروعية المكّرس دستوريا أخضع المشرع 

 (482) أعمال اإلدارة إلى رقابة القضاء.

 .عوى االستعجال في المواد اإلداريةاألول: الشروط العامة لد البند 

 :يلي فيما وتتمثل و هي شروط عامة تتعلق بكافة الدعاوى االستعجالية، 

 .: توافر عنصر االستعجالأوال

 223و 226، 221تضمنته المواد  االستعجال: هو شرط جوهري لرفع هذه الدعوى       

 شرط هأنّ من  رغمبال (483)فا لهمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية بدون أن تعط تعري
                                                 

ه: " يأمر قاضي االستعجال بالتدابير المؤقتة، وال ينظر على أنّ تنص من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  191 م -481

 في أصل الحق ويفصل في أقرب اآلجال".

تعجالي بين حماية حقوق المتقاضي و امتيازات السلطة العامة، اليوم الدراسي ، القضاء اإلداري االسخليفي سمير - 482 

األول الموسوم بـ"حق التقاضي في المسائل اإلدارية وفقا لقانون اإلجراءات المدنية و االدارية، جامعة أكلي محند أولحاج 

 .6، ص 2163ماي  22البويرة، يوم 

االستعجال عندما يفصل في الطلب لقاضي ه: "يمكن على أنّ  نصت داريةمن قانون اإلجراءات المدنية واإل 116 م - 483

أعاله، إذا كانت ظروف االستعجال قائمة، أن يأمر بكل التدابير الضرورية للمحافظة على  262المشار إليه في المادة 

 م يشر لمفهوم االستعجال. الحريات األساسية المنتهكة"، واألمر كذلك في جميع المواد المنظمة لالستعجال اإلداري، حيث ل



 موحد وشامل تعريف وضع ذلك إلى صعوبة ، ويعود(484)الدعوى االستعجالية لرفع جوهري

ويعّرفه الفقه بأنّه: الضرورة التي ال تحتمل تأخيرا أو أنّه الخطر المباشر  االستعجال، لفكرة

 (485)قصير المواعيد.الذي ال يكف في رفع اتّقائه رفع الدعوى بالطريقة المعتادة حتى مع ت

يجب أن يتوفر عنصر االستعجال يملك القاضي سلطة تقدير مدى وجود حالة االستعجال و 

يعتبر ذلك من الشروط المتعلقة بموضوع الدعوى ال  إذ عند رفع الدعوى وعند الفصل فيها

 بالشكل، وعدم توفره يؤدي إلى رفض الدعوى من طرف القاضي المختص.

 ضياعه يخشى عيللمدّ  حق وجود القاضي اإلداري من دي أن يتأكّ وعلى هذا األساس ينبغ

 .إبرام الصفقة العمومية قبل

 .الحق بأصل المساس : شرط عدماثاني

س بموضوع النزاع الذي المسألة االستعجالية يجب أن ال تمّ  يقصد بهذا الشرط أنّ  

 يتدخل تعجلالمس القضاء يعود االختصاص بالفصل فيه لقضاء الموضوع، على أساس أنّ 

القاضي  ذلك دور يقتصرف ،س بأصل الحقتمّ  ال تحفظية أو وقتية تدابير عام التخاذ كأصل

خالل  من وجوده عدم أو وجوده، على احتمال يدله الذي األمر الظاهر االستعجالي على بحث

 قانون من 918 اشترطته المادة ما ، وهو(486)من الخصوم بحث المستندات المقدمة

 (487).دنية واإلداريةالم اإلجراءات

 .الجدية : شرطاثالث

 يثبت ما حق، وهو لوجود احتمال هنالك يكون أن االستعجالية الدعوى لنشأة يكفي  

 الدعوى قبول عدم القاضي على وجب كذلك األمر يكن لم عي، فإنالمدّ  جدية طلب

افسة أو المستعجلة، حيث ينبغي في مجال الصفقات العمومية إثبات وجود خرق لقواعد المن

 :هما الطلب بمسألتين وترتبط جدية ق هذا الخرقإمكانية تحقّ 

 حقه حماية يطلب الصفقة في المتعهد كان فإن :حمايته المراد للحق قانوني تكريس وجود -

 حاالت إحدى ضمن يقع هأنّ  حين في المنافسة، دخول وفي المشاركين باقي مع في المساواة

لرفع  مجال ال هفإنّ  العمومية، الصفقات تنظيم في هاعلي المنصوص اإلقصاء من المشاركة

 .قانونا مؤسس غير طلبه ألنّ  دعواه االستعجالية

                                                 
وقف تنفيذ القرارات اإلدارية في أحكام اإلجراءات المدنية و اإلدارية الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  ،أوقارت بوعالم - 484

 .24، ص 23/13/2162تيزي وزو،  -الماجستير في القانون العام فرع تحّوالت الدولة، جامعة مولود معمري

 .64، ص 2112الجزائر،  هومة، ، بدون طبعة، داراإلداري االستعجال قضاء في المنتقى، شيخ بن ملويا لحسن آث -485
للنشر  محمود التعديالت، بدون طبعة، دار ألحدث طبقا التنفيذ وقضاء المستعجل ، القضاءإسماعيل السيد خميس - 486

 . 62، ص 2112والتوزيع، مصر، 

ه: "يأمر قاضي االستعجال بالتدابير المؤقتة. ال ينظر في على أنّ ص تنالمدنية واإلدارية  اإلجراءات قانون من 918 م -487

 ."ر من القانون السابق لإلجراءات المدنيةمكرّ  626أصل الحق ويفصل في أقرب اآلجال". ونفس األمر نصت عليه المادة 



احتماال  يعطي أن شأنه من ما الوقائع خالل من القاضي نيتبيّ  أن كما يجب من جهة أخرى، -

، (488)واإلدارية المدنية اإلجراءات قانون من 924 المادة دهما تؤكّ  وهو الحق، لوجود هذا

 اإلشهار أو بالتزامات إخالل أو مساس وجود إحتمال من التأكد القاضيبحيث يجب على 

 (489) اإلدارية. و المدنية اإلجراءات قانون من 231للمادة  طبقا المنافسة

 .الثاني: الشروط الخاصة للدعوى البند

اإلجراءات  قانون من 946 المادة إلى الرجوع الخاصة للدعوى الشروط بحث يقتضي

  :الشروط فيما يلي د هذهوتتجسّ  الدعوى، لهذه القانوني اإلطار دتعّ  المدنية واإلدارية التي

 .المدعي : صفةأوال

يقصد بالصفة كشرط لرفع الدعوى صلة األطراف بموضوعها، أي نسبة الحق أو  

 مفهوما الدعوى هذه في الصفة تأخذ (490)المركز المدّعى به للشخص نفسه و ليس للغير،

 المصلحة بحكم اإمّ  تكتسب القواعد العامة، فهي في المعروف الصفة شرط من أشملو أوسع

 القانون. بحكم أو

 

 .المصلحة بحكم عيصفة المدّ  اكتساب -9

م اكتساب هذه المصلحة من طرف جميع األشخاص الذين لهم مصلحة في إبرام يتّ 

ر أو يمكن أن رّ تض من كل قبل من الدعوى تقبل حيث ،(491)العقود والصفقات العمومية

 العقود إبرام عمليات لها تخضع التي والمنافسة من اإلخالل بالتزامات اإلشهار ريتضرّ 

والصفقات العمومية، ويتعلق األمر هنا باألشخاص المتنافسين بصدد إبرام الصفقة،  اإلدارية

 (492).ض حقوقهم لضرر جراء اإلخالل بقواعد المنافسة واإلشهاروالذين يمكن أن تتعرّ 

                                                 
طلب، أو يكون غير مؤسس، المدنية واإلدارية على أنه: "عندما ال يتوفر االستعجال في ال اإلجراءات قانون من 114م  -488

 يرفض قاضي االستعجال هذا الطلب بأمر مسبب". 

، رقابة القضاء االستعجالي على الصفقات العمومية قبل إبرامها في التشريع الجزائري و التشريع المقارن محمد فقير -489 

عمومية في حماية المال العام، جامعة ، الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات ال-آلية وقائية لحماية المال العام–

 .2، ص 2164ماي  21المدية، يوم 

الدعوى االستعجالية طبقا لقانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  ،بركايل رضية -490 

 .62، ص 62/11/2164تيزي وزو، -القانون فرع المنازعات اإلدارية، جامعة مولود معمري

م هذا اإلخطار من قبل كل من له مصلحة في ه: "يتّ صت من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية على أنّ ن 149/1 م - 491

 إبرام العقد".

   .323، مرجع سابق، ص خرشي النوي - 492



 دون وجه الصفقة دخول من حرموا الذين يرفعها المرشحين التي الدعوى تقبل و  

وكذا المتنافسون المحتملون الذين بسبب قصور اإلشهار،  منها، المستبعدين حق، والمرشحين

 أو خرق لقواعده لم يتمكنوا من المشاركة في الصفقة.

م لدى مؤسسة التقدّ ه في حالة تجمع مؤسسات، يمكن ألي كما قضي في فرنسا بأنّ  

قاضي االستعجال المختص، وإخطاره من أجل التدخل لجبر الخلل الواقع على قواعد 

 اإلشهار والمنافسة في صفقة معينة. 

 .القانون بحكم المدعي صفة اكتساب -1

عي أحد المتنافسين المترشحين لنيل الصفقة العمومية، بل في هذه الحالة، ال يكون المدّ 

ص العامة الرسمية التي منحها القانون صراحة حق تحريك الدعوى يكون أحد األشخا

اإلستعجالية قبل التعاقدية، في حالة خرق لقواعد العالنية والمنافسة من أجل المحافظة على 

 حق الوالية، مستوى ممثال للدولة على باعتباره الوالي تخويل ، بحيث تمّ المصلحة العامة

 أو العقد أبرم اإلشهار والمنافسة، إذا اإلخالل بالتزاماتحالة  في اإلدارية إخطار المحكمة

  (493).مؤسسة عمومية محلية أو إقليمية طرف جماعة من سيبرم

 (494).والمنافسة اإلشهار بالتزامات إخالل : وجوداثاني

يجب أن يتعلق موضوع الدعوى بخرق لقواعد المنافسة واإلشهار المطبقة على 

و ال يقتصر على احترام  إجراءات إبرام الصفقة تخلّلتقد الصفقات العمومية، والتي تكون 

في تنظيم الصفقات العمومية، بل ينظر القاضي أيضا  إجراءات المنافسة واإلشهار الواردة

الوقاية من الفساد و  في مدى احترام القواعد الواردة في قانون المنافسة وحتى في قانون

عدم احترامها من شأنه أن يؤدي  وفسة واإلشهار، بشرط أن تتعلق هذه القواعد بالمنا مكافحته

 إلى اإلخالل بقواعدها أو التأثير على اختيار المتعامل المتعاقد. 

 .العمومية الصفقة عن اإلعالن قواعد خرق -9

تساهم بشكل من الشكليات الجوهرية واإللزامية التي  القواعد المتعلقة بالعالنية تعتبر

 عدم قيام اإلعالن قواعد انتهاك قبيل د منوبالتالي يعّ ، سةالمناف حرية مباشر في تعزيز

 على سبيل المثال في بنشره بإعالن معيب قيامها الصفقة مطلقا، أو عن باإلعالن اإلدارة

 واحدة، أو اإلعالن الغامض. جريدة يومية

                                                 
م من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية بعد تقريرها حق اإلخطار لكل من له مصلحة في إبرا 149/1أضافت المادة  -493

العقد، تقرير الحق في اإلخطار " كذلك لممثل الدولة على مستوى الوالية إذا أبرم العقد أو سيبرم من طرف جماعة إقليمية 

 أو مؤسسة عمومية محلية". 

، رقابة القضاء االستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، الملتقى بومقورة سلوى -494 

، ص ص 2164ماي  21لسادس حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام، جامعة المدية، يوم الوطني ا

61 ،66. 



تنظيم الصفقات  في عليها المنصوص اإللزامية البيانات تضمين اإلعالن د عدمكما يعّ 

هذا  في فرق قد الفرنسي الدولة مجلس أنّ  والمنافسة، غير العالنية عيوب من عيبا وميةالعم

والمنافسة  العالنية انتهاك قواعد إلى تخلفها يؤدي التي الجوهرية الشكليات الصدد بين

 يستدعي تصحيحها الحقا، فال يمكن والتي العقد على فعليا تؤثر ال واألشكال الثانوية التي

  .أصال إلى القاضي االستعجالي جوءالل إغفالها

 استالم العروض مخالفا بمدد المتعلقة للقواعد خرق كل اإلداري القضاء اعتبر كما

 (495).لقواعد العالنية

 .اختيار إجراء وطريقة إبرام الصفقة العمومية -1

 ال ملزمة قانونية شروط وفق العمومية الصفقات إبرام آليات الجزائري المشرع دحدّ 

 قواعد خرق إلى يؤدي موضعها غير في اإلبرام استخدام تقنيات فإنّ  لخروج عنها، لذاا يجوز

 إلى الشكلية الدعوة دون وحيد متعامل مع بإبرام صفقة اإلدارة أن تقوم المنافسة، ومثاله

غياب الحاالت الموجبة للجوء لهذا األسلوب االستثنائي  التراضي في إلجراء المنافسة طبقا

 في التعاقد.

 

 

 .التقنية والخصوصيات اإلخالل بقواعد المنافسة عند وضع المواصفات -9

يجب أن ال تكون المواصفات أو الخصوصيات التقنية المتعلقة بالصفقة تنطوي على 

لقواعد  انتهاكا عنصر تفضيلي ألحد المترشحين على حساب المتعاملين العموميين اآلخرين

المواصفات المطلوبة  غموض أنّ  الدولة الفرنسي مجلس اعتبر األساس هذا المنافسة، وعلى

ل إخالال بقواعد المنافسة، وكذلك عدم التحديد الدقيق للوثائق المطلوبة لقبول العروض تشكّ 

ا يمكن معه رفع دعوى االستعجال قبل التعاقد في حالة توفر بخصوص الدعوة للمنافسة، ممّ 

 مثل هذه الحاالت. 

 .حق وجه دون صفقةال من االستبعاد أو اإلقصاء -4

 ،االستعجالية الدعوى رفع حق له كان قانوني سند دون ما اإلدارة مرشحإذا أقصت 

يجوز في هذه الحالة فحقها في االستبعاد  استعمال في تعسف اإلدارة بالنسبة لحالة كذلك

 إلى القضاء االستعجالي.  للمترشح المضرور أن يلجأ

 .متعاقدال المتعامل اختيار بقواعد اإلخالل -1

                                                 
 .612اإلدارية، مرجع سابق، ص  للعقود العامة ، األسسخليفة المنعم العزيز عبد عبد -495



خرق  على واضحا اختيار المتعاملين المتعاقدين دليال بقواعد اإلدارة التزام عدم يعتبر

 دراسةيملك قاضي االستعجال مثال مراقبة كيفية تنقيط العروض التقنية، وكذا فمبدأ المنافسة، 

غير عادي بإبعادها بطريقة غير شرعية أو اعتمادها مباشرة  بشكلالعروض المنخفضة 

 الكشف عنها.بدون 

 

 

 .قانون المنافسة د بأحكامعدم التقيّ  -9

يمكن إخطار قاضي االستعجال في حالة مخالفة األحكام الواردة في قانون المنافسة،  

مثل مشاركة المصلحة المتعاقدة في اتفاقات محظورة، أو عدم إبعادها لعروض قام أصحابها 

 سة. دة للمنافسة في مفهوم قانون المنافبممارسات مقيّ 

 .: شرط التوقيتاثالث

 لرفع زمنية مدة أو أجال الفرنسي، المشرع شأن شأنه الجزائري المشرع ديحدّ  لم 

 ميتّ  أن على نصت واإلدارية المدنية اإلجراءات قانون من 946 المادة أنّ  الدعوى، إالّ 

 إبرام قبل اإلدارية المحكمة إخطار ه: "يجوزبأنّ  نصت ثم أبرم العقد أو سيبرم، إذا اإلخطار

 العقد". 

التعاقدية هي التناقض  قبل االستعجالية للدعوى الزمني اإلطارهي  إشكالية أهم ولعل

 إلى إصالح تهدف هاأنّ  حيث من الدعوى، هذه به متتسّ  الذي الوقائي الطابع الصريح بين

 العقد. إبرام بعد رفعها وإمكانية إبرام العقد المخالفات قبل

القاضي  يمارس العقد، حيث إبرام قبل الدعوى ترفع بأن يفرض الوقائي فالمنطق 

 لاللتزامات القانونية موضوع الخرق، أو لالمتثال بللمتسبّ  أمرا سلطته فيوجه االستعجالي

 (496) .231المادة  من 11 و 13 طبقا للفقرتين العقد إمضاء يأمر بتأجيل

ذه الدعوى ّضد قرار توقيع يترتب على رفعها قبل إبرام العقد عدم إمكانية توجيه ه      

الصفقة ذاتها، و هذا واقعي ألنّه بذلك يصبح تداخل بين دور القاضي اإلداري في مجال 

 قضاء اإللغاء ومجال القاضي االستعجالي لذلك يوضع حدود بين االختصاصيين.

صفقة والية البيض ّضد )ا.م(، فالمبدأ يجوز، قبل إبرام ال قضيةطبقا لقرار مجلس الدولة       

العمومية، و ليس بعد اإلنجاز و التسليم، إخطار المحكمة اإلدارية، في حالة االخالل 

بالتزامات االشهار أو المنافسة، حيث أّن قاضي االستعجال يكون مختصا في مرحلة االخالل 

بالتزامات االشهار أو المنافسة و قبل إبرام العقد، وطالما أّن الصفقة قد أبرمت و األشغال 

                                                 

 .64، المرجع السابق، صبومقورة سلوى -496 



، فالقرار المستأنف بفعله هذا قد تعدّى ألصل الحق مّما يتعيّن إلغاءه، و بالنتيجة لذلك نفذت

 (497)قضى مجلس الدولة بعدم اختصاص قاضي االستعجال.

في  العقد إبرام بعد حتى الدعوى في النظر فرنسا في اإلدارية المحاكم بعض قبلت لقد 

 فتئ ما الفرنسي الدولة مجلس أنّ  ي، غيرالتعاقد قبل االستعجالي تكريس من السنوات األولى

 والمنافسة العالنية مشروعية إلى االستعجالي القاضي تطرق أن مبدأ مستقر مفاده أن تبنى

 .العالجية المشروعية رقابة نطاق إلى الوقائية المشروعية رقابة إبرام العقد يخرجه من بعد

 لرفع الزمني المجال أنّ  على افرنس في العام القانوني الرأي أجمع األساس، هذا وعلى 

 (498).العمومية الصفقة إلبرام السابقة الفترة في هذه الدعوى ينحصر

 .سلطات القاضي اإلداري في الدعوى اإلستعجالية :نيالثا المطلب

نظرا لضرورة و مقتضيات السرعة في تقدير مدى مراعاة إجراءات إسناد الصفقة     

مجموعة من  12/12قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية أقّر  ،لمبادئ المنافسة والشفافية

اإلجراءات التي ترفع من خاللها الدعوى االستعجالية التي تعتبر أداة فعالة في الرقابة 

 وتحقيق المشروعية بما فيها من تعزيز للضمانات القانونية للدعوى االستعجالية.

 الفرع األول: إجراءات رفع الدعوى االستعجالية.

على أنّه يجوز إخطار المحكمة اإلدارية بعريضة في حالة االخالل  6فقرة  231المادة نصت 

بالتزامات االشهار و المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية، و ال تختلف اإلجراءات 

 أمام القضاء اإلداري في مادة الصفقات عن غيرها من القضايا األخرى. 

ع الدعوى أمام المحكمة اإلدارية أن يتّم ذلك بموجب عند رف 221و  262تشترط المادتان 

عريضة مّوقعة من محام و ذلك تحت طائلة عدم القبول، و تعفى الدولة و األشخاص المعنوية 

من قانون االجراءات المدنية و اإلدارية، و يقصد بهم الدولة و  211المذكورة في المادة 

ذات الصبغة اإلدارية من التمثيل الوجوبي  الوالية و البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية

                                                 

استعجال في مادة  -والية البيض ّضد )ا.م(، صفقة عمومية قضية 26/11/2162 المؤرخ في 624114القرار رقم  -497 

، 2163، 62، مجلة مجلس الدولة، العدد 231منافسة قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية: المادة -إشهار-العقود والصفقات

 .211، 212 ص ص

ر عن الغرفة اإلدارية لمجلس قضاء سعيدة وقائع القضية )أّن والية البيض استأنفت القرار االستعجالي الصاد تتلخص

دج حيث  621.136.124القاضي بإلزام المدّعى عليها باحترام بنود الصفقة المتضمنة لمبلغ  22/12/2166المؤرخ في 

تدفع المستأنفة أّن القرار المعاد خرق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، ما دام أّن هناك اتّفاق بين المتعاقدين لمبلغ 

دج عالوة على ذلك فإّن المستأنف عليه امتثل لقرار لجنة الصفقات العمومية بتخفيض المبلغ و قام  642322.223.11

من  231بتنفيذ األشغال و تّم استالمها و أضافت المستأنفة أّن قاضي االستعجال غير مختص لكون القرار جاء مخالفا للمادة 

 دت بدقة تدّخل القاضي(.قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية، التي حدّ 

498- Rémy Shwartz, Le juge Français des référés administratifs, Revue du Conseil d’Etat, n° 04, 

Algérie, 2003, p. 72. 



بمحام في االدّعاء أو الدفاع أو التدّخل فتوقّع العرائض و مذكرات الدفاع ومذكرات التدخل 

من طرف الممثّل  211المقدمة باسم الدولة أو باسم األشخاص المشار إليهم في المادة 

 (499) القانوني و تتضّمن مجموعة من البيانات.

 .: سلطات القاضي اإلداري في الدعوى اإلستعجاليةيالثان الفرع

 262يفصل بالتشكيلة الجماعية المنوط بها البت في دعوى الموضوع إذ نصت المادة       

 "يفصل في مادة االستعجال بالتشكيلة الجماعية المنوط بها البث في دعوى الموضوع". 

اء القرار المخالف لقواعد العالنية و و يقصد بذلك أّن الهيئة القضائية الفاصلة في دعوى إلغ

المنافسة هي نفسها الفاصلة في الدعوى االستعجالية، فالقاضي يبت بالموضوع أو بأصل 

فقاضي االستعجال يفصل وفقا إلجراءات  224الحق في نفس الدعوى، و طبقا لنص المادة 

 وجاهية كتابية وشفوية.

العالنية و الشفافية و المساواة بين المتعاملين  من هذه الدعوى هو حماية مبادئ القصد         

و أي خرق لقواعد المنافسة عند إبرام الصفقات العمومية، و ما يؤّكد هذه الحماية قانون 

اإلجراءات المدنية واالدارية من خالل سلطات القاضي اإلداري االستعجالي في مادة إبرام 

حة المتعاقدة في مرحلة التحضير إلبرام الصفقات العمومية و التي تمّكنه من رقابة المصل

 الصفقة العمومية.

منح للقاضي للبث في الدعوى يإن النظام القضائي للدعوى االستعجالية قبل التعاقدية        

اإلستعجالية سلطات غير مألوفة تصل إلى حد إرسال أوامر لإلدارة، وتندرج هذه السلطات 

 أخرى قطعية.ضمن زمرتين أو قسمين: إجراءات تحفظية و

 .األول: اإلجراءات التحفظية البند

من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، سلطة  231يملك القاضي اإلداري طبقا للمادة  

 لة بعملية اإلبرام. األمر، وفرض الغرامة التهديدية، ووقف كل القرارات واإلجراءات المتصّ 

 .: سلطة األمرأوال

قصد إلزام اإلدارة للقيام بعمل معين أو االمتناع هي سلطة تمنح للقاضي اإلداري 

اإلدارة  يأمر أنالقاضي اإلداري ال يستطيع  عنه، ومن المستقر عليه في فرنسا والجزائر أنّ 

                                                 
كمايلي: "يجب أن تتضّمن عريضة افتتاح الدعوى تحت طائلة عدم قبولها  62نصت عليها المادة  البيانات اإللزامية: -499

إسم و لقب وموطن  -4إسم و لقب المدّعي و موطنه، -2الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى،  -6نات اآلتية: شكال البيا

اإلشارة إلى تسمية و طبيعة الشخص المعنوي و مقره  -3المدّعى عليه فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن له، 

موجز للوقائع و الطلبات و الوسائل التي تؤّسس عليها الدعوى، عرض  -2االجتماعي و صفة ممثله القانوني أو االتفاقي، 

اإلشارة عند االقتضاء إلى المستندات و الوثائق المؤدية للدعوى"، تعتبر هذه البيانات إلزامية تخدم مصلحة األطراف في  -1

 بح الوقت.تحضير دفاعهم، و تسّهل عمليه االتّصال بهم وأيضا الفصل في قضيتهم في اآلجال و بالتالي ر

 

 



 بين الفصل أيضا لمبدأ ، وتطبيقا"يدير ال و يحكم القاضي"مفاده أن ّ إجرائي لمبدأ تطبيقا

مسألتين هامتين هما: عدم إمكانية حلول  عليه بيترتّ  ما وهو واإلدارية، الهيئات القضائية

  .إليها أوامر توجيه محل اإلدارة، واالمتناع عن القاضي

بصدور قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، تم التأكيد على إمكانية لجوء القاضي        

ة ه: "يمكن للمحكممنه، على أنّ  231اإلداري لتوجيه أوامر لإلدارة، حيث نصت المادة 

د األجل الذي يجب أن يمتثل اإلدارية أن تأمر المتسبب في اإلخالل باالمتثال اللتزاماته، وتحدّ 

 فيه". 

ر قانوني للقاضي اإلداري بعدم توجيه أوامر لإلدارة من أجل وبالتالي ال يوجد أي مبرّ       

ية والصفقات االمتثال اللتزاماتها، فيما يخص المنافسة والشفافية في إبرام العقود اإلدار

و أصبح بذلك يملك سلطة إللزام اإلدارة المتسبّبة باإلخالل باالمتثال اللتزاماته و  ،العمومية

ذلك بتحديد أجل يجب أن تمتثّل فيه اللتزامات االشهار و المنافسة التي تّم خرقها وبذلك يتّم 

صحف اليومية أو إلغاء االجراء الذي قامت به، كأن يأمرها بنشر اإلعالن عن الصفقة في ال

إعادة نشره و هو مستوفي لبياناته اإللزامية، أو يوّجه لها أمرا بقبول مرّشح محروم أو 

مستبعد من دخول الصفقة دون وجه حق، و هذا ما يجعله يتدخل في أصل الحق و ينظر في 

 جوهر الدعوى خالفا للقواعد العامة المعروفة في القضاء االستعجالي.

  .: سلطة الوقفاثاني

سلطة تأجيل إمضاء الصفقة: إمضاء الصفقة يكون بين المصلحة المتعاقدة و المتعامل 

المتعاقد الذي تّم اختياره دون احترام إجراءات المنافسة و االشهار، فبمجرد إخطار المحكمة 

اإلدارية بالدعوى في حالة االخالل بالتزامات االشهار و المنافسة فيمكنها أن تأمر بتأجيل 

 لعقد.إمضاء ا

وقف ابرام الصفقة العمومية و وقف أي قرار يتّصل بها و هي سلطة مهمة و خطيرة في  

نفس الوقت يبّررها وجود أسباب جدّية ألنّها توقف عملية التعاقد و تؤثر على سير المرفق 

العام بانتظام و اطراد، فالمشرع حاول إيجاد نوع من التوازن ألنّه لوال إجراء التأجيل فيمكن 

تمادها و الشروع في تنفيذها، و بالتالي تترتب نتائج يصعب تداركها ما يلحق ضرر اع

بالمدّعي و بالمصلحة المتعاقدة و حتى المتعاقد الذي تّم التوقيع معه دون إحترام إجراءات 

المنافسة و االشهار، و من جهة أخرى حدّد المشرع أجل يتناسب و طبيعة القضية 

 يوما. 21االستعجالية و هو أجل 

ه: "و يمكن لها من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية على أنّ  231نصت المادة 

كذلك بمجرد إخطارها أن تأمر بتأجيل إمضاء العقد إلى نهاية اإلجراءات، و لمدة ال تتجاوز 

 ( يوما".21عشرين )

وعلى هذا األساس يملك القاضي اإلداري سلطة وقف إبرام الصفقات العمومية ووقف 

ل بها، بحيث ال يمكن في أي حال من األحوال إبرام الصفقة خالل فترة نفيذ أي قرار يتصّ ت



ها تعمل ا يجعل من هذه السلطة ذات أهمية معتبرة، وخطيرة في نفس الوقت ألنّ الوقف، بمّ 

 على شل العملية العقدية.

ب ا بخصوص الشروط الواجب توافرها لتقرير هذا الوقف، فتتمثل في وجود أسباأمّ 

خاذ هذا القرار، مع بقاء هذه السلطة خاضعة للسلطة التقديرية الكاملة له اتّ  تبّررية جدّ 

 عي. للقاضي اإلداري الذي يستطيع أن يرفض هذا الوقف لعدم وجود أسباب جدية لدى المدّ 

 .: سلطة القاضي اإلداري في الحكم بالغرامة التهديديةاثالث

 نه ضمان تنفيذ األحكام القضائية، حيث أنّ الغرامة التهديدية هي إجراء الهدف م

على هذا اإلجراء أن يأمر المدين بتنفيذ التزامه خالل مدة معينة، فإذا  القاضي يستطيع بناءً 

تأخر كان ملزما بدفع غرامة، تقدر على أساس مبلغ معين عن كل فترة زمنية من اإلخالل 

 بااللتزام.

د سواء عن كل يوم مقدار مالي من مبلغ يحدّ ها: "على أنّ الغرامة يعرف الفقه الفرنسي 

د الشخص العام المدين، والذي يهمل أو يمتنع عن تنفيذ قرار من أية أو شهر من التأخير ضّ 

  (500).جهة قضائية كانت، وبالتالي يمكن اعتبارها كجزاء إلخالل اإلدارة بالحكم المنطوق"

إلدارة عن تنفيذ التزام بعمل أو إمكانية امتناع ا هناكرات الموضوعية، فبالنسبة للمبرّ 

ر القانوني فقد نصت عليه ا بخصوص المبرّ أمّ  ،(501)ر شرعيامتناع عن عمل دون مبرّ 

صراحة على إمكانية  ت، الذي نصّ (502)من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 231المادة 

بالتزامات  اللجوء للغرامة التهديدية في مجال الصفقات العمومية، وذلك في حالة اإلخالل

 اإلشهار والمنافسة من قبل المصلحة المتعاقدة.

إلى  221إذن فالغرامة التهديدية هي وسيلة قانونية أقّرها المشرع صراحة في المواد        

و هي عبارة عن مبلغ مالي يوقّعه  12-12من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية  221

تنفيذ االلتزام الواقع على عاتقه بمقتضى سند القاضي اإلداري على المدين الممتنع عن 

تنفيذي، فهي تهديد مالي هدفه الضغط على اإلدارة الممتنعة أو المتماطلة عن تنفيذ التزاماتها 

بآداء مبلغ مالي عن كل فترة التأخير في تنفيذ االلتزام و بالتالي هذا يدفع بالمصلحة المتعاقدة 

 (503) نافسة.إلى االلتزام بقواعد العالنية و الم

                                                 
500 - Guettier Christophe, Exécutions des Jugements, Juris-Classeure, Volume I, Droit 

Administratif, Editions Lexis Nexis, Paris, 2009, p 22. 
 .221سابق، ص المرجع ، الاإلداري االستعجال قضاء في ، المنتقىث ملويا لحسن بن شيخآ -501

ون اإلجراءات المدنية و اإلدارية، تنص: "و يمكن لها أيضا الحكم بغرامة تهديدية تسري من من قان 1فقرة  149م  -502 

 تاريخ انقضاء األجل المحدّد".

 .61 ، المرجع السابق، صبومقورة سلوى -503 



تتميّز األوامر االستعجالية بقوة تنفيذية ما يجعلها قابلة للتنفيذ بقوة القانون، و هو ما تؤّكده 

بنّصها:" يجوز للجهة القضائية اإلدارية، المطلوب منها اتّخاذ أمر بالتنفيذ وفقا  221المادة 

 (504) ريان مفعولها".أعاله، أن تأمر بغرامة تهديدية مع تحديد تاريخ س 222و 222للمادتين 

: "يمكن للمحكمة اإلدارية أن تأمر على 2، 3 فقرة 231 و على هذا األساس نصت المادة

 المتسبّب في االخالل باالمتثال اللتزاماته، و تحدّد األجل الذي يجب أن يمتثل فيه.

 (505)و يمكن لها أيضا الحكم بغرامة تهديدية تسري من تاريخ انقضاء األجل المحدّد".

مشرع منح القاضي سلطة تقديرية في فرض الغرامة التهديدية من عدمه في حالة انقضاء فال

 (506) األجل المحدّد دون تنفيذ اإلدارة اللتزاماتها.

 .الثاني: اإلجراءات القطعية البند

األمر مختلف  خاذ إجراءات تحفظية، إال أنّ اتّ  ل إالّ قضاء االستعجال ال يخوّ  مبدئيا فإنّ  

خاذ إجراءات قطعية تتمثل ء االستعجال قبل التعاقدي، بحيث يمكن للقاضي اتّ بالنسبة لقضا

 في إلغاء القرارات المتعلقة بإبرام العقد، وإبطال بعض الشروط التعاقدية.

 .: سلطة إلغاء القرارات المتعلقة بإبرام العقدأوال

وضوعية ر عن إرادتها الماإلدارة تقوم بإصدار مجموعة من القرارات حين تعبّ  إنّ 

ل جوهر عملية اإلبرام، إذ القاضي اإلداري حين إبرامها لعقودها، وهذه القرارات تشكّ  عند

ع بسلطة إلغاء هذه القرارات إذا كانت منطوية على مخالفات ت في هذه الدعوى يتمتّ يبّ 

اللتزامات العالنية والمنافسة، كما هو الحال غالبا في قرارات استبعاد بعض المتعاملين دون 

 جه حق.و

سلطة اإللغاء التي منحت للقاضي اإلداري، من شأنها أن تؤدي إلى  وفي الحقيقة إنّ 

تفعيل األحكام القضائية المتعلقة بإلغاء القرارات التي تساهم في تكوين إرادة اإلدارة، وذلك 

اضي الق بعدما كان أثر هذا اإللغاء نظريا بحتا وفقا لنظرية القرارات اإلدارية المنفصلة، ألنّ 

في هذه الدعوى ال يمكن أن يلغي قرار توقيع العقد كما هو الحال بالنسبة لقاضي اإللغاء 

ه بمجرد صدور ى للقرارات المنفصلة وال إلغاء العقد ذاته، وذلك يرجع إلى أنّ عندما يتصدّ 

العقد يصبح مبرما، ومع خروج العقد إلى حيز  قرار التوقيع من جانب السلطة المختصة فإنّ 

 .قاضي الدعوى المستعجلة قبل التعاقدية يستنفذ سلطاته د القانوني وإن كان معيبا فإنّ الوجو

 .: سلطة إبطال بعض الشروط التعاقديةاثاني

                                                 

 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية. 116م  -504 

 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية. 149م  -505 

منازعات الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه تخّصص الدولة  ،بون حكيمطي -506 

 .666، ص 2164-2162بن يوسف بن خدة،  6و المؤسسات العمومية، جامعة الجزائر 



م يمكن للقاضي اإلداري أن يبطل بعض الشروط التي تسري على العقد الذي سوف يتّ 

ع بها تي يتمتّ السلطات الف ،إبرامه، إذا كانت هذه الشروط تنطوي على عنصر تفضيلي

 سلطة للبت في الموضوع.  تمنحهخاذ اإلجراءات القطعية القاضي اإلداري في اتّ 

ا فيما يخص إجبار السلطة المختصة بإبرام الصفقات العمومية أن تلتزم باإلجراءات أمّ 

التي أمر بها القاضي في مجالي العالنية والمنافسة، فيمكن أن تكون مقترنة باحتمال فرض 

 إجراء األمر لن يكون له أي فعالية. فإنّ  يدية على اإلدارة وإالّ غرامة تهد

دة للحكم في هذه الدعوى هي عشرون المدة المحدّ  تجدر اإلشارة في األخير، إلى أنّ 

مدة داللية وليست مدة  هذه المدة ليست إالّ  أنّ  م فيها، إالّ ا كانت الطلبات التي تقدّ يوما، وذلك أيً 

المدة دون البت في الدعوى ال يكف يد القاضي عن النظر فيها،  سقوط، بمعنى انقضاء هذه

تفصل المحكمة "من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية:  232وهذا ما نصت عليه المادة 

( عشرين يوما تسري من تاريخ إخطارها بالطلبات المقدمة لها طبقا 21اإلدارية في أجل )

 ."أعاله 231للمادة 

هذه المدة قصيرة بالمقارنة مع المسائل المعقدة التي  الفرنسي أنّ ويرى جانب من الفقه 

 .يمكن أن يثيرها إبرام بعض العقود والصفقات العمومية

 المبحث الثالث: إرساء ضمانات لتنفيذ أحكام القضاء اإلداري. 
نون تعّد األحكام القضائية من بين أهم السندات التنفيذية و يندرج تنفيذها في إطار تنفيذ القا

ومخالفتها هي مخالفة القانون، فالحكم القضائي يمثّل عنوان الحقيقة و عدم تنفيذه يجّرده من 

 أية قيمة قانونية و عملية.

إّن تنفيذ األحكام من أّهم الوسائل التي تؤدي إلى احترام القانون و احترام الحقوق والمراكز 

تكمن في قوة قضاءها ومكانة القضاء القانونية و خاصة مبدأ المشروعية، ألّن دولة القانون 

كمؤسسة دستورية تكمن في تنفيذ أحكامه و قراراته، و بمفهوم المخالفة فما أهمية تقرير حق 

اللجوء إلى القضاء إذا لم يحسم القاضي اإلداري في النزاع سواء في إطار قضاء اإللغاء أو 

المشرع إلى إقرار وسائل قانونية قضاء االستعجال و تمتنع اإلدارة عن تنفيذه، وهذا ما دفع ب

لحمل اإلدارة على التنفيذ ألنّه ال يكف مجّرد النص على رقابة القضاء اإلداري على أعمال 

اإلدارة و يجب جعل هذه الرقابة فعالة من خالل منح القضاء صالحيات لمواجهة اإلدارة 

 ضمانا لتنفيذ أحكامه .

  .المطلب األول: توجيه األوامر لإلدارة
يفرض مبدأ الفصل بين السلطات قيام كل سلطة بالمهمة المنوطة لها قانونا دون أن        

تتدخل في مهام واختصاصات السلطات األخرى، لذلك بقي القاضي اإلداري الجزائري 

محروم من إمكانية توجيه أوامر لإلدارة، إلى أن بادر المشرع الجزائري من خالل قانون 

دارية و الذي وّسع من صالحيات القاضي لضمان تنفيذ أحكام اإلجراءات المدنية و اإل

   وقرارات دعاوى اإللغاء و االستعجال خصوصا.

الفرع األول: األوامر الصادرة عن القاضي اإلداري بمناسبة تسيير الخصومة 

 اإلدارية.



 يتمتع القاضي اإلداري بصالحية توجيه أوامر لإلدارة بمناسبة تسيير الخصومة، كما يلي:

إمكانية قيام رئيس تشكيلة الحكم عند الضرورة بإصدار أمر للخصوم بما فيهم اإلدارة بتقديم -

 (507) نسخ إضافية من العرائض التي تودع في ملف القضية.

يجوز لتشكيلة الحكم أو للقاضي المقّرر أن يأمر من تلقاء نفسه سماع أعوان اإلدارة أو طلب -

عي الفصل في القضية تلقي معلومات من اإلدارة أو حضورهم لتقديم اإليضاحات حين يستد

 (508) أحد أعوانها.

بعد أن ألزم المشرع المدّعي بأن يرفق عريضة افتتاح الدعوى الرامية إلى إلغاء أو تفسير -

مدى مشروعية القرار اإلداري للقرار المطعون فيه تحت طائلة عدم القبول ما لم يوجد مانع 

بت المدّعي أّن هذا المنع يعود إلى امتناع اإلدارة يأمرها القاضي مبّرر، نّص على أنّه إذا أث

 (509) المقّرر في هذه الحالة بتقديمه في أول جلسة.

 

الفرع الثاني: األوامر الصادرة عن القاضي اإلداري بمناسبة الفصل في الدعاوى 

 المعروضة عليه.
تّخاذ سلوك معيّن بإنجاز يكون األمر صادر عن القاضي اإلداري إلى أحد أطراف النزاع با

عمل أو االمتناع عنه، و هو ال يعتبر قرارا إداريا ألنّه يرتبط بموضوع النزاع الذي صدر 

 بشأنه الحكم ليقيّد اإلدارة باتّخاذ إجراء معيّن.

يعتبر األمر طلب مقترن بجزاء صادر عن القاضي اإلداري إلى أطراف النزاع، فهو التزام 

 م مقترن بالجزاءات الالّزمة.يضعه القاضي على عاتقه

القانون سلطة القاضي اإلداري في توجيه أوامر لإلدارة بمناسبة الفصل في الدعاوى التي  أقّر

 تعرض عليه سواء كانت موضوعية أو استعجالية، أو بمناسبة تسيير إجراءات الخصومة.

ة العامة أو هيئة عندما يتطلب األمر أو الحكم أو القرار إلزام أحد األشخاص المعنوي    

تخضع منازعاتها الختصاص الجهات القضائية اإلدارية باتّخاذ تدابير تنفيذ معيّنة، نكون أمام 

 .12-12إحدى الحاالت الثالث والتي نّص عليها القانون رقم 

تأمر الجهة القضائية اإلدارية الشخص المعنوي أو الهيئة المطلوب منها ذلك بالقيام  -6

في الحكم القضائي نفسه، و تحدّد له أجال للتنفيذ عند االقتضاء و هو ما  بالتدبير المطلوب

"عندما يتطلب األمر أو الحكم أو القرار إلزام أحد األشخاص  222نصت عليه المادة 

المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعاتها الختصاص الجهات القضائية اإلدارية باتّخاذ 

القضائية اإلدارية  المطلوب منها ذلك، في نفس الحكم تدابير تنفيذ معينة، تأمر الجهة 

 (510)القضائي، بالتدبير المطلوب مع تحديد أجل للتنفيذ، عند االقتضاء".

إذا لم يسبق أن أمرت الجهة القضائية اإلدارية الشخص المعنوي أو الهيئة المطلوب منها  -2

ابقة، تأمر بإصدار قرار إداري ذلك باتّخاذ تدابير التنفيذ بسبب عدم طلبها في الخصومة الس

                                                 

 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية. 191م  -507 
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كما يلي: "عندما يتطلب األمر  222جديد في أجل محدّد و هوما جاء النص عليه في المادة 

أو الحكم أو القرار، إلزام أحد األشخاص المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعاتها 

أن أمرت بها بسبب  الختصاص الجهات القضائية اإلدارية باتّخاذ تدابير تنفيذ معيّنة، لم يسبق

عدم طلبها في الخصومة السابقة، تأمر الجهة القضائية اإلدارية المطلوب منها ذلك، بإصدار 

 (511)قرار جديد في أجل محدّد".

و هي حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم أو قرار قضائي و لم تحدّد تدابير التنفيذ، هنا تقوم  -4

تحديد تلك التدابير، و يجوز لها أن تحدّد أجال الجهة القضائية اإلدارية المطلوب منها ذلك ب

كما يلي: "في حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم أو قرار   226لتنفيذها، و هو ما نصت عليه المادة 

قضائي، و لم تحدّد تدابير التنفيذ، تقوم الجهة القضائية المطلوب منها ذلك بتحديدها، و يجوز 

 (512)هديدية".لها تحديد أجل للتنفيذ واألمر بغرامة ت

 

 .إمهار األحكام بغرامة تهديديةالمطلب الثاني: 
المتضّمن قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية، أّكد المشرع  12-12بصدور القانون       

الجزائري المصداقية للقضاء اإلداري و ذلك بتمكينه سلطة توقيع الغرامة التهديدية لضمان 

ية الصادرة ّضد أشخاص القانون العام، و هذا من أجل كفالة تنفيذ األحكام و المقّررات القضائ

 (513)حق المتقاضي. 

فنجاح القضاء يقاس بمدى تنفيذ أحكامه و عدم االمتثال له، لذا يحاول المشرع في كل       

مرة إيجاد طرق تتضّمن الحماية التنفيذية لألحكام القضائية بعدما تبيّن له عجز الوسائل و 

ة والمتوفّرة، لذا كان من المهم إيجاد وسيلة تكفل للفرد الحماية التنفيذية فتّم اآلليات الممنوح

 إيجاد نظام يسّمى "الغرامة التهديدية" التي تعتبر من أهم األوامر التي يمكن توجيهها لإلدارة.

يقتضي تحقّق دولة القانون التي يسود فيها مبدأ سيادة القانون حمل اإلدارة على تنفيذ        

لتزاماتها بّما فيها القرارات التي يقوم بإصدارها في حقّها القضاء اإلداري، و هذا من شأنه ا

أن يحقّق نوعا من التوازن، فإذا رفضت اإلدارة التنفيذ رغم صدور حكم في حقّها مشمول 

بالغرامة التهديدية يملك الشخص المتضّرر فرصة أخرى في اللجوء مجدّدا إلى الجهة 

تصة لطلب تصفية الغرامة التهديدية ّضد رفض اإلدارة التنفيذ، وفي هذه الحالة القضائية المخ

ال يمكنه أن يتحّصل إالّ على التعويض الذي يتناسب مع األضرار التي لحقت به خاصة و أّن 

كال من القضاء والقانون ال يحدّدان قيمة التعويضات عن األضرار التي لحقت باألفراد 

لسلطة القاضي في تقدير ذلك، و هذا ما يجعل الغرامة التهديدية المتضّررين و ترك ذلك 

وسيلة إكراه معتدلة ال تتعارض مع تتمتّع به اإلدارة من هيبة وامتيازات ألّن عملية تصفيتها 

  (514)تخضع للسلطة التقديرية للقضاء.
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 الفرع األول: إقرار الغرامة التهديدية.
وبة مالية تبعية عن كل يوم تأخير يصدرها القاضي تعّرف الغرامة التهديدية بأنّها عق     

بقصد ضمان حسن تنفيذ حكمه أو حتى بقصد ضمان تنفيذ أي إجراء من إجراءات التحقيق، 

و في مجال الصفقات العمومية تعّرف بأنّها ذلك المبلغ المالي الذي يفرضه القاضي اإلداري 

 حكام المتعلقة بقواعد االشهار والمنافسة.على اإلدارة جزاًء لتأخرها أو تماطلها عن تنفيذ األ

فالغرامة التهديدية وسيلة غير مباشرة لتنفيذ األحكام و القرارات، يوقّعها القاضي      

اإلداري ليذّكر اإلدارة بالتزاماتها األساسية المتمثلة في احترام مضمون قوة الشيء المقضي 

 به.

أنّها تتميّز بخاصية التبعية فال يتصّور  من خالل تعريف الغرامة التهديدية تستنتج     

وجودها إالّ بوجود حكم أو قرار قضائي باإللزام، و خاصية التهديد ألنّها تظل في تزايد 

 (515) مستمر تبعا للتأخير الذي تمتنع خالله اإلدارة عن التنفيذ.

ذ ال يشترط في تحديد الغرامة التهديدية وجود ضرر فبمجرد امتناع اإلدارة عن تنفي

 التزاماتها، وللقاضي السلطة التقديرية في تحديدها و تقدير قيمتها و بدء سريانها و مدتها.

 

 

 

 الفرع الثاني: تطبيق الغرامة التهديدية.
يرجع الدافع من وراء النص على الغرامة التهديدية هو رفض اإلدارات و السيّما المؤهلة 

ت الطابع التنفيذي و الغرامة التهديدية هي إلبرام الصفقات العمومية تنفيذ أحكام القضاء ذا

 كما يلي: 226و  221طبقا لنصوص المواد 

على أنّه "يجوز للجهة القضائية المطلوب منها اتّخاذ أمر التنفيذ وفقا  221نصت المادة 

 (516)أعاله أن تأمر بغرامة تهديدية مع تحديد تاريخ سريان مفعولها". 222و  222للمادتين 

على أنّه: "في حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم أو قرار قضائي و لم تحدّد  226 كما تنص المادة

تدابير التنفيذ، تقوم الجهة القضائية المطلوب منها ذلك بتحديدها و يجوز لها تحديد أجل للتنفيذ 

 (517)و األمر بغرامة تهديدية".

ات العمومية و في إطار تدعيم سلطات القاضي اإلداري االستعجالي في مادة إبرام الصفق

مانحة سلطة األمر بالغرامة التهديدية في مواجهة المخالف  2فقرة  231منحت المادة 

 اللتزامات االشهار والمنافسة.

على أنّه: "ال يجوز تقديم طلب إلى المحكمة اإلدارية من أجل األمر باتّخاذ  222نصت المادة 

التهديدية لتنفيذه عند االقتضاء، إالّ  التدابير الضرورية لتنفيذ حكمها النهائي و طلب الغرامة

بعد رفض التنفيذ من طرف المحكوم عليه و انقضاء أجل ثالثة أشهر يبدأ من تاريخ التبليغ 

 الرسمي للحكم.
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غير أنّه فيما يخص األوامر االستعجالية، يجوز تقديم الطلب بشأنها بدون أجل، في الحالة 

ل التنفيذ أجال للمحكوم عليه، التّخاذ تدابير تنفيذ التي تحدّد المحكمة اإلدارية في حكمها مح

 (518)معينة، ال يجوز تقديم طلب إالّ بعد انقضاء هذا األجل".

بعد انقضاء المهلة التي حدّدها القاضي للقيام بإجراءات تنفيذ الحكم، يقوم المدّعي برفع 

 224أّكدته المادة  دعوى تصفية الغرامة التهديدية أمام القاضي نفسه الذي حكم بها و هو ما

 التي جاء فيها "...تقوم الجهة القضائية اإلدارية بتصفية الغرامة التهديدية التي أمرت بها."

(519) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني: تدخل القضاء الجنائي.
 

أولى المشرع مسألة حماية الصفقات العمومية أهمية كبيرة، من خالل تقريره للرقابة        

المتمثلة أساسا في رقابة القضاء اإلداري سواء فيما تعلق بدعوى اإللغاء أو في المختلفة و 

إطار دعوى االستعجال، و عّزز ذلك من خالل الحماية الجنائية للصفقات العمومية بتجريم 

منح االمتيازات غير المبّررة، ألّن اآلليات اإلدارية ال تنصب إالّ على فحص مشروعية 

 أّما مبرم الصفقة ال يخضع للعقاب.الصفقة في حدّ ذاتها، 

فالقاضي اإلداري يبطل التصّرف و يحكم على اإلدارة بأن تعّوض المتنافس المتضّرر        

جراء خرق النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية، و ال يدخل في مجال اختصاصه متابعة 

الجنائي الذي يكّمل المسؤول عن إبرام الصفقات غير القانونية، و هذا من اختصاص القاضي 

 دور القاضي اإلداري من خالل حماية قواعد المنافسة في الصفقات العمومية.
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تعتبر كل من جريمة منح االمتيازات غير المبّررة وجريمة استغالل نفوذ األعوان 

العموميين للحصول على امتيازات غير مبّررة من ضمن جرائم الفساد و التي خّصها 

 أنّهما كغيرهما من جرائم القانون العام تخضعان مبدئيا لنفس المشرع بقانون خاص إالّ 

 اإلجراءات و المراحل التي تحكم الدعوى العمومية المحدّدة في قانون اإلجراءات الجزائية.

فالدعوى العمومية باعتبارها الوسيلة القانونية الستيفاء حق الدولة في العقاب تبدأ 

عن الجريمة وكشف مرتكبيها، وهي إجراءات سابقة اجراءاتها بمرحلة البحث و التحّري 

 لإلجراءات القضائية التي تُتّخذ من جهات قضائية كقضاة النيابة أو قضاة التحقيق.

إّن عناصر تحقّق المسؤولية الجنائية تتمثّل في الخطأ الذي يأخذ في الجرائم العمدية 

مصلحة، والعالقة التي تجمع صورة القصد الجنائي الذي يحدّث ضررا  يتمثّل في اإلخالل ب

بين كّل من الخطأ والضرر تسّمى عالقة سببّية أي أّن الفعل يكون منتجا ألثّره يستحق جزاًء، 

الجزاء الجنائي هو األثر أو النتيجة المنطقية لقيام المسؤولية الجنائية التي هي تحّمل  و إّن 

ر لها قانونا، فالعقوبة ترتبط تبّعة الجريمة و االلتزام بالخضوع للجزاء الجنائي المقرّ 

بالمسؤولية الجنائية فال تّوقع إالّ عن فعل يكون جريمة في مواجهة شخص تقدّرت مسؤوليته 

  عن تلك الجريمة.

إّن من أهم خصائص العقوبة هي الشرعية طبقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، 

سلطة القاضي و سلطات فالمشرع صاحب االختصاص في تحدّيد نوعها و مقدارها، أّما 

  التنفيذ ينحصر في النطق بها و تنفيذها.

المبحث األول: تعزيز مكانة الضبطية القضائية ضمن استراتيجية الكشف عن 

 جرائم الفساد.

إّن الدعوى العمومية باعتبارها الوسيلة القانونية الستيفاء حق الدولة في العقاب تبدأ 

ن الجرائم /التحقيق االبتدائي، لكشف مرتكبيها وهي إجراءاتها بمرحلة البحث و التحّري ع

إجراءات سابقة لإلجراءات القضائية التي تُتّخذ من طرف قضاة النيابة و قضاة التحقيق، 

 (520)فاإلجراءات المتّخذة خالل هذه المرحلة تتّوالها أجهزة الضبطية القضائية.

غموض و مهمة الشرطة تعتبر هذه المرحلة تمهيدية و الجريمة ال يزال يكتنفها ال

القضائية كشف الغموض و اإلحاطة بمختلف مالبسات القضية و البحث عن األدلة التي تفيد 

حصول الواقعة أو نفيها، لذا كان على المشرع تفعيل دور الشرطة القضائية فجرائم الفساد 

أساليب تتطلب تفعيل عمل األجهزة و المصالح المكلفة بالبحث و التحّري عنها، خاصة وأّن 

 التحّري التقليدية ال تكف بالتصدي لجرائم الفساد.

بإضافة )اعتراض  تّم تبني نظام إجرائي فعال و تّم تعديل قانون اإلجراءات الجزائية

المراسالت، تسجيل األصوات، إلتقاط الصور و التسرب( و نّص قانون الوقاية من الفساد 
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ر فعالية في محاربة جرائم الفساد والتي ومكافحته على أحكام جديدة و ذلك قصد تحقيق أكب

تعد جرائم الصفقات العمومية من بينها، و تتمثل أساليب التحّري الخاصة في التسليم 

 المراقب، االختراق والترصد االلكتروني.

وفي إطار تدعيم اآلليات القانونية المتخّصصة لمكافحة الفساد صادق المجلس الشعبي 

المتّمم  12-61ع القانون الذي يتضّمن الموافقة على األمر رقم الوطني باألغلبية على مشرو

المتعلّق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الذي استحدث ديوان مركزي لقمع  16-11لألمر 

الفساد مهّمته البحث والتحّري عن جرائم الفساد بواسطة ضباط شرطة قضائية تابعة له 

، (521)زائية و قانون الوقاية من الفساد و مكافحتهيمارسون مهامهم وفقا لقانون اإلجراءات الج

 جاء هذا الديوان لتكريس مزيد من الفعالية في قمع الفساد.

 

 

 

 المطلب األول: تشكيل الضبطية القضائية.

يقوم بمهمة الشرطة القضائية القضاة و الضباط و األعوان و الموظفون، وتوضع       

قضائي تحت اشراف النائب العام، و يتولى  الشرطة القضائية بدائرة اختصاص كل مجلس

 وكيل الجمهورية إدارتها على مستوى كل محكمة و ذلك تحت رقابة غرفة االتّهام.

يناط بالشرطة القضائية مهمة البحث و التحّري عن الجرائم المقّررة في قانون العقوبات       

 تحقيق قضائي. و جمع األدلة عنها و البحث عن مرتكبيها ما دام لم يبدأ فيها

يحدّد النائب العام التوجيهات العامة الالزمة للشرطة القضائية لتنفيذ السياسة الجزائية       

 (522) بدائرة اختصاص المجلس القضائي.

إّن أعضاء الضبطية القضائية موّظفون منحهم القانون هذه الصفة مكلّفون بالكشف 

مين فيها ليتّم تحرير محاضر بشأنها عن الجريمة، جمع االستدالالت عنها و عن المساه

 63و المادة ( 523)وتقديمها للنيابة العامة ممثّلة في وكيل الجمهورية ليتّخذ ما يراه ضروريا،

من قانون اإلجراءات الجزائية حدّدت أصناف الضبطية بأنّهم: ضباط الشرطة القضائية، 

                                                 
يتضّمن  6211جوان  12المؤرخ في  622-11يُعدّل و يُتّمم األمر  2111ديسمبر  21مؤّرخ في  11-69القانون رقم  -521

 . 2111 ديسمبر 23، مؤرخ في 23قانون اإلجراءات الجزائية، جريدة رسمية عدد 
األمر يُعدّل و يُتّمم   2162 مارس 22 لـ الموافق 6342جمادي الثانية  22مؤّرخ في  62-92من القانون رقم  91م  -522

و المتضّمن قانون اإلجراءات الجزائية، جريدة رسمية  6211جوان  12الموافق لـ  6421صفر  62المؤرخ في  11-622

 .1، ص 21عدد 
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نونا بعض مهام الضبط أعوان الضبطية القضائية و الموظفين و األعوان المنوط بهم قا

 (524) القضائي."

 الفرع األول: ضبّاط الشرطة القضائية.

الجزائية الجزائري على أنّه يتمتع بصفة ضابط  من قانون اإلجراءات 62نصت عليهم المادة 

الشرطة القضائية: رؤساء المجالس الشعبية البلدية، ضباط الدرك الوطني، الموظفون 

اقبين، و محافظي و ضباط الشرطة لألمن الوطني،  ذوو التابعون لألسالك الخاصة للمر

( 4الرتب في الدرك، ورجال الدرك، ورجال الدرك اللّذين أمضوا في سلك الدرك ثالث )

سنوات على األقل و اللّذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير 

عون لألسالك الخاصة للمفتشين و الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة، الموظفون التاب

( سنوات على األقل بهذه 4حفاظ و أعوان الشرطة لألمن الوطني الذين أمضوا ثالث )

الصفة و الذين تّم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الداخلية و 

لح الجماعات المحلية، بعد موافقة لجنة خاصة و ضباط و ضباط الصف التابعين للمصا

العسكرية لألمن الذين تّم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع و 

  (525)وزير العدل.

تجدر اإلشارة إلى أنّه تنحصر مهمة الشرطة القضائية لضباط و ضباط الصف التابعين 

للمصالح العسكرية لألمن في الجرائم الماسة بأمن الدولة المنصوص و المعاقب عليها في 

 (526) ون العقوبات.قان

 

 : أعوان الضبطية القضائية.الفرع الثاني

من ق.إ.ج.ج، بأنّه يُعّد من أعوان الضبط القضائي موظفو مصالح  62حدّدتهم المادة 

الشرطة و ذوو الرتب في الدرك الوطني و رجال الدرك ومستخدمو مصالح األمن العسكري 

  (527)الذين ليست لهم صفة ضباط شرطة قضائية.

اختصاصهم أقّل من اختصاص ضبّاط الشرطة القضائية، إذ تقتصر مهامهم  يُعّد

من قانون اإلجراءات الجزائية بمعاونة ضبّاط الشرطة القضائية في مباشرة  21حسب المادة 

                                                 
المؤرخ  12-66يتضّمن قانون اإلجراءات الجزائية، المتّمم باألمر  6211يونيو  2مؤرخ في  911-99من األمر  94م  -524

 (.12/2166-62ج.ر ) ،24/12/2166في 
-11، يعدّل و يتّمم األمر رقم 2162يوليو سنة  24الموافق  6341 شوال عام 2مؤرخ في  61-91من األمر رقم  91م  -525

و المتضّمن قانون اإلجراءات الجزائية، ج ر العدد  6211يونيو سنة  2الموافق لـ  6421صفر عام  62المؤرخ في  622

 .22، ص 31
 .12-62من القانون مكّرر  91م  -526
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وظائفهم مثبتين الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات و ممتثلين ألوامر رؤسائهم و 

 مون إليها.خاضعين لنظام الهيئة التي ينت

هذه الفئة ليس لها الحق في حجز أي شخص و ال االستعانة برجال القوة العمومية 

لتنفيذ مهامهم و ال يخّضعون لرقابة غرفة االتّهام، و يخّضعون إلى الهيئة التي ينتمون إليها 

 (528) إلى جانب النائب العام.

 ط القضائي.الفرع الثالث: الموظفون و األعوان المكلّفون ببعض مهام الضب

لقد وّسع المشرع الجزائري في إضفاء صفة الضبطية القضائية لتشمل فئات أخرى، 

وهي فئة الموظفين و األعوان المختصين في الغابات و حماية األراضي واستصالحها و 

 والة الواليات، وفئة أخرى من الموظفين أحال تحدّيدها إلى قوانين خاصة.

لضبط القضائي فقط كمعاينة الجرائم وتحرير محاضر تتمتّع هذه الفئات ببعض مهام ا

 عنها، فهي ال تملك اختصاص الحجز تحت النظر أو التفتيش.

 فإّن أصناف ضباط الشرطة القضائية تتمثّل في: فيما يخص القانون الفرنسي:

 من ق.إ.ج.ف. 61ضباط الشرطة القضائية في نص المادة  -6

 من ق.إ.ج.ف. 21مادة أعوان الضبط القضائي، نصت عليهم ال -2

 (529) من ق.إ.ج.ف. 22الموظفون و األعوان المكلّفون ببعض المهام، نصت عليهم المادة  -4

من ق.إ.ج.ف على مهام الشرطة القضائية، حيث تتمثّل خاصة في البحث  63نصت المادة 

 (530) عن الجرائم بجمع األدّلة و البحث عن مرتكبيها.

 بطية القضائية.المطلب الثاني: تعزيز مكانة الض

إّن جريمتي منح االمتيازات غير المبّررة و جريمة استغالل نفوذ األعوان العموميين 

المتعلّق  16-11 للحصول على امتيازات غير مبّررة من جرائم الفساد الواردة بالقانون

بالوقاية من الفساد ومكافحته والتي لها نوع من الخصوصية في المتابعة، حيث وّسع المشرع 

ن اختصاص الشرطة القضائية إذا كان التحقيق التمهيدي الذّي يجريه يخّص جريمة من م

جرائم الفساد، وذلك في سبيل تسهيل إجراءات البحث والتحّري عن الجريمة وكشف 

 مرتكبيها بجمع االستدالالت.

 الفرع األول: توسيع اختصاص الضبطية القضائية.
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ة من الفساد ومكافحته على: "تخضع من قانون الوقاي 6مكّرر  23نصت المادة 

الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الختصاص الجهات القضائية ذات االختصاص 

 المّوسع وفقا ألحكام قانون اإلجراءات الجزائية. 

يمارس ضباط الشرطة القضائية التابعون للديوان مهامهم وفقا لقانون اإلجراءات 

 الجزائية وأحكام هذا القانون.

و يمتّد اختصاصهم المحلي في جرائم الفساد و الجرائم المرتبطة بها إلى كامل اإلقليم       

   (531) الوطني."

في فقرتها األولى وّسعت اختصاص الجهات القضائية في جرائم  6مكّرر  23إّن المادة 

 الفساد، وذلك وفقا لقانون اإلجراءات الجزائية والجرائم موضوع الدراسة من بينها.

لرجوع إلى قانون اإلجراءات الجزائية نجدها حدّدت االختصاص المحلي المّوسع لضباط با

 :2فقرة  61الشرطة القضائية في المادة 

" غير أنّه فيما يتعلق ببحث و معاينة جرائم المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود        

و جرائم تبييض األموال و  الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات

اإلرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، يمتد اختصاص ضباط الشرطة 

 القضائية إلى كامل اإلقليم الوطني.

ويعمل هؤالء تحت إشراف النائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقليميا ويعلم        

 ع الحاالت."وكيل الجمهورية المختص إقليميا بذلك في جمي

من ق.إ.ج.ف اختصاصهم اإلقليمي في  62/6حدّدت المادة  فيما يخص القانون الفرنسي:

يُّوسع اختصاصهم في الجرائم المنظمة ( 532) الحدود التي يباشرون فيها وظائفهم المعتادة،

من قانون اإلجراءات الجزائية،  62/2وإذا ُكلّفوا بإنابة لقاضي التحقيق طبقا لنص المادة 

 (533) يس بصدّد هذه الجرائم.ول

 الفرع الثاني: تزويد الضبطية القضائية بوسائل تحّري خاصة.

إّن جريمتي االمتيازات غير المبّررة من جرائم الفساد التي هي من الجرائم المالية  

المنظمة التي تتميّز بخصائص تجعل معاينتها و مكافحتها صعبة ولعّل من أّهم هذه 

 لخفي، المتنقل و المتغيّر، وكذلك البعد الدولي.الخصائص هو الطابع ا
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فأساليب التحّري التقليدية و التحقيقات لم تعد كافية للتصدّي لهذا النوع من الجرائم 

لتميّز مرتكبيها باالحترافية و استغاللهم لوسائل االتّصال التي سهلت تنقلهم حتى امتد إلى 

إجرائي نافذ وفعال لمحاربة جرائم الفساد  خارج الوطن، ومن أجل مكافحتها ال بدّ من نظام

على المستويين الوطني والدولي، ولذلك تضّمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته أحكاما 

مستحدثّة قصد تحقيق فعالية لمحاربة هذه الجرائم وهي مستّمدة من االتفاقية الدولية لمكافحة 

 الدعوى الجزائية.  الفساد و تشّمل إجراءات المتابعة عبر مختلف مراحل

إّن أساليب التحّري الخاصة هي تلك العمليات أو اإلجراءات التي تستخدمها الضبطية 

القضائية تحت إشراف و رقابة السلطة القضائية للبحث و التحّري عن الجرائم الخطيرة 

 بجمع األدّلة والكشف عنها، وذلك دون رضا و علم األشخاص المعنيين بها.

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على أساليب التحّري  21دة و لقد نّصت الما

، ولكن (534) الخاصة و المتمثلة أساسا في التسليم المراقب، التّرصد االلكتروني واالختراق

من خالل الدراسة نجد أّن المشرع اكتفى فقط بتعريف التسليم المراقب في المادة الثانية )ك( 

 دون باقي األساليب.

لضمان الفعالية  22-11 نون اإلجراءات الجزائية تضّمن تعديالت بموجب األمرأّما قا

لنشاط النيابة و قضاة التحقيق في معالجة القضايا التي تُعّد جرائم الفساد صورة لها، وذلك 

بإدراج قواعد جديدة تُوّسع من دائرة اختصاص القضاة و الضباط، وكذلك تضّمن فصلين من 

ق بمباشرة الدعوى العمومية في الباب الثاني المتعلّق بالتحقيقات، و هما الكتاب األّول المتعل

الفصل الرابع المتعلّق باعتراض المراسالت و تسجيل األصوات و التقاط الصور، و الفصل 

  الخامس المتعلّق بالتسّرب.

 البند األول: التسليم المراقب.

تحقيق إيجابية متكاملة متمثلة في التسليم المراقب هو مصطلح دولي حديث نسبيا يضمن     

التعّرف على الوجهة النهائية للشحنات التي تحتوي المواد غير المشروعة المختصة في تلك 

الدولة، إضافة إلى ضبط األشخاص القائمين بها و المتصلين بها و بالتالي التعّرف و كشف و 

 (535) ضبط كافة العناصر الرئيسية القائمة بهذا النشاط.

لتسليم المراقب " اإلجراء الذي يسمح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة يقصد با

بالخروج من اإلقليم الوطني أو المرور عبره أو دخوله بعلم من السلطات المختّصة وتحت 

 (536) مراقبتها، بغية التحّري عن جرم ما و كشف هوية األشخاص الضالعين في ارتكابه."
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ناء عن القاعدة التي تُقّرر أّن كل ما يقع على إقليم و هذا يعني أّن التسليم المراقب استث

دولة من جرائم تخضع ألحكام قانون العقوبات تطبيقا لمبدأ إقليمية النص الجنائي، األمر الذي 

يقتضي من السلطات العامة أن تبادر إلى ضبط مختلف الجرائم التي تقع كلّها أو بعضها على 

تعلقة بهذه الجريمة سواء كانت محال لها أو من األدوات إقليم الدولة وضبط  كافة األشياء الم

 التي استخدمت في ارتكابها أو كانت من المتحّصالت التي نتجت عنها. 

غير أّن هذا األسلوب الجديد للتحّري يسمح بتأجيل عملية ضبط األشياء المتعلّقة 

يرها إلى دولة إقليم بالجريمة إلى وقت الحق فيتّم السماح بمرورها داخل إقليم الدولة أو غ

دولة أخرى بعلم السلطات المختصة و تحت رقابتها السّرية المستمرة، و ذلك بقصد التوّصل 

 إلى المقصد النهائي والمتمثّل في كشف مرتكبي الجريمة سواء كانوا أصليين أو شركاء.

هذا األسلوب نوع من التنازل االختياري من جانب هذه الدولة لصالح دولة أخرى 

 يبا لمصلحة تراها الدولة المتنازلة من منطلق التعاون و اإلسهام الجماعي.تغل

تظهر أهمية استخدام هذا األسلوب في مراقبة حركة العائدات اإلجرامية بوجه عام 

واألموال المتحّصلة من جرائم الفساد حال نقلها أو تحويلها من دولة ما، بقصد اقتفاء أثر هذه 

وّرطين في العمليات غير المشروعة المتعلقة بها و جمع المزيد األموال والتعرف على المت

 من األدّلة الالزمة إلدانتهم.

يمكن تنفيذ هذا األسلوب أيضا لدى نقل األموال في صورة غير مادية مثل التحويالت 

  االلكترونية و ذلك بالتنسيق بين المؤسسات المالية في الدول.

اهر التعاون الدولي لمكافحة جرائم الفساد من يُعّد أسلوب التسليم المراقب أحد مظ

 خالل تعقب و مراقبة حركة العائدات اإلجرامية حال نقلها أو تحويلها من دولة إلى أخرى.

مكّرر ق.إ.ج.ج  61أّما استخدامه على المستوى الوطني ما هو إالّ تكريس للمادة  

القضائية بمراقبة وجهة التي منحت لضباط الشرطة القضائية تحت سلطتهم أعوان الشرطة 

األموال واألشخاص و األشياء عبر كامل التراب الوطني بهدف البحث و التحّري المباشر 

على األشخاص الذين يوجد ّضدهم مبّرر مقبول أو أكثر يحمل على االشتباه فيهم بارتكاب 

 لجرائم.جريمة فساد أو مراقبة وجهة أو نقل أشياء أو أموال أو متحّصالت من ارتكاب هذه ا

(537) 

 

 

 البند الثاني: اعتراض المراسالت و تسجيل األصوات و التقاط الصور.
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من ق.إ.ج.ج على أنّه إذا اقتضت ضرورات التحقيق  2مكّرر  12نص المشرع في المادة 

االبتدائي في جرائم الفساد يجوز لوكيل الجمهورية أن يأذن باعتراض المراسالت التي تتّم 

 (538) ال السلكية و الالّسلكية.عن طريق وسائل االتّص

 أوال: مفهومها.

إّن اعتراض المراسالت، تتمثّل في اعتراض أو نسخ أو تسجيل المراسالت التي تتّم 

عن طريق وسائل االتّصال السلكية و الالّسلكية، و يقصد به أساسا التصنّت الهاتفي حيث 

الواردة و الصادرة في شكل تّضم وسائل االتّصال السلكية و الالّسلكية جميع المراسالت 

 مكالمات هاتفية.

و يقصد بتسجيل األصوات النقل المباشر و اآللي للموجات الصوتية من مصادرها 

بنبراتها و مميزاتها الفردية و خواصها الذاتية بّما تحمله من عيوب في النطق إلى شريط 

كن إعادة سماع تسجيل بحفظ اإلشارات الكهربائية على هيئة مخطط مغناطيسي، بحيث يم

 (539) الصوت و التعّرف على مضمونه.

تسجيل األصوات يتّم عن طريق وضع رقابة على الهواتف و تسجيل األحاديث التي 

تتّم عن طريقهما، كما يتّم أيضا عن طريق وضع ميكروفونات حساسة تستطيع إلتقاط 

ارات ال سلكية أو األصوات و تسجيلها على أجهزة خاصة و قد يتّم أيضا عن طريق إلتقاط إش

 (540) إذاعية.

فالمكان الخاص إذا جرى بطريق الهاتف أو في مكان مغلق ال يمكن دخوله إالّ ألشخاص   

يرتبطون مع بعضهم بصلة خاصة و ال يُمكن للخارج عنه أن يشاهد ما جرى بداخله أو أن 

 يسمعه.

ة معينة من الناس ألي أّما المكان العام فهو تلك األمكنة المعّدة الستقبال الكافة أو فئ

  غرض من األغراض.

و التقاط الصّور هي تقنية التصوير الفوتوغرافي لّما يُراد إثباته باستخدام أجهزة 

 دقيقة.

 ثانيا: األحكام القانونية الضابطة لها.
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قيّد المشرع هذه اإلجراءات بضوابط لتوفير أكبر قدر من الضمانات ّضد التعسف 

إلقامة توازن دقيق بين الحق في الحياة الخاصة و حق المجتمع في  واإلفراط في استعمالها و

 العقاب، من خالل الشروط اآلتي تبيانها:

/ وجوب الحصول على إذن قضائي: يكون اإلذن صادر عن وكيل الجمهورية و إذا تّم فتح 6

 تحقيق فبإذن من قاضي التحقيق و تحت مراقبته المباشرة، بحيث يكون اإلذن مكتوبا لمدة

( أشهر قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحّري أو التحقيق ضمن نفس 3أقصاها أربعة )

 الشروط الشكلية والزمنية.

/ أن يتضّمن اإلذن كل العناصر التي تسمح للضابط بالتعّرف على االتّصاالت المطلوب 2

 (541)التقاطها واألماكن المقصودة.

ات أو الهيئات العمومية أو الخاصة / تسخير األعوان المؤهلة لدى المصالح أو الوحد4

العاملة في مجال المواصالت السلكية و الالسلكية، للتكفل بالجوانب التقنية لعملية المراقبة و 

  (542) التسجيل والتصوير.

 / تحرير محضر بالعمليات التي تمت، يتضّمن تاريخ و ساعة بداية و نهاية هذه العمليات.3

(543) 

ضية، يصف فيه ضابط الشرطة القضائية أو ينسخ المراسالت يودع المحضر في ملف الق /2

 (544) والصور والمحادثات المسجلة و المفيدة في إظهار الحقيقة.

 

 

 

 البند الثالث: التسّرب.

إذا اقتضت ضرورات التحّري أو التحقيق في جرائم الفساد يجوز لوكيل الجمهورية 

ذن تحت رقابته حسب الحالة بمباشرة أو لقاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية أن يأ

 (545)عملية التسرب.
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من ق.إ.ج.ج نجدها عّرفته:" يقصد بالتسّرب قيام  62مكّرر  12بالرجوع للمادة 

ضابط عون الشرطة القضائية، تحت مسؤولية ضابط عون الشرطة القضائية المكلّف بتنسيق 

حة بإيهامهم أنّه فاعل معهم أو العملية، بمراقبة األشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جن

 (546)شريك لهم أو خاف."

َب، أي انتقل خفية إلى مكان ما أو جماعة ما لجعلهم  ب مشتقة من تََسرَّ إّن كلمة تسرُّ

يعتقدون بأنّه ليس غريبا عنهم وتحسيسهم أنّه واحد منهم، وهذا ما يُمّكن من معرفة 

  انشغاالتهم وتوجهاتهم.

   الضابطة لعملية التسّرب. أوال: األحكام القانونية

الحصول على ترخيص من السلطة القضائية المختصة، يسلم من طرف ال بد من          

، بحيث (547)وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية، تحت رقابته

القضائية يكون مكتوبا ومسبّبا تحت طائلة البطالن، و تتمثّل بياناته في: هوية ضابط الشرطة 

( أشهر وهي قابلة 3الذي تتّم العملية تحت مسؤوليته، مدة العملية والتي ال تتجاوز أربعة )

 (548)للوقف قبل انقضاءها من طرف القاضي الذي رّخص بإجرائها.

مكّرر  12بعد صدور اإلذن بالتسرب يباشر العون المتسّرب عمله، و ذلك طبقا للمادة         

، و في سبيل (549) إيهامهم أنّه فاعل معهم أو شريك لهم أو خاف"ق.إ.ج.ج "........ب 62

معاينة المخالفات التي يصعب إظهارها بالطرق العادية، أجاز قانون اإلجراءات الجزائية 

لضباط و أعوان الشرطة القضائية استعمال هوية مستعارة وأن يرتكب عند الضرورة القيام 

فيذ عميلة التسّرب، بالمشاركة ايجابيا في ارتكاب ببعض الممارسات غير القانونية أثناء تن

 الجريمة دون أن يكونوا مسؤولين جزائيا بالقيام بما يلي:

اقتناء أو حيازة أو نقل أو تسليم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتوجات أو وثائق أو معلومات  -

 متحصل عليها من ارتكاب الجرائم أو مستعملة في ارتكابها.

وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني أو استعمال أو  -

 (550)المالي ووسائل النقل أو التخزين أو اإليواء أو الحفظ أو االتّصال.

 و لكن ال يجوز أن تشّكل هذه األفعال تحريضا على ارتكاب الجريمة.
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 ثانيا: الحماية القانونية لضابط الشرطة القضائية.

ق.إ.ج.ج التي قّررت عدم  63مكّرر  12اية أّوال من خالل المادة تتّضح هذه الحم

، إذ يمكن اعتبار التسّرب من (551)المسؤولية الجزائية لضابط و أعوان الشرطة القضائية

 أسباب اإلباحة ألّن القانون أذن بذلك.

كذلك فإّن مشاركة ضابط الشرطة القضائية في الجريمة الغرض منه ليس المساعدة 

اب الجريمة أو تسهيلها و الحصول على نتائجها و إنّما القصد هو إظهار الحقيقة و على ارتك

  بالتالي انتفاء القصد الجنائي.

ق.إ.ج.ج رصدت عقوبة للذي يكشف هوية ضباط أو أعوان الشرطة  61مكّرر  12أّما المادة 

 دج. 211.111إلى  21.111 القضائية بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من

 211.111إلى  211.111تشدّد العقوبة بالحبس من خمس إلى عشر سنوات و الغرامة من    

دج، إذا سبّب الكشف عن الهوية أعمال عنف، ضرب أو جرح لضباط أو أعوان الشرطة 

القضائية أو أحد أفراد عائلتهم، أّما إذا تسبّب الكشف في وفاة أحدهم تكون العقوبة الحبس من 

 (552)دج. 6.111.111دج إلى  211.111 عشرين سنة و الغرامة من عشر سنوات إلى

فيما يخص اعتراض المراسالت، تسجيل األصوات، التقاط  أّما القانون الفرنسي

 -211الصور والتسّرب، فإنّها إجراءات يتّم إعمالها في الجرائم المنظمة المحدّدة في المواد 

 (553) ق.إ.ج.ف. 23 -211، 24

ق.إ.ج.ج إعمال هذه  2مكّرر  12لجزائري الذي نّص في المادة وذلك عكس القانون ا

 (554)اإلجراءات على جرائم الفساد و التي تعتبر الجرائم موضوع الدراسة واحدة منها. 

 الجزائية لجريمتي االمتيازات غير المبّررة.  متابعةالمبحث الثاني: ال
الكشف اإلدارية أو بتدخل يترتب عن كشف جرائم الصفقات العمومية سواء بوسائل        

الشرطة القضائية عن طريق وسائل التحري الخاصة إحالة مرتكبي الجرائم على القضاء 

 الجزائي قصد محاكمتهم على األفعال المجرمة المنسوبة إليهم.

بالرغم من الطابع الخاص لجرائم الفساد عامة و جرائم الصفقات العمومية خاصة إالّ أنّها 

 قضائية بشأنها إلى القواعد العامة المقّررة في قانون اإلجراءات الجزائية. تخضع المتابعة ال

بالرجوع إلى أحكام قانون اإلجراءات الجزائية وّسع المشرع من اختصاص وكيل        

 الجمهورية، قاضي التحقيق و كذا توسيع االختصاص المحلي لمحاكم متخصصة.
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لجهات الفاصلة في جريمتي المطلب األول: توسيع االختصاص المحلي ل

 االمتيازات غير المبّررة.
على أنّه "تخضع الجرائم المنصوص  12-61من األمر رقم  6مكّرر  23تنص المادة        

عليها في هذا القانون الختصاص الجهات القضائية ذات االختصاص الموّسع وفقا ألحكام 

 قانون اإلجراءات الجزائية".

، 63-13بالقانون رقم  422و  31، 42الجزائية ال سيّما المواد بتعديل قانون اإلجراءات 

وّسع المشرع االختصاص المحلي لوكيل الجمهورية )الفرع األول(، قاضي التحقيق )الفرع 

 الثاني(.

 الفرع األول: توسيع اختصاص وكيل الجمهورية.
باسم من ق.إ.ج.ج على:" تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية  22نصت المادة 

المجتمع وتطالب بتطبيق القانون، وهي تمثّل أمام كل جهة قضائية و يحضر ممثلها 

المرافعات أمام الجهات القضائية المختصة بالحكم ويتعيّن أن ينطق باألحكام في حضوره 

كما تتّولى العمل على تنفيذ أحكام القضاء، ولها في سبيل مباشرة وظيفتها أن تلجأ إلى القوة 

 (555) ما تستّعين بضباط و أعوان الشرطة القضائية."العمومية ك

تنّص المادة األولى من ق.إ.ج.ف على أّن الدعوى العمومية  في القانون الفرنسي

 (556) تماّرس باسم المجتمع و لحماية مصالحه.

يتشّكل جهاز النيابة العامة من مجموعة من القضاة يُعيّنون كقضاة النيابة من بين قضاة       

ية، يُمثّل النيابة العامة لدى المجالس القضائية النائب العام و يساعده في ذلك نائب الجمهور

 عام مساعد أو أكثر من قضاة النيابة العامة.

من ق.إ.ج.ج:" يمثّل النائب العام النيابة العامة أمام المجلس  44حيث تنص المادة       

( 557) وى العمومية تحت إشرافه،"القضائي ومجموعة المحاكم، و يباشر قضاة النيابة الدع

منه "النيابة العامة لدى المجلس القضائي يمثّلها النائب العام يساعد النائب  43وتنص المادة 

 (558) العام، نائب عام مساعد أّول و عدّة نواب عامين مساعدين."

يمثّل وكيل الجمهورية النائب العام لدى المحكمة بنفسه أو بواسطة مساعديه، حيث    

على:" يمثّل وكيل الجمهورية النائب العام لدى المحكمة بنفسه أو بواسطة  42ص المادة تن

 (559)أحد مساعديه و هو يباشر الدعوى العمومية في دائرة المحكمة التي بها مقر عمله."

النيابة العامة دورها االدّعاء العام تختص بالمتابعة و االتّهام بشأن الجرائم التي 

خرقا ألحكام قانون العقوبات و القوانين المكّملة كقانون الوقاية من الفساد  ترتّكب في المجتمع

                                                 
 ق.إج.ج. 11م  -555

556 -Jacques Borricand, Anne Marie Simon, op. Cit, p 211. 
 ق.إج.ج. 12-62األمر المعدّلة بموجب  99م  -557
 ق.إج.ج. 94م  -558
 ق.إج.ج. 91م  -559



و مكافحته الذي يتضمن الجريمتين موضوع الدراسة، و يجب التمييز بين االختصاص 

 اإلقليمي و االختصاص النوعي.

 

 

 البند األول: االختصاص اإلقليمي.

صاص اإلقليمي لوكيل الجمهورية االخت 2فقرة  42وّسع المشرع بمقتضى المادة        

ليشمل إختصاص محاكم أخرى، فعندما يخطر وكيل الجمهورية لدى المحكمة الكائن بها 

مكان وقوع الجريمة و يبلغ بإجراءات التحقيق األولى يرسل فورا نسخة ثانية إلى النائب 

العام لدى  العام لدى المجلس القضائي التابعة له المحكمة المختصة، و إذا اعتبر النائب

المجلس القضائي الذي تقع باختصاصه المحكمة ذات االختصاص الموّسع بأّن الجريمة من 

جرائم الصفقات العمومية يطالب باإلجراءات و يجوز له المطالبة بها أثناء جميع مراحل 

 الدعوى.

 6فقرة  42األصل أن يتحدّد االختصاص اإلقليمي لوكيل الجمهورية طبقا لنص المادة 

ق.إ.ج.ج بمكان وقوع الجريمة، بمحل إقامة أحد األشخاص المشتبه في مساهمتهم من 

ارتكاب الجريمة أو بالمكان الذي تّم في دائرته القبض على أحد هؤالء األشخاص و لو 

 حصل القبض لسبب آخر.

وبّما أّن الجرائم محل الدراسة من جرائم الفساد، التي نص فيها قانون الوقاية من 

على:" تخضع الجرائم المنصوص عليها في  6فقرة  6 مكّرر 23افحته في المادة الفساد ومك

 (560) هذا القانون الختصاص الجهات القضائية ذات االختصاص المّوسع."

جرائم الفساد من اختصاص الجهات القضائية ذات االختصاص المّوسع وفقا لقانون 

المتخصصة" التي تجد أساسها اإلجراءات الجزائية و هو ما يعرف "باألقطاب الجزائية 

من قانون اإلجراءات الجزائية بموجب تعديل  422و  31، 42 القانوني في نصوص المواد

، و يجّسدها المرسوم 61/66/2113المؤرخ في  63-13بموجب القانون  2113سنة 

المتضّمن تمديد االختصاص المحلي  12/61/2111المؤرخ في  432-11التنفيذي رقم 

 (561) و وكالء الجمهورية و قضاة التحقيق. لبعض المحاكم

من ق.إ.ج.ج االختصاص اإلقليمي لوكيل  2فقرة  42فالمشرع وّسع بمقتضى المادة 

الجمهورية ليشمل اختصاص محاكم أخرى على أن يكون ذلك عن طريق التنظيم، كلّما تعلّق 

ذا جرائم الفساد طبقا و ك 42/2األمر بالتحّري أو التحقيق بشأن الجرائم المذكورة في المادة 

                                                 
 .12-61من األمر رقم  9مكّرر  14م  -560

، يتضّمن تمديد االختصاص المحلي لبعض المحاكم و 2111أكتوبر  2المؤرخ في  941-69لمرسوم التنفيذي رقم ا -561

 .2/61/2111مؤرخة في  14الجمهورية وقضاة التحقيق، ج ر عدد  وكالء



من  42/2من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته، و تنص المادة  6 مكّرر 23لنص المادة 

ق.إ.ج.ج على:" يجوز تمديد االختصاص المحلي لوكيل الجمهورية إلى دائرة اختصاص 

محاكم أخرى، عن طريق التنظيم، في جرائم المخدّرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود 

طنية و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات و جرائم تبييض األموال الو

 (562) واإلرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف."

 البند الثاني: االختصاص النوعي.

إّن النيابة العامة جهاز قضائي يختّص أصال بتحريك الدعوى العمومية ومباشرة 

تمع أمام القضاء الجنائي و مخاصمة المتّهم أمام القضاء الجنائي من اجراءاتها وتمثيل المج

 خالل تقديم أدلة اإلثبات و المطالبة بإدانة المتّهم و توقيع العقاب عليه.

 

 أوال: تحريك الدعوى العمومية.

و توقيع العقاب على المتّهم الذي  باسم الجماعة بالحق العام هو مطالبة النيابة العامة 

يمة موصوفة في قانون العقوبات وذلك متى قامت دالئل وقرائن قّوية ومتماسكة ارتكب جر

تشير إلى إدانة المتّهم، و من خصائص النيابة العامة خاصية التلقائية في تحريك الدعوى 

العمومية بصرف النظر عن موقف المجني عليه أو المتضّرر الذي يعّد وفي جريمتي 

ر المؤسسات المتعهدة المستبعدة عن المنافسة بصفة غير االمتيازات غير المبّررة المتضرّ 

قانونية نتيجة لمخالفة األحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية التّرشح و المساواة بين 

 المترشحين و شفافية االجراءات.

إّن تحريك الدعوى العمومية هو أّول إجراء من إجراءات الدعوى العمومية أمام 

من ق.إ.ج.ج: " الدعوى العمومية  6فقرة  6 ي، وهذا ما نصت عليه المادةالقضاء الجنائ

 (563)لتطبيق العقوبات يحّركها و يباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إليهم بها." 

إّن الحق في تحريك الدعوى العمومية ال يقتّصر على النيابة العامة فقط فالطرف 

كذلك عن طريق شكوى مصحوبة بادّعاء مدني أمام  المتّضرر من الجريمة له الحق في ذلك

فيجوز للمؤسسات المبعدة ( 564) من ق.إ.ج.ج، 22قاضي التحقيق حسب ما أشارت إليه المادة 

بصفة غير قانونية أن تتأّسس طرفا مدنيا للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذّي أصابها و 

 (565) باة.المتمثّل في إضاعة فرصة الحصول على الصفقة نتيجة للمحا

 

                                                 
 من ق.إج.ج. 92م  -562
 ق.إج.ج. 9م  -563
 ق.إج.ج. 21م  -564

 .624ص  المرجع السابق،، أحسن بوسقيعة -565



 ثانيا: انقضاء الدعوى العمومية.

إّن الدعوى العمومية أثناء ّسيرها قد تعتّرضها أسباب تؤدي النقضائها قبل صدور 

حكم نهائي فيها، وإّن أسباب انقضاء الدعوى العمومية لجريمتي االمتيازات غير المبّررة هي 

ج: " تنقضي الدعوى من ق.إ.ج. 1أسباب عامة والتي نّص عليها المشرع في المادة 

العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة بوفاة المتهم و بالتقادم و العفو الشامل وبإلغاء قانون 

 (566) العقوبات و بصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه."

 / وفاة المتّهم.9

اعتبارا لمبدأ شخصية العقوبة إذا حدثّت الوفاة قبل تحريك الدعوى العمومية تأمر 

يابة بحفظ الملف و إذا حدثت الوفاة بعد تحريك الدعوى العمومية و قبل صدور حكم فيها الن

فال يمكن الّسير فيها و تصدر الجهة أمرا بأالّ وجه للمتابعة إذا كانت على مستوى التحقيق 

القضائي أو بانقضاء الدعوى العمومية إذا كانت الوفاة خالل مرحلة المحاكمة، وإذا كانت بعد 

 الحكم فالحكم يسقط وتسقط معه العقوبة.صدور 

فقرة  1نص على انقضاء الدعوى العمومية بوفاة المتّهم في المادة  القانون الفرنسي

أولى من ق.إ.ج.ف، و على غرار المشرع الجزائري فمبدأ شخصية العقوبة يفرض عقاب 

 (567) فاعلها فقط.

 

 

 / التقادم.1

ضي المدّة في قانون العقوبات وقانون لقد حرصت أغلب التشريعات على أن تجعل م 

اإلجراءات الجزائية أثرا على الجريمة و على الدعوى الجنائية الناشئة عنها وكذلك عن 

 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته على ما يلي: 23المادة  تنص إذ( 568)العقوبة،

ة، ال تتقادم الدعوى " دون اإلخالل باألحكام المنصوص عليها في قانون اإلجراءات الجزائي

العمومية و ال العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في حالة ما إذا تّم 

 تحويل عائدات الجريمة إلى خارج الوطن.

وفي غير ذلك من الحاالت تطبّق األحكام المنصوص عليها في قانون اإلجراءات 

 (569)الجزائية."

                                                 
 .12-62ق.إج.ج المعدّلة باألمر  9م  -566

567 -Jacques Borricand, Anne Marie Simon, op.Cit, p 290. 
، جرائم الفساد االداري دراسة قانونية تحليلية مقارنة في ضوء االتفاقيات الدولية والتشريعات مطر عصام عبد الفتاح -568

 .462، ص 2166الجنائية و قوانين مكافحة الفساد في الدول العربية و األجنبية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 



من ق.إ.ج.ج تقادم الدعوى  2 فقد حدّدت المادةبما أّن موضوع الدراسة هي جنح 

( سنوات كاملة، و يتّم قطع التقادم إذا اتّخذت 4العمومية في مواد الجنح، بمرور ثالث )

    (570) إجراءات خالل فترة التقادم، أي فترة ثالث سنوات.

 

( 4)نص على انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم في مواد الجنح بـثالث  القانون الفرنسي

     (571) سنوات.

 / العفو الشامل.9

هو تجّريد بعض األفعال من الصفة اإلجرامية بأثر رجعي فيصبح الفعل كما لو كان مباحا 

 فال تتّخذ أي إجراءات جزائية بشأنه أو رفع الدعوى الجزائية بصدّده، ويترتب على ذلك:

 أن تتّوقف اإلجراءات التي بدأ الّسير فيها فعال، -

 رفع الدعوى عن الجريمة بعد العفو عنها،ال يجوز  -

 إذا صدر حكم باإلدانة يُمحى هذا الحكم و يعتبر كأن لم يكن. -

  يطبّق العفو على كّل العقوبات بأنواعها أصلية، تكميلية.

إّن العفو الشامل يؤدي إلى تعطيل قانون العقوبات و اإلجراءات الجنائية في بعض 

التشريعية، إذ يجب أن يكون التعطيل بقانون يخرج هذه  النصوص و لذا فهو من حق السلطة

  األفعال من دائرة التجريم إلى دائرة اإلباحة لفترة يحدّدها.

 يمّكننا أن نوجز خصائص العفو الشامل كاآلتي:

العفو الشامل يصدر بقانون عن السلطة التشريعية، يمحو الصفة الجرمية للفعل بإنهاء 

عي يتعلّق بجريمة أو عدّة جرائم محدّدة يستفيد منه األشخاص كل آثار الجريمة و هو موضو

الذين ارتكبوها، أو بفترة زمنية معينة، إّن العفو الشامل يقع في أي مرحلة من مراحل 

 (572)المحاكمة.

فقرة  1 نص على انقضاء الدعوى العمومية بالعفو في المادة أّما القانون الفرنسي

 (573) أولى من ق.إ.ج.ف.

 م حائز لقوة الشيء المقضي فيه.صدور حك /4

                                                                                                                                                         
 المعدّل و المتّمم. 16-11قانون  14م  -569

 ق.إج.ج. 1م  -570
571 -Jacques Borricand, Anne Marie Simon, op. Cit, p 296. 

الجزاء الجنائي، ديوان المطبوعات الجامعية، بن  2، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، ج عبد الله سليمان -572

 .223، 224، ص ص 6222عكنون الجزائر، 
573 -Jacques Borricand, Anne Marie Simon, op.Cit, p 290. 



هو الحكم البات الحائز لقوة الشيء المقضي فيه الذي استنفذت فيه جميع الطرق 

العادية أو غير العادية، أو فاتت المواعيد دون استعمال الحق في الطعن، يصبح الحكم البات 

 جزائية النهائية.بهذا المعنى عنوانا للحقيقة و تعمل النيابة العامة على تنفيذ األحكام ال

فيمنع إعادة المتابعة و المحاكمة لشخص استفاد من البراءة، وهذا من النظام العام 

، ولكن من جهة أخرى هذا ال يمنع من إجازة إعادة (574)تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها

من ق.إ.ج.ج، وكذلك  246النظر في القضية في حاالت خاصة نّص عليها المشرع في المادة 

 التي تنص: 2فقرة  1دة الما

" غير أنّه إذا طرأت إجراءات أدّت إلى اإلدانة و كشفت عن أّن الحكم الذي يقضي  

 (575)بانقضاء الدعوى العمومية مبني على التزوير أو االستعمال المزّور." 

 الفرع الثاني: توسيع اختصاص قاضي التحقيق.

ن لهذا الغرض، وطبقا لنص يماّرس مهام التحقيق القضائي في الجزائر قضاة يعينو

من ق.إ.ج.ج إّن التحقيق االبتدائي وجوبي في مواد الجنايات، أّما الجنح اختياري  11المادة 

ما لم يكن ثمة نصوص خاصة، علماً أّن الجريمتين موضوع الدراسة هما جنحتين مثلهما مثل 

 باقي جرائم الفساد تقريبا. 

ي عن الجرائم، و يتّصل بالدعوى العمومية إّن قاضي التحقيق يختّص بالبحث و التحرّ 

إّما بناًء على شكوى المتضّرر من الجريمة مصحوبة بادّعاء المدني إذ  بإحدى الطريقتين

يجوز للمؤسسات المبعدة بصفة غير قانونية أن تتأّسس طرفا مدنيا للمطالبة بالتعويض عن 

 رصة الحصول على الصفقة،الضرر الذّي أصابها من جراء الجنحة و المتمثّل في إضاعة ف

  أو بناًء على طلب إجراء تحقيق يقدّمه وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه. (576)

و بّما أّن الجريمتين عبارة عن جنحتين فيمكن لممثل النيابة العامة أن يستغني عن       

طلب من قاضي التحقيق فيها إذا ُوجد بالملف األدلة الكافية التي تُدين المتّهم كما يمّكنه أن ي

  (577)التحقيق القيام بالتحقيق فيها.

من  12المشرع لم يحدّد شكل طلب النيابة لفتح التحقيق، و اكتفى في نص المادة 

ق.إ.ج.ج على أّن الطلب يُّوجه ّضد شخص مسّمى أو غير مسّمى، و قد جرى العمل على أْن 

ادة القانونية التي تعاقب الفعل يشتمل الطلب على هوية المتّهم و التّهمة المنسوبة إليه والم

المرتكب، ويختمه بطلب إيداع المتّهم الحبس المؤقت أو تفويض األمر لقاضي التحقيق ليتّخذ 

 ( 578) ما يراه مناسبا.

                                                 
 .23المرجع السابق، ص  ،محمد حزيط -574
 من ق.إج.ج. 9م  -575

 .624، المرجع السابق، ص أحسن بوسقيعة -576 
 ق.إج.ج. 99م  -577
 .22، المرجع السابق، ص محمد حزيط -578



يمكن لوكيل الجمهورية تقديم طلبات إضافية لطلبه االفتتاحي في أيّة مرحلة من 

 (579)حقيقة.مراحل الدعوى التّخاذ إجراء يراه الزما إلظهار ال

إذا ُوجد بالمحكمة عدّة قضاة تحقيق، يقوم وكيل الجمهورية بتعيّين قاضي لكّل تحقيق، وإذا 

كانت القضية متشعبة جاز لوكيل الجمهورية أن يلحق لقاضي التحقيق قاضي أو عدّة قضاة 

 (580) تحقيق آخرين وذلك عند فتح التحقيق أو بناًء على طلب قاضي التحقيق المكلّف.

من ق.إ.ج.ف على أّن قاضي التحقيق يتّخذ كّل  26نصت المادة  لقانون الفرنسيأّما ا

اإلجراءات التي من شأنها كشف الحقيقة، حيث أّن التحقيق في الجنح اختياري إذا كانت 

فإنّه إن ُوجد عدّة قضاة تحقيق في  24، و طبقا لنص المادة (581) الجنحة معّقدة أو خطيرة

 (582) ة بتقسيم المهام بينهم.المحكمة يقوم رئيس المحكم

 البند األول: االختصاص اإلقليمي لقاضي التحقيق.

التي  6 فقرة 31األصل في االختصاص المحلي لقاضي التحقيق هو نص المادة 

حدّدته بمكان وقوع الجريمة، بمحل إقامة أحد األشخاص المشتبه في مساهمتهم ارتكاب 

لقبض على أحد هؤالء األشخاص و لو حصل القبض الجريمة أو بالمكان الذي تّم في دائرته ا

 لسبب آخر.

وبّما أّن الجريمتين محل الدراسة من جرائم الفساد التي نص فيها قانون الوقاية من 

على: "تخضع الجرائم المنصوص عليها في  6فقرة  6مكّرر  23الفساد ومكافحته في المادة 

 (583) اص المّوسع".هذا القانون الختصاص الجهات القضائية ذات االختص

من قانون ق.إ.ج.ج االختصاص اإلقليمي  2فقرة  31فالمشرع وّسع بمقتضى المادة        

لقاضي التحقيق ليشمل اختصاص محاكم أخرى على أن يكون ذلك عن طريق التنظيم، كلّما 

ئم و كذا جرا 2فقرة  31تعلّق األمر بالتحّري أو التحقيق بشأن الجرائم المذكورة في المادة 

 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. 6مكّرر  23 الفساد طبقا لنص المادة

يتحدّد االختصاص المحلي لقاضي التحقيق في هذه الجنحة  أّما القانون الفرنسي

ضمن اختصاصاته العادية و ليس االستثنائية، و ذلك بمكان وقوع الجريمة، بمحل إقامة 

رته القبض على المتّهم، و إذا اقتضت ضرورات التحقيق المتّهم أو المكان الذي تم في دائ

يمكن لقاضي التحقيق صحبة كاتبه االنتقال إلى كامل اإلقليم الوطني بعد إعالم وكيل 

 (584) الجمهورية في دائرة اختصاصه.
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 البند الثاني: االختصاص النوعي لقاضي التحقيق.

ناًء على طلب من وكيل الجمهورية، و يختّص قاضي التحقيق بإجراء البحث و التحّري ب      

  ال يجوز له الحكم في القضايا التي حقّق فيها و إالّ كان الحكم باطال.

تتعدّد اختصاصات قاضي التحقيق و تتنّوع بحسب طبيعة اإلجراءات و الغرض من       

مباشرتها حسب كل جريمة و طبيعتها و ما تتطلبه من إجراءات ومدى الحاجة إليها في 

اجهة المتّهم المحقَّق معه، فمن اإلجراءات ما يكون الغرض منه الحصول على دليل وهي مو

ما يُسّمى "بأعمال التحقيق"، وهناك إجراءات يباشرها المحقّق يكون لها طبيعة خاصة تُسّمى 

 "األوامر". 

 أوال: أعمال التحقيق.

ي التحقيق اتّخاذ إّن أعمال التحقيق هي إجراءات جمع األدلة، فالقانون خّول لقاض

جميع اإلجراءات التي يّراها ضرورية للكشف عن الحقيقة بالتحّري عن أدّلة االتّهام و أدّلة 

فقاضي التحقيق ال يلتزم في مباّشرته إلجراءات التحقيق المقّررة قانونا بترتيب ( 585)النفي،

ية معروضة عليه معيّن و ال يلتزم باتّخاذ جميع اإلجراءات أو بعضها، بل يختار في كّل قض

 (586) اإلجراء الذي يرى بأنّه يفيد التحقيق ومن شأنه إظهار الحقيقة.

 

 

 / االنتقال للمعاينة.9

أعمال قاضي التحقيق تكون بتتبعه آلثار الجريمة بإجراء المعاينات المادية و ضبط ما قد 

اء هذه يعثر عليه من آثار و سماع ما قد يجدّه من شهود في عين المكان، و يتطلب إجر

المعاينات لعدم القيام بها من قبل الضبطية نهائيا أو يكون قاضي التحقيق مضطرا إلجرائها 

 لتكملتها. 

من ق.إ.ج.ج فإّن قاضي التحقيق يقوم بإخطار وكيل الجمهورية الذي له  22طبقا لنص المادة 

 .الحق في مرافقته و يصطحب معه كاتب التحقيق لينتقل مباشرة إلى موقع الجريمة
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 عند وصوله إلى عين المكان يبادر بجمع األدلة، و يمّكنه أخذ صّور.

على قاضي التحقيق تحرير محضر لما أجراه من معاينات  22ولقد أوجبت المادة 

متضّمنا تاريخ الخروج، وقت الوصول إلى األماكن للمعاينة ثم جميع العمليات التي قام بها و 

ينة وقت انتهاء إجراءها ووقت العودة للمكتب، بحيث يكون النقاط التي تّم تسجيلها أثناء المعا

 (587) هذا المحضر مّوقع من طرف قاضي التحقيق.

فإّن قاضي التحقيق يقوم بالمعاينة المادية سواء للمكان أو للوثائق  في القانون الفرنسي

 (588) والمستندات، بحضور المتّهم أو ممثّله، كما يمّكنه أن يعهد بذلك للخبير.

 

 النتقال للتفتيش./ ا1

التفتيش كالمعاينة يتطلب االنتقال إلى األماكن للبحث عن دليل للجريمة، و قد خّولت 

لقاضي التحقيق التفتيش في جميع األماكن التي يمكن العثور فيها على  26إلى  22المواد من 

مة إلجراء أشياء مفيدة للتحقيق و كشف الحقيقة، و ال يحتاج قاضي التحقيق لطلب النيابة العا

التفتيش فيقوم بذلك من تلقاء نفسه و يخطر وكيل الجمهورية الذي قد يرافقه ويصحب معه 

 كاتب التحقيق و يحّرر أمر االنتقال للتفتيش.

و يمكنه االستعانة بالقوة العمومية و التقنيين المؤهلين إذا تطلب األمر ذلك بناًء على 

ية مباشرة لمواصلة التفتيش و يحّرر محضرا تسخيرة مكتوبة و يمكنه تسخير القوة العموم

بجميع العمليات التي قام بها، يسّمى محضر التفتيش ويقوم بجرد جميع األشياء التي تّم 

  حجزها لتوضع في أحراز مختومة.

فإذا حصل التفتيش في منزل المتّهم أو مسكن شخص يشتبه أنّه يحوز أشياء لها عالقة 

ن يقوم بهذه العملية بحضور المتّهم أو صاحب المسكن فإْن بالجريمة فعلى قاضي التحقيق أ

تعذّر حضوره أو من ينوبه أو كان هاربا تعيّن على قاضي التحقيق إحضار شاهدين ال صلة 

لهما بالمتّهم ثّم ينجز عملية التفتيش بحضورهما و شهادتهما، كما يجب أْن يتّم التفتيش في 

 (589)صباحا وقبل الساعة الثامنة مساًء. األوقات المحدّدة قانونا بعد الخامسة 

 / سماع الشهود.9

إّن الشهادة هي من أهم أدلة اإلثبات في المواد الجنائية لكشف الحقيقة، والشهادة هي 

المعلومات التي يُدلي بها الشاهد أمام قاضي التحقيق، و التي تتعلّق بالجريمة موضوع 
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ي الشهود باإلدالء بّما لديهم من معلومات التحقيق، ويقصد بسماع الشهادة السماح للغير أ

 (590)تتعلّق بالوقائع المنظورة أمام قاضي التحقيق.

قد يلجأ قاضي التحقيق إلجراء التحقيق إلى سماع شهود الواقعة و مناقشتهم 

ومواجهتهم بالمتّهم حول جزئياتها، بحيث أعطى القانون لقاضي التحقيق الحّرية في تحديد 

 (591)من ق.إ.ج.ج. 22ائدة في سماع شهادتهم وذلك حسب نص المادة األشخاص الذي يرى ف

من ق.إ.ج.ف، أّن قاضي التحقيق يلجأ إلى سماع  616نّص في المادة  القانون الفرنسي

 (592) الشهود بعد آداء اليمين.

 / الخبرة القضائية.4

ذات  كّل مسألة فنية قد يحتاج الكشف عنها إلجراء خبرة بشأنها فكل المسائل التقنية

 الطابع الفني قد تجعل القضاء يلجأ إلى االستعانة بالخبراء إلجالء حقيقتها.

الخبرة من وسائل جمع األدلة في التحقيق الجنائي، و هي إعطاء أو إدالء أهل فن أو 

علم معيّن برأيه في مسائل فنية تتعلّق بتلك الفنون أو العلوم، و الخبير هو كل شخص له إلمام 

و الخبير هو كل ( 593)سواء كان اسمه مقيّدا بجدول الخبراء أم لم يكن مقيّدا، بأي فن أو علم 

شخص ذي كفاءة عالية في اختصاص معيّن كالخبير المحاسب في جرائم تبديد األموال و 

 الجرائم االقتصادية.

فقرة أولى من ق.إ.ج.ج على أّن كل قرار يصدر بندب الخبراء  632نصت المادة 

ي التحقيق و اسم الخبير وأن يُحدَّد فيه األجل القانوني الذي تُنجز فيه يشتّمل على اسم قاض

المهّمة، والذي يجوز للخبير طلب مدة إذا اقتضت ذلك أسباب خاصة و يكون ذلك بقرار 

مسبّب يصدره القاضي،  و إذا لم يودّع الخبراء تقاريرهم في الميعاد المحدّد جاز للقاضي 

ساعة  32نتائج ما تّم التّوصل إليه من أبحاث و عليهم في ظرف استبدالهم في الحال ُمقدمين 

رد جميع األشياء و األوراق والوثائق المعهود بها إليهم إلنجاز المهمة، و قد تتّخذ ضدّهم 

 (594)التدابير التأديبية التي قد تّصل إلى الشطب من جدول الخبراء.

اقبته، ويقوم الخبير باطالع قاضي يتّم إجراء الخبرة تحت إشراف قاضي التحقيق و مر      

التحقيق بكّل ما تّم التوصل إليه من نتائج و يُعلمه بتطورات األعمال، و لقاضي التحقيق أن 

  (595) يُسلّم للخبراء وسائل اإلثبات التي قد يحتاجون االطالع عليها كالوثائق المحاسبية.
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ضي تقريرا مفّصال يشتمل يُحّرر الخبراء في المدّة الالّزمة المحدّدة من طرف القا

على كافة العمليات التي تم القيام بها و كذلك النتائج التي تّم التوصل إليها والتي تجيب أساسا 

على األسئلة المطروحة من طرف قاضي التحقيق، و مختتما بخالصة يبدي فيها الخبير رأيه 

ء و اختلفوا في الرأي فعلى حول النتيجة المتوّصل إليها و مّوقعا من طرفه، وإذا تعدّد الخبرا

 كل خبير منهم أن يبدي رأيه بصورة مستقلة مع التعليل الكافي مّوقعا هذا التقرير و مؤّرخ.

يودّع تقرير الخبرة لدى كاتب الجهة القضائية التي أمرت بالخبرة و يُثبت هذا اإليداع 

 (596) بمحضر.

و ما يليها من  621ة نص على الخبرة القضائية في الماد أّما القانون الفرنسي 

 ق.إ.ج.ف والتي ُعدّلت مرارا منذ دخولها حيّز التنفيذ.

و الخبرة غالبا ما يطلبها قاضي التحقيق بمبادرة منه، و أحيانا تكون بطلب من النائب 

العام والتي ال يمكن لقاضي التحقيق رفضها إالّ بموجب أمر معلّل صادر في أجل شهر، قابل 

 .2فقرة  621عليه المادة  لالستئناف وهذا ما نصت

إّن اختيار الخبير في األصل يكون من قائمة الخبراء المقيّدين في الجدول الخاص بالمجلس 

القضائي أو قائمة الخبراء المقيّدين في الجدول الخاص بمحكمة النقض، و هذا ما نصت عليه 

 المعدّلة، هؤالء الخبراء قاموا بتأدّية اليمين. 622المادة 

براء بمهّمتهم تحت رقابة قاضي التحقيق و ّضمن اآلجال المحدّدة وذلك يقوم الخ

  ، و مدة الخبرة يحدّدها قاضي التحقيق.2و  6الفقرة  616حسب نص المادة 

 

عند انتهاء الخبير من المهّمة المعهودة إليه و التي يُؤديها شخصيا يُحّرر تقرير الخبرة 

جراها، و يحدّد الخالصة التي تّوصل إليها، و هذا الذي يتضّمن وصفا دقيقا للعمليات التي أ

 (597). 611حسب نص المادة 

 / اإلنابة القضائية.1

قد يتعذّر على قاضي التحقيق القيام شخصيا ببعض اإلجراءات الخاصة بالتحقيق، 

ولذلك حدّد له المشّرع طريقة انتداب سلطات معينة للقيام باسمه بإجراءات معينة وردت في 

 من ق.إ.ج.ج. 632إلى  642المواد من 

 الشروط الواجب توافرها في اإلنابة القضائية: -أ
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ق.إ.ج.ج على أّن اإلنابة تكون مؤّرخة، ممضاة وتحّمل ختم  642/2نصت المادة 

 قاضي التحقيق الذي يصدرها و يذكر فيها نوع الجريمة موضوع المتابعة.

محكمته أو أي ضابط من  ينتدب قاضي التحقيق لإلنابة القضائية أي قاض من قضاة

ضباط الشرطة القضائية المختص بالعمل في تلك الدائرة أو أي قاض من قضاة التحقيق 

بالقيام بّما يراه الزما من إجراءات التحقيق في األماكن الخاضعة للجهة القضائية التي يتبعها 

 (598) كّل منهم.

 

 

 اختصاصات الجهة المنابة في تنفيذ اإلنابة القضائية: -ب

ال يجوز أن تتضّمن االنابة القضائية تفويضا عاما، فيجب أن تنحصر في إجراءات 

معينة لها عالقة بالجريمة، ويقوم القضاة أو ضباط الشرطة القضائية المنتدبون للتنفيذ بجميع 

السلطات المخّولة لقاضي التحقيق ّضمن حدود اإلنابة القضائية كما ال يجوز لضابط الشرطة 

 (599) ء استجواب أو مواجهة المتهم أو سماع أقوال المدّعي المدني.القضائية إجرا

إذا تعلقت اإلنابة بسماع شاهد فإنّه يتعيّن عليه حلف اليمين القانونية واإلدالء بشهادته، 

فإذا امتنع عن المثول أمام الجهة المنابة، فإنّه يتحتّم عليها أن تخطر قاضي التحقيق المنيب 

يق القوة العمومية و يسلط عليه عقوبة الغرامة المنصوص عليها الذي يحضره جبرا عن طر

 (600)دج.  2111إلى  211ق.إ.ج.ج والتي تقدر بـ  22في المادة 

يحدّد قاضي التحقيق المهلة التي يتعّين فيها على ضابط الشرطة القضائية موافاته 

لمحاضر خالل الثمانية بالمحاضر التي يُحّررها، و إن لم يُحدّد أجال لذلك فيتعين أن تُرسل ا

 (601) أيام التالية النتهاء اإلجراءات المتّخذة بموجب اإلنابة القضائية.

نصت أنّه إذا استحال على قاضي التحقيق القيام  26طبقا لنص المادة  في القانون الفرنسي

 بإجراءات التحقيق بنفسه يمكنه إعطاء مهّمة إنابة لضباط الشرطة القضائية، بعد القيام بكلّ 

 ق.إ.ج.ف. 622و  626إجراءات اإلعالم الضرورية المنصوص عليها في المواد 

، على أّن قاضي 13/16/6224 و 41/62/6222المعدّلة بالقانون  626تنص المادة 

التحقيق يمكنه التماس مهّمة إنابة من قضاة محكمته أو قضاة التحقيق أو ضباط الشرطة 

 خطار وكيل الجمهورية.القضائية، الذين عليهم في هذه الحالة إ

                                                 
 ق.إج.ج. 991م  -598
 ق.إج.ج. 991م  -599

 ق.إج.ج. 946م  -600
 ق.إج.ج. 949م  -601



يجب أن تتضّمن اإلنابة طبيعة الجريمة، موضوع المتابعة و تكون موقّعة ومؤّرخة 

 من طرف القاضي الذي حّررها.

يُحدّد قاضي التحقيق أجل تنفيذ اإلنابة القضائية ويتم موافاته بالمحاضر من طرف 

 ية موضوع اإلنابة. ( أيام من إتمام العمل2ضباط الشرطة القضائية في ظرف ثمانية )

، ويقوم القضاة 23/12/6224و  13/16/6224المعدّلة بقانون  622وحسب المادة 

أو ضباط الشرطة القضائية المنتدبون للتنفيذ بجميع السلطات المخّولة لقاضي التحقيق ضمن 

حدود اإلنابة القضائية كما ال يجوز لضابط الشرطة القضائية إجراء استجواب أو مواجهة 

  هم أو سماع أقوال المدّعي المدني.المتّ 

وفيما يتعلق باالختصاص اإلقليمي لإلنابة فإّن ضباط الشرطة القضائية يمارسونها في 

، ويمكن (602.)من ق.إ.ج.ف 62حدود اختصاصهم اإلقليمي المعتاد و ذلك حسب نص المادة 

هم وطني طبقا أيضا أن يكلّفهم قاضي التحقيق بمهّمة إنابة مستعجلة بحيث يُصبح اختصاص

 (603) .6فقرة  62لنص المادة 

 

 

 ثانيا: أوامر التحقيق.

يصدّر قاضي التحقيق مجموعة من األوامر و التي تختلف من حيث طبيعتها، فهناك 

 أوامر ذات طبيعة إدارية و أخرى ذات طبيعة قضائية.

ن فأّما األوامر اإلدارية فهي تتعلّق بدور القاضي في التحقيق و ما يتمتّع به م

صالحيات كاألمر باالنتقال و مثل هذه األوامر ليس لها طبيعة قضائية و ال يجوز استئنافها 

 أمام غرفة االتّهام.

أّما األوامر القضائية يصدّرها قاضي التحقيق عند فتح التحقيق، كاألمر بانعدام 

ن التحقيق االختصاص، و أثناء تحقيقه كاألمر باإلحضار و األمر باإليداع، و عند االنتهاء م

  (604)بالتصّرف في نتائجه كاألمر بأالّ وجه للمتابعة.

 / أوامر قاضي التحقيق في مواجهة المتّهم.9

                                                 
602 -Bernard Bouloc, Haritini Matsopoulou, op. Cit, p p 404, 405. 
603 -Jacques Borricand, Anne Marie Simon, op. Cit, p444 . 
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نّظم قانون اإلجراءات الجزائية أوامر قاضي التحقيق في مواجهة المتّهم والتي تتعلّق 

لقاضي  ق.إ.ج.ج حيث خّولت 612بتقيّيد حريته أو سلبها مؤقتا، وهذا ما نصت عليه المادة 

 (605) التحقيق حسب االقتضاء أمرا بإحضار المتّهم أو إيداعه السجن أو بإلقاء القبض عليه.

ق.إ.ج.ج بأنّه األمر الذي يصدّره قاضي التحقيق إلى  661تنص المادة األمر باإلحضار:  -أ

القوة العمومية القتياد المتّهم و مثوله أمامه فورا، و يتضّمن أمر اإلحضار صفة القاضي 

 الذي أصدره وهوية المتّهم و كذا التهّمة المنسوبة إليه، مّوقعا و مختوما من طرف القاضي.

يبلّغ األمر وينفّذ من طرف أحد ضباط أو أعوان الضبط القضائي أو أحد أعوان القوة 

و يتّم استجواب المتّهم في الحال من ( 606)العمومية بعرضه على المتّهم و تسليمه نسخة منه،

 (607) لتحقيق تنفيذا ألمر اإلحضار و ذلك بمساعدة محاميه و إالّ أُخلي سبيله.طرف قاضي ا

من ق.إ.ج.ف، و هو  621نّص على األمر باإلحضار في المادة  القانون الفرنسي

 (608) أمر للقوة العمومية.

هو األمر الذي يصدّر إلى القوة العمومية بالبحث عن المتّهم وسوقه إلى  األمر بالقبض: -ب

فعند وصول األمر إلى القوة العمومية يقوم المكلّف ( 609) ة العقابية المحدّدة في األمر،المؤسس

بتنفيذه بالبحث عن المتّهم في الموطن المبيّن في األمر القتياده للمؤسسة العقابية، و يجب 

ساعة، و إن تجاوزها يقوم رئيس المؤسسة  32على قاضي التحقيق استجوابه في ظرف 

ا بتقديمه إلى كيل الجمهورية الذي يقدّمه إلى قاضي التحقيق و إن لم يوجد فإلى العقابية تلقائي

إلى أحد قضاة المحكمة الستجوابه و إالّ أطلق سراحه، فإن تجاوز المدّة المحدّدة قانونا ُعدّ 

 (610) الحبس تعسفياً.

قاضي ق.إ.ج.ج على أنّه األمر الذي يُصدره  662نصت عليه المادة األمر باإليداع:  -ج

التحقيق إلى المشرف رئيس المؤسسة العقابية بإستيالم و حبس المتّهم ويُرّخص أيضا في هذا 

األمر البحث عن المتّهم و نقله للمؤسسة العقابية، يُشترط في هذا األمر أن يصدر بعد 

استجواب المتّهم، ما دمنا بصدّد جنحة، و أن يصدر أمر اإليداع تنفيذا لألمر بوضع المتّهم 

 (611) مكّرر. 624الحبس المؤقت المنصوص عليه في المادة  في

                                                 
 ق.إج.ج. 961م  -605
 ق.إج.ج. 996م  -606
 ق.إج.ج. 991م  -607

608 -Jacques Borricand, Anne Marie Simon, op. Cit, p 412. 
 ق.إج.ج. 991 م -609
 .642المرجع السابق، ص  ،محمد حزيط -610
 ق.إج.ج. 991، 992 م -611



يختلف الفقه الجنائي في تعريف الحبس المؤقت و ال سيّما من حيث  الحبس المؤقت: -د

نطاقه من خالل السلطة التي يُخّولها القانون للقاضي المحقّق، فيعّرف الحبس بأنّه " إيداع 

 (612)بعضها أو إلى أن تنتهي محاكمته".المتّهم السجن خالل فترة التحقيق كلّها أو 

 ق.إ.ج.ج فإّن الحبس المؤقت إجراء استثنائي بشروط محدّدة. 624طبقا لنص المادة 

 الشروط المقيّدة لقاضي التحقيق في اتّخاذ األمر: -

 (613)( أن يسبقه استجواب المتّهم حتى تتاح له الفرصة في إبداء دفاعه.6

هم شفاهة من قبل قاضي التحقيق مع اإلشارة إلى إمكانية ( أن يُبلّغ أمر الحبس إلى المتّ 2

  أيام. 4استئنافه في أجل 

( أن يُسبّب قاضي التحقيق هذا األمر، و الذي يجوز استئنافه من طرف المتّهم أو محاميه 4

  (614) أيام. 4أمام غرفة االتّهام في أجل 

منفصال عن مذكرة تجدر اإلشارة إلى أّن األمر بالوضع في الحبس المؤقت يصدّر 

اإليداع، التي تُمثّل مجرد مذكرة ترسل إلى المؤسسة العقابية الستالم المتّهم و حبسه وتصدر 

 (615) ق.إ.ج.ج تنفيذا لألمر بوضع المتّهم في الحبس المؤقت. 662طبقا لنص المادة 

 مدة الحبس المؤقت: -

من سنتين  الجريمتان موضوع الدراسة جنحتان لهما نفس العقوبة و هي الحبس

 622( عشرة سنوات، فإّن المدّة الخاصة بالجنحة نصت عليها المادة 61وحدّها األقصى هو )

( أشهر، وبما أنّنا 3ق.إ.ج.ج على أّن مدة الحبس المؤقت في مواد الجنح ال تتجاّوز أربعة )

ن نصت أنّه عندما يكو 2في فقرتها  622بصدد جنح حدّها األقصى عشر سنوات، فإّن المادة 

( سنوات حبسا و يتبيّن 4الحد األقصى للعقوبة المنصوص عليها في القانون يزيد عن ثالث )

أنّه من الضروري إبقاء المتّهم محبوسا يجوز لقاضي التحقيق بعد استطالع رأي وكيل 

الجمهورية المسبّب، أن يُصدر أمرا مسبّبا بتمديد الحبس المؤقت للمتّهم مّرة واحدة فقط 

  (616) شهر أخرى.( أ3ألربعة )

نص على األمر باإليداع، و هو األمر الصادر لرئيس المؤسسة  القانون الفرنسي

من قانون اإلجراءات الجزائية،  2فقرة  622العقابية الستالم المتّهم، و هذا حسب المادة 

 ويمتثّل أمام قاضي التحقيق بموجب استدعاء.

                                                 
 .312، المرجع السابق، ص عبد الله أوهايبية -612
 ق.إج.ج. 991م   -613
 .12-62 ق.إج.ج المعدلة باألمر مكّرر 919م  -614

 .631، المرجع السابق، ص محمد حزيط -615
 .12-62 ق.إج.ج المعدلة باألمر 911م  -616



إعماله إذا كانت عقوبة الجنحة تساوي أو  في مواد الجنح، الوضع في الحبس المؤقت يتّم     

( سنوات، وإذا كانت التزامات الرقابة القضائية غير كافية طبقا لنص المادة 4تفوق ثالث)

634-6. 

ق.إ.ج.ف على أّن المتّهم يبقى حراً إالّ ألسباب يستدعيها  642حيث تنص المادة 

  و استثنائيا للحبس المؤقت. التحقيق أو لضرورات األمن، فإنّه يخضع للرقابة القضائية،

 ( أشهر.3ال تتجاّوز أربعة ) 6-632مدّة الحبس المؤقت في مواد الجنح وطبقا لنص المادة   

(617) 

نظام إجرائي بديل للحبس المؤقت بموجبها يفرض قاضي  هيالرقابة القضائية:  - هـ

  (618) التحقيق على المتّهم التزاما أو أكثر ضمانا للتحقيق.

نّها إجراء بديل للحبس المؤقت ال يعني بأنّه األصل، فقاضي التحقيق يترك المتّهم و القول بأ

طليقا فإن رأى أّن في ذلك إضرار بمصلحة التحقيق فيأمر بوضعه تحت الرقابة القضائية و 

ال يتّم حبسه إالّ إذا كانت التزامات الرقابة القضائية غير كافية، وال يكون كذلك إالّ في 

  (619) ق إج. 624عدّدتها المادة  الحاالت التي

إّن الرقابة القضائية إجراء ال يّصل إلى سلب حرية المتّهم، فهي إجراء وسط بين 

الحبس المؤقت و اإلفراج تكيّف على أنّها من قبيل التدابير األمنية، هدّفها اإلبقاء على المتّهم 

 (620)تحت تصرف القضاء ومراقبته.

 / أوامر التصّرف في التحقيق.1

ق.إ.ج.ج بإرسال الملف  612بانتهاء قاضي التحقيق من تحقيقه يقوم بمقتضى المادة 

لوكيل الجمهورية بعد ترقيمه من طرف الكاتب و على وكيل الجمهورية تقديم طلباته إليه 

و يمّحص قاضي التحقيق األدّلة و ما إذا كان يوجد ّضد  (621)خالل عشرة أيام على األكثر،

للجريمة، وبناًء على ذلك يتصّرف قاضي التحقيق في التحقيق بأحد المتّهم دالئل مكونة 

 األمرين:  

 األمر باإلحالة. -األمر بأالّ وجه للمتابعة،    - 

ق.إ.ج.ج على أنّه إذا رأى قاضي التحقيق أّن  614: تنص المادة األمر بأالّ وجه للمتابعة -أ

ّضد المتّهم أو كان مقترف الجريمة ال الوقائع ال تكون جريمة أو أنّه ال توجد دالئل كافية 

 (622)يزال مجهوال، أصدر أمرا بأالّ وجه لمتابعة المتّهم.

                                                 
617- Bernard Bouloc, Haritini Matsopoulou, op. Cit, p p 399, 400. 

 .632المرجع السابق، ص  محمد حزيط، -618
 ق.إ.ج.ج. 919 م -619
 .322المرجع السابق، ص  عبد الله أوهايبية، -620
 ق.إ.ج.ج. 991م  -621
 ق.إج.ج. 999م  -622



وهو األمر الذي يُصدره قاضي التحقيق بإنهاء التحقيق القضائي فتوقف الدعوى العمومية 

عند هذه المرحلة و هي مرحلة التحقيق، دون إحالة الموضوع إلى الجهات القضائية 

 (623) وجود مقتضى أو أساس إلقامتها. المختّصة لعدم

نص كذلك على األمر بأالّ وجه للمتابعة الذي يتّخذه قاضي التحقيق  القانون الفرنسي

إذا لم يتوّصل في التحقيق إلى ما يفيد إدانة المتّهم بحيث يكون أمراً ُمسبّبا باعتباره عمل 

ب الفعلي المتمثّل في عدم كفاية قضائي، مثال التسبيب القانوني المتمثّل في التقادم، التسبي

 (624)األدّلة ّضد الشخص.

يتميّز األمر بأالّ وجه للمتابعة بطبيعته القضائية، وهو مكتوب طبقا لخاصية الكتابة 

ق.إ.ج.ج "ويُحّرر نسخة عن هذه  12/2التي تتميّز بها إجراءات التحقيق طبقا لنص المادة 

كاتب التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية اإلجراءات و كذلك عن جميع األوراق و يؤّشر 

 ( 625) المنتدب على كل نسخة بمطابقتها  لألصل."

ق.إ.ج.ج أنّه في حالة توصل قاضي التحقيق إلى أّن  613تنص المادة  األمر باإلحالة: -ب

الوقائع جنحة يأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة، و إذا كان المتّهم محبوسا مؤقتا بقي كذلك 

 (626) عقوبة هي الحبس.مادامت ال

و اإلحالة تعني أّن قاضي التحقيق يقّرر إدخال الدعوى العمومية في حوزة الجهة 

القضائية المختّصة بالحكم بإرسال ملف القضية مع أمر اإلحالة لوكيل الجمهورية الذي 

يرسله بغير تّمهل إلى قلم كتاب المحكمة و يقوم بتكليف المتّهم بالحضور في أّول جلسة 

كنة، أّما إذا كان المتّهم محبوسا فيجب في جميع األحوال أالّ يتعدّى ميعاد عرضه على مم

  (627)المحكمة مدّة شهر.

نّص على األمر باإلحالة، بحيث إذا توصل قاضي التحقيق إلى أّن  القانون الفرنسي

  الوقائع جنحة يأمر بإحالة القضية إلى محكمة الجنح.

 ق./ استئناف أوامر قاضي التحقي9

االستئناف طريق قانوني من طرق الطعن مقّرر طبقا للجريمة للمتّهم والنيابة العامة أمام     

 غرفة االتّهام الموجودة على مستوى كّل مجلس قضائي، وتعتبر درجة ثانية للتحقيق.

                                                 
 .332المرجع السابق، ص  ،عبد الله أوهايبية -623

624 -Jacques Borricand, Anne Marie Simon, op. Cit, p377. 
 ق.إ.ج.ج. 91م  -625
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ق.إ.ج.ج تنص" لوكيل الجمهورية  621/6 بالنسبة لوكيل الجمهورية تنص المادة

 (628) غرفة االتّهام جميع أوامر قاضي التحقيق."الحق أن يستأنف أمام 

ق.إ.ج.ج "يحق االستئناف أيضا للنائب العام في  626/6و بالنسبة للنائب العام تنص المادة 

جميع األحوال و يجب أن يُبلّغ استئنافه للخصوم خالل العشرين يوما التالية لصدور أمر 

 (629) قاضي التحقيق."

ق.إ.ج.ج " للمتّهم أو لوكيله الحق في رفع  622/6ادة أّما بالنسبة للمتّهم تنص الم

 (630) استئناف أمام غرفة االتّهام بالمجلس القضائي...."

لتمكين أطراف الدعوى المعروضة أمام القضاء الجنائي من الطعن قّرر القانون 

 وجوب إبالغ كل األطراف بما يُصدره قاضي التحقيق من أوامر.

على أن تبلّغ األوامر القضائية في ظرف أربع ق.إ.ج.ج  612فقد نصت المادة 

وعشرون ساعة بكتاب موصى عليه إلى محامي المتّهم و يحاط المتّهم علما بأوامر التصّرف 

في التحقيق بعد انتهائه، و إذا كان المتّهم محبوسا تتّم مخابرته بواسطة المشرف رئيس 

 مؤسسة إعادة التربية.

يجوز له الطعن فيها باالستئناف و ذلك في ظرف أربع وعشرين يبلّغ المتّهم باألوامر التي    

 ساعة.

و بالنسبة لوكيل الجمهورية يتّم إخطاره من الكاتب بكّل أمر قضائي يصدّر مخالفا 

 (631) لطلباته في اليوم نفسه الذي صدر فيه.

عامة تكمن إّن الحكمة من وراء تقرير االستئناف ألعضاء النيابة الاستئناف النيابة العامة:  -أ

 (632) في وظيفة المراقبة التي يقوم بها جهاز النيابة العامة على سير التحقيق االبتدائي.

يتّم االستئناف بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة في مهلة ثالثة أيام من تاريخ تبليغ الحكم 

المطعون فيه ويبقى المتّهم محبوسا مؤقتا حتى يفصل في االستئناف إالّ إذا وافق وكيل 

 (633)الجمهورية على اإلفراج في الحال.

إّن نطاق االستئناف من قبل المتّهم يضيق مقارنة مع النيابة العامة، استئناف المتّهم:  -ب

 وذلك من خالل األوامر التي يجوز االستئناف فيها حصرا، و هي:

                                                 
 .12-62 لمعدلة باألمرق.إ.ج.ج ا 926م  -628
 ق.إ.ج.ج. 929م  -629

 ق.إ.ج.ج. 921م  -630
 ق.إ.ج.ج. 991م  -631
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 12األوامر التي يصدّرها قاضي التحقيق بشأن األشخاص المعنوية، طبقا لنص المادة  -

 .3مكّرر 

أمر قاضي التحقيق المسبّب بعدم تلبية طلب المتّهم أو محاميه يتلقى تصريحات أو سماع  -

 مكّرر. 12شاهد أو إجراء معاينة إظهارا للحقيقة، طبقا لنص المادة 

 مكّرر ق.إ.ج.ج. 622و  622مكّرر،  624أوامر حبس المتّهم مؤقتا و تمديده، طبقا للمواد  -

هم تحت الرقابة القضائية بدال من حبسه مؤقتا، أو رفض طلب المتّهم أو األمر بوضع المتّ  -

 .2مكّرر  622وكيل الجمهورية برفعها، طبقا لنص المادة 

 ق.إ.ج.ج. 622أوامر الفصل في االختصاص، طبقا للمادة  -

األمر برفض طلب اإلفراج الُمقدّم من المتّهم أو محاميه، أو لعدم البت في الطلب في  -

 ق.إ.ج.ج. 622ل المحدّدة، طبقا لنص المادة اآلجا

، أو رفض طلب الخبرة التكميلية 634األمر برفض طلب إجراء الخبرة، طبقا لنص المادة  -

 ق.إ.ج.ج. 623أو المضادّة، طبقا لنص المادة 

يرفع االستئناف بعريضة تودّع لدى قلم كتاب المحكمة في ظرف ثالثة أيام من تبليغ 

، وإذا كان محبوسا يجب أن يتلقّى العريضة كاتب ضبط مؤسسة إعادة األمر إلى المتّهم

 التربية لتقيّد فورا في سّجل خاص.

إّن االستئناف ّضد األوامر المتعلقة بالحبس المؤقت أو الرقابة القضائية ليس لها أثر 

 (634)موقف.

 البند الثالث: المتابعة الجزائية للشخص المعنوي.

استغالل نفوذ األعوان العموميين للحصول على  األشخاص المعنوية في جريمة

من قانون الوقاية من  21امتيازات غير مبّررة مسؤولة جنائيا طبقا للفقرة الثانية من المادة 

الفساد و مكافحته لذلك نرجع ألحكام المتابعة المنصوص عليها في قانون اإلجراءات 

 التحقيقات.الجزائية في الفصل الثاني من الباب الثاني المتضّمن 

مكّرر على أّن الشخص المعنوي تطبّق عليه قواعد المتابعة والتحقيق  12تنص المادة 

والمحاكمة المنصوص عليها في القانون مثل األشخاص الطبيعية في كّل ما سلف تفصيله، 

ولكن مع مراعاة أحكام خاصة واردة في القانون نظرا لطبيعته وذلك من حيث االختصاص 

  له وما يتخذه قاضي التحقيق في مواجهته.القضائي، تمثي
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 أوال: االختصاص المحلي.

ق.إ.ج.ج، حيث يتحدّد االختصاص اإلقليمي إّما بمكان  6مكّرر  12نصت عليه المادة 

 ارتكاب الجريمة أو مكان وجود المقر االجتماعي للشخص المعنوي.

 

عنوي، فيؤول لكن إن تّمت متابعة أشخاص طبيعية في الوقت ذاته مع الشخص الم

 (635) االختصاص للجهات القضائية المرفوعة أمامها دعوى األشخاص الطبيعية.

 ثانيا: تمثيل الشخص المعنوي.

ق.إ.ج.ج على أن يُمثّل الشخص المعنوي في إجراءات  2مكّرر  12نصت المادة 

ون الدعوى من طرف ممثّله القانوني، و المتمثّل في الشخص الطبيعي الُمفّوض بموجب القان

 أو القانون األساسي للشخص المعنوي والذي تكون له هذه الصفة أثناء المتابعة.

في حالة ما إذا ُغيّر الممثّل القانوني أثناء سير اإلجراءات يُبلّغ خلفه الجهات القضائية 

المرفوع إليها الدعوى بهذا التغيّير، أّما في حالة متابعة الممثّل القانوني جزائيا مع الشخص 

وي، يُعيّن رئيس المحكمة بطلب من النيابة ممثال عنه من ضمن مستخدمي الشخص المعن

 ق.إ.ج.ج. 4مكّرر  12المعنوي هذا إذا لم يوجد شخص مؤّهل لتمثيله بمقتضى نص المادة 

(636)  

 ثالثا: تدابير قاضي التحقيق في مواجهة الشخص المعنوي.

ي التحقيق اتّخاذها ضدّ الشخص على التدابير التي يجوز لقاض 3مكّرر  12نصت المادة 

 المعنوي ق.إ.ج.ج:

 إيداع كفالة، -

 تقديم تأمينات عينية لضمان حقوق الضحية،  -

 المنع من إصدار شيكات أو استعمال بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق الغير، -

 المنع من ممارسة بعض النشاطات المهنية أو االجتماعية المرتبطة بالجريمة. -

الفة الشخص المعنوي التدبير الُمتّخذ ّضده يعاقب بأمر من قاضي التحقيق و في حالة مخ

 (637) دج بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية. 111.211دج إلى  111.611بغرامة من 

المطلب الثاني: محاكمة مرتكبي جريمتي الصفقات العمومية أمام القضاء 

 الجزائي.
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اء بوسائل الكشف اإلدارية أو بتدخل يترتب عن كشف جرائم الصفقات العمومية سو        

الشرطة القضائية عن طريق وسائل التحّري الخاصة أو بإحالة قاضي التحقيق إحالة 

 مرتكبيها على القضاء الجزائي قصد محاكمتهم على األفعال المنسوبة إليهم.

حكمة قانون الوقاية من الفساد و مكافحته لم يتطرق إلى كيفية رفع الدعوى إلى الم        

الجزائية وال إلى القواعد اإلجرائية المتبعة أمامها، و بالتالي نرجع إلى القواعد العامة التي 

 تحكم اإلجراءات أمام المحاكم الجزائية.

 الفرع األول: إحالة الدعوى للمحكمة.
يتّم إحالة مرتكبي جرائم الصفقات العمومية على القضاء الجزائي ألجل محاكمتهم، و       

كمة هي آخر مرحلة تمر بها إجراءات الدعوى العمومية تستهدف أساسا البحث في المحا

 األدلة المقدمة من طرف الضبطية القضائية و جهات التحقيق االبتدائي.

طبقا للقواعد العامة تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بأحد الطرق المنصوص عليها في       

ة الجرائم المختصة بنظرها إّما بطريق اإلحالة من ق.إج.ج: "ترفع إلى المحكم 444المادة 

إليها من الجهة القضائية المنوط بها إجراء التحقيق و إّما بحضور أطراف الدعوى بإرادتهم 

، و إّما تكليف بالحضور يسلّم مباشرة إلى المتّهم 443باألوضاع المنصوص عليها في المادة 

ّما بتطبيق إجراءات المثول الفوري أو و إلى األشخاص المسؤولين مدنيا عن الجريمة و إ

 (638) إجراءات األمر الجزائي."

الجريمتان موضوع الدراسة جنح، فأساليب رفع الدعوى العمومية الناشئة عنها تتمثل في         

 التكليف بالحضور، إجراءات المثول الفوري و إجراء طلب تحقيق.

 البند األول: التكليف بالحضور. 
يل الجمهورية و رجال النيابة العامة إمكانية إحالة الدعوى مباشرة مع أدلة يخّول القانون وك

االتهام إلى المحكمة للفصل فيها وفقا للقانون دون الحاجة إلى إجراء تحقيق في القضية 

بواسطة إجراء تكليف لحضور المتهم للحضور لجلسة المحاكمة و تمكينه من إعداد وسائل 

 دفاعه.

 ات المثول الفوري.البند الثاني: إجراء
 442مكّرر إلى  442إجراءات المثول الفوري ألغت مواد التلبس، نصت عليه المواد من 

 .2مكّرر 

يتّم اتّباع إجراءات المثول الفوري في حالة الجنح المتلبس بها إذا لم تكن القضية تقتضي 

 (639)إجراء تحقيق قضائي.

الذي ال يقدّم ضمانات كافية لمثوله أمام  يقدّم الشخص المقبوض عليه في الجنحة المتلبس بها

، فيتحقّق وكيل من هوية الشخص المقدّم أمامه و يبلغه باألفعال المنسوبة إليه و (640)القضاء

 (641) وصفها القانوني و يخبره بأنّه سيمثل فورا أمام المحكمة و يبلّغ الضحية و الشهود بذلك.

د مثوله أمام وكيل الجمهورية و في هذ للشخص المشتبه فيه الحق في االستعانة بمحام عن

، (642)الحالة يتّم استجوابه في حضور محاميه و ينّوه عن ذلك في محضر االستجواب
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وتوضع نسخة من اإلجراءات تحت تصرف المحامي الذي يمكنه االتّصال بكل حرية بالمتّهم 

نية إلى غاية مثوله و على انفراد في مكان مهيأ لهذا الغرض و يبقى المتّهم تحت الحراسة األم

 (643)أمام المحكمة.

ينبّه الرئيس المتّهم أّن له الحق في مهلة لتحضير دفاعه و إذا استعمل المتّهم هذا الحق منحته 

، و إذا قررت (644)المحكمة مهلة ثالثة أيام و ينّوه عن هذا التنبيه و إجابة المتّهم في الحكم

م حرا، إخضاع المتّهم لتدبير أو أكثر من تدابير المحكمة تأجيل القضية يمكنها إّما ترك المتّه

الرقابة القضائية أو وضع المتّهم في الحبس المؤقت، و ال يجوز االستئناف في األوامر التي 

 (645) تصدرها المحكمة.

 البند الثالث: طلب فتح تحقيق.
لى تحقيق، توّجه إذا تبيّن للنيابة العامة أّن الوقائع موضوع االستدالالت الزالت بحاجة إ       

 طلب افتتاحي إلى قاضي التحقيق محدّدا فيه طلباتها.

 

 

 الفرع الثاني: توسيع االختصاص المحلي لمحاكم متخصصة.
جرائم الفساد ككل إخضاعها الختصاص  تتميّز جريمتي االمتيازات غير المبّررة و      

 .12-61األمر  الجهات القضائية ذات االختصاص المّوسع و هو المبدأ الذي يقّره

على أنّه تخضع الجرائم المنصوص عليها في  12-61من األمر  6مكّرر  23تنص المادة 

هذا القانون الختصاص الجهات القضائية ذات االختصاص الموسع وفقا ألحكام قانون 

 اإلجراءات الجزائية.

المعدّل و  422و  31، 42و بالرجوع إلى أحكام قانون اإلجراءات الجزائية ال سيّما المواد 

المتّمم، ينحصر االختصاص النوعي للمحاكم ذات االختصاص الموّسع )األقطاب 

المتخصصة( القيام بإجراءات البحث و التحّري عن الجرائم و كشف مرتكبيها و ضبطهم و 

التحقيق معهم و محاكمتهم بخصوص )المخدرات، الجريمة المنظمة العابرة للحدود، الجرائم 

معالجة اآللية للمعطيات، جرائم تبييض األموال، جرائم اإلرهاب و الجرائم الماسة بأنظمة ال

 المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف( و أضاف المشرع جرائم الفساد ليصبح عددها سبعة.

 البند األول: مفهوم األقطاب الجزائية المتخصصة.
قضائية متفرقة  تركيز اختصاصات اقليمية لجهات يهاألقطاب الجزائية المتخصصة        

على عديد المناطق في يد جهة قضائية واحدة، شريطة أن يتعلق األمر بتشكيلة من 

و ص القضائي، بالتخصّ  و هو ما يعرف دة على سبيل الحصراالختصاصات النوعية المحدّ 

زمة د هذه الجهات بالوسائل المادية والبشرية والقانونية الالّ يتزوذلك لبلوغ حد من النجاعة ب

 (646)إعطاء للعملية القضائية المستوى المطلوب وتحقيق العدالة. بغية
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تّم استحداث محاكم متخصصة تكون وحدها المختصة نوعيا بنوع من الجرائم لتكّون ما        

يسّمى "األقطاب المتخّصصة" للفصل في الدعاوى العمومية المتعلقة بالجرائم المنصوص 

مكّرر من قانون الوقاية من الفساد و  23لمادة من ق.إج.ج و كذا ا 42عليها في المادة 

  .432-11مكافحته دون سواها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

إّن توجه الدولة نحو التخصص القضائي، يهدف إلى إنشاء تشكيالت قضائية من        

قضاة متخّصصين على مستوى النيابة، التحقيق والمحاكمة، تستقطب أو تستأثر 

صة توضع القضايا ذات الصلة بالجرائم الخطيرة في شكل أقطاب متخصّ باالختصاص في 

م توسيع اختصاصها المحلي ليشمل اختصاص إقليمي لمحاكم لدى بعض المحاكم التي يتّ 

 أخرى على امتداد مناطق ذات بعد جهوي.

الجرائم المعنية تمتاز بالخطورة الشديدة والتعقيد وسرعة تحركها  أنّ باإلضافة إلى 

ل اإلقليم وخارجه بالنظر إلى عدة اعتبارات لعّل أهمها خطورة العناصر في داخ

اإلجرامية والوسائل المستخدمة في التخطيط وارتكاب الجريمة واآلثار التي تخلفها على 

تتطلب من أجل تعقب مرتكبيها وإثبات  ، لذلكالصعيد االجتماعي واالقتصادي والسياسي

لكثير من الوسائل البشرية والتحكم في التكنولوجيا األفعال المجرمة وإسنادها إليهم، ا

ال يمكن توفير هذه الوسائل في كل والحديثة من أجل إدارة بحث وتحريات فعالة، 

دة ا حذا بالسلطات االهتداء إلى فكرة تجميع هذه االمكانيات في محاكم محدّ المحاكم، ممّ 

 (647) على شاكلة األقطاب المتخصصة.

 

 األقطاب الجزائية.البند الثاني: تحديد 

 622-11المتضمن تعديل األمر رقم  61/66/2113المؤرخ في  63-13القانون رقم 

 إلمكانيةسا منه، مؤسّ  422و  31 ،42ل المواد المتعلق بقانون اإلجراءات الجزائية عدّ 

توسيع االختصاص المحلي لكل من وكيل الجمهورية، قاضي التحقيق والمحكمة إلى دائرة 

 م أخرى تحدد عن طريق التنظيم، هذا بمناسبة متابعة جرائم معينة بالتحديد.اختصاص محاك

ص القضائي بصدور ولقد جسدت السلطة التنفيذية هذا االتجاه نحو فكرة التخصّ 

، حيث تم بموجبه تحديد أربعة 12/61/2111 المؤرخ في 432-11المرسوم التنفيذي رقم 

االقليمي ليشمل دوائر اختصاص محاكم  محاكم على المستوى الوطني وتوسيع اختصاصها

 أخرى موزعة على جهات الوطن األربع، شرقا، وسطا، غربا وجنوبا.

يجوز " مسألة تحديد االختصاص النوعي لها حيث جاء فيها: 422/2تناولت المادة 

تمديد االختصاص المحلي للمحكمة إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طريق 

ات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة التنظيم، في جرائم المخدر
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بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات وجرائم تبييض األموال واإلرهاب والجرائم المتعلقة 

 ."بالتشريع الخاص بالصرف

 63-13 لت بموجب القانون رقمتجدر اإلشارة إلى أّن هذه النصوص كلها عُدّ 

ذكور أعاله، أي في تاريخ وضع القواعد القانونية المتعلقة ، الم2113نوفمبر  61المؤرخ في 

بتأسيس االختصاص الجزائي الموسع التي أصبحت فيما بعد تسمى "األقطاب القضائية 

 المتخصصة".

كما أشارت هذه النصوص إلى أّن مسألة تمديد االختصاص لكل من وكيل الجمهورية، 

 2111د بالفعل في سنة نظيم، وهو ما تجسّ قاضي التحقيق والمحكمة المختصة، تعود إلى الت

المذكور أعاله، والذي نص في المادة األولى منه  432-11بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

من قانون اإلجراءات  422و  31و  42على أّن هذا المرسوم جاء تطبيقا ألحكام المواد 

ء الجمهورية وقضاة الجزائية، والتي خولته تمديد االختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكال

حة على سبيل التدقيق في المواد الالحقة التحقيق إلى دوائر اختصاص محاكم أخرى موضّ 

المتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود "منه، إذا تعلق األمر بجرائم متعلقة بـ: 

رهاب الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة للمعطيات وجرائم تبييض األموال واإل

 (648)."والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف

: يمتد االختصاص المحلي لمحكمة سيدي امحمد و وكيل / قطب محكمة سيدي امحمد6

الجمهورية و قاضي التحقيق بها إلى محاكم المجالس القضائية لـ: الجزائر، الشلف، األغواط، 

 (649) لة، بومرداس، تيبازة و عين الدفلى.البليدة، البويرة، تيزي وزو، الجلفة، المدية، المسي

: يمتد االختصاص المحلي لمحكمة قسنطينة و وكيل الجمهورية قطب محكمة قسنطينة/ 2

و قاضي التحقيق بها إلى محاكم المجالس القضائية لـ: قسنطينة، أم البواقي، باتنة، بجاية، 

يج، الطارف، الوادي، بسكرة، تبسة، جيجل ، سطيف، سكيكدة، عنابة، قالمة، برج بوعرير

 (650) خنشلة، سوق أهراس و ميلة.

: يمتد االختصاص المحلي لمحكمة ورقلة و وكيل الجمهورية قطب محكمة ورقلة/ 4

وقاضي التحقيق بها إلى محاكم المجالس القضائية لـ: ورقلة، أدرار، تامنغست، إيليزي، 

 (651) تندوف و غرداية.

محلي لمحكمة وهران و وكيل الجمهورية و يمتد االختصاص القطب محكمة وهران: / 3

قاضي التحقيق بها إلى محاكم المجالس القضائية لـ: وهران، بشار، تلمسان، تيارت، سعيدة، 

 (652) سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، البيض، تسمسيلت، النعامة، عين تموشنت وغليزان.

على ضابط الشرطة  6مكّرر  40و من أجل تنفيذ هذه االجراءات أوجبت المادة       

القضائية إخبار وكيل الجمهورية لدى محكمة مكان وقوع الجريمة و إبالغه بأصل ونسختين 
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من إجراءات التحقيق، على وكيل الجمهورية أن يرسل النسخة الثانية فورا إلى النائب العام 

لدى المجلس القضائي التابعة المحكمة المختصة فإذا اعتبر أّن الجريمة تدخل ضمن 

اختصاص المحكمة ذات االختصاص الموّسع يطالب باإلجراءات فورا، و يتلقى ضباط 

الشرطة القضائية العاملون بدائرة اختصاص هذه المحكمة التعليمات مباشرة من وكيل 

 الجمهورية لدى هذه الجهة القضائية.

الدعوى أّما فيما يخص تحريك الدعوى العمومية تكون وفق القواعد العامة لتحريك        

 العمومية من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة ذات االختصاص المّوسع.

إذا سبق فتح تحقيق قضائي بالمحكمة األصلية يجوز للنائب العام لدى المجلس القضائي        

التابع للمحكمة المختصة أن يطالب باإلجراءات و يصدر قاضي التحقيق للمحكمة األصلية 

قاضي التحقيق لدى المحكمة المختصة و في هذه الحالة يتلقى ضباط أمرا بالتخلي لفائدة 

الشرطة القضائية العاملون بدائرة اختصاص هذه المحكمة التعليمات مباشرة من قاضي 

 التحقيق لهذه الجهة القضائية.    

 المبحث الثالث: العقوبات المقّررة لجريمتي االمتيازات غير مبّررة.

حتمية تفرضها اعتبارات حماية النظام العام السياسي، تعتبر العقوبة ضرورة    

لم يعّرف المشّرع الجزائري العقوبة لذلك نرجع للفقه الذي ( 653) االقتصادي واالجتماعي،

 عّرفها: "العقوبة هي الجزاء الذي يقّرره المشرع لمن تثبت مسؤوليته عن الجريمة."

ره القانون و يّوقعه القاضي على فالعقوبة هي جزاء جنائي يتضّمن إيالما مقصودا يقرّ 

من تثبت مسؤوليته عن الجريمة، فجوهرها اإليالم المقصود المتمثّل في الضرر الذي يصيب 

 المحكوم عليه في حق من حقوقه لتحقيق هدفها، وهدفها النهائي هو مكافحة الجريمة.

من أهم خصائص العقوبة هي الشرعية طبقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، 

فالمشرع صاحب االختصاص في تحديد نوعها و مقدارها أّما سلطة القاضي و سلطات 

فالعقوبة مقّررة في التشريع قبل ارتكاب الفعل، ( 654)التنفيذ ينحصر في النطق بها وتنفيذها،

أي يجب أن يكون الشخص منذّرا بالعقوبة قبل ارتكابه للجريمة المعاقب عليها، وهذا ما 

ولى من قانون العقوبات" ال جريمة وال عقوبة أو تدبير أمن بغير نصت عليه المادة األ

من الدستور" ال إدانة إالّ بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب  31قانون."، و أّكدته المادة 

  الفعل المجّرم".

فالنص التشريعي إنذار لكافة أفراد المجتمع بعدم ارتكاب الجريمة، ألّن العقوبة 

ه المشرع مرتكب الجريمة فتحدث ترهيبا من عاقبة الجريمة وهذا تتضّمن إيالم يتّوعد ب

يسمى "ردعا عاما" له طابع وقائي من الجريمة، أّما الّردع الخاص له طابع عالجي يخص 
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فرد محدّد هو الذي يرتكب السلوك اإلجرامي و يكون للعقوبة تأثير فردي حتى ال يعود بعد 

 ذلك إلى سلوك سبيل الجريمة مرة أخرى. 

تتميّز العقوبة بأنّها شخصية باعتبارها توقع على مرتكب الجريمة دون سواه من 

طرف السلطة القضائية المختصة بتفريد العقوبة و خاصية العمومية معناها أّن الدولة السلطة 

 (655)الوحيدة صاحبة الحق في توقيعها بصفة إلزامية.

فعل يكون جريمة في مواجهة  العقوبة ترتبط بالمسؤولية الجنائية، فال توقع إالّ عن

ألّن الجزاء الجنائي هو األثر لقيام ( 656) شخص تقدرت مسؤوليته عن تلك الجريمة،

ل تبعة الجريمة و االلتزام بالخضوع للجزاء الجنائي المقّرر  المسؤولية الجنائية التي هي تحمُّ

 لها قانونا.

جريمة من العقوبة يقصد بالردع العام تحذير باقي أفراد المجتمع عن ارتكاب ال

المطبّقة على مرتكبيها، أّما العدالة االجتماعية معناها أّن المجرم الذي يرتكب جريمة معينة 

 (657) يجب أن تلحق به عقوبتها.

نظام العقاب هو رد فعل من شأنه دفع االعتداء بواسطة هيئة قضائية توازن بين الفعل 

من قانون  21ع الدراسة نصت المادة و فيما يخص الجريمتين موضو (658) الضار و الجزاء،

 الوقاية من الفساد ومكافحته على ما يلي:

دج إلى  211.111( سنوات و بغرامة من 61( إلى عشر )2"يعاقب بالحبس من سنتين )

 دج: 6.111.111

 (659) ......كل موظف عمومي.............  -6

عامة كل كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص أو بصفة   -2

 (660) ......"..شخص طبيعي أو معنوي 
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 ( سنوات و الغرامة من61( إلى عشرة )2فإّن العقوبة هي الحبس من سنتين ) 21طبقا للمادة 

 دج. 6111.111 دج إلى 211.111

قوبات التي تكفي بذاتها للحكم بها بصفة أصلية و أساسية العقوبات األصلية هي تلك الع

كجزاء مباشر للجريمة و نظرا ألهميتها فهي ال توقع إالّ إذا نطق بها القاضي محدّدا ماهيتها 

 (661)و مقدارها في الحدود التي نّص عليها المشرع و هذا ما يسّمى بخاصية "تفريد العقوبة".

من ق.ع.ج:" العقوبات األصلية هي التي يجوز  3مادة فيما يخص القانون الجزائري نصت ال

 (662) الحكم بها دون أن تقتّرن بها أيّة عقوبة أخرى."

فالعقوبات األصلية هي عقوبة أساسية مقّررة للجريمة تّوقع منفردة دون أن يكون النطق بها 

 (663)متوقّفا على النطق بعقوبة أخرى.

 زات غير المبّررة.الفرع األول: الموظف العمومي مانح االمتيا

الموظف العمومي كشخص الطبيعي ألّن المحاباة من جرائم الصفة التي ال ترتكب إالّ من قبل 

 شخص طبيعي، و بالتالي فالشخص المعنوي ال تشمله هذه العقوبة. 

الهدف من هذه العقوبة هي الحفاظ على نزاهة الوظيفة العامة و الثقة فيها باعتبار أّن 

ة تبرم من طرف مختلف المؤسسات التابعة للدولة و التي يلعب فيها الصفقات العمومي

الموظف دورا هاما وسلوكه بمخالفة التشريع و التنظيم المعمول به في الصفقات العمومية 

يؤدي إلى المساس بنزاهة الوظيفة العامة، فالموظف الذي يقوم بالمحاباة يتالعب بأعباء 

 الوظيفة العامة.

 تعامل االقتصادي المتحّصل على االمتيازات غير المبّررة.الفرع الثاني: الم

المتعامل المتعاقد يمكن أن يكون شخص أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين، وفي 

جريمة استغالل نفوذ األعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبّررة الشخص 

فقات العمومية في القانون ، فإبرام الصشخص معنوي خاصالمعنوي المتعاقد مع اإلدارة هو 

الجزائري يكون بين شخص عام )المصلحة المتعاقدة( والذي يحقّق لنا المعيار العضوي وبين 

 شخص خاص يكون إّما طبيعي أو معنوي.

 البند األول: عقوبة المتعامل االقتصادي كشخص الطبيعي.

متيازات غير يعّد جانيا في جريمة استغالل نفوذ األعوان العموميين للحصول على ا

مبّررة الشخص الطبيعي الذي يكون قبل إبرام الصفقة متعّهدا و حصوله على االمتياز غير 

                                                 
 .622 ، ص2161، الجزاء الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، سامي عبد الكريم محمود -661
 ق.ع.ج. 4م   -662
 .323 ، المرجع السابق، صمحمد زكي أبو عامر -663



المبّرر يهدف إلى نيل الصفقة و التعاقد مع اإلدارة )كأْن يحصل على معلومات إمتيازية(، أّما 

المبّرر بعد إبرام الصفقة ودخولها حيّز التنفيذ يكون متعاقد و حصوله على االمتياز غير 

يهدّف إلى تقليل االلتزامات و الحصول على مزايا مالية منافية لشروط التنفيذ )كالزيادة في 

 األسعار(.

جريمة استغالل نفوذ األعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبّررة وكأيّة 

مرحلتين من جريمة رّصد لها القانون عقوبات، بالنسبة للقانون الجزائري ال بدّ أْن نميّز بين 

الصفقة حتى نحدّد الركن الشرعي و بالتالي العقوبة المقّررة طبقا له، و السبب يرجع لوجود 

نص خاص بمرحلة تنفيذ الصفقة دون المرحلة التي تسبقها و التي يتّم فيها النصوص 

 القانونية العامة.

جريمة و فال يتطلب هذا التمييز لعدم وجود نص خاص بهذه ال أّما القانون الفرنسي

 لذلك يتّم إعمال النصوص القانونية العامة في كّل المراحل.

ذكرنا سابقا أّن من أهم خصائص العقوبة هي الشرعية فال جريمة بغير 

ولتحديد العقوبة حسب ركنها الشرعي نميّز في مراحل الصفقة العمومية و هذا (664)قانون،

ووجود نص خاص يقمعها أثناء  راجع لعدم وجود نص خاص يقمع هذه الجريمة قبل اإلبرام

 (665) .2 فقرة 21التنفيذ المتمثّل في المادة 

 أوال: العقوبات األصلية قبل إبرام الصفقة العمومية.

أسلفنا الذّكر أّن استغالل العون العمومي خالل مرحلة قبل االبرام يهدف لنيل الصفقة 

 (666) العمومية بالحصول على امتيازات غير مبّررة باختالف صورها.

نجد أّن المشرع الجزائري ال ينص على مادة خاصة بهذه المرحلة، و التي تمثّل لنا 

ركنا شرعيا ولذلك وخالل هذه المرحلة يتّم إعمال نصوص عامة و تعتبر جنحة منح 

االمتيازات غير المبّررة الجريمة األصلية لكل من التحريض على المحاباة، المشاركة في 

 (667) عة المتولّدة عن المحاباة.المحاباة أو إخفاء المنف

 على منح االمتيازات غير المبّررة. / التحريض9

من ق.ع.ج على ما يلي: " يعتبر فاعال كّل من ساهم مساهمة مباشرة  36تنص المادة 

في تنفيذ الجريمة أو حّرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهديد أو إساءة استعمال 

 (668) التحايّل أو التدليس اإلجرامي."السلطة أو الوالية أو 
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ض هي مساهمة أصلية فهو فاعل في الجريمة مثل الفاعل مباشرة أو  مساهمة المحّر 

 الفاعل المعنوي، يعاقب بالعقوبات المطبّقة على الجرائم في القانون الخاص.

ض و هو العون العمومي هي منح االمتيازات غير  الجريمة التي يرتكبها المحرَّ

( 61( إلى )2بالحبس من سنتين ) 11/16من قانون  21/6رة المعاقب عليها بالمادة المبرّ 

 (669)دج. 6.111.111دج إلى  211.111سنوات وبغرامة من 

ض يعاقب بـالحبس من سنتين إلى عشرة سنوات، و الغرامة من  و بالتالي فإّن المحّر 

 دج، مثل الفاعل مباشرة. 6.111.111دج إلى  211.111

 

يض معاقب عليه حتى و لم تتحقّق النتيجة المبتغاة من وراءه، سواء بامتناع و التحر 

من ق.ع.ج:" إذا لم  31الفاعل المادي أو عدوله االختياري، و هذا ما نصت عليه المادة 

ترتكب الجريمة المزمع ارتكابها لمجرد امتناع من كان ينوي ارتكابها بإرادته وحدها فإّن 

ض يعاقب رغم ذلك   (670) بالعقوبات المقّررة لهذه الجريمة."المحّر 

 / االشتراك في جنحة منح االمتيازات غير المبّررة.1

يُحيلنا إلى قانون العقوبات  6فقرة  22قانون الوقاية من الفساد و مكافحته في مادته 

 33فيما يخص المشاركة، و المادة التي تنص على عقوبة االشتراك في الجنحة هي المادة 

 كما يلي:" يعاقب الشريك في جناية أو جنحة بالعقوبة المقّررة للجناية أو الجنحة.من ق.ع.ج، 

و ال تؤثّر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف العقوبة أو اإلعفاء منها 

 إالّ بالنسبة للفاعل أو الشريك الذي تتّصل به هذه الظروف.

ؤدي إلى تشديد أو تخفيف العقوبة و الظروف الموضوعية اللّصيقة بالجريمة التي ت

التي تّوقع على من ساهم فيها يتّرتب عليها تشديدها أو تخفيفها بحسب ما إذا كان يعلم أو ال 

 (671)يعلم بهذه الظروف..."

من ق.ع.ج فإّن عقوبة الشريك هي عقوبة الفاعل، ويستخلص  33حسب نص المادة 

 أّن المشرع استعان بالعقوبة دون التجريم.

ل في جريمة منح االمتيازات غير المبّررة هو العون العمومي الذي يعاقب الفاع

 دج، 6.111.111دج إلى  211.111( سنوات وبغرامة من 61( إلى )2بالحبس من سنتين )

 و بالتالي يعاقب الشريك بنفس هذه العقوبة.(672)
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لية المساهمين باستقال 4و  2من ق.ع.ج فقرة  33اعتمد المشرع الجزائري في المادة         

كل بظروفه، فأّما الظروف الشخصية هي تلك الظروف اللّصيقة بشخص الفاعل أو الشريك، 

و التي تجعله يستفيد إّما من تخفيف العقوبة أو من تشديدها دون أن يستفيد معه الطرف 

اآلخر، و أّما الظروف الموضوعية فهي ظروف لصيقة بالجريمة فال يستفيد منها إالّ في 

 (673)عدم العلم بها.حالة 

 إّن الشريك يعاقب في حالتين:

 ارتكاب الفاعل األصلي للفعل المجّرم. -6  

شروع الفاعل األصلي فيه، و ذلك ألّن جنحة المحاباة معاقب على الشروع فيها، حسب  -2  

 :" يعاقب على الشروع في هذا القانون بمثل الجريمة نفسها."11/16قانون  22/2المادة 

(674) 

 

 

 

 

 

 المتولّد عن جنحة منح االمتيازات غير المبّررة. / إخفاء االمتياز غير المبّرر9

( سنوات 61( إلى )2:" يعاقب بالحبس من سنتين )11/16من قانون  34تنص المادة 

دج، كل شخص أخفى عمدا كال أو جزءا من  6.111.111دج إلى  211.111وبغرامة من 

 (675) ائم المنصوص عليها في هذا القانون."العائدات المتحّصل عليها من إحدى الجر

جريمة منح االمتيازات غير المبّررة هي إحدى هذه الجرائم، و نالحظ أّن المشرع        

بّصدد اإلخفاء نص مباشرة على مادته في هذا القانون دون إحالة إلى قانون العقوبات، وهذا 

 6فقرة  422اء و هو نص المادة على الرغم من وجود نص في قانون العقوبات متعلّق باإلخف

تنص:" كّل من أخفى عمدا أشياء مختلسة أو مبدّدة أو متحّصلة من جناية أو جنحة في 

مجموعها أو في جزء منها يعاقب بالحبس من سنة على األقل إلى خمس سنوات على األكثر 

 (676)دج."  111.611لى إ 111.21وبغرامة من 

أّن العقوبة المنصوص عليها في قانون الوقاية  بمقارنة النصين من حيث العقوبة نجد

 من الفساد و مكافحته أّشد من تلك المنصوص عليها في قانون العقوبات.

سنوات،  61إلى  12فالحبس في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته: تتراوح مدته من 

 12 إلى 16دج، أّما في قانون العقوبات: من  6.111.111 إلى 211.111 الغرامة من

 دج.  611.111 إلى 21.111 سنوات، الغرامة من
                                                 

 .41، المرجع السابق، ص عبد القادر عّدو -673
 المعدّل و المتّمم. 11/16 من قانون 11/1م  -674
 المعدّل و المتّمم. 11/16من قانون  49م  -675
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 سنوات و غرامة من 61إلى  12ـ مخفي االمتياز غير المبّرر يعاقب بـ: ـ الحبس من 

 دج. 6.111.111إلى  211.111

" يعاقب  11/16من قانون  22/2يعاقب على الشروع في اإلخفاء، وذلك حسب المادة  

 (677) ا في هذا القانون بمثل الجريمة نفسها."على الشروع في الجرائم المنصوص عليه

 ثانيا: العقوبات األصلية أثناء تنفيذ الصفقة العمومية.

في مرحلة تنفيذ الصفقة حدّد المشرع الجزائري مادة خاصة تتمثّل في نص المادة 

دج إلى  211.111( سنوات وبغرامة من 61( إلى )2" يعاقب بالحبس من سنتين ) :21/2

كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص، أو بصفة  -6دج  6.111.111

عامة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم، ولو بصفة عرضية، بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة 

أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام أو 

العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، و المؤسسات العمومية االقتصادية والمؤسسات 

يستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات المذكورة من أجل الزيادة في األسعار التي يطبقونها 

عادة أو من أجل التعديل لصالحهم في نوعية المواد و الخدمات أو آجال التسليم أو التموين." 
(678)   

بمثل الجريمة نفسها، وهذا ما نصت عليه المادة يعاقب على الشروع في هذه المرحلة      

" يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا :11/16من قانون  22/12

 القانون بمثل الجريمة نفسها." 

 هي جريمة ّضمن هذا القانون. 21/2و المادة 

ريمة، بعد التمييز ما بين مراحل الصفقة العمومية و تحديد النصوص التي تقمع الج

 نجدها كلها تتضّمن نفس العقوبة، سواء فيما يخص الحبس أو الغرامة.

 فقبل اإلبرام:

 دج. 6.111.111دج إلى  211.111سنوات، غرامة  61إلى  12 التحريض: حبس من -

 دج. 6.111.111دج إلى  211.111سنوات، غرامة  61إلى  12االشتراك: حبس من  -

 (679) دج. 6.111.111دج إلى  211.111ت، غرامة سنوا 61إلى  12اإلخفاء: حبس من  -

 :11/16 من قانون 21/2أثناء التنفيذ: المادة       

 (680) دج. 6.111.111دج إلى  211.111سنوات، غرامة  61إلى  12حبس من 

هذا يعني أّن الشخص الخاص )طبيعي(، متعّهدا كان أو متعاقد )حسب مرحلة 

 الصفقة(.
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 دج. 6.111.111دج إلى  211.111سنوات، غرامة  61إلى  12يعاقب بالحبس من 

فهي عقوبة واحدة بالرغم من اختالف النصوص القانونية، إذ تشابهت في مدة الحبس ومقدار 

 الغرامة.

 البند الثاني: عقوبة المتعامل االقتصادي كشخص المعنوي.
نفوذ  بعد التوصل إلى قيام المسؤولية الجزائية للشخص االعتباري في جريمة استغالل

 نتطرق إلى العقوبة المقّررة له.( 681)األعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبّررة 

من  24بالنسبة للمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في القانون الجزائري فإّن المادة  

نصت :" يكون الشخص االعتباري مسؤوال جزائيا عن الجرائم المنصوص  16-11قانون 

 (682) القانون وفقا للقواعد المقّررة في قانون العقوبات."عليها في هذا 

الشخص المعنوي يعاقب في كل المراحل و بكل النصوص التي يعاقب بها الشخص          

الطبيعي، باعتباره متحّصل على امتياز غير مبّرر، فقبل اإلبرام يعاقب على: التحريض: 

ريكا فيها أو اإلخفاء باعتباره مخفي امتياز باعتباره فاعل في الجريمة، االشتراك باعتباره ش

غير مبّرر لعدم وجود نص خاص بهذه المرحلة فتُعمل النصوص العامة بالنظر للجريمة 

األصلية المتمثلة في منح االمتيازات غير المبّررة التي يعاقب عليها العون العمومي في 

ا مرحلة تنفيذ الصفقة، فيوجد أمّ ( 683) من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته، 21/6 المادة

كل تاجر أو  -2من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته: "  21/2نص خاص يتمثّل في المادة 

صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص، أو بصفة عامة كل شخص طبيعي أو 

 (684) ........"معنوي

الشخص  هذا النص ذكر أيضا الشخص المعنوي وجعل منه صفة الجاني، وذكر

المعنوي في هذه المادة يعني أّن عقوبته يتحّملها الشخص الطبيعي الممثّل له و يعاقب بعقوبة 

 6.111.111دج إلى  211.111( سنوات و غرامة من 61( إلى عشر)2الحبس من سنتين )

من نفس القانون المتعلّق  24دج التي وّردت في أّول المادة، إضافة إلى أنّه قد نص في المادة 

الوقاية من الفساد ومكافحته على مسؤولية الشخص االعتباري والتي تحيلنا لقانون ب

                                                 
 المتّمم. المعدّل و 16-11قانون  19م  -681
 المعدّل و المتّمم. 16-11قانون  19م  -682
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ً أّن عقوبته تختلف عن عقوبة الشخص الطبيعي و التي تكون فيها الغرامة  العقوبات، علما

 مرجعا لتحديد غرامة الشخص المعنوي فقط.

وبالرجوع لقانون  أحالتنا إلى أحكام قانون العقوبات، 11/16من قانون  24إّن المادة 

 26العقوبات و تحدّيدا إلى الفصل الثاني المتعلّق "بالمسؤولية الجزائية"، تنص المادة 

مكّرر:" باستثناء الدولة و الجماعات المحلية واألشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، 

ته يكون الشخص المعنوي مسؤوال جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهز

 أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك.

إّن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ال تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل 

 (685) أصلي أو كشريك في نفس األفعال."

تّم تطويع العقوبات لتتالءم مع ماهية الشخص المعنوي، مثل اإلعدام المطبّق على 

لشخص المعنوي، سلب الحرية أو تقييدها يقابله الحرمان من الشخص الطبيعي يقابله حل ا

 (686)بعض المزايا أو الوضع تحت المراقبة وأيضا تضييق دائرة النشاط أو الغلق.

مكّرر قانون  62العقوبات المطبّقة على األشخاص المعنوية نصت عليها المادة 

ا األولى نصت على العقوبات وهي المادة خاصة بعقوبات الجنايات و الجنح، في فقرته

 الغرامة كعقوبة أصلية للشخص المعنوي، أّما الفقرة الثانية نصت على العقوبات التكميلية.

(687) 

فالغرامة هي من أهم العقوبات التي تصيب الشخص المعنوي في ذمته المالية وهي 

ة للدولة العقوبة األكثر تطبيقا و انتشارا للشخص المعنوي، و هي األكثر نجاعة و فائدة بالنسب

 ألنّها توفّر لها أمواال كثيرة.

 :11/16قانون  22/2تجدر اإلشارة أنّه يعاقب على الشروع في هذه الجريمة، المادة 

 " يعاقب على الشروع في هذا القانون بمثل الجريمة نفسها."

 فأّما إْن كنّا قبل اإلبرام: 
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 قد يكون الشخص المعنوي:

الفاعل الفعل المجّرم أو شرع فيه، و الفاعل هو العون والشريك يعاقب إذا ارتكب  شريكا: -

إذاً  ،11/16العمومي جريمته هي منح االمتيازات غير المبّررة منصوص عليها في قانون 

 منه. 22/2 تشملها المادة

يعّد كفاعل للجريمة على غرار العون العمومي، يعاقب حتى ولو لم ينفّذ العون  محّرضاً: -

 ق.ع.ج. 31ادته وحدها، وذلك حسب المادة العمومي الجريمة بإر

 منه. 34، المادة 11/16 لالمتياز غير مبّرر، وهي جريمة ضمن قانون رقم مخفياً: -

 وإن كنّا أثناء تنفيذ الصفقة:

معاقب على الشروع فيه، باعتباره  ،11/16قانون  21/2يوجد نص خاص هو المادة 

  (688) نه.م 22/2 جريمة ضمن القانون مشمولة بنص المادة

 للشخص المعنوي. الغرامة كعقوبة أصلية

ق.ع.ج:" العقوبات التي تطبّق على الشخص المعنوي في  6 مكّرر فقرة 62المادة 

 مواد الجنايات والجنح هي:

( مرات الحدّ األقصى للغرامة المقّررة 2( إلى خمس )6الغرامة تساوي من مرة ) -6

 (689) الجريمة." للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على

إّن الغرامة المقّررة للشخص الطبيعي في القانون الذّي يعاقب على الجريمة هي: 

 (690)دج و هو الحد األقصى. 6.111.111 دج إلى 211.111

القاضي يملك سلطة تقديرية في تحدّيدها من مرة إلى خمس مرات، يُراعى في ذلك 

لمسؤول على ارتكاب الجريمة، ظروف الجريمة و القدرات المالية للشخص المعنوي ا

ويجوز للقاضي تخفيض عقوبة الغرامة المطبّقة على الشخص المعنوي إلى الحدّ األدنى 

 (691) للغرامة المقّررة في القانون الذي يعاقب على الجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي.
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 الفرع الثالث: العقوبات المقّررة للجريمتين.

إلى  12قاية من الفساد و مكافحته فالعقوبة هي الحبس من من قانون الو 21طبقا لنص المادة 

دج، لكل من الموظف العمومي  6.111.111دج إلى  211.111سنوات، و الغرامة من  61

 و كذا المتعامل االقتصادي.

 

 

 

 البند األول: عقوبة الحبس.

الحبس هو عقوبة سالبة للحرية، و العقوبات السالبة للحرية ظهرت لتحل محل 

و استمرت كذلك حتى  21وبداية القرن  62بات البدنية بشكل تدريجي في أواخر القرن العقو

أصبحت الوسيلة األولى للعقاب حتى أنّه استقر في ذهن الكثير أّن العقوبة السالبة للحرية هي 

 (692)الجزاء المعتاد لإلجرام.

رين إلى الحبس في الجنح هو سلب حرية المحكوم عليه لمدة تتّراوح من أكثر من شه

 21خمس سنوات، هذا األصل فيه، مالم ينص القانون على خالف ذلك، حيث قد تّصل إلى 

سنوات ما  2سنة في جرائم المخدرات و الفساد، فالقاعدة العامة أّن مدة الحبس ال تزيد عن 

عدا الحاالت التي يقّرر فيها القانون حدودا أخرى و جنح جرائم الصفقات العمومية تدخل 

 الحاالت. ضمن هذه

يرجع السبب في تجنيح جرائم الفساد إلى أنّها ذات طابع مالي و تقني فال يّصح         

عرضها على محكمة الجنايات التي يشترك فيها المحلفون و تقوم على االقتناع الشخصي، 

فيجب عرضها على قضاء متخّصص قائم على الدليل إضافة إلى أنّها تحتاج إجراءات 

 و كذلك إجراءات بحث خاصة و  كذا تمديد االختصاص المحلي.سريعة و فعالة 

 .سنوات 61إلى  12الجريمتان من ضمن جرائم الفساد تقدّر مدة الحبس فيها ما بين 

 

 البند الثاني: عقوبة الغرامة.

تعّد الغرامة من أقدم العقوبات إذ أنّها كانت تطبّق في الشرائع القديمة باسم نظام الديّة         

ي يختلط فيه العقاب بالتعويض ثّم تطورت في الشرائع الحديثة و أصبحت عقوبة خالصة الذ

 (693)خالية من معنى التعويض.

                                                 
نون الجنائي، كلية ، أطروحة دكتوراه في القا-دراسة مقارنة–، السياسة العقابية في القانون الجزائري خوري عمر -692
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تصنّف الغرامة ضمن العقوبات المالية الجنائية، حيث تعّرف العقوبات المالية بأنّها 

 إنقاص للمال يفرضه القانون كعقاب على الجريمة، و هي نوعان:

حكومة مالكة لشيء عيني كان مملوك للمحكوم عليه، و هذا ما يطلق عليه تكون إّما بجعل ال

بالمصادرة، و هي عقوبة تكميلية نتطّرق إليها الحقا في العقوبات التكميلية، و إّما بجعل 

 الحكومة دائنة بمبلغ من المال، و هذه هي الغرامة.

لغ المقدّر في الحكم، و الغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع لخزينة الحكومة المب 

هي بهذا المعنى ذات طابع عام كونها تؤول لخزينة الدولة، فهي تنشئ التزاما على عاتق 

المحكوم عليه، فعالقة المديونية هذه سببها الحكم القضائي الذي يثبت مسؤولية الجاني ويجعل 

 (694) عقوبة الغرامة جزاء المجرم على ارتكابه الجريمة.

 (695)لغرامة جسامة الفعل المرتكب و ظروف الجاني.يراعى في تقدير ا

إّن الغرامة لها نفس خصائص الجزاء الجنائي من حيث الشرعية، القضائية، 

الشخصية، العدالة، المساواة و التفريد، هذا ما يجعلها تتميّز عن باقي أنواع الغرامة الموجودة 

 (696)قانون العقوبات.في مختلف المجاالت سواء القانونية أو اإلدارية، فهي ضمن 

تتضّمن الغرامة معنى األلم كأثر مقابل للجريمة، فال تفّرض إالّ إذا نص عليها 

المشرع في نصوصه القانونية المكتوبة، و ال تنفّذ إالّ بصدور حكم قضائي يجّسد حق الدولة 

  يمة.في العقاب من خالل دفع المحكوم عليه مبلغ نقدي أو حرمانه من أمالكه المرتبطة بالجر

 (697) دج. 6.111.111دج إلى  211.111 هذه الجريمة يعاقب عليها بغرامة

هي غرامة عادية ألّن المشرع وضع حدا أدنى و حدا أقصى، فالمبلغ النقدي الذي يمكن أن 

يحكم به ال يجوز أن يقّل عن الحد األدنى و ال يزيد عن الحد األقصى المحدّدين في النص 

 القانوني.

فيما يخص في العقوبات األصلية المطبّقة على الشخص الطبيعي فإنّها  لفرنسيأّما القانون ا

ال تثير إشكالية على غرار القانون الجزائري فيما يخص التمييز في مراحل الصفقة العمومية 

لتحديد الركن الشرعي و بالتالي في العقوبة المقّررة، هذا ألّن القانون الفرنسي ال ينص على 
                                                 

، العقوبة و أسباب انقضائها دراسة في القانون الجزائري، بحث مقدم للحصول على دبلوم الدراسات جرفاوي الطاهر - 694

 .ن(.العليا في العلوم الجنائية، جامعة الجزائر، )ب.ذ.س

 .626، المرجع السابق، ص سامي عبد الكريم محمود - 695

 .261المرجع السابق، ص  علي عبد القادر القهوجي، -696
 .16-11من قانون  49و  19م ق.ع.ج،  44و 49م  -697



مطلقا، فيتّم إعمال آليتي اإلخفاء و االشتراك حسب السلوك المجّرم  عقوبتها بنص خاص

المرتكب من طرف العون في كل مراحل الصفقة سواء كنّا بصدد حصوله على امتياز غير 

 (698) مبّرر خالل مرحلة اإلبرام أو أثناء التنفيذ.

 عقوبة االشتراك في  جنحة منح االمتيازات غير المبّررة: 

من ق.ع.ف: " يعاقب الشريك مثل الفاعل في الجريمة في مفهوم المادة  1 -626المادة  

"، معناه يعتبر كفاعل الجريمة ويعاقب بالعقوبة المقّررة القتراف الجريمة، أي 626-2

 (699) بالعقوبة المقّررة للفاعل في الجريمة.

ن م 63 -342الجريمة هي منح االمتيازات غير المبّررة، المنصوص عليها في المادة 

 أورو...." 41.111( حبس وغرامة 12ق.ع.ف: " يعاقب بسنتين )

 سنة. 12حبس  -يعاقب الشريك بـ: 

 (700) أورو. 41.111غرامة  -                    

 إّن الشريك يعاقب في حالتين:

 ارتكاب الفاعل األصلي للفعل المجّرم. -6

  شروع الفاعل األصلي فيه، وذلك ألّن جنحة المحاباة معاقب -2

 (701) بمثل الجريمة نفسها. 63-342على الشروع فيها، حسب المادة 

 

 االمتياز غير المبّرر المتولّد عن جنحة منح االمتيازات غير المبّررة: عقوبة إخفاء

 422111سنوات سجن و غرامة  2ق.ع.ف تنص: " اإلخفاء يعاقب بـ  2فقرة  6-426مادة 

 (702) أورو."

من   63 -342الجريمة األصلية التي تقدّر طبقا للمادة  إّن هذه العقوبة أّشد من عقوبة

 ق.ع.ف       

 حبس خمس سنوات. -يُعاقب مخفي االمتياز غير المبّرر بـ:       

 أورو. 422111غرامة  -                                              

 ال يعاقب على الشروع في اإلخفاء، ألّن المشرع لم ينص على ذلك.

 د الثالث: سلطة القاضي في تقدير العقوبة.البن

                                                 
698 -Catherine Prebissy Schnall, la pénalisation du droit dés marchés publics, op. Cit, p 53. 
699 -Benoit Chabert- Pierre Olivier Sur, op. Cit, p 74.  
700 -Nicolas Eveno, passation des marches publics et risque pénal, contrats et marches, journal 

des maires, mai 2007, p 57. 
701 -Art 432-14 c.p. 
702 -Jean Larguier- Philippe Conte- Anne Marie Larguier, op. Cit, p 234. 



عند وضع الجزاءات المقّررة للجرائم المختلفة يراعي المشرع ظروف الجريمة 

و هذا ما يسّمى "التفريد  (703)المرتكبة من ناحية وظروف الجاني من ناحية أخرى

للجريمة و  التشريعي" محاوال أن يجعل العقوبة جزاًء متناسبا و متالئما مع الخطورة المادية

و يمنح للقاضي سلطة توقيع عقوبة مناسبة لحالة الجاني  (704)كذا الظروف الشخصية للجاني

  وظروف الجريمة.

فالمشرع يحدّد مبدئيا العقوبة تطبيقا لمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات و بما أّن الجاني 

تكاب الجريمة ليس دائما على نفس الدرجة من الخطورة االجرامية و ظروف و مالبسات ار

تختلف من مجرم آلخر تبنّى المشرع الجزائري نظام الحدّين للعقوبات إذ تكفّل بوضع الحدّ 

األدنى و الحدّ األقصى للعقوبات التي يراها عادلة و ترك للقاضي اختيار الجزاء في إطار 

ضي في هذين الحدّين وفقا لسلطته التقديرية و قناعته للوقائع و هي تمثّل حدود سلطة القا

تقدير العقوبة، و يضمن القاضي من خالل احترامها العمل وفق مبدأ الشرعية، فالتفريد 

 (705) القضائي أساس لوجود السلطة التقديرية للقاضي.

فالسلطة التقديرية ال تعن مخالفة مبدأ الشرعية ألنّها تماّرس في نطاقه وحدوده، إذ أّن 

ع و تكملة عجزه الناتج عن االختالف عمل القاضي هو تطبيق و تجسيد إلرادة المشر

الالّمتناهي لصور وقوع الجريمة وظروف مرتكبيها، فال يكون القاضي مقيّدا إالّ بضرورة 

مراعاة الحدّين األدنى و األعلى مع تبيان األسباب المبّررة لتقديره، و يرجع هذا الختالف 

ي سلطة تقدير العقوبة بحيث تكون للقاض (706)ظروف الجريمة الواحدة و حالة مقترفيها 

و هذا ما يسمح ( 707)المالئمة للمجرم من خالل الوقوف على ظروفه ومالبسات الجريمة،

 (708) بتحقيق األغراض المتوخاة منها حيال كل مجرم و ظروفه الشخصية.

و تعتبر من خصائص العقوبة خاصية تفريد العقوبة بمعنى أّن العقوبة لم تعد ثابتة بل 

ى و أقصى فيحتمل إّما تخفيضها للحد األدنى أو تشديدها للحد األقصى إذا تتراوح بين حد أدن

 (709)توافرت الظروف القانونية سواء المشدّدة أو المخففة.

 إّن العقوبة المقّررة لجريمتي االمتيازات غير المبّررة هي: 

 سنوات. 96إلى  61الحبس من  

                                                 
، الغرامة كبديل للحبس قصير المدة، المركز القومي للبحوث االجتماعية و الجنائية، قسم بحوث مد المجذوبأح -703

 .21، ص 2113المعاملة الجنائية، القاهرة مصر، 
دراسة تحليلية تأصيلية في القانون المصري و قوانين –، تفريد العقوبة في القانون الجنائي مصطفى فهمي الجوهري -704

 .1، ص 2112، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، -العربية بعض الدول
، النظرية العامة للجزاء الجنائي، العقوبات و التدابير االحترازية، دار النهضة العربية، القاهرة سعيد عبد اللطيف حسن -705

 .242 ص، 6226مصر، -
 . 24، المرجع السابق، ص خوري عمر -706
ضي الجنائي في تقدير العقوبة و التدابير االحترازية "محاولة لرسم معالم نظرية سلطة القا، حاتم حسن موسى بكار -707

 . 626، ص 2112عامة"، منشأة المعارف باإلسكندرية، 
 . 423، نفس المرجع السابق، ص حاتم حسن موسى بكار  -708
 .613، المرجع السابق، ص نظير فرج مينا -709



 (710) دج. 9.666.666إلى  666.166و الغرامة من          

كلّما باعد المشرع بين الحدّين كلما اتّسعت السلطة التقديرية للقاضي من حيث التقدير 

ح عقوبة الفعل اإلجرامي بين حدّ أدنى و حدّ أقصى أدى لظهور  الكّمي للعقوبات، و تراوُّ

إالّ أّن هذا ينطوي على خطر المغاالة و المفارقة بين المجرمين بحسب  نظام التفريد تدريجيا،

 . ف القضاةاختال

اختيار القاضي للعقوبة يجب أن يتّم وفقا لمعيار يضعه المشرع و عند ممارسته 

لسلطته التقديرية أن يسترشد في ذلك بتوجيهات قانونية دقيقة، و يباشر القاضي سلطته 

التقديرية في حدود قاعدة الشرعية التي تقضي أن يتوقف الحدّين األدنى و األقصى للعقوبة 

 (711) الجريمة التي هي اإلطار العام الذي يباشر القاضي سلطته التقديرية.على جسامة 

 بالنظر للعقوبات: أّما القانون الفرنسي

 أورو. 41.111غرامة  -، ( حبس12سنتان ) -االشتراك عقوبته هي:  -

 ( حبس.12خمس ) -اإلخفاء عقوبته هي: -

 أورو. 422.111غرامة  -                      

مشرع أخذ بنظام الحدّين، أي أنّه لم يترك للقاضي سلطة تقديرية في اختيار ال نجد ال

 عقوبة بين حدّين و إنّما نص بدقة على العقوبة و هي محدّدة.

 المطلب الثاني: العقوبات التكميلية.

من ق.ع.ج على أّن : "العقوبات التكميلية هي تلك التي ال  4فقرة  3تنص المادة 

ة عن عقوبة أصلية، فيما عدا الحاالت التي ينص عليها القانون يجوز الحكم بها مستقل

 ( 712) صراحة، وهي إّما إجبارية أو اختيارية."

فالعقوبات التكميلية ال يقض بها القاضي بمفردها وإنّما تلحق بعقوبة أصلية ألنّها ال 

ة، فهي ال تتمتع تكف بذاتها لتحقيق معنى الجزاء فال تّوقع منفردة و إنّما تبعا للعقوبة األصلي

بوجود مستقل من الناحية القانونية و إنّما يرتبط النطق بها و مدى استحقاقها بالنظر للعقوبة 

 (713)األصلية التي نص عليها المشرع و نطق بها القاضي.

 الفرع األول: العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات.

                                                 
 .16-11انون من ق 49و  19ق.ع.ج، مادة  44و  49المادة  -710
، سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية و القضائية )دراسة تحليلية و قضائية(، مجموعة رسائل نبيل إسماعيل عمر -711

 . 2دكتوراه، كلية الحقوق جامعة اإلسكندرية، ص
 ق.ع.ج. 4م   -712
 .622، المرجع السابق، ص سامي عبد الكريم محمود -713



من الفساد و مكافحته على أنّه : "في حالة اإلدانة  من قانون الوقاية 21تنص المادة        

بجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن الجهة القضائية أْن 

 تعاقب الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات."

(714) 

 منه تنص على: 12العقوبات، والمادة  و بالتالي فإّن المادة أحالتنا إلى قانون

 " العقوبات التكميلية هي:

 الحجر القانوني، -6

 الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية و المدنية و العائلية، -2

 تحديد اإلقامة، -4

 المنع من اإلقامة، -3

 المصادرة الجزئية لألموال، -2

 المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط، -1

 مؤسسة،إغالق ال -2

 اإلقصاء من الصفقات العمومية، -2

 الحظر من إصدار الشيكات و/ أو استعمال بطاقات الدفع، -2

 تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاءها مع المنع من استصدار رخصة جديدة، -61

 سحب جواز السفر، -66

 (715) نشر أو تعليق حكم أو قرار اإلدانة." -62

 

 أوال: الحجر القانوني

ل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة األصلية، يتمثّ 

فهذه العقوبة (  716)وتتّم إدارة أمواله طبقا لإلجراءات المقّررة في حالة الحجر القضائي،

تستهدف تحقيق غايتين: األولى هي الحيلولة دون إساءة المحكوم عليه في استخدامه ألمواله 

لعقوبة، والثانية هي حماية الغير الذين تتعلّق حقوقهم المالية بذّمة المحكوم عليه، أثناء تنفيذ ا

قصر المشرع مدة الحجر على مدة تنفيذ العقوبة األصلية و هي التي يثبت فيها عجز المحكوم 

  عليه عن إدارة أمواله.

 ثانيا: الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية و المدنية و العائلية.

 تتمثّل في: 6مكّرر  2ا المادة نصت عليه

                                                 
 .16-11قانون  16م   -714
 ق.ع.ج. 61  م -715
 ق.ع.ج. مكّرر 61م  -716



 العزل أو اإلقصاء من جميع الوظائف و المناصب العمومية التي لها عالقة بالجريمة: -9  

هي الحرمان من تقلّد وظيفة عامة و ما يرتبط بها من مزايا مادية أو معنوية وحرمانه من أيّة 

 .خدمة عمومية لمصلحة الدولة أو إحدى مؤسساتها، كخدمة التوريد

 كذلك الحرمان من تّولي أيّة عهدة انتخابية محلية كانت أو وطنية.

لهذّه العقوبة أثران: األول حالي و هو فقدان هذه الوظيفة، و الثاني مستقبلي هو عدم 

 قبوله مستقبال لتقلّد الوظائف العامة، أو آداء الخدمات العامة.

الخدمة العمومية وأخلت  فالجريمة يجب أن تكون وثيقة الصلة بالوظيفة العامة أو

 (717) بالثقة والنزاهة فيها.

 الحرمان من حق االنتخاب أو التّرشح ومن حمل أي وسام:-1  

االنتخاب من الحقوق السياسية و حمل األوسمة شرف لحامله، و تماشيا مع ما تكشفت 

 عنه الجريمة من إخالل المحكوم عليه بالثقة المرتبطة بهم.

 األصلية أو اإلفراج عنه. يسري من انقضاء العقوبة

عدم األهلية ألن يكون مساعدا محلفا، أو خبيرا، أو شاهدا على أي عقد، أو شاهدا  -9  

 أمام القضاء إال على سبيل االستدالل.

 أ( عدم األهلية ألن يكون مساعدا محلفا:

اض يعدّ المساعد المحلّف أحد العناصر المشّكلة لمحكمة الجنايات و التي تتشّكل من ق 

( يكونان برتبة مستشار 2برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي رئيسا، من قاضيين )

بالمجلس القضائي على األقّل، ومن محلّفين اثنين يختارون من األشخاص ذكورا أو إناثا 

 قانون اإلجراءات الجزائية. 216حسب الشروط المحدّدة في المادة 

لتي تمنع من أن يكون مساعدا محلفا ومنها منه حدّدت حاالت فقد األهلية ا 212المادة 

 الحبس، وتنص على مايلي:" ال يجوز أن يكون من المساعدين المحلفين:

ـ األشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بالحبس شهرا على األقل لجنحة...." 6
(718) 

فيمن ترتبط هذه العقوبة التكميلية بالدرجة األولى بتسيير العدالة الجنائية، فيفترض 

يقوم بوظيفة الفصل في الدعاوى العمومية ولو على سبيل المساعدة قدر من النزاهة واألمانة 

  و التي يفقدها من سبقت إدانته الرتكاب جريمة.

                                                 
 .412، 416، المرجع السابق، ص ص عبد القادر عّدو -717
 ق.إج.ج. 191م   -718



 ب( الحرمان من الشهادة: 

 أّما الحرمان من الشهادة ألنّه يفق د الثقة في االعتداد بأقواله كشاهد أمام القضاء،

ون يجيز سماع شهادته دون تحليفه اليمين فإّن أقواله ال تعدو قيمتها أن وإذا كان القان(719)

  (720) تكون قرينة تأخذ على سبيل االستدالل و ليس كدليل يُبنى عليه الحكم.

الحرمان من الحق في حمل األسلحة، و في التدريس، و في إدارة مدرسة أو الخدمة  -4  

 أو مراقبا.في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا، أو مدرسا 

ر هذه العقوبة ما ينطوي عليه استمرار المحكوم عليه في ممارسة هذه الحقوق من  ّ مبر 

خطر على أفراد المجتمع ألنّه يسئ استعمالها مستقبال وقد يكون مصدرا لغرس القيّم الفاسدة، 

 لذلك يتّوجب حرمانه فورا من حمل السالح، وحتى مستقبال من االستفادة من رخصة جديدة.

ذلك يتّوجب عزله فورا من وظيفة التدريس أو اإلدارة في المؤسسات التعليمية ك

 (721) وحرمانه مستقبال من تقلّد هذه الوظائف.

 عدم األهلية ألن يكون وصيا أو قيما. -1  

نّظم قانون األسرة الوصاية و التقديم على القاصر، فالوّصي يقوم بالتصّرف في أموال 

قانون األسرة على:"  22ص، حيث نصت على ذلك المادة القاصر تصّرف الرجل الحري

( من هذا 21 و 22، 22للوصي نفس سلطة الولي في التصرف وفقا ألحكام المواد )

 (722) القانون."

كما يكون المقدّم الذي تعيّنه المحكمة في حالة عدم وجود ولي أو وّصي مقام الوّصي 

يّم أن يكون مسلّما، عاقال، بالغا، أمينا نفسه، وقد اشترط قانون األسرة في الوّصي أو الق

وحسن التصّرف، تظهر أهمية هذه العقوبة من ناحيتين: األولى إيالم المحكوم عليه بتأكيد 

 (723)عدم نزاهته بتسيير أموال اآلخرين، و الثانية هي حماية أموال القصر وفاقدي األهلية.

 سقوط حقوق الوالية كلّها أو بعضها. -9   

من قانون العقوبات تنص:" يجوز للمحكمة عند قضاءها في جنحة، وفي  63إّن المادة 

الحاالت التي يحدّدها القانون أن تحظر على المحكوم عليه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق 

 ( سنوات.2، وذلك لمدة ال تزيد عن خمس )6مكّرر  2الوطنية المذكورة في المادة 
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قوبة السالبة للحرية أو اإلفراج عن المحكوم و تسري هذه العقوبة من يوم انقضاء الع

 (724)عليه."

 .ثالثا: تحديد اإلقامة

تحديد اإلقامة هو إلزام المحكوم عليه بأْن يقيم في "  من ق.ع.ج 66عّرفته المادة 

 سنوات. 2نطاق إقليمي يعيّنه الحكم لمدة ال تتجاوز 

و اإلفراج عن المحكوم عليه، يبلّغ يبدأ تنفيذ تحديد اإلقامة من يوم انقضاء العقوبة األصلية أ

الحكم إلى وزارة الداخلية التي يمكنها أن تصدر رخصا مؤقتة للتنقل خارج المنطقة 

 المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

سنوات،  4أشهر إلى  4يعاقب الشخص الذي يخالف أحد تدابير تحديد اإلقامة بالحبس من 

 "دج. 411.111دج إلى  22.111وبغرامة 

 ابعا: المنع من اإلقامةر

من ق.ع.ج:" المنع من اإلقامة هو حظر تواجد المحكوم  عليه في بعض  62تنص المادة 

سنوات في مواد الجنايات  61سنوات في مواد الجنح و  2األماكن، وال يجوز أن تفوق مدته 

 مالم ينص القانون على خالف ذلك.

رية، فإنّه يطبق من يوم انقضاء العقوبة يكون المنع من اإلقامة مقترنا بعقوبة سالبة للح

 األصلية أو اإلفراج عن المحكوم عليه.

متى تّم حبس الشخص خالل منعه من اإلقامة، فإّن الفترة التي يقضيها في الحبس ال تطرح 

 من مدة المنع من اإلقامة.

سنوات و بغرامة من  4 أشهر إلى 4يعاقب الشخص الممنوع من اإلقامة بالحبس من 

 (725)دج." 111.411إلى  دج 111.22

 خامسا: المصادرة الجزئية لألموال.

إّن العقوبة الجنائية هي إيالم أو إيذاء لمن تّوقع عليه بالمساس بحقوقه، فقد تمّس الحق 

في الحرية )في صورة عقوبة سالبة للحرية(، كما قد تمّس الحقوق المالية في صورة 

  وعان: غرامة ومصادرة.العقوبات المالية، و العقوبات المالية ن

فأّما الغرامة ليست عقوبة تكميلية بل تكون دائما عقوبة أصلية في مواد الجنح 

أّما المصادرة عقوبة تكميلية لها معنى اإليالم، و تعني: "نقل ملكية مال أو أكثر  والمخالفات،
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لة محل يمتلكه المحكوم عليه إلى الدولة، فهي عقوبة ناقلة للملكية جوهرها حلول الدو

  المحكوم عليه في ملكية مال."

هي مصادرة الخاصة تنصب على شيء أو أشياء محدّدة بالذّات، هي أصال مشروعة 

إالّ أنّها استعملت في تنفيذ الجريمة، وهذا عكس التدبير األمني بحيث تكون حيازتها غير 

ة هي حماية مشروعة، وهي جريمة من حيث صناعتها، استعمالها، حملها أو بيعها، والغاي

 (726)المجتمع من خطرها.

 سادسا: المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط.

مكّرر ق.ع.ج:" الحكم على الشخص المدان الرتكابه جناية أو جنحة  61تنص المادة 

بالمنع من ممارسة مهنة أو نشاط إذا ثّبت للجهة القضائية أّن للجريمة التي ارتكبها ّصلة 

 ثّمة خطر في استمرار ممارسته ألي منهما. مباشرة بمزاولتها، وأنّ 

سنوات  2سنوات في حالة اإلدانة الرتكاب جناية و  61ويصدر حكم بالمنع لمدّة ال تتجاوز 

 في حالة اإلدانة الرتكاب جنحة.

  (727) ويجوز أن يُؤمر بالنفاذ المعّجل بالنسبة لهذا اإلجراء."

سة مهنة أو حرفة أو أي عمل تتضّمن هذه العقوبة حرمان المحكوم عليه من ممار

 شّكل الجريمة التي كانت سببا في إدانته انتهاكا لواجبات هذه المهنة أو النشاط.

هدفها المضاف إلى اإليالم هو حماية المجتمع من األشخاص الذين ال تتّوافر فيهم 

اب الضمانات األخالقية لممارسة مهنة أو نشاط معين، و أيضا منع الجاني من العودة الرتك

الجريمة عن طريق إبعاده عن النشاط الذي كان مهيّأ الرتكابها، فالشرط هو الّصلة بالجريمة 

 المرتكبة.

 

 (728) تسري من اليوم الذي تصبح فيه العقوبة نهائية.

 سابعا: إغالق المؤسسة

:" يتّرتب على عقوبة غلق المؤسسة منع المحكوم عليه من أن 6مكّرر  61مادة 

 الذي ارتكبت بمناسبته.يمارس فيها النشاط 

سنوات في حالة اإلدانة  61و يحكم بهذه العقوبة إّما بصفة نهائية أو لمدّة ال تزيد عن 

 سنوات في حالة اإلدانة الرتكاب جنحة. 2الرتكاب جناية و 

 (729) ويجوز أن يُؤمر بالنفاذ المعّجل بالنسبة لهذا اإلجراء."
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هة القضائية يمكنها أن تحكم بعقوبة أو يكفي لشرعيتها أن ينص القانون على أّن الج

 (730) أكثر من العقوبات التكميلية."

 ثامنا: اإلقصاء من الصفقات العمومية

ق.ع.ج:" يتّرتب على عقوبة اإلقصاء من الصفقات العمومية منع  2مكّرر  61مادة 

ة ال تزيد المحكوم من المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في أيّة صفقة، إّما نهائيا أو لمدّ 

 سنوات في حالة اإلدانة الرتكاب جنحة. 2سنوات في حالة اإلدانة الرتكاب جناية و  61عن 

 (731) ويجوز أن يُؤمر بالنفاذ المعّجل بالنسبة لهذا اإلجراء."

هذه العقوبة تعني حرمان من يصدر ّضده حكم نتيجة ارتكابه جريمة من جرائم 

لتي تُعل ن عنها اإلدارة، هذه العقوبة التكميلية نجدّها الصفقات العمومية من دخول المناقصات ا

 مدّعمة في مواد من قانون الصفقات العمومية وهي:

 التي عدّدت حاالت اإلقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية: 22المادة  -

" يُقصى بشكل مؤقت أو نهائي من المشاركة في الصفقات العمومية، المتعاملون 

 االقتصاديون:

الذين كانوا محل حكم قضائي حاز قوة الشيء المقضي فيه بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم  -3

 المهنية.

المّسجلون في قائمة المتعاملين االقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات  -2

 (732) من هذا المرسوم....." 22العمومية المنصوص عليها في المادة 

 دس تحت عنوان مكافحة الفساد:وّردت في القسم السا 22المادة  -

" دون اإلخالل بالمتابعات الجزائية، كل من يقوم بأفعال أو مناورات ترمي إلى تقديم وعد 

لعون عمومي بمنح أو تخصيص، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إّما لنفسه أو لكيان آخر، 

ق أو مراقبته أو مكافأة، أو امتياز مهما كانت طبيعته بمناسبة تحضير صفقة أو عقد أو ملح

التفاوض بشأن ذلك أو تنفيذه، من شأنه أن يشّكل سببا كافيا التّخاذ أي تدبير ردعي، ال سيّما 

فسخ أو إلغاء الصفقة العمومية أو الملحق المعني و تسجيل المؤسسة المعنية في قائمة 

 (733) المتعاملين االقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية."

 سعا: الحظر من إصدار الشيكات و/ أو استعمال بطاقات الدفع:تا
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:" يتّرتب على عقوبة الحظر من إصدار الشيكات و/ أو استعمال 4مكّرر  61مادة 

بطاقات الدفع إلزام المحكوم عليه بإرجاع الدفاتر و البطاقات التي بحوزته أو التي عند 

 وكالءه إلى المؤسسة المصرفية المصدرة لها.

نّه ال يطبّق هذا الحظر على الشيكات التي تسمح بسحب األموال من طرف غير أ

 الساحب لدى المسحوب عليه أو تلك المضمنة.

سنوات في  2سنوات في حالة اإلدانة الرتكاب جناية و  61ال تتجاّوز مدّة الحظر 

 (734)حالة اإلدانة الرتكاب جنحة." 

 ع المنع من استصدار رخصة جديدة:عاشرا: تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاءها م

:" دون اإلخالل بالتدابير المنصوص عليها في قانون المرور، يجوز  3مكّرر  61مادة 

للجهة القضائية الحكم بتعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاءها مع المنع من استصدار 

 رخصة جديدة.

 كم اإلدانة.ال تزيد مدة التعليق أو السحب عن خمس سنوات من تاريخ صدور ح

 يجوز أن يُؤمر بالنفاذ المعّجل بالنسبة لهذا اإلجراء.

 (735) يبلّغ الحكم إلى السلطة اإلدارية المختصة."

سنوات، أّما سحب الرخصة  2تعليق الرخصة: الحرمان من استعمالها خالل مدة أقصاها  -

إالّ باستصدار  يتّرتب عليه إنهاء صالحية رخصة السياقة فالّ يمكن للمحكوم عليه السياقة

 سنوات. 2رخصة جديدة بعد انقضاء مدة السحب التي أقصاها 

 اإللغاء مع المنع من استصدار رخصة جديدة : هي أّشدها. -

هذه هي عقوبة تكميلية وليست ناتجة عن قواعد المرور، و تكفي لمشروعيتها قول: الحكم 

 (736) بواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية.

 ب جواز السفرحادي عشرا: سح

:" يجوز للجهة القضائية أن تّحم بسحب جواز السفر لمدة ال تزيد 2مكّرر  61المادة 

عن خمس سنوات في حالة اإلدانة بجناية أو جنحة، وذلك من تاريخ النطق بالحكم. يجوز أن 

 يُؤمر بالنفاذ المعّجل بالنسبة لهذا اإلجراء.

 (737)و يبلّغ الحكم إلى وزارة الداخلية." 
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ضّمن المنع من مغادرة التراب الوطني، هي جوازية في حالة اإلدانة بجناية أو تت

سنوات تبدأ من  2جنحة، حيث للجهة القضائية أن تحكم بسحب جواز السفر لمدة ال تزيد عن 

 (738)تاريخ النطق بالحكم وليس من صيرورته نهائيا. 

 

 ثاني عشرا: نشر أو تعليق حكم أو قرار اإلدانة.

فقرة أولى:" للمحكمة عند الحكم باإلدانة أن تأمر في الحاالت التي يحدّدها  62المادة 

القانون نشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في جريدة أو أكثر يعينها، أو بتعليقه في األماكن 

التي يبيّنها، و ذلك كله على نفقة المحكوم عليه، على أالّ تتجاوز مصاريف النشر المبلغ الذي 

 (739)لهذا الغرض، وأالّ تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا."  يحدده الحكم

 (740)تعتبر هذه العقوبة ماسة باالعتبار. 

 الفرع الثاني: العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون الوقاية من لفساد

 .ومكافحته
 نص قانون الوقاية من الفساد و مكافحته على عقوبات تكميلية أخرى:     

 العائدات و األموال غير المشروعة.أوال: مصادرة 

فقرة أولى و ثانية:" يمكن تجميد أو حجز العائدات أو األموال غير  26 المادة

المشروعة الناتجة عن ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون 

 بقرار قضائي أو بأمر من سلطة مختصة.

يها في هذا القانون، تأمر الجهة القضائية في حالة اإلدانة بالجرائم المنصوص عل

بمصادرة العائدات واألموال غير المشروعة، وذلك مع مراعاة حاالت استرجاع األرصدة أو 

 (741)حقوق الغير حسن النية."

أموال و عائدات غير مشروعة، عكس المصادرة المنصوص  هذه المصادرة تخصّ 

صب أصال على أشياء مشروعة و استعملت في قانون العقوبات، ألنّها تن 62عليها في المادة 

 ارتكاب الجريمة.
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إّن هذه المصادرة إلزامية، تالحظ من عبارة " تأّمر الجهة القضائية بمصادرة 

 العائدات واألموال غير المشروعة."

 ثانيا: الّرد

 

صل فقرة ثالثة:" و تحّكم الجهة القضائية أيضا بّرد ما تّم اختالسه أو قيمة ما ح 26المادة 

عليه من منفعة أو ربح، ولو انتقلت إلى أصول المحكوم عليه أو فروعه أو إخوته أو زوجه 

 (742) أو أصهاره سواء بقيت تلك األموال على حالها أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى."

 ثالثا: إبطال العقود و الصفقات و البراءات و االمتيازات.

أو امتياز أو ترخيص متحصل عليه من  تنص:" كل عقد أو صفقة أو براءة 22المادة 

ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن التصريح ببطالنه وانعدام 

 آثاره من قبل الجهة القضائية التي تنظر في الدعوى مع مراعاة حقوق الغير حسن النية."

(743) 

يكون إبطال العقود  هو حكم جديد لم يسبق له مثيل في القانون الجزائري، فاألصل أن

من اختصاص الجهات القضائية التي تبّث في المسائل المدنية و ليس الجهات القضائية التي 

  تبّث في المسائل الجزائية.

فيما يخص الشخص الطبيعي منصوص عليها  أّما العقوبات التكميلية في القانون الفرنسي

الجزائري بين عقوبات تكميلية منصوص في قانون العقوبات، و إن كنّا قد ميّزنا في القانون 

منه و مفّصلة فيما يليها من مواد، وأخرى منصوص  2عليها في قانون العقوبات في المادة 

عليها في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته، فإّن قانون العقوبات الفرنسي نص بإجمال عن 

صل فيها بعد كل فئة من ،ليف(744)61-646العقوبات التكميلية الخاصة بالجنح في المادة 

 الجرائم المقّسمة بفصول.

 فيما يخص اإلخفاء:

وّردت أدناه  ،6-426بعد أن نُص على تعريفه و كذا العقوبة المرصودة له في المادة   

 كاآلتي: 2-426العقوبات التكميلية التي تّوقع على الشخص الطبيعي في المادة 

مّوضحة في هذا الفصل تطبّق عليهم أيضا " األشخاص الطبيعيين المرتّكبين للجرائم ال

 العقوبات التكميلية":

 

 .19-999 أوال: الحرمان من الحقوق المدنية، الوطنية و العائلية بالطرق المّوضحة بالمادة

                                                 
 المعدّل و المتّمم. 16-11قانون  9فقرة  19م  -742

 المعدّل و المتّمم. 16-11قانون  11م  -743
744 -Evelyne Garçon – Virginie Peltier, Droit de la peine, Lexis Nexis, paris, 2010, p 68. 



نّصت على: أّن الحرمان من الحقوق الوطنية، المدنية والعائلية  21 -646و المادة 

الحق في ممارسة وظيفة قضائية أو أن يكون  -حق الترشح، -حق االنتخاب،  -يقّع على:

 خبير أمام القضاء، اإلنابة أو تمثيل طرف أمام العدالة،

 عدم األهلية ألن يكون شاهدا أمام القضاء إالّ على سبيل االستدالل، -

 عدم األهلية ألن يكون وصيا أو قيّما.  -

  اعية:ثانيا: الحرمان من ممارسة وظيفة عامة أو وظيفة مهنية أو اجتم
والتي بمناسبة ممارستها ارتكبت الجريمة، هذا المنع نهائي أو مؤقت، أو الحرمان من 

ممارسة مهنة تجارية أو صناعية للتسيير، اإلدارة أو الرقابة تحت أي عنوان بشكل مباشر أو 

  (745) غير مباشر لحسابه الخاص أو لحساب الغير.

 ثالثا: غلق المؤسسة

 ت و خدمت األفعال المجرمة و هذا الغلق لمدّة خمس سنوات.سواء كانت واحدة أو تعدّد

 رابعا: المنع من المشاركة في الصفقات العمومية

 سنوات أو أكثر. 2لمدّة 

 خامسا: المنع من استعمال الشيكات

 سنوات أو أكثر. 2لمدّة 

 سادسا: المصادرة

 ها.أو ُخّصص الرتكاب الجريمة أو الشيء الذي نتج عن للشيء الذي استعمل

 

 سابعا: المنع من اإلقامة

 ثامنا: نشر و تعليق القرار

الجهة القضائية التي يمكنها أن تقّرر أيضا بطرق مكتوبة أو بكّل وسائل  يّوقع من

اإلعالن للعامة بالنشر االلكتروني، يتضّمن اإلعالن أطراف القرار، المكان و مدة تنفيذ 

  (746)اإلجراء التي ال يمكن أن تتجاّوز شهرين.

 فيما يخص االشتراك:

 ".2-626" يعاقب الشريك مثل الفاعل في الجريمة في مفهوم المادة :1-626 المادة

يعاقب ( 747)إّن الشريك يعتبر كفاعل للجريمة و يعاقب بالعقوبة المقّررة القتراف الجريمة،

غير  أيضا بّكل العقوبات التكميلية التي يمكن تطبيقها على الفاعل األصلي المانح لالمتياز

 (748)المبّرر.

 ،63-342العقوبات التكميلية التي يمكن تطبيقها على الفاعل األصلي  طبقا للمادة 

نصت أنّه فيما يخص الجرائم  62-342، وإّن المادة 62-342 منصوص عليها في المادة

                                                 
745 -Evelyne Garçon – Virginie Peltier, op. Cit, p22. 
746 -Evelyne Garçon – Virginie Peltier, op. Cit, p p 93, 94. 
747 -Benoit Chabert- Pierre Olivier, op. Cit, p21. 
748 -George Levasseur- Albert Chavanne- Jean Montreuil- Bernard Bouloc, op. Cit, p96. 



المنصوص عليها في هذا الفصل  والتي من بينها جنحة منح االمتيازات غير المبّررة يمكن 

 العقوبات التكميلية التالية:النطق ب

 

 

 أوال: الحرمان من الحقوق المدنية، الوطنية و العائلية 

 -حق االنتخاب،  -التي حدّدها كما يلي: الحرمان من: 21-646بالطرق المّوضحة بالمادة 

الحق في ممارسة وظيفة قضائية أو أن يكون خبير أمام القضاء، اإلنابة أو تمثيل  -الترشح، 

 -عدم األهلية ألن يكون شاهدا أمام القضاء إال على سبيل االستدالل، -العدالة، طرف أمام 

 (749) عدم األهلية ألن يكون وّصيا أو قيّما.

 ثانيا: المصادرة 

 .26-646تتّم بالطرق المنصوص عليها في المادة 

 للشخص المعنوي الخاص. الفرع الثالث: العقوبات التكميلية

 .ج نصت عليها:ق.ع 2مكرر فقرة  62المادة 

 واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية اآلتية: -2"

 حل الشخص المعنوي، -

 ( سنوات،2غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدّة ال تتجاّوز) -

 ( سنوات،2اإلقصاء من الصفقات العمومية لمدّة ال تتجاّوز ) -

ل مباشر أو غير مباشر، المنع من مزاولة نشاط أو عدّة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشك -

 نهائيا أو 

 ( سنوات،2لمدّة ال تتجاّوز )

 مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها، -

 نشر و تعليق حكم اإلدانة، -

( سنوات، و تنصب الحراسة على 2الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة ال تتجاّوز ) -

  (750) أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته."ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجريمة 

 

 البند األول: حل الشخص المعنوي.
يعّد أقصى عقوبة له ألنّه بمثابة عقوبة اإلعدام ( 751)هو إنهاء وجود الشخص المعنوي،

للشخص الطبيعي، تتضّمن منعه من االستمرار في ممارسة النشاط حتى تحت اسم آخر و 

 لمحافظة على حقوق الغير حسن النية.يتّرتب على ذلك تصفية أمواله مع ا

                                                 
749 -Evelyne Garçon – Virginie Peltier, op. Cit, p p  69, 70. 

 ق.ع.ج. 1مكّرر فقرة  91م  -750



 البند الثاني: غلق المؤسسة أو فرع من فروعها.

( سنوات، وخالل هذه 2الغلق يعني وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدّة ال تتجاّوز )

 المدّة يمنع بيعها أو التصرف فيها.

رس فيها تعّد عقوبة مؤقتة خالفا للحل، يتّرتب عليها منع المحكوم عليه من أن يما

 ( سنوات الرتكاب جنحة.2النشاط الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته لمدّة ال تتجاّوز )

 البند الثالث: اإلقصاء من الصفقات العمومية.

سنوات، حيث يُمنع بصفة مباشرة أو غير مباشرة من المشاركة في الصفقات  2لمدة 

 العمومية.

 

 شطة مهنية أو اجتماعية.البند الرابع: المنع من مزاولة نشاط أو عدة أن

سنوات، يشترط أن تكون هناك عالقة  2بشكل مباشر أو غير مباشر، نهائيا أو لمدّة 

 بين الجريمة المرتكبة و النشاط الذي يقوم به الشخص المعنوي.

 البند الخامس: المصادرة.
المصادرة تعني نزع الملكية من صاحب المال جبرا عنه و إضافته إلى ملك الدولة أو 

الخزينة العامة دون مقابل، و المصادرة كعقوبة تمتاز بأنّها غير رضائية، دون مقابل وأنّها 

 (752) قضائية.

 البند السادس: نشر و تعليق حكم اإلدانة.
نشر الحكم يعني إعالمه بحيث يّصل إلى علم عدد كاف من الناس، تشّكل هذه العقوبة 

ّما يؤثر على نشاطه مستقبال، ينصب النشر إّما تهديدا فعلياً للشخص المعنوي و تّمس مكانته م

على الحكم بأكمله أو جزء منه في األماكن التي يحدّدها الحكم ذاته أو بنشره في الجريدة 

 (753) الرسمية.

 البند السابع: الوضع تحت الحراسة القضائية

 تنصب الحراسة على النشاط الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته، وال يجوز أن تزيد عن

سنوات والغاية منها بالدرجة األولى تقييد أجهزة الشخص المعنوي للحيلولة دون إعادة  2

                                                                                                                                                         
 .13، المرجع السابق، ص محمد عبد القادر العبودي -751
 .442، 446، المرجع السابق، ص ص عبد القادر عّدو -752
 .12، المرجع السابق، ص محمد عبد القادر العبودي -753



ارتكاب الجريمة، فهي ذات طابع وقائي شأنها شأن المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة 

 (754) مهنية أو اجتماعية.

 أّما بالنسبة للقانون الفرنسي

شخاص المعنوية جنائيا عن الجرائم ق.ع.ف " فيما عدا الدولة تسأل األ 626/2 المادة

 626/3التي ترتكب لحسابها بواسطة أجهزتها أو ممثليها، وفقا للقواعد الواردة في المواد من 

و مع ذلك فإّن المحليات و تجمعاتها ال تسأل جنائيا إالّ عن الجرائم التي ترتكب  ،626/2إلى 

في مرفق عام عن طريق االتّفاق،  أثناء مزاولة األنشطة التي يمكن أن تكون محال للتفويض

والمسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية ال تستبعد معاقبة األشخاص الطبيعيين الفاعلين أو 

  الشركاء عن نفس األفعال."

-في جريمة إستغالل نفوذ األعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبّررة 

ص عليها بنص خاص و يتّم إعمال آليتي الذكر فإّن القانون الفرنسي ال ين-كما أسلفنا

االشتراك واإلخفاء و تعتبر جنحة المحاباة الجريمة األصلية لهما، لذلك نبحث عن مسؤولية 

 الشخص المعنوي بصدّدها، فهل تقوم أم ال؟

فيما يخص االشتراك: يرتبط بفعل أصلي مجّرم فالشريك يقتبس إجرامه من الفاعل  -

ون العمومي، و بالرجوع لقانون العقوبات فإنّنا ال نجده يقّر هذه المتمثّل في الع (755)األصلي

المسؤولية للشخص المعنوي بصدد االشتراك في المحاباة، فالعقاب يحكمه مبدأ التخصص و 

بالتالي يخضع لعقوبة الجريمة الشخص الطبيعي فقط سواء كان فاعال أو شريكا دون 

 الشخص المعنوي. 

اص المعنوية مسؤولة جنائيا بصدّد اإلخفاء، هذا ما نصت عليه فيما يخص اإلخفاء: األشخ -

من ق.ع.ف: "األشخاص المعنوية تكون مسؤولة جنائيا حسب الشروط  62-426المادة 

 ." 6ـ426 فيما يخص الجرائم المعرفة في المادة  626/2المّوضحة في المادة 

 (756) خص الطبيعي.هي التي تنص على اإلخفاء و عقوبته بالنسبة للش 6ـ426المادة 

 أّما الشخص المعنوي:

 :42-646وضحتها المادة  الغرامة: -9

( أمثال تلك المحدّدة للشخص 2" القيمة القصوى لغرامة الشخص المعنوي تساوي خمسة )

 (757)الطبيعي بالقانون الذي يقمع الجريمة."

                                                 
 .442، المرجع السابق، ص عبد القادر عّدو -754

755 -Thierry Garé- Catherine Ginestet, op. Cit, p127.  
756 -Art 321-12, c.p. 
757 -Art 131-38, c.p. 



تي حدّدتها حتى نحدّدها نرجع للغرامة المطبقة على الشخص الطبيعي بشأن اإلخفاء، و ال

أورو هي األساس  422111وهذا يعني أّن قيمة ( 758)أورو، 422111بـ:  6-426المادة 

 لتحديد القيمة القصوى للشخص المعنوي.

 

 

  العقوبات التكميلية: -1 

، حيث يمكن معاقبة الشخص بواحدة أو 6-426بإحالة من المادة  42-646حدّدتها المادة 

 أكثر مّما يلي:

يقصد به إنهاء وجود الشخص المعنوي، يقابله إعدام الشخص  معنوي:أ( حل الشخص ال 

ونظرا لخطورته فلم يوّجب المشرع على القاضي النطق به بل ترك له سلطة ، الطبيعي

 (759) تقديرية في الحكم من عدمه.

سنوات أو أكثر من الممارسة بشكل مباشر أو غير مباشر  2بشكل نهائي أو لمدة ب( المنع: 

 أكثر من النشاطات المهنية أو االجتماعية.لواحدة أو 

 سنوات أو أكثر. 2 لمدةت( الوضع تحت الحراسة: 

سنوات أو أكثر للمؤسسة الواحدة أو أكثر التي خدمت  2نهائيا أو لمدة ث( غلق المؤسسة: 

 ارتكاب الفعل المجّرم.

 سنوات. 2 لمدّة أي اإلقصاء من المشاركة فيها نهائيا أوج( اإلقصاء من الصفقات العمومية: 

 سنوات أو أكثر. 2لمدّة ح( المنع من استصدار الشيكات: 

 (760)خ( المصادرة

تعّد من العقوبات الماّسة بالّسمعة هذا ما يؤثّر على الشخص د( نشر أو تعليق القرار: 

 (761) المعنوي.

 ال يعاقب الشخص المعنوي على الشروع في اإلخفاء، ألّن المشرع لم ينص على ذلك بالرغم

 من قيام مسؤوليته الجنائية في اإلخفاء.

نالحظ أّن كالً من المشرع الجزائري و المشرع الفرنسي نّصا على مسؤولية الشخص 

 االعتباري و كل له خصائصه:

                                                 
758 -Art 321-1, c.p. 

                                                                                                                                      .  13، المرجع السابق، ص عبد القادر العبودي محمد -759
760 -Art 131-38, c.p. 

 .    12، المرجع السابق، ص محمد عبد القادر العبودي -761



المشرع الجزائري ضيّق من نطاق األشخاص المعنوية  من حيث نطاق المسؤولية:

المشرع الفرنسي وّسعها لتشمل كل  المسؤولة وحصرها في األشخاص المعنوية الخاصة، أّما

 األشخاص المعنوية العامة باستثناء الدولة.

المشرع الجزائري أقّر قيام مسؤولية الشخص المعنوي على كل من حيث نطاق التجريم: 

منه، مّما  24الجرائم المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته في المادة 

 22/2 لى أنّه يعاقب على الشروع عليها أيضا طبقا لنص المادةوّسع نطاق التجريم زيادة إ

منه، وهذا على خالف المشرع الفرنسي الذي لم يقّر هذه المسؤولية في إطار جنحة المحاباة 

 ) فاعال أو شريكا( و أقّرها في اإلخفاء دون العقاب على الشروع فيه. 



 

 الخاتمة 
ئي يهدف من خالله الحفاظ على المال رغم حرص المشرع على إيجاد نظام وقا      

العام وترشيد النفقات العمومية قد تحدث تجاوزات و يقع الفساد و نكون أمام جرائم الصفقات 

فمواجهة الفساد تبدأ  موضوع الدراسة، االمتيازات غير المبّررةالعمومية وال سيّما جريمتي 

 ك وضع االستراتيجيات المناسبة.بضرورة االعتراف بوجود المشكلة و آثارها السلبية و بذل

الصفقات العمومية عناية خاصة  و هذا ما جعل المشرع يولي موضوع حماية المنافسة       

قانون الوقاية من الفساد و مكافحته  كذامن خالل قانون المنافسة، قانون الصفقات العمومية و 

ي مجال الصفقات منه على وجوب تأسيس اإلجراءات المعمول بها ف 2إذ نصت المادة 

 العمومية على قواعد الشفافية، النزاهة و المنافسة الشريفة.

حصر المشرع األحكام التشريعية و التنظيمية التي تشّكل مخالفتها أساسا لتجريم        

المحاباة في تلك المتعلقة بحرية الترشح و المساواة بين المترشحين و كذا شفافية اإلجراءات، 

اية الجنائية لمبادئ المنافسة في الصفقات العمومية فإعمال المنافسة في و هذا تكريس للحم

مجال الصفقات العمومية يعّد من الشروط األساسية التي يتوقف عليها نجاح الطلبات 

 العمومية بما تثيره من تعدّد العروض وتنوع الخيارات مّما يسمح باستخدام الموارد بنجاعة.

التي كان الهدف منها االلمام بالنظام القانوني المعتمد  :و قد خلصت هذه الدراسة      

، من خالل بمنحها و الحصول عليها لمجابهة االمتيازات غير المبّررة في الصفقات العمومية

دراسة مدى الترابط بين القانون الجزائري و القانون الفرنسي، بالتوّصل إلى العديد من أوجه 

لتنظيم و ضبط عملية إبرام الصفقات العمومية لتحقيق  التطابق سواء من خالل تدخل المشرع

األهداف المتوخاة من خالل تحديد إجراءات و أساليب االبرام بدقة ضمانا لنجاعة الطلبات 

بإخضاع عملية  العمومية و اإلستعمال الحسن للمال العام، هذا من جهة و من جهة أخرى

من خالل قانون الوقاية من الفساد  إبرام الصفقات العمومية للرقابة، كما عمد المشرع

منه سواء بمنحها من طرف  21ومكافحته إلى تجريم االمتيازات غير المبّررة في المادة 

والنتائج التي تمّ الموظف العمومي أو الحصول عليها من طرف المتعامل االقتصادي، 
 التوّصل إليها في هذه األطروحة كما يلي:

راءات االبرام بفتح المجال واسعا أمام المتنافسين لتقديم حدّد المشرع الجزائري إج/ 6   

عروضهم و تمكينهم من اإلطالع على كل المعلومات المتعلقة بالصفقة المراد ابرامها مراعيا 

 المبادئ األساسية.

/ مكافحة الفساد تقتضي تبني سياسة متكاملة و المصلحة المتعاقدة ملزمة بإبرام صفقاتها 2   

طرق رسمها لها القانون مسبقا، و ذلك من خالل إعتبار إجراء طلب وفق كيفيات و 

من  42العروض القاعدة العامة وجعل التراضي أسلوب استثنائيا و هذا ما نصت عليه المادة 

قانون الصفقات العمومية "تبرم الصفقات العمومية وفقا إلجراء طلب العروض الذي يشّكل 

 ي.القاعدة العامة أو وفق إجراء التراض



/ جاء تنظيم الصفقات العمومية ليؤّكد على مبادئ هامة تقوم عليها عملية إبرام الصفقات 4   

من قانون الصفقات العمومية على أنّه ولضمان نجاعة  2العمومية وهو ما تضّمنته المادة 

الطلبات العمومية واالستعمال الحسن للمال العام يجب أن تراعى في الصفقات العمومية 

رية الوصول للطلبات العمومية و المساواة في معاملة المرشحين و شفافية مبادئ ح

 اإلجراءات.

/ نّص قانون الصفقات العمومية على مبادئ إبرام الصفقات و كذلك قانون الوقاية من 3   

الفساد ومكافحته قبل تطرقه إلى الجرائم المتمثلة في المخالفات المتعلقة بعدم احترام إجراءات 

و حدّد  2فقرة  2صفقات العمومية، أّكد على ذات المبادئ بصفة صريحة في المادة إبرام ال

اإلجراءات الكفيلة لتحقيق هذه المبادئ بنّصها على ما يلي: "و يجب أن تكّرس هذه القواعد 

 على وجه الخصوص:

ط االعداد المسبق لشرو -عالنية المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية،  -

معايير موضوعية و دقيقة التخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات  -المشاركة و االنتقاء، 

 ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات العمومية.-العمومية، 

فقانون الوقاية من الفساد و مكافحته لم تقتصر أحكامه على التجريم و العقاب بل تضّمن 

تعلّق بالوقاية من الفساد من خالل تكريس آليات في صورتها الوقائية وحتى الردعية قواعد ت

تتضّمن تدابير مكافحة الفساد، وذلك عبر كل المراحل بدءا من المرحلة السابقة على التعاقد 

من خالل تنظيم اآلليات القانونية لضمان نجاعة الطلبات العمومية، بإلزام المصالح المتعاقدة 

بتحديد الحاجات العمومية المطلوب تلبيتها و بالتالي االعداد المسبق لدفاتر الشروط  بالقيام

زيادة على ضرورة القيام بالدراسات األولية بمختلف أنواعها خاصة تلك التي تثبت الجدوى 

 االقتصادية للمشاريع محل الصفقات العمومية.

كال الرقابة و هذا ما نصت عليه الحرص على رقابة المال العام بتنظيمه لمختلف أش/ 2    

من قانون الصفقات العمومية كمايلي: "تخضع الصفقات العمومية التي تبرمها  621المواد 

من نفس  622المصالح المتعاقدة للرقابة قبل دخولها حيّز التنفيذ و قبل التنفيذ و بعده"، المادة 

قابة المنصوص عليها في القانون على "تمارس على الصفقات العمومية مختلف أنواع الر

هذا المرسوم كيفما كان نوعها وفي حدود معينة، دون المساس باألحكام القانونية األخرى 

على: "يجب على المصلحة المتعاقدة أن تعلّل اختيارها عند  11المادة التي تطبّق عليها" و 

 كل رقابة تمارسها أي سلطة مختصة".

ة إقرار المكافحة من خالل توسيع مجال تدخل وجب على المشرع إضافة إلى الوقاي /1  

القضاء، و هذا نظرا ألهمية الصفقات العمومية التي تستوجب تكريس قواعد و نصوص لمنع 

أي اخالل أو تجاوز لقواعد إبرام الصفقات العمومية، و هذا يظهر من خالل تقرير رقابة 

فعال الماسة بنزاهة وشفافية القضاء اإلداري من جهة و من جهة أخرى اللجوء إلى تجريم األ

 الصفقات العمومية بتدخل القضاء الجنائي لقمعها.



فوضع المشرع آليات قضائية فأسندت للقضاء اإلداري و الجزائي صالحيات مهمة في 

 مجال الرقابة على األموال العامة، السيّما تلك المرتبطة بإبرام و تنفيذ الصفقات العمومية.

ل في إطار اختصاصاته المنصوص عليها في قانون / القضاء اإلداري يتدخّ 2

اإلجراءات المدنية واإلدارية في هذا المجال عن طريق قضاء اإللغاء أو قضاء االستعجال أو 

القضاء الكامل، ذلك أّن قضاء اإللغاء في مجال الصفقات العمومية ينصب على القرارات 

القضاء اإلداري بالنظر و الفصل في القابلة لالنفصال، و هي النظرية القائمة على اختصاص 

دعاوى اإللغاء المرفوعة ّضد القرارات التي تصدرها المصلحة المتعاقدة والتي تكون 

 ضرورية لتكوين الصفقة على أن تحتفظ باستقالليتها.

/ يتدّخل القضاء اإلداري في الرقابة على الصفقات العمومية كذلك من خالل قضاء 2

من قانون  232و  231ليه المشرع صراحة و خّص المادتين االستعجال، و هو ما نص ع

اإلجراءات المدنية و اإلدارية، بمقتضاها سمح لكل شخص له مصلحة في إبرام الصفقة 

ويتضّرر من إخالل المصلحة المتعاقدة بإلتزاماتها القانونية المتعلقة باإلشهار و المنافسة التي 

و الصفقات العمومية أن يخطر المحكمة اإلدارية، و تخضع لها عمليات إبرام العقود اإلدارية 

التي تأمر المتسبّب في االخالل باالمتثال اللتزاماته و تحدّد له أجال لذلك، ويمكنها أن تأمر 

بتأجيل إمضاء الصفقة إلى نهاية اإلجراءات و لمدة ال تتجاوز العشرون يوما، كما يمكن 

تسري من تاريخ انقضاء األجل المحدّد للمتسبّب للمحكمة اإلدارية أن تحكم بغرامة تهديدية 

 في االخالل بااللتزامات القانونية المتعلقة بالمنافسة و االشهار لالمتثال اللتزاماته.

المتعلقة  تتّم مخالفة لألحكام التشريعية و التنظيميةاالمتيازات غير المبّررة  /2

اءات، لذلك فإّن دراسة نص التجريم بحرية الترشح، المساواة بين المترشحين و شفافية اإلجر

أّكد مدى ارتباطه بقانون الصفقات العمومية فهو ليس من النصوص التجريمية القائمة بذاتها 

بل يحيل على نصوص تشريعية وتنظيمية ال سيّما مبادئ الشراء العمومي، فجريمتي منح 

ل على امتيازات غير االمتيازات غير المبّررة و استغالل نفوذ األعوان العموميين للحصو

مبّررة مرتبطتان بالصفقة العمومية و نص تجريمها يتضّمن مفاهيم مستمدة من القانون 

اإلداري و كذا أحكام تشريعية و تنظيمية أخرى، و لذلك فإّن نص تجريمها غير كاف لتحديد 

لقانون   نيةأركانها فال بد من االّطالع على هذه المفاهيم و األحكام و هذا ما يعتبر إحالة ضم

 .الصفقات العمومية

/  تأسيس المحاباة على مجّرد مخالفة النصوص القانونية و التنظيمية المتعلقة بحرية 61   

التّرشح و المساواة بين المترشحين و شفافية اإلجراءات أثناء إبرام الصفقة أو التأشير عليها 

يفة العمومية، فمجرد إثبات يجعلها ال تقتصر فقط على المحافظة على نزاهة و حياد الوظ

وجود مخالفة للنصوص يكفي لقيام الجريمة دون الحاجة إلثبات تواطؤ بين الموظف و 

المؤسسة الفائزة بالصفقة، و حتى دون إثبات إلحاق ضرر بمصلحة الوظيفة العامة أو المال 

لي تظهر جريمة العام إلمكانية أن تكون المؤسسة فعال األجدر لتنفيذ الصفقة العمومية، وبالتا

 .كجريمة وقائيةمنح االمتيازات غير المبّررة 

/ جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومية، لها صلة ببعضها فمثال جنحة منح 66       

االمتيازات غير المبّررة تنفي وجود جريمة الرشوة أو استغالل النفوذ أو جريمة أخذ فوائد 

طقي تصّور محاباة من طرف الموظف العمومية دون بصفة غير قانونية، و لكن من غير المن



أن تكون له مصلحة خاصة في ذلك، و بالتالي إن تمّكن الموظف من اإلفالت من جريمة 

الرشوة فيُدان بجريمة منح االمتيازات غير المبّررة على أساس أّن اثباتها يتّم من خالل 

لشراء العمومي في التعامل مخالفة النصوص القانونية و التنظيمية المتعلقة بقواعد ا

 بالصفقات العمومية.

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته نجد أنّها تجّرم  21/6من خالل المادة / 62        

للغير إمتيازا غير مبّرر عند إبرام صفقة مخالفة  عمدايمنح سلوك الموظف العمومي الذي 

ترشح و المساواة بين المترشحين وشفافية لألحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بحرية ال

ضرورة  يؤّكد الطابع العمدي لجريمة منح االمتيازات غير المبّررة معاإلجراءات، و هذا ما 

 العلم بالنصوص القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية.

ت أّما بالنسبة لصورة المحاباة القائمة على مجرد مخالفة النصوص دون وجود ما يثب        

التواطؤ أو االستفادة، فنكون أمام جريمة غير عمدية قائمة على أساس الخطأ والمدرجة في 

قانون العقوبات بعيدا عن قانون الوقاية من الفساد و مكافحته ألنّها ال تتطابق مع مدلول 

 الفساد.

موظف / االمتيازات غير المبّررة لها وجهان يشّكالن جريمتين متقابلتين: من جهة ال64      

، ومن جهة "جنحة منح االمتيازات غير المبّررة"الذي يمنح اإلمتياز غير المبّرر مرتكبا 

جنحة "أخرى المتعامل االقتصادي الذي يحصل على االمتياز غير المبّرر مرتكبا بذلك 
و هذا ما نصت عليه " استغالل نفوذ األعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبّررة

 ن قانون الوقاية من الفساد و مكافحته.م 21المادة 

رة، جريمة استغالل نفوذ األعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبرّ / 63

، التي يرتكبها العون العمومينحة منح امتيازات غير مبّررة المقابلة لج الجنحةهي تلك 

دي بمناسبة صفقة االقتصا المتعاملر ليحصل عليه فالعون العمومي يمنح امتيازا غير مبرّ 

م ق معها من حيث الوقائع، فهي نفسها التي تجرّ اد تتطابّ عمومية بمختلف مراحلها فهي تكّ 

 ، و تمثّل الطرف المتحّصل والمستفيد من االمتيازات غير المبّررة.جريمة المحاباة

/ إّن جريمة استغالل نفوذ األعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبّررة 62

ة بإجراءات و مراحل الصفقة العمومية، و تتغيّر مع مراحلها صفة مرتكب الجريمة و مرتبط

يتغيّر معه االمتياز غير المبّرر و الغرض منه، فقبل إبرام الصفقة العمومية يكون متعّهدا 

لإلدارة بعرض يكون محل تقييم مع باقي العروض أّما في مرحلة التنفيذ يصبح متعاقدا مع 

 ا بتنفيذ الصفقة وفقا لّما تّم التعاقد بشأنه.اإلدارة وملتزم

صور الفساد في الصفقات العمومية متعدّدة و مصاحبة لجميع مراحل إبرام  /61       

الصفقة العامة ابتداًء من اختيار طريقة ابرامها و مرورا بإجراءاتها و شكلياتها انتهاًء باختيار 

و لكن تعتبر مرحة االبرام أكثر المراحل عرضة المتعامل المتعاقد لتنفيذ الصفقة العمومية، 

 للفساد ذلك ألنّها تشهد تنافس كبير بين المتعهدين.

/ االمتيازات غير المبّررة تختلف باختالف اإلجراء الذّي تكون عليه الصفقة 62

العمومية، ففي مرحلة التحضير لها يشّكل دفتر الشروط أّهم وثيقة، اإلعالن عنها يضّمن 

ل تقديم العروض يجب أْن يضّمن منافسة وأّهم التزام للعون العمومي هو سّرية شفافية، أج



العروض و عدم المّساس بها، أّما في مرحلة التنفيذ االمتيازات غير المبّررة تتمثّل في الزيادة 

في األسعار، عدم جودة المواد والخدمات و تجاوز آجال التنفيذ، و هي الحاالت المحدّدة على 

 .21ر في الفقرة الثانية من المادة سبيل الحص

/ الجاني في جريمة استغالل نفوذ األعوان العموميين للحصول على امتيازات 18

غير مبّررة هو المتعامل االقتصادي الذي يتّصل باإلدارة بمناسبة صفقة عمومية، فيكون 

من طرف العون  متعّهدا قبل اإلبرام ومتعاقدا بعده، ولكّل مرحلة أحكامها والتي يتّم خرقها

العمومي لمنح االمتياز لهذا المتعامل االقتصادي الذي استغله، فاالمتياز غير المبّرر هو 

اإلمتياز غير المبّرر الذي الممنوح مخالفة للنصوص القانونية المنّظمة للصفقات العمومية، و 

ويحقّق غاية  يحّصل عليه الجاني يختلف باختالف اإلجراء الذّي تكون عليه الصفقة العمومية

 باختالف المرحلة التي تكون عليها.

/ إّن العون العمومي يرتكب جنحة المحاباة بمنحه امتياز غير مبّرر للعون 19

من قانون الوقاية  9فقرة  19االقتصادي، وهو الفعل المنصوص و المعاقب عليه في المادة 

ل نفوذ األعوان العموميين من الفساد و مكافحته، أّما النص القانوني الخاص بجريمة استغال

من قانون الوقاية من الفساد  1فقرة  19للحصول على امتيازات غير مبّررة هو نص المادة 

 ومكافحته.

نجدها تغّطي مرحلة واحدة من مراحل  1فقرة  19/ من خالل استقراء المادة 20

غير المبّررة  الصفقة العمومية، تتمثّل في مرحلة التنفيذ والتي تّوضحها صور االمتيازات

الزيادة في األسعار، تعديل نوعية المواد والخدمات أو آجال التسليم أو المتمثّلة في: 
أّما أهم  لكن الصفقة العمومية تّمر بإجراءات عديدة و يُعتبر تنفيذها آخر مرحلة، ،التموين

نويا مع وأعقد المراحل هي عملية اختيار المتعامل المتعاقد سّواء كان شخصا طبيعيا أو مع

فقد يحّصل المتعامل االقتصادي المصلحة المتعاقدة ألنّها المحدّد الرئيسي لمصير الصفقة 

على امتياز غير مبّرر قبل اإلبرام ليمّكنه هذا االمتياز من نيل الصفقة، و من أمثلة 

االمتيازات غير المبّررة لهذه المرحلة هو الحصول على معلومات إمتيازية، االستفادة من 

ير دفتر شروط على المقاس أي طبقا لمؤهالت المتعامل الجاني، كذلك االستفادة من تحض

إعالن ناقص أو أجل ضيّق لتقديم العطاءات حيث ال يتناسب مع محتويات العرض التقني 

 بالنسبة لباقي المتعّهدين، و كذلك تعديل العروض أو الشروط عند فتح األظرفة.

يتّم إعمال النصوص العامة حسب السلوك  و لعدم وجود نص خاص بهذه المرحلة

اإلجرامي الذي يقوم به العون االقتصادي وتتمثّل هذه النصوص القانونية في كل من: 

التحريض على جنحة منح االمتيازات غير المبّررة، االشتراك في جنحة منح االمتيازات 
، االمتيازات غير المبّررةغير المبّررة أو إخفاء االمتياز غير المبّرر المتوّلد عن جنحة منح 

فقرة  19و تعتبر جنحة منح االمتيازات غير المبّررة هي الجريمة األصلية طبقا لنص المادة 

والتي يعتبر الجاني فيها هو الموظف العمومي المانح لالمتياز غير  ،إلعمال هذه اآلليات 9

 المبّرر.



د نص خاص بها، بل بخصوص هذه الجريمة فال يوج أّما بالنسبة للقانون الفرنسي

يوجد فقط النص الخاص بجنحة منح االمتيازات غير المبّررة و الذي يجّرم منح العون 

العمومي لالمتيازات غير المبّررة، أّما الطرف المستفيد يعاقب حسب السلوك المرتكب إّما 

المبّرر  بناء على االشتراك في جنحة منح االمتيازات غير المبّررة وإّما بإخفاء االمتياز غير

يض فإنّه في القانون الفرنسي  المتّولد عن جنحة منح االمتيازات غير المبّررة، أّما التحّر 

 ضمن االشتراك باعتباره مساهمة تبعية.

من قانون العقوبات الفرنسي هو  63- 342وإلعمال هذه اآلليات يعتبر نص المادة 

 المبّررة. الجريمة األصلية المتمثلة في جنحة منح االمتيازات غير 

و هذا يعني أّن المشرع الجزائري يتشابه مع المشّرع الفرنسي في عدم وجود نص 

 .1فقرة  19خاص قبل إبرام الصفقة، أّما مرحلة التنفيذ خّصها بنص المادة 

/ إّن جريمي االمتيازات غير المبّررة من ضمن جرائم الفساد و التي خّصها 21

نفس اإلجراءات والمراحل التي تحكم الدعوى المشرع بقانون خاص و تخضع مبدئيا ل

العمومية المحدّدة في قانون اإلجراءات الجزائية، و تخّضع الختصاص الجهات القضائية 

ذات االختصاص المّوسع، و هذا عكس القانون الفرنسي الذي لم يَخُّصها بهذه اإلجراءات و 

 التي قصرها على الجريمة المنّظمة.

ة من الفساد ومكافحته أحكاما مستحدثّة قصد تحقيق فعالية / تضّمن قانون الوقاي22

لمحاربة جرائم الفساد، و هذه األحكام مستّمدة من االتفاقية الدولية لمكافحة الفساد و تشّمل 

 إجراءات المتابعة عبر مختلف مراحل الدعوى الجزائية. 

ون الجزائري / فيما يّخص العقوبات، فإّن العقوبة األصلية للجريمتين في القان23

(، غرامة 61إلى  12بالنسبة للشخص الطبيعي هي الحبس من سنتين إلى عشرة سنوات )

دج فهي عقوبة واحدة بالرغم من اختالف النصوص  6.111.111دج إلى  211.111

القانونية التي تختلف باختالف السلوك الذي يُؤتيه المتعامل االقتصادي )االشتراك في جنحة 

ض على جنحة المحاباة، إخفاء االمتياز غير المبّرر المتولّد عن جنحة المحاباة، التحّري

 المحاباة(، إذ تشابهت في مدّة الحبس ومقدار الغرامة.

أّما العقوبات التي تطبّق على الشخص المعنوي هي الغرامة و التّي تساوي من مّرة 

ي في القانون الذي ( مّرات الحدّ األقصى للغرامة المقّررة للشخص الطبيع2( إلى خمس )6)

 يعاقب على الجريمة.

من المالحظ أّن المشرع الجزائري اعتمد على سياسة التجنيح بعقوبات جنائية، ألّن 

المقدار األصلي لعقوبات الجنح المنصوص عليه في قانون العقوبات تقدّر ما بين الشهرين 

المتابعة و كذا إلى الخمسة سنوات، و هذا يرجع إلى رغبة المشرع في تبسيط إجراءات 

 المحاكمة.



(، و 12يعاقب الشريك في جنحة المحاباة بالحبس لمدّة سنتين )أّما القانون الفرنسي:  

أورو هذا بالنسبة للشخص الطبيعي أّما الشخص المعنوي و بالرجوع لقانون  41.111غرامة 

 باة.العقوبات فإنّنا ال نّجده أقّر هذه المسؤولية للشخص المعنوي في جنحة المحا

أّما بالنسبة لمخفي االمتياز غير المبّرر الشخص الطبيعي يُعاقب بالحبس لمدّة خمس سنوات  

أورو، أّما األشخاص المعنوية فإنّها مسؤولة جنائيا بصدّد إخفاء  422111(، وغرامة 2)

االمتياز غير المبّرر المتولّد عن جنحة المحاباة، وتخّضع للغرامة بالقيمة القصوى لغرامة 

( أمثال تلك المحدّدة للشخص الطبيعي بالقانون الذي يقمع 2لشخص المعنوي تساوي خمسة )ا

 الجريمة.

أّهم نتيجة تّم التّوصل إليها فيما يخص الركن الشرعي للجريمة واشكاليته في / 24

نظرا لوجود نص خاص بمرحلة التنفيذ دون المراحل السابقة عنه، وهذا  القانون الجزائري:

بحث عن الركن الشرعي للجريمة خالل هذه المرحلة، إلمكانية حصول المتعامل ما يوجب ال

االقتصادي على امتيازات غير مبّررة خاللها، والغرض من االمتيازات غير المبّررة لهذه 

المرحلة هو نيل الصفقة العمومية و دخولها حيّز التنفيذ ليتّم الحصول على امتيازات غير 

من قانون الوقاية من الفساد  2فقرة  21لتنفيذ، و التي حدّدتها المادة مبّررة خالل هذه مرحلة ا

مكافحته، و المؤّكد أّن االمتياز الحقيقي الذي يهدف إليه المتعامل االقتصادي هو الربح المالي 

فتنفيذها طبقا للتعاقد ال يخدم و الذي ال يتجّسد إالّ بالحصول على امتيازات مرحلة التنفيذ، 

 المشروعة للعون االقتصادي. المصالح غير

من خالل ما سلف نجد أّن المشرع الجزائري أكثر من النصوص القانونية، ألنّه نّص 

على مرحلة التنفيذ بنص خاص هذا من جهة، و من جهة أخرى عدم عمومية النص الخاص 

 اقتضت إعمال اآلليات العامة، و هذا من شأنّه خلق تعقيد في تطبيق النصوص القانونية.

يُطبّق على كل صور  1فقرة  19و بالتالي لماذا لم يجعل المشرع من نص المادة 

االمتيازات غير المبّررة أيا كانت المرحلة، و ال يحدّد المادة بصور االمتياز غير المبرر 

الخاصة بمرحلة التنفيذ فقط، أو بصورة أخرى: ال ينص إطالقا على الجريمة بنص خاص 

حسب السلوك المقتّرف من قبل المتعامل االقتصادي الجاني على ونُعّمل القواعد العامة 

غرار المشرع الفرنسي، فيُتابع بصفته مساهم أصلي إْن كان هو من حّرض الموظف 

العمومي على ارتكاب جنحة منح االمتيازات غير المبّررة بإحدى الوسائل المنصوص عليها 

ة منح االمتيازات غير المبّررة أو في قانون العقوبات، أو على أساس االشتراك في  جنح

على أساس إخفاء االمتياز غير المبّرر المتولّد عن جنحة منح االمتيازات غير المبّررة، و 

هي  9فقرة  19تكون جنحة منح االمتيازات غير المبّررة المنصوص عليها في المادة 

 الجريمة األصلية إلعمال هذه اآلليات.

لقانون الفرنسي ألّن المشرع الفرنسي نّص فقط على و هذه اإلشكالية ال تثور في ا

من قانون العقوبات  94- 491 النص الخاص بجنحة منح االمتيازات غير المبّررة في المادة

و التّي تُجّرم سلوك المّوظف بمنحه لالمتياز غير المبّرر، أّما المتحّصل على االمتياز غير 

بنص خاص على حصوله على االمتياز غير المبّرر  المبّرر متعّهدًا كان أو متعاقدًا لم يخّصه

ً أّن التحريض  و يتابع على أساس االشتراك في جنحة منح االمتيازات غير المبّررة، علما

ضمن االشتراك أي المساهمة التبعية أو على أساس إخفاء االمتياز غير المبّرر المتولّد عن 



نح االمتيازات غير المبّررة المنصوص جنحة منح االمتيازات غير المبّررة، و تكون جنحة م

 هي الجريمة األصلية إلعمال هذه اآلليات. 94- 491 عليها في المادة

و التي تهدف إلى تعزيز ضمان  خلصت الدراسة إلى جملة من االقتراحاتو تبعا لذلك 

 نجاعة الطلبات العمومية و االستعمال الحسن للمال العام:

ية المتعلقة بإلزامية القيام بالدراسات المسبقة / ضرورة تعزيز النصوص القانون6

للمشاريع التي تكون محال للصفقات العمومية، بداية من دراسات الجدوى االقتصادية أو 

 المالءمة أو البيئية و هذا لضمان المصلحة العامة.

/ ضرورة اعتماد معايير موضوعية في اختيار الموظف العمومي عن طريق اعتماد 2     

 و التأّكد من قدرته على تحّمل أعباء الوظيفة دون تحيّز أو محاباة. الكفاءة

/ التأكيد على أّن الصفقات العمومية تبرم وفقا لمبادئ الشفافية و النزاهة و المنافسة 4     

الشريفة و إتاحة الفرصة للمتعّهدين للطعن في االختيار، تدعيما للمبادئ التي نص عليها 

ة و هي: اإلعالن، الشفافية، المنافسة الشريفة و المساواة بين قانون الصفقات العمومي

 المتعاملين المتعاقدين مع اإلدارة.

/ فيما يخص اإلعالن، على المشرع الحرص على تحديد عملية االشهار بتحديد كيفية 3     

اإلعالن بدقة و السيّما الجرائد التي يتّم من خاللها، زيادة على ضرورة تعزيز استخدام 

لتكنولوجيا الحديثة لإلعالم و االتّصال و خاصة شبكة االنترنيت في اإلدارات العمومية لنقل ا

و نشر المعلومة حول صفقاتها من خالل نظام معلوماتي قوي غير قابل لالختراق و القرصنة 

 و من شأنه ضمان سرية العروض و سرية الردود و حماية المتعهدين لضمان منافسة شريفة.

حديد إجراءات أسلوب التراضي بدقة و فرض ضوابط لذلك، و إزالة الغموض عن / ت2      

 بعض حاالت التراضي بعد االستشارة من خالل ضبط المصطلحات.

/ استثناء العقود التي تقل مبالغها عن الحدود الدنيا المطلوبة في نظر القانون العتبارها 1     

انتشار ممارسات الفساد في الصفقات العمومية صفقة عمومية يعّد ثغرة قانونية خطيرة تسّهل 

تفاديا لإلجراءات والرقابة(، نظرا -)لذلك يتّم اللجوء إلى تحصيص الطلبات العمومية 

 لصعوبة مراقبتها من طرف األجهزة الرقابية المختلفة، لذلك ال بد من تشديد الرقابة.

تلقي العروض، و ال يترك السلطة  / ال بدّ أن يتدخل المشرع لتحديد الحد األدنى لآلجال2     

التقديرية للمصلحة المتعاقدة ألّن ذلك من شأنه أن يسمح بتعسف اإلدارة و استغالل ذلك 

 لالمتيازات غير المبّررة.

/ ترقية و تطوير تسيير المصالح المتعاقدة من خالل تكوين موظفين و أعوان 2     

 العموميين متخّصصين في مجال الصفقات العمومية.

/ فتح مجال المنافسة للمتعهدين المبتدئين و منحهم شروط مشاركة مالئمة، والتركيز 2     

 على التنفيذ الحسن للصفقة العمومية من خالل تخفيض تكلفة التعّهد.

/ فيما يخص حاالت االقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية المنصوص عليها 61     

لعمومية، ال بدّ من إضافة المؤسسات التي صدر في من قانون الصفقات ا 22في المادة 

مواجهتها قرار عن مجلس المنافسة نتيجة للممارسات المنافية للمنافسة، و كذا تسجيل 

المؤسسات المعنية في قائمة المتعاملين االقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات 

 من نفس القانون. 22العمومية طبقا لنص المادة 

/ معالجة اللبس الحاصل في قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية فيما يخص أحكام 66     

، و ذلك فيما يخص 232و  231االستعجال في مادة الصفقات العمومية في نصوص المواد 



ميعاد رفع الدعوى االستعجالية، و التي نشأت و تطّورت في التشريعات األوروبية تحت 

نتيجة لخرق المصلحة المتعاقدة لقواعد  قبل التعاقدية""الدعوى االستعجالية مسّمى 

 المنافسة و االشهار في إبرام الصفقات العمومية.

إخطار  يجوزنّص على أنّه " 4فقرة  231ذلك أّن المشرع الجزائري في نص المادة       

حكمة إخطار الم يجبالمحكمة اإلدارية قبل إبرام العقد"، فعلى المشرع الجزم بنصه على أنّه 

اإلدارية قبل إبرام العقد، ألنّها دعوى استعجالية قبل تعاقدية ترفع في حالة خرق المصالح 

المتعاقدة لقواعد المنافسة واالشهار، و بالنتيجة لذلك يمكن للقاضي أن يأمر بتأجيل إمضاء 

 العقد.

تلفة: / تعدّد القضاة المختصين في فحص مشروعية الصفقة العمومية و بأغراض مخ62      

المشرع لم يضع ترتيبا زمنيا لتدخل القاضي اإلداري أو الجنائي، و هذا يثير عدم االستقرار 

القانوني، و القاضي الجنائي حتى يتمّكن من التّوصل إلى مرتكب الجنحة عليه أن يتفحص 

 بالتفصيل مختلف المراحل التي مّر بها قرار إبرام الصفقة العمومية فيتحّول في تلك المرحلة

 إلى قاضي إداري مختص في مجال الصفقات العمومية. 

/ تحديد عناصر جنحة منح االمتيازات غير المبّررة ليس هيّنا، ألنّه يتضّمن إحالة 64          

نص التجريم على نصوص قانونية و تنظيمية متعدّدة و متفرقة و دائمة التطّور يجعل منه 

 عرضة ألخطاء في التطبيق.

ّكد المشرع على الطابع العمدي لجنحة منح االمتيازات غير المبّررة، وهذا / أ63          

يثير صعوبة في إثبات العمد في الجريمة إالّ بوجود اتّفاق و تواطؤ بين الطرف المانح و 

الطرف المتحّصل على االمتيازات غير المبّررة، أي الموظف من جهة والمتعامل 

 االقتصادي من جهة أخرى. 

/ تفعيل األحكام و اإلجراءات الخاصة بالبحث والتحّري التي جاء بها قانون 62         

الوقاية من الفساد و مكافحته و قانون اإلجراءات الجزائية، و ذلك بالتركيز على تطوير 

قدرات أعوان الشرطة القضائية في مجال التحقيق في الجرائم و استحداث وحدات رقابية 

 ضائي للحدّ من وقوع جرائم الفساد.إدارية داخل جهاز الضبط الق

من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته تقتصر على  2فقرة  21/ بالنسبة للمادة 61          

، لذلك و من خالل الدراسة لمرحلة التنفيذ فقطتجريم الحصول على امتيازات غير مبّررة 

نص القانوني الواجب التطبيق، و كان ال بدّ من التمييز بين مراحل الصفقة العمومية لمعرفة ال

 هذا من شأنه خلق نوع من التعقيد.

جعل هذه الفقرة عامة بحذف صور االمتيازات  فمن المستحسن تعديل هذه الفقرة، و ذلك إّما:

)الزيادة في األسعار، غير المبّررة و التي تحدّد مرحلة التنفيذ دون سواها و المتمثلة في: 
 الخدمات أو آجال التسليم أو التمويل(.التعديل في نوعية المواد و

و التي تجّرم الحصول على االمتيازات غير المبّررة، و  21من المادة  2إلغاء الفقرة  :أو

حسب السلوك المقتّرف من قبل المتعامل االقتصادي الجاني على بذلك يتّم إعمال اآلليات 

الموظف  حّرضو من غرار المشرع الفرنسي، فيُتابع بصفته مساهم أصلي إْن كان ه

العمومي على ارتكاب جنحة منح االمتيازات غير المبّررة بإحدى الوسائل المنصوص عليها 

في  جنحة منح االمتيازات غير المبّررة أو على  االشتراكفي قانون العقوبات، أو على أساس 

بّررة، و المتولّدة عن جنحة منح االمتيازات غير الم إخفاء االمتيازات غير المبّررةأساس 



هي  9فقرة  19تكون جنحة منح االمتيازات غير المبّررة المنصوص عليها في المادة 

 الجريمة األصلية إلعمال هذه اآلليات.

/ فيما يخص جريمة استغالل نفوذ األعوان العمومين للحصول على امتيازات غير 62       

، حتى امتيازات غير مبّررة"الحصول على "مبّررة، من المستحسن اعتماد تسمية الجنحة بـ  

من قانون الوقاية من  42يتّم تمييزها عن جريمة استغالل النفوذ المنصوص عليها في المادة 

الواردة "لجنحة منح االمتيازات غير المبّررة" الفساد و مكافحته، و كذلك حتى تكون مقابلة 

متيازات غير المبّررة االهذا من جهة، و من جهة أخرى تتالءم مع عنوان  في الفقرة األولى

ككل، والواردة في الباب الرابع )التجريم و العقوبات  21للمادة  في مجال الصفقات العمومية

 و أساليب التحّري( من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته.
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، المنتقى في القضاء العقابي، ط األولى، دار الخلدونية، آث ملويا لحسين بن شيخ  .4

 .2112الجزائر، 
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 .2112المعارف، اإلسكندرية، 
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 .2112-2112، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر يوسف بن خدة، -مقارنة

، جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق علة كريمة --99

 .2164-2162، 6جامعة الجزائر 

الرقابة القضائية على السلطة القمعية للهيئات اإلدارية المستقلة في  ،عيساوي عز الدين -14

تيزي -عة مولود معمري، جامدكتوراه دولة في القانون شهادةرسالة لنيل المجال االقتصادي، 

 .62/14/2162وزو، 

تصنيف الصفقات العمومية في الجزائر طبقا للمعيار العضوي، رسالة  ،قدوج حمامة -15

 .2161-2112دكتوراه، كلية الحقوق جامعة الجزائر يوسف بن خدة، 

، سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية و القضائية )دراسة نبيل إسماعيل عمر -16

 يلية وقضائية(، مجموعة رسائل الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة اإلسكندرية.تحل

 :مذكرات الماجستير/ 1
وقف تنفيذ القرارات اإلدارية في أحكام اإلجراءات المدنية واإلدارية  ،أوقارت بوعالم -9

لود الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام فرع تحّوالت الدولة، جامعة مو

 .23/13/2162تيزي وزو،  -معمري

الدور الرقابي للجان الصفقات العمومية على المستوى المحلي، مذكرة  ،بجاوي بشيرة -1

لنيل شهادة الماجستير تخّصص إدارة و مالية، جامعة امحمد بوقرة بومرداس، كلية الحقوق 

 .2162-2166بودواو، 

عمومية المتعلقة بأشغال البناء، مذكرة لنيل إلتزامات المقاول في الصفقات ال ،بختي سهام -9

 .2163-2164، 6شهادة الماجستير فرع عقاري، جامعة الجزائر 

الدعوى االستعجالية طبقا لقانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية، مذكرة  ،بركايل رضية -4

زي تي-لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع المنازعات اإلدارية، جامعة مولود معمري

 .62/11/2163وزو، 

ضمانات مبدأ المنافسة في الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة  ،بعيط عائشة -1

بن عكنون،  6الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه دولة و مؤسسات، جامعة الجزائر 

2164-2163. 



مية، دور القاضي اإلداري في حل المنازعات المتعلقة بالصفقات العمو ،بن أحمد حورية -9

-2161مذكرة لنيل شهادة الماجستير تخّصص القانون العام، جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان، 

2166. 

ظاهرة الفساد اإلداري و المالي في مجال الصفقات العمومية في  ،بن بشير وسيلة -2

القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع قانون اإلجراءات اإلدارية، جامعة 

 .21/61/2164عمري تيزي وزو، مولود م

تمويل الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير،  ،بن زمام عبد الغني -1

 .2112-2112جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، 

المتعلق بالمنافسة،  14-14مسؤولية العون االقتصادي في ضوء األمر  ،بن وطاس إيمان -9

 .2112-2112فرع قانون األعمال، جامعة بن يوسف بن خدة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير 

اإلشهار و المنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  ،جدايني زكية -10

 .2116-2111فرع قانون األعمال، جامعة الجزائر بن عكنون، 

المرسوم الرئاسي  النظام القانوني لصفقة إنجاز األشغال العمومية في ظل ،حابي فتيحة -11

المعدّل و المتّمم، مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع قانون اإلجراءات اإلدارية،  61-241

 .14/12/2164جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

اختيار المتعامل المتعاقد في قانون الصفقات العمومية الجزائري، مذكرة  ،خرفان محمد -12

 .2163-2164، 6عمال ، جامعة الجزائر لنيل شهادة الماجستير فرع قانون األ

منازعات الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  ،خضري حمزة -13

 .2112-2113الماجستير فرع القانون العام، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

منازعات الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل  ،خلف الله كريمة -14

 .2164-2162، 6ادة الماجستير في القانون العام، جامعة قسنطينة شه

اإلنحراف في استعمال السلطة في القرارات اإلدارية، مذكرة لنيل شهادة  ،دادو سمير -15

 .23/12/2162تيزي وزو، -الماجستير فرع تحّوالت الدولة، جامعة مولود معمري

عنوية عن جريمة تبييض األموال، المسؤولية الجزائية لألشخاص الم ،دريس سهام -16

مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع القانون الخاص تخّصص قانون المسؤولية المهنية، جامعة 

 .23/12/2166مولود معمري تيزي وزو، 

النظام القانوني للوفاء بالمقابل المالي بقانون الصفقات العمومية الجزائري،  ،زوايد مراد -17

 .2162-2166امحمد بوقرة بومرداس، مذكرة ماجستير، جامعة 

جرائم الصفقات العمومية و آليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق  ،زوزو زوليخة -18

بالفساد، مذكرة لنيل شهادة الماجستير تخّصص قانون جنائي، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

2166-2162. 

الجزائري، مذكرة لنيل شهادة اإلشهار في الصفقات العمومية في القانون  ،زيات نوال -19

 .2164-2162الماجستير فرع الدولة و المؤسسات العمومية، جامعة الجزائر، 

سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد معها في مجال  ،سبكي ربيحة -20

الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع قانون اإلجراءات 

 .64/12/2164تيزي وزو، -جامعة مولود معمري اإلدارية،

إجراء التراضي في قانون الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة  ،سحنون سمية -21

 .2164-2162، 6الماجستير فرع قانون األعمال، جامعة الجزائر 



 241-61السعر في الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي  ،سهتالي حميدة -22

متّمم، مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع العقود، جامعة أكلي محند أولحاج المعدّل وال

 .23/12/2162البويرة، 

صفقات األشغال العمومية في النظام القانوني الجزائري، مذكرة لنيل  ،شايبي نوال -23

 .2164-2162بن عكنون،  6شهادة الماجستير في القانون العام، جامعة الجزائر 

قابة القاضي اإلداري على منازعات الصفقات العمومية، مذكرة ر ،شريف سمية -24

 .62/12/2161ماجستير، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

النظام القانوني للملحق في الصفقات العمومية في الجزائر، مذكرة لنيل  ،شقطمي سهام -25

 .2166-2161شهادة الماجستير فرع قانون عام، جامعة باجي مختار عنابة، 

المؤسسات األجنبية و تنظيم الصفقات العمومية في القانون الجزائري،  ،صالح زمال -26

 .2162-2166، 6مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع قانون األعمال، جامعة الجزائر 

(، 2112امتداد قانون المنافسة إلى الصفقات العمومية بالجزائر )تعديل  ،صياد ميلود -27

 .62/12/2162، 6ير فرع قانون األعمال، جامعة الجزائر مذكرة لنيل شهادة الماجست

إصالح النظام القانوني للصفقات العمومية في الجزائر: نظام الرقابة،  ،طالش خليدة -28

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه فرع الدولة و المؤسسات العمومية، 

 .2164-2162، 6جامعة الجزائر 

منازعات الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في إطار  ،مطيبون حكي -29

بن يوسف بن  6مدرسة الدكتوراه تخّصص الدولة و المؤسسات العمومية، جامعة الجزائر 

 .2164-2162خدة، 

رقابة الصفقات العمومية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة  ،فرقان فاطمة الزهرة -30

المؤسسات العمومية، جامعة الجزائر يوسف بن خدة بن عكنون، الماجستير فرع الدولة و 

2111-2112. 

قانون المنافسة و األشخاص العمومية في الجزائر، مذكرة ماجستير،  ،قايد ياسين -31

 .2111جامعة الجزائر، 

القرار اإلداري محل دعوى اإللغاء، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  ،قتال منير -32

 .22/11/2164تيزي وزو، -المنازعات اإلدارية، جامعة مولود معمريالقانون تخّصص 

، -دراسة في التشريع و القضاء الجزائري–محل دعوى اإللغاء  ،قريمس إسماعيل -33

مذكرة لنيل شهادة الماجستير تخّصص قانون إداري و إدارة عامة، جامعة الحاج لخضر 

 . 2164باتنة، 

لعمومية و نظام مراقبتها في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة إبرام الصفقات ا ،كاملي مختار -34

 .2112-2111الماجستير فرع نقود و مالية، جامعة الجزائر، 

اآلجال في قانون الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع  ،مريان حورية -35

 .2164-2162، 6قانون األعمال ، جامعة الجزائر 

 .خالتو المدا لمقاالتثالثا: ا

 / المقاالت:أ
، صور التجريم المستحدثة بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، آمال يعيش تمام -6

 .2161، 2مجلة االجتهاد القضائي، كلية الحقوق جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد 



د المتعلق بالوقاية من الفسا 16-11 من القانون 22، قراءة في أحكام المادة براهمي حنان -2

، 2ومكافحته، مجلة االجتهاد القضائي، كلية الحقوق جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد 

2161. 

 في الصفقات العمومية مجال في التعاقدي قبل االستعجالي القضاء ، رقابةسلوى بزاحي -4

، 16، عدد 12الجزائري، المجلة األكاديمية للبحث القانوني، السنة الثالثة، المجلد  التشريع

 .2162الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، كلية 

، 62منازعات الصفقات العمومية، دفاتر السياسة و القانون، العدد  بن بوزيد بوغبار، –3

 .2161جوان 

، مدى قبول الطعن باإللغاء في القرارات القابلة لالنفصال في جمعة محمد سمير محمد -2

، كلية الحقوق، 32قانونية واالقتصادية، العدد النظامين الفرنسي والمصري، مجلة البحوث ال

 .2166جامعة المنصورة، مصر، أبريل 

الوقاية من الفساد و مكافحته في إطار الصفقات العمومية، دفاتر السياسة  خضري حمزة، -1

 .2162، جوان 2و القانون، العدد 

، مجلة االجتهاد ، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحتهرمزي حوحو/ لبنى دنش -2

 .2القضائي، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد 

أساليب البحث و التحّري الخاصة و حجيتها في االثبات الجنائي،  ،رويس عبد القادر -2

المجلة الجزائرية للحقوق و العلوم السياسية، المركز الجامعي أحمد بن يحيى الونشريسي 

 .2162تيسمسيلت، العدد الثالث جوان 

، دور القاضي اإلداري في معالجة منازعات عقود اإلدارة، مجلة دراسات يماني سعيدسل -2

 .2112، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، 13قانونية، العدد 

، جريمة الرشوة السلبية للموظف العام في ظل قانون موسى قروف /عادل مستاري -61

اد القضائي، جامعة محمد خيضر المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، مجلة االجته 11-16

 .2بسكرة، العدد 

، التعاون الدولي عن طريق نظامي تسليم المجرمين و التسليم المراقب، علواش فريد -66

 .63مجلة المفكر، العدد 

، السياسة الجنائية للمشرع الجزائري في مواجهة ظاهرة فايزة ميموني و خليفة مراد -62

 ، جامعة محمد خيضر بسكرة.2العدد  الفساد، مجلة االجتهاد القضائي،

، النظام القانوني للصفقات العمومية و آليات حمايتها، مجلة االجتهاد فيصل نسيغة -64

، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، سبتمبر 2القضائي، العدد 

2112. 

زائية في التشريع ، االختصاص اإلقليمي المّوسع في المادة الجمحمد بكرارشوش -63

 .63، العدد 2161الجزائري، دفاتر السياسة و القانون، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، أفريل 

، قراءة في التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية الجزائري عن ماهية معمرمالتي  -62

 .63الصفقة، مجلة المفكر، العدد 

ومية و آليات مكافحته على ضوء الفساد في مجال الصفقات العم نادية عبد الرحيم، -61

قانوني الفساد و الصفقات العمومية، مجلة االجتهاد للدراسات القانونية و االقتصادية، المركز 

 .2الجامعي لتامنغست، العدد 

 



 
 / المداخالت )أعمال الملتقيات(:ب
ي دور قانون الوقاية من الفساد و مكافحته في تكريس قواعد الشفافية ف أمال قاسمي، -6

مجال الصفقات العمومية، الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومية في 

 .2164ماي  21، جامعة الدكتور يحيى فارس المدية، يوم حماية المال العام

الملتقى  مدى فعالية قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام، ،بن دعاس سهام -2

جامعة الدكتور  ن الصفقات العمومية في حماية المال العام،الوطني السادس حول دور قانو

 .2164ماي  21يحيى فارس المدية، يوم 

المالية و اإلدارية على الصفقات العمومية، الملتقى -، نظم الرقابة البرلمانيةبودالي محمد -4

سيدي  الدولي حول الوقاية من الفساد ومكافحته في الصفقات العمومية، جامعة جياللي اليابس

 .2164أبريل  22و  23بلعباس، يومي 

الملتقى الدولي اختيار المتعامل المتعاقد في الصفقات العمومية،  ،بوصوار عبد النبي -3

حول الوقاية من الفساد و مكافحته في الصفقات العمومية، جامعة جياللي اليابس سيدي 

 .2164بلعباس، 

ل التعاقدي في مجال الصفقات العمومية في ، رقابة القضاء االستعجالي قببومقورة سلوى -2

التشريع الجزائري، الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية 

 .2164ماي  21المال العام، جامعة المدية، يوم 

، إسناد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم األموال، خلفي عبد الرحمن -1

ألول حول الجرائم المالية في ظل التحوالت االقتصادية و التعديالت الملتقى الوطني ا

 .2112أفريل  22و  23التشريعية، جامعة قالمة، يومي 

، القضاء اإلداري االستعجالي بين حماية حقوق المتقاضي و امتيازات خليفي سمير -2

اإلدارية وفقا السلطة العامة، اليوم الدراسي األول الموسوم بـ"حق التقاضي في المسائل 

 .2163ماي  22لقانون اإلجراءات المدنية واالدارية، جامعة أكلي محند أولحاج البويرة، يوم 

الملتقى الوطني  الرقابة على الملحق في الصفقة العمومية في الجزائر، ،شقطمي سهام -2

ى جامعة الدكتور يحي السادس حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام،

 .2164ماي  21فارس المدية، يوم 

، الوقاية من الفساد و مكافحته في إطار الصفقات العمومية "جنحة المحاباة شنة زواوي -2

نموذجا"، الملتقى الدولي حول الوقاية من الفساد ومكافحته في الصفقات العمومية، جامعة 

 .2164أبريل  22و  23جياللي اليابس سيدي بلعباس، يومي 

، رقابة األجهزة و الهيئات المالية على الصفقات العمومية، المداخلة عبد الصديقشيخ  -61

، الملتقى الوطني السادس حول دور الصفقات العمومية في حماية المال العام، جامعة 42

 .2164ماي  21الدكتور يحيى فارس المدية، يوم 

الملتقى الوطني السادس امتداد قانون المنافسة إلى الصفقات العمومية،  ،صالح زمال -66

جامعة الدكتور يحيى فارس  حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام،

 .2164ماي  21المدية، يوم 

الرقابة على األموال العمومية كآداة لتحسين التسيير الحكومي،  صرارمة عبد الحميد، -62

و الحكومات، كلية الحقوق و العلوم  المؤتمر العلمي الدولي حول األداء المتميّز للمنظمات

 .2112مارس  12 -12االقتصادية، جامعة أم البواقي، يومي 



الفساد و الحكم الصالح في البالد العربية، بحوث و مناقشات الندوة  ،طاهر كنعان -64

 الفكرية التي نّظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي، اإلسكندرية،

المداخلة الثالثة "الفساد في الصفقات العمومية و تأثيره على المال العام  عادل إنزارن، -63

في الجزائر"، الملتقى الوطني السادس حول دور الصفقات العمومية في حماية المال العام، 

 .21/12/2164 يومكلية الحقوق جامعة د يحيى فارس المدية، 

المحاباة في مرحلة إبرام الصفقة، الملتقى الدولي ، الركن المادي لجريمة عّلة كريمة -62

حول الوقاية من الفساد ومكافحته في الصفقات العمومية، جامعة جياللي اليابس سيدي 

 .2164أبريل  22و  23بلعباس، يومي 

المداخلة العاشرة "خصوصية التجريم و التحّري في الصفقات  محمد بن مشيرخ، -61

السادس حول دور الصفقات العمومية في حماية المال العام، كلية العمومية"، الملتقى الوطني 

 .21/12/2164 يومالحقوق جامعة د يحيى فارس المدية، 

، رقابة القضاء االستعجالي على الصفقات العمومية قبل إبرامها في التشريع محمد فقير -62

قى الوطني السادس حول ، الملت-آلية وقائية لحماية المال العام–الجزائري والتشريع المقارن 

 .2164ماي  21دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام، جامعة المدية، يوم 

المداخلة السابعة "اآلليات المستحدثة لحماية الصفقات العمومية والجرائم  مونية جليل، -62

الصفقات المتعلقة بها في إطار التشريع الجزائري"، الملتقى الوطني السادس حول دور 

 يومالعمومية في حماية المال العام، كلية الحقوق جامعة د يحيى فارس المدية، 

21/12/2164. 

، المؤتمر السنوي لهيئة النزاهة، وليد بدر نجم الراشدي/ عادل سالم فتحي الحيالي -62

 .2112الحماية القانونية للمال العام من آثار الفساد، كلية الحدباء الجامعية، العراق، 

 

 القرارات.: رابعا

والية البيض  قضية 26/11/2162 المؤرخ في 624114قرار مجلس الدولة: ملف رقم  -1

منافسة قانون  -إشهار- استعجال في مادة العقود والصفقات -ّضد )ا.م(، صفقة عمومية

 .2163، 62، مجلة مجلس الدولة، العدد 231اإلجراءات المدنية و اإلدارية: المادة 

 

 صادر القانونية.: المخامسا

 القوانين: -أ

 6221مارس  16الموافق لـ  6311ربيع الثاني  63المؤرخ في  61-16القانون رقم  -6

 .61عدد جريدة رسمية يتعلّق بممارسة وظيفية المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، 

 6222فيفري  64الموافق لـ  6312ربيع الثاني  62المؤرخ في  64-11القانون رقم  -2

جوان  12الموافق لـ  6421صفر  62المؤرخ في  621-11ل و المتّمم لألمر رقم المعدّ 

 .2عدد جريدة رسمية و المتضمن قانون العقوبات ،  6211

 6222جويلية  62الموافق لـ  6312ذي القعدة  22المؤرخ في  19-11القانون رقم  -4

جوان  12وافق لـ الم 6421صفر  62المؤرخ في  621-11المعدّل و المتّمم لألمر رقم 

 .22عدد جريدة رسمية و المتضمن قانون العقوبات ،  6211



 6221ديسمبر  13الموافق لـ  6366 جمادي األولى 62المؤرخ في  91-16القانون رقم  -3

مؤرخ في  61-96األمر  بموحب المتّمم و المعدّل، 42يتعلّق بمجلس المحاسبة، ج.ر العدد 

 .24، ج.ر العدد 2161شت غ 21الموافق لـ  6346رمضان  61

يتعلّق ،  6222يوليو  62الموافق لـ  6361صفر  62المؤرخ في  16-11القانون رقم  -2

 .42عدد جريدة رسمية 

 2116جوان  21الموافق لـ  6322ربيع الثاني  3المؤرخ في  61-69القانون رقم  -1

جوان  12فق لـ الموا 6421صفر  62المؤرخ في  621-11المعدّل و المتّمم لألمر رقم 

 .43عدد جريدة رسمية و المتضمن قانون العقوبات ،  6211

 621-11المعدّل و المتّمم لألمر رقم  2113نوفمبر  61المؤرخ في  91-64القانون رقم  -2

مؤرخة  26عدد جريدة رسمية و المتضمن قانون العقوبات ،  6211جوان  12المؤرخ في 

 .2113نوفمبر  61في 

، يتعلّق 2111فبراير  21لموافق ا 6322محرم  26المؤرخ في  69/69القانون رقم  -2

 .63 بالوقاية من الفساد و مكافحته المعدّل و المتّمم، الجريدة الرسمية العدد

المؤرخ في  622-11يُعدّل و يُتّمم األمر  2111ديسمبر  21مؤّرخ في  11-69القانون  -2

 23، مؤرخ في 23ية، جريدة رسمية عدد يتضّمن قانون اإلجراءات الجزائ 6211جوان  12

 . 2111 ديسمبر

المؤرخ في  622-11يُعدّل و يُتّمم األمر  2111ديسمبر  21مؤّرخ في  19-69القانون  -61

 23، مؤرخ في 23يتضّمن قانون اإلجراءات الجزائية، جريدة رسمية عدد  6211جوان  12

 . 2111 ديسمبر

، يتضّمن 2112فبراير  22الموافق لـ  6322صفر  62مؤرخ في  61-61القانون  -66

ربيع الثاني  62، مؤرخة في 26قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية، الجريدة الرسمية العدد 

 .4، ص 2112أبريل  24الموافق لـ  6322

 2112يونيو  22الموافق لـ  6322جمادي الثانية  26المؤرخ في  91-61القانون رقم  -62

 62الموافق لـ  6323جمادي األولى  62المؤرخ في  14-14ألمر رقم المعدّل والمتّمم ل

 .41عدد جريدة رسمية المتعلق بالمنافسة،  2114يوليو 

، يُعدّل ويُتّمم 2166غشت  2 الموافق لـ 6342رمضان  12مؤرخ في  91-99قانون ال -64

و  2111فبراير  21الموافق لـ  6322محّرم عام  26المؤرخ في  16-11القانون رقم 

 .33المتعلّق بالوقاية من الفساد و مكافحته، الجريدة الرسمية العدد 

يُعدّل  2162مارس  22الموافق لـ  6342جمادي الثانية  22مؤّرخ في  62-92القانون  -63

و المتضّمن  6211جوان  12الموافق لـ  6421صفر  62المؤرخ في  622-11و يُتّمم األمر 

 .21جريدة رسمية عدد قانون اإلجراءات الجزائية، 

 

 :األوامر -ب

 ن قانون اإلجراءات الجزائية، المتّمميتضمّ  6211جوان  2 مؤرخ في 911-99األمر   .1

 (.62/12/2166، جريدة رسمية )24/12/2166 المؤرخ في 12-66 باألمر



 6211جوان  12الموافق لـ  6421صفر  62المؤرخ في  919 - 99 األمر رقم  .2

، المعدّل و 6211جوان  66المؤرخة في  32عدد جريدة رسمية بات، والمتضّمن قانون العقو

 المتّمم.

يتضّمن  6222جوان  62الموافق لـ  6422جمادي الثانية  2المؤرخ في  42-21األمر   .3

المتضّمن  6211جوان  2الموافق لـ  6421صفر  62المؤرخ في  621-11تعديل األمر 

 .24 قانون العقوبات الجزائري، جريدة رسمية عدد

المتضّمن القانون التجاري الجزائري،  6222سبتمبر  22المؤرخ في  11-21األمر   .4

، جريدة رسمية 2112فبراير  11المؤرخ في  12-12المعدّل و المتّمم بموجب القانون رقم 

 .2112فبراير  12، مؤرخة في 66العدد 

، يحدّد 6221 يناير 61 لـالموافق  6361شعبان  62المؤرخ في  69ـ  19األمر رقم   .2

 .4 القواعد التي تحكم الّصناعة التقليدية و الحرف، جريدة الرسمية، العدد

المؤرخ في  621-11، يُعدّل و يُتّمم األمر 2116جوان  21المؤّرخ في  61-69األمر   .1

، مؤرخ 43، يتضّمن قانون العقوبات الُمعدّل و الُمتّمم، جريدة رسمية عدد 6211جوان  62

 .2116جوان  22في 

يتعلق  2114يوليو سنة  62الموافق  6323جمادي األولى  62مؤرخ في  69-69األمر  .2

يوليو  21الموافق لـ  6323جمادي األولى عام  21المؤرخة في  22بالمنافسة، ج.ر 

 6322جمادي الثانية عام  26مؤرخة في  62-12، المتّممة بالقانون رقم 22، ص 2114

الموافق  6322جمادي الثانية عام  22المؤرخة في  41، ج.ر 2112يونيو  22الموافق لـ 

 .66، ص 2112يوليو  2لـ 

، 2114فبراير  62الموافق لـ  6324ذي الحجة عام  62مؤرخ في  96-69األمر رقم  .2

و  6221يوليو  2الموافق لـ  6362صفر  24المؤرخ في  22-21يعدّل ويتّمم األمر رقم 

الخاصين بالصرف و حركة رؤوس األموال من المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم 

 24الموافق لـ  6324ذي الحجة عام  22المؤرخة في  62و إلى الخارج، ج.ر العدد 

 .2114فبراير 

 المؤرخ 621-11 المعدّل و المتّمم لألمر 2113 نوفمبر 61مؤرخ في  91-64رقم األمر  .2

 .26ة العدد ، الجريدة الرسميالمتضّمن قانون العقوبات 6211 جوان 12 في

، 2112غشت  24الموافق لـ  6321رجب عام  62مؤرخ في  69-61األمر رقم  .61

 يتعلّق بمكافحة التهريب.



، 2161غشت  21الموافق لـ  6346رمضان  61مؤرخ في  61 -96األمر رقم  .66

و  2111فبراير  21الموافق لـ  6322محّرم  26المؤرخ في  16-11يتّمم القانون رقم 

 .21من الفساد و مكافحته، الجريدة الرسمية العدد المتعلق بالوقاية 

يعدّل و ، 2162 يوليو 24الموافق لـ  6341 شوال 2مؤرخ في  61 -91رقم األمر  .62

ضّمن و المت 6211 يونيو 2الموافق لـ  6421 صفر 62المؤرخ في  622-11رقم  األمريتّمم 

 .31الجريدة الرسمية العدد  قانون اإلجراءات الجزائية،

 :راسيمالم -ج

، 6221 مارس 6الموافق لـ  6311ربيع الثاني  63 المؤرخ في 19-16مرسوم رقم ال -6

 .61 ، الجريدة الرسمية العددإحداث المفتشية العامة للماليةالمتضّمن 

 6222فيفري  22الموافق لـ  6362شعبان  62في  المؤرخ 21-11 المرسوم التنفيذي -2

 .62مة للمالية، الجريدة الرسمية العدد الذي يحدّد اختصاصات المفتشية العا

أبريل  62الموافق لـ  6322صفر  22المؤرخ في  ،911-64 المرسوم الرئاسي رقم -4

يتضّمن التصديق، بتحفظ، على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل  2113

الصادرة  21ج.ر العدد ، 2114أكتوبر  46الجمعية العامة لألمم المتحدّة بنيويورك يوم 

 .2113أبريل  22الموافق لـ  6322ربيع األول  2بتاريخ 

الذي يتضّمن تمديد  2111أكتوبر  12في  المؤرخ 941-69 المرسوم التنفيذي -3

االختصاص المحلي لبعض المحاكم و وكالء الجمهورية و قضاة التحقيق، الجريدة الرسمية 

 .2111أكتوبر  2مؤرخة في ، 14العدد 

نوفمبر  22الموافق لـ  6322ذي القعدة  62في  المؤرخ 994-62 المرسوم التنفيذي -2

 .22المتضّمن تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة المالية، الجريدة الرسمية العدد  ،2112

 2112نوفمبر  1الموافق لـ  6322رمضان  1في  المؤرخ 121-61 المرسوم التنفيذي -1

 .21شية العامة للمالية، الجريدة الرسمية العدد الذي يحدّد صالحيات المفت

يعدّل و يتّمم المرسوم  2112نوفمبر  61المؤرخ في ، 924-61 المرسوم التنفيذي رقم -2

، يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي 6222نوفمبر  63، المؤرخ في 363-22التنفيذي رقم 

 .2112نوفمبر 62، مؤرخة في 12تلتزم بها، ج ر عدد 

 61الموافق لـ  6341عام  ذي الحجة 2 المؤرخ في 142-91رئاسي رقم المرسوم ال -2

، المعدّل والمتّمم، و تفويضات المرفق العمومية ، المتضّمن تنظيم الصفقات2162 سبتمبر

 . 21 الجريدة الرسمية، العدد
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 ملخص

تعتبر الصفقات العمومية أكثر المجاالت عرضة للفساد، األمر الذي استدعى تدّخل 

 فعال لمواجهته وذلك باعتماد استراتيجية موضوعية واضحة المعالم،و هذا ما

حرص المشرع على تكريسه في قانون الصفقات العمومية و السيّما في إطار 

القسم الثامن تحت عنوان " مكافحة الفساد"، و كذلك قانون الوقاية من الفساد و 

مكافحته و تتجلّى هذه السياسة بتكريس قواعد و إجراءات منها اجراءاتوقائية و 

  منها قمعية.

 موظف، وقاية، مكافحة. فساد، مال،الكلمات المفتاحية: 
Résumé:  
La corruption est considéré comme une crise majeure affecte presque 

tout les domaines y compris celui des marchés publics, qui est menacé 

par ce phénomène pour cela sa nécessite une intervention efficace, 

mais la réalisation de telle lutte nécessite une adoption d’une stratégie 

objective, claire et à long terme auquel le législateur l’a consacré soit 

dans le code des marchés publics, soit dans la loi relative à la 

prévention et la lutte contre la corruption avec une politique qui est 

consacré par des règle et des procédures préventives, curatif et même 

répressives.    

Mots clés:corruption, deniers publics, fonctionnaire, prévention, lutte. 

Abstract: 
Financial corruption is one of the most sensitive issues that has raised 

concerns researchers in different fields. It has become a dangerous 

international phenomenon for its negative impact on the economy and 

adverse effects, which frustrate financial systems and political 

structures of states. Thus, the legislator has ratified to highlight legal 

mechanisms of preventing and fighting which the legislator has set up. 
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ستراتيجية الكشف عن جرائم تعزيز مكانة الضبطية القضائية ضمن االمبحث األول: 

 .الفساد

199 

 191 تشكيل الضبطية القضائية.المطلب األول: 

 199 ضبّاط الشرطة القضائية.الفرع األول: 

 192 أعوان الضبطية القضائية.: الفرع الثاني

 192 الموظفون و األعوان المكلّفون ببعض مهام الضبط القضائي.الفرع الثالث: 

 191 يز مكانة الضبطية القضائية.تعزالمطلب الثاني: 

 191 توسيع اختصاص الضبطية القضائية.الفرع األول: 

 126 تزويد الضبطية القضائية بوسائل تحّري خاصة.الفرع الثاني: 

 129 التسليم المراقب.البند األول: 

 124 اعتراض المراسالت و تسجيل األصوات و التقاط الصور.البند الثاني: 



 124 ها.مفهومأوال: 

 121 األحكام القانونية الضابطة لها.ثانيا: 

 122 التسّرب.البند الثالث: 

 122 األحكام القانونية الضابطة لعملية التسّرب.  أوال: 

 121 الحماية القانونية لضابط الشرطة القضائية.ثانيا: 

 116  الجزائية لجريمتي االمتيازات غير المبّررة. متابعةالالمبحث الثاني: 

توسيع االختصاص المحلي للجهات الفاصلة في جريمتي االمتيازات غير المطلب األول: 

 المبّررة.

119 

 119 توسيع اختصاص وكيل الجمهورية.الفرع األول: 

 119 االختصاص اإلقليمي.البند األول: 

 114 االختصاص النوعي.البند الثاني: 

 111 تحريك الدعوى العمومية. أوال:

 119 انقضاء الدعوى العمومية. ثانيا:

 116 توسيع اختصاص قاضي التحقيق.الفرع الثاني: 

 119 االختصاص اإلقليمي لقاضي التحقيق.البند األول: 

 119 االختصاص النوعي لقاضي التحقيق.البند الثاني: 

 119 أعمال التحقيق.أوال: 

 961 أوامر التحقيق.ثانيا: 

 991 ائية للشخص المعنوي.المتابعة الجزالبند الثالث: 

 991 االختصاص المحلي.أوال: 

 999 تمثيل الشخص المعنوي.ثانيا: 

 999 تدابير قاضي التحقيق في مواجهة الشخص المعنوي.ثالثا: 

 994 محاكمة مرتكبي جريمتي الصفقات العمومية أمام القضاء الجزائي.المطلب الثاني: 

 994 إحالة الدعوى للمحكمة.الفرع األول: 

 991  التكليف بالحضور.البند األول: 

 991 إجراءات المثول الفوري.البند الثاني: 

 999 طلب فتح تحقيق.البند الثالث: 

 992 توسيع االختصاص المحلي لمحاكم متخصصة.الفرع الثاني: 

 992 مفهوم األقطاب الجزائية المتخصصة.البند األول: 

 991 زائية.تحديد األقطاب الجالبند الثاني: 

 911 العقوبات المقّررة لجريمتي االمتيازات غير مبّررة.المبحث الثالث: 

 911 العقوبات األصلية المقّررة لجريمتي االمتيازات غير المبّررة.المطلب األول: 

 911 الموظف العمومي مانح االمتيازات غير المبّررة.الفرع األول: 

 919 لمتحّصل على االمتيازات غير المبّررة.المتعامل االقتصادي االفرع الثاني: 

 919 عقوبة المتعامل االقتصادي كشخص الطبيعي.البند األول: 

 912 العقوبات األصلية قبل إبرام الصفقة العمومية.أوال: 

 911 التحريض على منح االمتيازات غير المبّررة./ 9



 911 االشتراك في جنحة منح االمتيازات غير المبّررة./ 1

 999 إخفاء االمتياز غير المبّرر المتولّد عن جنحة منح االمتيازات غير المبّررة./ 9

 991 العقوبات األصلية أثناء تنفيذ الصفقة العمومية.ثانيا: 

 994 عقوبة المتعامل االقتصادي كشخص المعنوي.البند الثاني: 

 991 العقوبات المقّررة للجريمتين.الفرع الثالث: 

 991 عقوبة الحبس.ل: البند األو

 946 عقوبة الغرامة.البند الثاني: 

 949 سلطة القاضي في تقدير العقوبة.البند الثالث: 

 949 العقوبات التكميلية.المطلب الثاني: 

 949 العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات.الفرع األول: 

 941 الحجر القانونيأوال: 

 941 ن ممارسة الحقوق الوطنية و المدنية و العائلية.الحرمان مثانيا: 

 911 .تحديد اإلقامةثالثا: 

 911 المنع من اإلقامةرابعا: 

 919 المصادرة الجزئية لألموال.خامسا: 

 914 المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط.سادسا: 

 911 إغالق المؤسسة.سابعا: 

 911 اإلقصاء من الصفقات العمومية.ثامنا: 

 912 الحظر من إصدار الشيكات و/ أو استعمال بطاقات الدفع:تاسعا: 

 912 تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاءها مع المنع من استصدار رخصة جديدة:عاشرا: 

 911 سحب جواز السفر.حادي عشرا: 

 911 نشر أو تعليق حكم أو قرار اإلدانة.ثاني عشرا: 

 911 لتكميلية المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.العقوبات االفرع الثاني: 

 911 مصادرة العائدات و األموال غير المشروعة.أوال: 

 996 .الّردثانيا: 

 996 إبطال العقود و الصفقات و البراءات و االمتيازات.ثالثا: 

 994 العقوبات التكميلية للشخص المعنوي الخاص.الفرع الثالث: 

 991 حل الشخص المعنوي.بند األول: ال

 991 غلق المؤسسة أو فرع من فروعها.البند الثاني: 

 991 اإلقصاء من الصفقات العمومية.البند الثالث: 

 999 المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية.البند الرابع: 

 999 المصادرة.البند الخامس: 

 999 ق حكم اإلدانةنشر و تعليالبند السادس: 

 999 الوضع تحت الحراسة القضائيةالبند السابع: 

 929 الخاتمة

 911 قائمة المراجع و المصادر 

 416 الفهرس 



 

 


