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الملخص:
بتحليل الركن المادي لجريمة المحاباة حسب نص المادة  62فقرة 1
من القانون  61/62المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحتو ،و الذي يقوم
على عنصرين ىما :األول مخالفة األحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة
بمبادئ الصفقات العمومية (حرية الترشح ،والمساواة بين المترشحين،
وشفافية اإلجراءات) ،و الثاني ترتيب امتياز غير مبرر للغير ،لمسنا نوعا من
السهولة في اثبات ىذا الركن ،و في مقابل ذلك نجد أن قانون الصفقات
العمومية قانون تقني يصعب على الموظفين المتدخلين في إبرام الصفقة
التعامل مع أحكامو وخاصة المتعلقة بمبادئ الصفقات ،فالصعوبة التي
تواجو ىؤالء المتدخلين في ابرام الصفقات العمومية ،و ما يقابلها من


ادلؤلف ادلرسل
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 تضعهم في خطر،سهولة في اثبات الركن المادي لجريمة المحاباة
 فحاولنا في ىذه الدراسة إظهار الخطورة الجزائية التي،المساءلة الجزائية
 و ذلك من خالل تحليلنا لعنصري الركن المادي،تتربص بهؤالء المتدخلين
.لجريمة المحاباة
، امتياز غير المبرر،  المحاباة،  خطر جزائي:الكلمات المفتاحية
الصفقة العمومية
Abstract:
By analyzing the material piallar of the crim of « favoritism »
according to the text of Article 26 paragraph 1 of the Corruption
Prevention law 06/01 which is based on tow elements : The first is to
violate legislative or regulatory provisions related to principles of public
procurement, and the second is arranging an unjustified privhlege for
others Given , we felt a kind of ease in proving this pillar, On the other
hand, we find that the Public Procurement Law is a technical law that is
difficult for employees involved in the deal to deal with its provisions,
especially regarding the principles of the deals, This difficulty that these
intruders face in concluding public deals and the corres ponding ease
pillar of the crim of favoritism, makes those interferers at risk of criminal
accountability, in this study, we tried to show the penal risk surrounding
those involved in concluding public procurement, through our analysis of
the two elements of the material pillar of crim of favoritism.

Keywords:

Penal risk, Favoritism, Unjustified privilege, Public

procurement.
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مواجهة للممارسات الفاسدة يف رلال الصفقات العمومية أورد ادلشرع عدة
جرائم يف القانون ادلتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحتو  ،]0[ 60/66صلد من
بينها جردية ديكن نعتها بأهنا من أخص تلك اجلرائم دبجال الصفقات العمومية،
و تظهر خصوصيتها من خالل تسميتها ،حيث مساىا ادلشرع يف نص ادلادة 66
فقرة  0من القانون بـ ":االمتيازات غَت ادلربرة يف رلال الصفقات العمومية" ،و
اليت يطلق عليها الفقو اسم "جردية احملاباة" ،حيث جاء يف نص ادلادة ":يعاقب
باحلبس......كل موظف عمومي دينح ،عمدا ،للغَت امتيازا غَت مربر عند ابرام
عقد أو تأشَت عقد أو اتفاقية أو صفقة أوملحق سلالفة لألحكام التشريعية و
التنظيمية ادلتعلقة حبرية الًتشح وادلساواة بُت ادلًتشحُت و شفافية اإلجراءات ...
" فباستقرائنا دلا جاء يف نص اجلردية ،و بغض النظر عن الركن ادلعنوي للجردية
ادلعرب عنو صراحة بـ،...(:عمدا ،)..،شدنا ركنها ادلادي القائم على عنصرين
مها :سلالفة األحكام التشريعية أو التنظيمية ادلتعلقة دببادئ الصفقات العمومية
(حرية الًتشح ،وادلساواة بُت ادلًتشحُت ،وشفافية اإلجراءات) ،و اليت من شأهنا
ترتيب امتياز غَت مربر للغَت ،فالحظنا أن السلوك اجملرم يف ىذه اجلردية– سلالفة
األحكام التشريعية و التنظيمية ادلتعلقة دببادئ الصفقات -رلالو واسع وغَت
مضبوط؛ بسبب اإلحالة على األحكام اخلاصة ادلتعلقة دببادئ الصفقات
العمومية ،ىذا ما جيعل من الصعوبة ربديد النصوص احملال عليها سواء أكانت
تشريعية أم تنظيمية ،فال تتوفر قائمة زلددة ذلذه النصوص ،ومثال على ذلك
تنظيم الصفقات العمومية الذي يعترب من القوانُت التقنية اليت ذبعل اخلائض فيو
يدرك مدى صعوبتو ،و خاصة على غَت ادلختصُت يف القانون اإلداري ،و
باإلضافة إىل ما سبق نلمس سهولة يف ربديد مضمون وطبيعة االمتياز غَت
ادلربر ،و خاصة إذ علمنا أن األخَت مضاف يف اثباتو للغَت.
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كل ىذه الصعوبات اليت تواجو عمل ادلوظفُت ادلتدخلُت يف إبرام الصفقات
العمومية ،و ما يقابلها من سهولة يف إثبات الركن ادلادي للجردية ،خيلق نوعا من
اخلطورة اليت ربدق بادلتدخلُت ،قد تؤدي هبم للوقوع يف ادلسؤولية اجلزائية ،لدرجة
تصور وقوع ادلوظف يف خطأ إداري بسيط خالل إبرام الصفقة ،قد جيره
للمسائلة عن جردية احملاباة ،شلا يدفعنا للتساؤل عن :ما ىي مواطن اخلطورة
اجلزائية احمليطة بادلتدخلُت يف الصفقات العمومية يف إطار الركن ادلادي جلردية
احملاباة ؟
ذبرنا اإلجابة عن ىذا التساؤل إىل اذلدف ادلنشود من الدراسة ،و ىو
إظهار اخلطورة اجلزائية على ادلتدخلُت يف الصفقات العمومية عند ربديد عنصري
الركن ادلادي جلردية احملاباة ،من خالل اإلشارة لبعض اإلشكاالت اليت يواجهها
ىؤالء ادلتدخلُت يف التعامل مع الصفقات العمومية ،و ذلك يف مبحثُت كما
يلي:
ادلبحث األول :خطورة يف ربديد اإلخالل بالنصوص القانونية ادلتعلقة
دببادئ الصفقات العمومية.
ادلبحث الثاين :اخلطورة يف ربديد االمتياز غَت مربر للغَت.
و قد استعملنا يف دراستنا ىذه ادلنهج التحليلي القائم على ربليل النصوص
القانونية.
ادلبحث األول :اخلطورة يف ربديد اإلخالل بالنصوص القانونية ادلتعلقة
دببادئ الصفقات العمومية
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يعترب اإلخالل بالنصوص القانونية (األحكام التشريعية أو التنظيمية)
ادلخالفة دلبادئ الصفقات العمومية السلوك اجملرم جلردية احملاباة ،وجاء اعتبار
مبادئ الصفقات العمومية كمحل ضباية من السلوك اجملرم يف اجلردية حديثا،
دبوجب القانون  ]6[05/00ادلعدل للقانون  60/66ادلتعلق بالوقاية من الفساد
و مكافحتو ،وذلك عندما حصر ادلشرع اجلزائري يف الصياغة اجلديدة للمادة
 66فقرة أوىل من القانون ،البحث عن األحكام التشريعية أو التنظيمية ادلخالفة
بتلك ادلتعلقة دببادئ الصفقات العمومية ،بقوذلا....( :سلالفة لألحكام التشريعية
و التنظيمية ادلتعلقة حبرية الًتشح و ادلساواة بُت ادلًتشحُت و شفافية
اإلجراءات) ،حيث كان النص قبل التعديل يقضي....( :سلالفا بذلك األحكام
التشريعية و التنظيمية اجلاري هبا العمل) فاستثٌت ادلشرع بذلك األحكام التشريعية
و التنظيمية اليت ال ترمي لضمان مبادئ الصفقات العمومية ،شلا يضيق نوعا ما
من الصور احملتملة لقيام ادلسؤولية اجلزائية على ادلتدخلُت يف إبرام الصفقات
العمومية يف ىذه اجلردية ،و لكن بالتمعن يف السلوك اجملرم صلد أنو ال يزال يف
قيامو خطورة زلتملة على ادلتدخلُت يف رلال الصفقات العمومية؛ بسبب
صعوبتُت يواجهها ىؤالء ادلتدخلون مها :صعوبة ضبط مبادئ الصفقات؛ لتوزعها
على صبيع مراحل ابرام الصفقة العمومية من جهة ( ،)0وكذا الصعوبة يف ربديد
رلال البحث عن النصوص القانونية ادلخال َفة (األحكام التشريعية أو التنظيمية)
( ،)6لذلك ضلاول توضيح الصعوبتُت لتتبُت لنا اخلطورة احمليطة بالسلوك اجملرم.
ادلطلب األول :صعوبة ضبط مبادئ الصفقات العمومية
لقد اعترب ادلشرع مبادئ الصفقات العمومية زلل احلماية من السلوك اجملرم
يف جردية احملاباة ،حيث أشارت ادلادة  66فقرة أوىل قانون الوقاية من الفساد و
مكافحتو  60/66ادلعدلة ،إىل مبادئ الصفقات الثالثة الواجب مراعاهتا وىي:
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حرية الوصول للطلبات العمومية ،ادلساواة يف معاملة ادلًتشحُت ،وشفافية
اإلجراءات ،نورد يف دراستنا كتمثيل ذلذه ادلبادئ و ما يرد عليها من صعوبة يف
الضبط ،ما جاء يف تنظيم الصفقات العمومية ادلرسوم  ،647/05حيث نصت
ادلادة  5منو على ما يلي( :لضمان صلاعة الطلبات العمومية و االستعمال
احلسن للمال العام ،جيب أن تراعي يف الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول
للطلبات العمومية و ادلساواة يف معاملة ادلًتشحُت وشفافية اإلجراءات ،ضمن
احًتام أحكام ىذا ادلرسوم) .ومن نص ىذه ادلادة يتضح أن ىذه ادلبادئ ادلذكورة
قد مت اإلشارة إليها يف األحكام العامة لتنظيم الصفقات العمومية ،ولكن إعماذلا
تضمنتو صبيع أحكام ىذا ادلرسوم ،فيقوم بذلك صبيع مسار إبرام الصفقات
العمومية على ىذه ادلبادئ (مرحلة التحضَت ،مرحلة اإلبرام ،مرحلة التنفيذ) ،فال
يكاد خيلو إجراء من إجراءات الصفقة من ىذه ادلبادئ ،فقد حيدث السلوك
اجملرم يف أي مرحلة ،شلا يتطلب دراية حقيقية من طرف ادلتدخل يف رلال
الصفقات العمومية ،و ىنا تكمن الصعوبة عندما مل حيصر ادلنظم اجلزائري
السلوك اجملرم دبخالفة إلجراء واحد ،أو عدة إجراءات مهمة من بُت إجراءات
اإلبرام؛ بل جعل من مبادئ الصفقات مصطلحا فضفاضا ،إذ ديكن اعتبار
أبسط إجراء إلبرام الصفقة منصوص عليو يف ادلرسوم  647/05مثال ،يدخل
ضمن مبادئ الصفقات ،مىت أمكن تكييفو مع مدلول أحد ىذه ادلبادئ.
و للتوضيح أكثر نتطرق لتبيُت مدلول كل مبدأ من ىذه ادلبادئ تواليا،
ونشَت يف نفس الوقت لبعض إعماالتو يف تنظيم الصفقات العمومية ليتبُت
توزعها على كامل التنظيم.
الفرع األول :مبدأ حرية الوصول
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يقتضي ىذا ادلبدأ السماح لكل من توفرت فيو الشروط ادلطلوبة ادلشاركة يف
الصفقة العمومية ،وتقدمي عرضو إىل ادلصلحة ادلتعاقدة[.]3
وال يتحقق مبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية إال بإضفاء شفافية يف
تعامالت ادلصلحة ادلتعاقدة ،تدعيما حلرية ادلنافسة بُت أكرب عدد شلكن من
ادلمتهنُت للنشاط موضوع الصفقة ،فال يكون التعاقد حكرا على شخص
أوأشخاص زلددين بذواهتم[ ،]4وشفافية تعامالت ادلصلحة ادلتعاقدة الضامنة
حلرية الوصول ديكن أن تتعلق إما بطرق إبرام الصفقات ( ،)0أو إجراءات
إبرامها(.)6
أوال :طرق إبرام الصفقات العمومية:
نصت التنظيمات ادلتتابعة ادلتعلقة بالصفقات  -وآخرىا ادلرسوم الرئاسي
رقم  - 647/05على أن ىناك صيغتان إلبرام الصفقات العمومية ،ومها صيغة
طلب العروض وصيغة الًتاضي ،و ديكننا القول بأن صيغة طلب العروض يف إبرام
الصفقة العمومية تعترب الصيغة األكثر تنافسية مقارنة بالًتاضي؛ العتمادىا على
طابع الشكلية يف كل اإلجراءات ،إذ تعترب ضامنة دلبدأ حرية الوصول ،كوهنا
توجو إىل أشخاص غَت معروفُت بذواهتم ،حىت ولو كان شكلها زلدودا[ .]5أما
الًتاضي بنوعيو (الًتاضي البسيط و الًتاضي بعد االستشارة ) ،فهو صيغة
تفاوضية موجهة إىل شخص أو عدة أشخاص معروفُت بذواهتم ،وال تشًتط أي
شكلية معينة لالتصال بادلتنافسُت عند القيام بإجراء الًتاضي ،شلا يفقد ىذه
الصيغة الشفافية ادلتوخاة[ ،]6وىذا ما يتناىف سباما مع مبدأ حرية الوصول للطلبات
العمومية.
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لذلك صلد ادلنظم يلجأ العتماد صيغة طلب العروض كصيغة أصلية يف
إبرام الصفقات العمومية ،أما صيغة الًتاضي فهي االستثناء[ ،]7حبيث يقوم ادلنظم
بتقييد حرية ادلصاحل ادلتعاقدة يف اللجوء لصيغة الًتاضي بضرورة توفر احلاالت
ادلعينة على سبيل احلصر[.]8
ثانيا :إجراءات إبرام الصفقات:
إن إبرام الصفقة بصيغة طلب العروض يفرض إتباع إجراءات شكلية يف
إبرامها ،ومن بُت أىم اإلجراءات الشكلية الضامنة دلبدأ حرية الوصول للطلب
العمومي ،ىي اإلعالن عن الصفقات العمومية[]9؛ ألن إعالن ادلصلحة ادلتعاقدة
جلميع ادلرشحُت احملتملُت ،وسبكينهم من ادلعلومات الكافية وادلتعلقة بالصفقة،
يفسح الفرص لعدد كبَت من العارضُت بتقدمي عروضهم والولوج للمنافسة على
الصفقة ،شلا يدعم ادلنافسة احلرة[.]06
فاإلعالن عن الصفقة إلزامي يف صبيع أنواع صيغ طلب العروض ،حيث يتم
ىذا اإلعالن بوسائل حددىا تنظيم الصفقات العمومية[ ،]00منها (اجلرائد،
النشر االلكًتوين ،التعليق يف األماكن اليت يرتادىا اجلمهور).
الفرع الثاين :مبدأ ادلساواة
يقوم مبدأ ادلساواة بُت ادلتعاملُت ادلتعاقدين على ادلعاملة ادلماثلة لكل
ادلتقدمُت بعطاءاهتم من منطلق تكافؤ الفرص فيما بينهم ،وىذا يدعو ادلصلحة
ادلتعاقدة يف حبثها عن صاحب أحسن عرض ،االلتزام باالمتناع عن كل فعل
يؤدي للتمييز غَت ادلشروع بُت ادلتعهدين[ ،]06حبيث ال تكون ادلفاضلة بينهم إال
على أساس الكفاءة الفنية و ادلقدرة ادلالية على االضطالع بأعباء ادلشروع زلل
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التعاقد[ ،]03إذ ديكن إعمال ىذا ادلبدأ من خالل قيام ادلصلحة ادلتعاقدة
بإخضاع صبيع ادلًتشحُت للصفقة لنفس قواعد وظروف وشروط ادلنافسة،
باعتماد معايَت موضوعية منصوص عليها يف النصوص القانونية اجلاري هبا
العمل[ ،]04تتعلق ىذه ادلعايَت أساسا:
أوال :شروط ادلشاركة يف الصفقة:
يتحقق مبدأ ادلساواة بوضع شروط مشاركة غَت سبييزية معلن عنها مسبقا،
ويتعلق ذلك خاصة بقواعد اعتماد ادلرشحُت ،حيث يكون ضمان مبدأ ادلساواة
بوضع قواعد اعتماد ادلرشحُت حبسب حجم وأمهية ادلشروع ودرجة تعقيده،
وعلى ادلصلحة ادلتعاقدة االبتعاد عن وضع قواعد اعتماد شليزة؛ كأن ترفع من
درجة التأىيل إلقصاء مرشحُت حيتمل فوزىم بالصفقة[ ،]05كما تتحقق ادلساواة
يف شروط ادلشاركة ،من خالل قواعد إيداع العروض اليت حيًتم فيها مبدأ ادلساواة،
كمنح الوقت الكايف إلعداد عروض ادلرشحُت ،ليتساوى بذلك فرص ادلرشحُت
يف تقدمي وربضَت عروضهم و ولوج ادلنافسة ،وكذلك ينبغي على ادلصلحة
ادلتعاقدة إعالم العارضُت بالوقت ادلخصص ذلم من أجل ذلك[.]06
ثانيا :معايَت االختيار ادلعتمدة يف تقييم وإرساء الصفقة:
إن مرحلة اختيار ادلتعامل ادلتعاقد للظفر بالصفقة تتطلب إعمال مبدأ
ادلساواة ،إذ أنو من ادلساواة تكافؤ فرص ادلرشحُت يف الفوز بالصفقة ،من خالل
االعتماد يف اختيار ادلتعامل الفائز بالصفقة بناء على ما قدم من عرض ،ومدى
موافقة عرضو دلعايَت االختيار ادلوضوعة مسبقا و ادلعلن عنها[ ،]07لذلك كان
وضع معايَت االختيار و اإلعالن عنها مسبقا ،وكذا تطبيق ادلصلحة ادلتعاقدة
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ذلذه ادلعايَت يف مرحلة تقييم العروض وإرساء الصفقة ،يعترب من الضمانات
الفعلية دلبدأ ادلساواة.
الفرع الثالث :شفافية اإلجراءات
تعٍت شفافية اإلجراءات وضوح وفهم كل اإلجراءات ادلتعلقة بإبرام الصفقة
العمومية ،شلا يسهل االطالع على ادلمارسات الفعلية ذلذه اإلجراءات من طرف
مقدمي العطاءات وكل من لو مصلحة يف ذلك ،ليتأكدوا من أن عملية االختيار
للمتعامل ادلتعاقد قد جرت بوضوح وذبريد[.]08
فهذا ادلبدأ يتم إعمالو أساسا عن طريق اإلعالن قدر اإلمكان ويف كل
ادلراحل اإلجرائية إلبرام الصفقة ،وخاصة يف صيغة طلب العروض ،و ذلك من
أجل ربقق ادلنافسة الشريفة بُت كل ادلًتشحُت[.]09
ادلطلب الثاين :صعوبة ربديد رلال البحث عن األحكام ادلخالفة
حسب نص جردية احملاباة ادلادة  66فقرة أوىل من قانون الوقاية من الفساد
و مكافحتو ،يقوم الركن ادلادي جلردية احملاباة دبخالفة النصوص التشريعية و
التنظيمية ادلكرسة حلرية الًتشح و ادلساواة بُت ادلًتشحُت وشفافية اإلجراءات؛
أي مبادئ الصفقات العمومية ،و اليت هتدف لتحقيق حرية ادلنافسة يف رلال
الصفقات العمومية ،فرغم حصر ادلخالفات بتلك ادلتعلقة دببادئ الصفقات ،إال
أن ادلشرع ال يزال حييل القاضي للبحث عن ادلخالفات ادلتعلقة دببادئ الصفقات
يف األحكام التشريعية أو التنظيمية ادلطبقة على الصفقات أيا كان مصدرىا ،و
ال حيصر قيام اجلنحة على سلالفة مبادئ الصفقات الواردة يف تنظيم الصفقات
العمومية فقط؛ شلا جيعل رلال حبث القاضي اجلزائي واسعا ،و يتسع معو

055

الخطر الجزائي على الموظف المتدخل في إبرام الصفقات العمومية

بالضرورة رلال إدلام ادلتدخلُت يف ابرام الصفقات ،و شلا يزيد يف الصعوبة على
ادلوظف ادلتدخل يف إبرام الصفقة ،كون مدلول الصفقات حسب نص ذبرمي
احملاباة أوسع من مدلولو ادلعروف يف القانون اإلداري (ادلرسوم الرئاسي
 ،)647/05فقد يتفاجئ ادلوظف الذي يربم عقدا عاديا ،بأن عقده يدخل يف
رلال الصفقات العمومية حسب نص ذبرمي احملاباة ،مث يتفاجئ بأحكام تنظيمية
أو تشريعية ال يلقي ذلا باال ،و ىي تؤدي لقيام مسؤوليتو اجلزائية ،وىنا مكمن
اخلطورة.
وعليو ديكننا اإلشارة دلفهوم الصفقات العمومية دبوجب نص جردية احملاباة
( ،)0مث لبعض إشكاالت ىذه األحكام ادلتعلقة دببادئ الصفقات كمثال يف
نص تشريعي وآخر تنظيمي (.)6
الفرع األول :مفهوم الصفقات دبوجب نص ذبرمي احملاباة
يعترب مفهوم الصفقة العمومية الذي جاء يف قانون الوقاية من الفساد
ومكافحتو أوسع من الذي جاء يف تنظيم الصفقات العمومية ،حيث أشارت
ادلادة  66من قانون الوقاية من الفساد و مكافحتو يف الفقرة األوىل منها إىل أن
رلال تطبيق اجلنحة يشمل كل من العقد ،والصفقة ،واالتفاق ،وادللحق ،و اليت
يربمها ادلوظف العمومي حسب نص ادلادة  6فقرة "ب" من نفس القانون ،و
ذبدر اإلشارة إىل أن ادلشرع دبوجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو قد وسع
أيضا من مفهوم ادلوظف العمومي الذي يربم صيغ العقود ادلذكورة سابقا ،ومل
يكتفي دبفهومو حسب ما جاءت بو ادلادة  64من القانون االساسي العام
للوظيفة العامة[ ،]66بنصها (:يعترب موظفا كل عون عُت يف وظيفة عمومية دائمة
و رسم يف رتبة يف السلم االداري) ،حيث أضافت ادلادة  66من قانون الوقاية
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من الفساد و مكافحتو فئات أخرى بنصها( :يقصد يف مفهوم ىذا القانون دبا
يأيت........:
ب) "ادلوظف العمومي "
 -0كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أويف
أحد اجملالس الشعبية احمللية ادلنتخبة ،وسواء كان معينا أو منتخبا ،دائما أو مؤقتا،
مدفوع األجر أو غَت مدفوع األجر ،بصرف النظر عن رتبتو أوأقدميتو.
 -6كل شخص أخر يتوىل ،ولو مؤقتا ،وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر
ويسهم هبذه الصفة يف خدمة ىيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أي مؤسسة
أخرى سبلك الدولة كل أو بعض رأمساذلا ،أو أي مؤسسة أخرى تقدم خدمة
عمومية.
 -3كل شخص آخر معرف بأنو موظف عمومي أومن يف حكمو طبقا
للتشريع و التنظيم ادلعمول بو؛).....
فتوسع قانون الوقاية من الفساد و مكافحتو يف مفهوم ادلوظف العمومي و
ما وافقو من توسع يف صيغ العقود ادلربمة يف نص جردية احملاباة ،جيعلنا أمام
صفقات عمومية دبفهوم تنظيم الصفقات العمومية كالصفقة واالتفاق و ادللحق
( ،)0وأخرى أضافها قانون الفساد ال زبضع لتنظيم الصفقات العمومية و ىي
العقد ( ،)6وىنا يكون على ادلتدخلُت يف الصفقات العمومية ضرورة اإلدلام
باألحكام ادلنظمة لكل صيغة من الصيغ ،وخاصة األحكام ادلتعلقة دببادئ
ادلنافسة يف الصفقات ،و عليو تظهر الصعوبة اليت تواجو ادلوظف ادلتدخل يف
إبرام الصفقات العمومية.
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أوال :صفقات عمومية دبفهوم تنظيم الصفقات العمومية
ونقصد هبا صيغ التعاقد اليت جاء هبا تنظيم الصفقات العمومية ادلرسوم
الرئاسي  647/05و ىي كما يلي:
 / 0الصفقة :ويقصد هبا الصفقات اليت يتم إبرامها دبوجب تنظيم الصفقات
العمومية الوارد يف ادلرسوم الرئاسي  ،647/05حبيث يعرفها بنص ادلادة  66من
ادلرسوم (:الصفقات العمومية عقود مكتوبة يف مفهوم التشريع ادلعمول بو ،تربم
دبقابل مع متعاملُت اقتصاديُت وفق الشروط ادلنصوص عليها يف ىذا ادلرسوم،
لتلبية حاجات ادلصلحة ادلتعاقدة يف رلال األشغال واللوازم و اخلدمات
والدراسات).
و ما يالحظ عن التعريف السابق للصفقة العمومية أنو اعتمد على معايَت
عدة [ ،]60ىي اليت أشار إليها تنظيم الصفقات العمومية بأهنا الشروط ادلنصوص
عليها يف ىذا ادلرسوم ،و ىذه ادلعايَت ىي:
 ادلعيار الشكلي :وادلتمثل يف الكتابة ،فالصفقة ىي عقد مكتوب. ادلعيار ادلوضوعي :فموضوع الصفقة يتحدد يف عمليات معينة ( إصلازاألشغال وانتقاء اللوازم و اخلدمات و الدراسات) تتم وفق أحكام نص عليها
التنظيم.
 ادلعيار العضوي :فهناك ىيئات معينة و خاضعة ذلذا التنظيم و اليتتنضوي ربت مصطلح ادلصلحة ادلتعاقدة ،وقد بينتها ادلادة  66و ادلادة  06من
تنظيم الصفقات العمومية.
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 ادلعيار ادلايل :حيث بُت تنظيم الصفقات العمومية السقف ادلايل العتبارادلشروع صفقة عمومية[.]66
 / 6االتفاقية :تأخذ االتفاقية مفهوم العقد ولكن عمليا يطلق ادلصطلح على
العقود اليت تربمها الدولة أو اذليئات و ادلؤسسات التابعة ذلا ،مع كل شخص
آخر طبيعي أو معنوي ،عام أو خاص ،من أجل إصلاز أشغال أوخدمات
لصاحلها ،وذلك عندما ال يرقى ادلبلغ ادلخصص ذلا إىل مبلغ الصفقة كما ىو يف
ادلادة  03تنظيم الصفقات العمومية[.]63
 / 3ادللحق :ىو الوثيقة التعاقدية التابعة للصفقة بُت أطراف الصفقة
األصلية ،يتم اللجوء إليو يف صبيع احلاالت ،إذ كان ىدفو زيادة اخلدمات
أوتقليلها أو تعديل بنود تعاقدية يف الصفة األصلية ،كما ديكن أن تغطي
اخلدمات موضوع ادللحق عمليات جديدة تدخل يف موضوع الصفقة اإلصبالية،
بشرط أن ال يعدل موضوع الصفقة جوىريا ،و منو فادللحق عقد تابع للصفقة
يتم ابرامو وفقا لشروط نص عليها تنظيم الصفقات العمومية[.]64
ثانيا :صفقات عمومية دبفهوم قانون الوقاية من الفساد و مكافحتو
لقد جعل نص ذبرمي احملاباة ادلادة  66فقرة أوىل من قانون الوقاية من الفساد
و مكافحتو العقد ضمن مفهوم الصفقة العمومية ،و العقد ىو ادلعرف يف
القانون ادلدين ،بأنو كل اتفاق يلتزم دبوجبو شخص أو عدة أشخاص ذباه
شخص آخر أو عدة أشخاص ،دبنح أو فعل أو االمتناع عن فعل شيء ما[،]65
ومنو ديكن تفسَت العقد يف ىذا ادلقام بأنو تلك العقود اليت تربمها الدولة أو
إحدى اذليئات أو ادلؤسسات التابعة ذلا ،وبصفة عامة كل شخص مبُت يف ادلادة
 6فقرة "ب" قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو مع أشخاص معنوية عامة أو
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خاصة ،أو مع شخص طبيعي ،وذلك سواء باستعمال امتيازات السلطة مثل
العقد اإلداري أو بدون استعمال امتيازات السلطة مثل العقود التجارية ،كما ىو
احلال عندما تربم اإلدارة مع مصلح عجالت السيارات أو ادليكانيكي[.]66
الفرع الثاين  :إشكاالت بعض األحكام ادلتعلقة دببادئ الصفقات
يكون ذكرنا لبعض اإلشكاالت اليت ديكن أن تصعب من مهمة ادلتدخلُت
يف الصفقة كمثال عن األحكام التشريعية (قانون ادلنافسة) و عن األحكام
التنظيمية (تنظيم الصفقات العمومية) تواليا.
أوال:األحكام التشريعية
يعترب قانون ادلنافسة من بُت النصوص التشريعية اليت أشارت إليها ادلادة 66
فقرة أوىل من قانون الوقاية من الفساد و مكافحتو؛ ذلك أن نص ادلادة  66من
األمر رقم  63/63ادلتعلق بادلنافسة ادلعدلة دبوجب األمر رقم  ]67[06/68قد
مت فيها إضافة تطبيق أحكام قانون ادلنافسة  -زيادة على النشاط االقتصادي -
على الصفقات العمومية من اإلعالن عن ادلناقصة إىل غاية ادلنح النهائي
للصفقة ،غَت أنو جيب أن ال يعيق تطبيق ىذه األحكام أداء مهام ادلرفق العام أو
شلارسة صالحيات السلطة العامة ،و عليو ديكن للقاضي اجلزائي البحث عن
إمكانية سلالفة اإلحكام ادلوضوعية لقانون ادلنافسة و الضامنة حلرية ادلنافسة ،يف
أحكام حظر ادلمارسات ادلقيدة للمنافسة[.]68
و ديكن اإلشارة إىل أن نص ادلادة  66من قانون ادلنافسة تضمن استثناء
يف تطبيق أحكامو على الصفقات العمومية ،كوهنا تعترب تصرفات الشخص العام
اليت تتم يف إطار شلارسة أداء مهام ادلرفق العام وصالحيات السلطة العامة[،]69
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وبالتايل يتم استبعاد أحكام قانون ادلنافسة ،و أيضا يتم استبعاد رللس ادلنافسة
من مراقبة الصفقات العمومية؛ لكوهنا نشاطا إداريا للشخص العام[.]36
فالسؤال الذي ديكن طرحو ىو :ما ىو أساس حبث القاضي اجلزائي عن
األحكام ادلخالفة دلبادئ الصفقات العمومية إلثبات ربقق الركن ادلادي للمحاباة
يف قانون ادلنافسة ،يف ظل االستثناء الوارد بكون إبرام الصفقات العمومية يدخل
يف إطار صالحيات السلطة العامة ؟
و اإلجابة تكون بأن قانون ادلنافسة يطبق على ما يصدر من أفعال
الشخص العام أو اخلاص وشلارساتو ادلقيدة حلرية ادلنافسة يف السوق ،إذ تطبق يف
ىذه احلالة أحكام قانون ادلنافسة و يؤول االختصاص يف ذلك إىل رللس
ادلنافسة ،بشرط أن ال ديارس الشخص نشاطا يدخل يف إطار أداء ادلرفق العام
وشلارسة صالحيات السلطة العامة ،وإمنا يدخل يف النشاط االقتصادي ،وهبذا
ديكن القول أن قواعد قانون ادلنافسة ادلوضوعية منها واإلجرائية ،ىي زلل التقييد
من حيث تطبيقها على إجراءات إبرام الصفقات العمومية ،دبدى شلارسة
الشخص العام للسلطة العامة.
وعلى العكس من ذلك ،ىذا التقييد ال يكون لو زلل يف القانون اجلنائي،
فالقاضي اجلزائي يستند يف حبثو إىل نص ذبرمي احملاباة ،الذي يتميز عن باقي
نصوص اجلرائم يف قانون الوقاية من الفساد و مكافحتو بعدم كفايتو لتحديد
أركان جردية احملاباة ،فيحيل إىل نصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى ،إذ تعترب ىذه
النصوص احملال عليها جزءا من النص العقايب[ ،]30وحبسب نص ادلادة  66فقرة
أوىل من قانون الوقاية من الفساد و مكافحتو اليت ربيل للنص التشريعي يف
البحث عن األحكام ادلخالفة حلرية ادلنافسة ،تكون كل األحكام ادلوضوعية
لقانون ادلنافسة و الضامنة حلرية ادلنافسة يف رلال الصفقات العمومية زلال
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للبحث[ ،]36وبالتايل يتعُت على ادلوظف ادلتدخل يف ابرام الصفقة العمومية
دبفهوم نص جردية احملاباة ،مراقبة ىذه ادلبادئ عند ابرامو للصفقة ،و ذلك
لتفادي خطر الوقوع يف جنحة احملاباة.
ثانيا :األحكام التنظيمية
يقصد باألحكام التنظيمية ،النصوص الصادرة عن السلطة التنفيذية
ادلختصة واليت تتخذ وفق النظام القانوين اجلزائري شكل ادلرسوم الرئاسي أوادلرسوم
التنفيذي أو القرار الوزاري ،وتتميز ىذه النصوص القانونية بنشرىا يف اجلريدة
الرمسية.
وتعد ادلراسيم الرئاسية اليت تنظم إبرام الصفقات العمومية أو اليت تعدذلا
وتتممها من أبرز النصوص التنظيمية ادلتعلقة دبجال الصفقات العمومية؛ إذ يعد
ادلرسوم الرئاسي  647/05آخرىا ،و كذا ادلراسيم التنفيذية التابعة لو لتفسَت
وتتميم أحكامو دبا يكفل وضوحو ويسره على ادلوظف العمومي عند تطبيقها،
كما نشَت أن تنظيم الصفقات العمومية أخضع تطبيق أحكامو على ىيئات
عمومية زلددة و مذكورة يف ادلرسوم[ ،]33إال أن بعض اذليئات العمومية ال زبضع
استثناء ألحكام تنظيم الصفقات العمومية ،ولكن تنظيم الصفقات العمومية
اشًتط من أجل ضمان ادلبادئ األساسية للصفقات العمومية أن تقوم ىذه
اذليئات بتكييف إجراءاهتا اخلاصة مع أحكام تنظيم الصفقات العمومية ،و
العمل على اعتمادىا من طرف ىيئاهتا االجتماعية ادلختصة ،بل و ألزم ادلنظم
أيضا كل ىيئة مهما كان وضعها القانوين و مىت كانت تستعمل ادلال العام بأي
شكل كان بأن تعد اجراءات ابرام صفقاهتا على أساس مبادئ الصفقات
العمومية ادلعروفة[ ،]34فنشَت تواليا إىل صعوبة إدراك تنظيم الصفقات العمومية
( )0مث لطبيعة األحكام الداخلية لبعض اذليئات (.)6
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/ 0صعوبة يف إدراك تنظيم الصفقات العمومية :يعترب تنظيم الصفقات
العمومية من القوانُت التقنية اليت ذبعل اخلائض فيو يدرك مدى صعوبتو ،وخاصة
على غَت ادلختصُت يف القانون اإلداري ،ألن مسار إبرام الصفقات العمومية طبقا
ذلذا التنظيم دير بعدة مراحل (مرحلة التحضَت ،مرحلة اإلبرام ،مرحلة التنفيذ) ،و
ربتوي كل مرحلة من ىذه ادلراحل على أحكام خاصة هبا ،فمنها ما يعترب
شكليا ،و منها ما ىو متعلق حبماية مبادئ ادلنافسة .فيتطلب من ادلتدخلُت يف
إبرام الصفقات العمومية الدراية احلقيقية بكل ىذه االحكام ،و عليهم أيضا
احلذر و عدم االستهانة بأي اجراء من اجراءات االبرام ،ألن السلوك اجملرم
ادلنصوص عليو يف جردية احملاباة قد حيدث يف أي مرحلة.
 /6مدى اعتبار التنظيم الداخلي لبعض اذليئات كأحكام تنظيمية :لقد
أشار ادلنظم إىل أن بعض اذليئات العمومية و بعض اذليئات األخرى اليت
تستعمل ادلال العام ال زبضع استثناء ألحكام تنظيم الصفقات العمومية ،ولكن
اشًتط من أجل ضمان ادلبادئ األساسية للصفقات العمومية أن تقوم ىذه
اذليئات بتكييف إجراءاهتا اخلاصة مع أحكام تنظيم الصفقات العمومية أو مع
مبادئ الصفقات ،و العمل على اعتمادىا من طرف ىيئاهتا االجتماعية
ادلختصة[.]35
إن ىذا االشًتاط السابق يثَت التساؤل حول القيمة القانونية للنصوص اليت
تصدرىا ىذه اذليئات خبصوص تكييف أحكامها مع أحكام ىذا التنظيم ،ىل
ترقى نصوص إجراءات إبرام الصفقات اليت تعدىا ادلؤسسات السابقة الذكر إىل
مستوى األحكام التنظيمية ،و اليت سبثل سلالفتها الركن ادلادي جلردية احملاباة
ادلنصوص عليها يف ادلادة  66فقرة أوىل قانون الوقاية من الفساد و مكافحتو ؟
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و اجلواب أنو ال تعترب النصوص القانونية الداخلية اليت تصدرىا ادلؤسسات
ادلستثناة من نطاق تطبيق تنظيم الصفقات العمومية من النصوص التنظيمية
دبفهوم القانون اإلداري ،و ال دبفهوم القانون اجلنائي.
و بالتايل ال ديكن أن يكيف اإلخالل بالنصوص القانونية الداخلية ذلذه
اذليئات سلالفة للنصوص التنظيمية اليت تقوم عليها جردية احملاباة[ ،]36فال تقوم
بذلك ادلسؤولية اجلزائية عن جنحة احملاباة.
ولكن من جهة أخرى يعترب فعالً سلالفا لألحكام التنظيمية ،الذي
يستوجب قيام ادلسؤولية اجلزائية على ادلوظف ادلتدخل يف إبرام الصفقة ،عندما
تقوم ىذه اذليئات بإبرام صفقاهتا دون العمل مباشرة بقانون الصفقات مىت أمكن
ذلك ،أو من دون اللجوء إلصدار تنظيم داخلي مكيف مع تنظيم الصفقات
العمومية أو على اساس مبادئ الصفقات ،ألن ادلنظم أكد على ضرورة قيام
ىذه اذليئات بإعداد اجراءات ابرام صفقاهتا مكيفة مع تنظيم الصفقات أو على
أساس مبادئ الصفقات ،و ما كان ىذا التأكيد إال حرصا منو على ترسيخ
مبدأ ادلنافسة يف الصفقات ،و الذي يعترب سلالفتو عنصرا من عناصر الركن ادلادي
جلردية احملاباة[.]37
ادلبحث الثاين :اخلطورة يف ربديد االمتياز غَت مربر للغَت
يعترب منح االمتياز غَت ادلربر جوىر ادلادة  66فقرة أوىل من قانون الوقاية
من الفساد و مكافحتو ،حبيث قام ادلشرع باختيار العبارة كتسمية للجنحة[،]38
و حسب نص ىذه ادلادة ،يدرس منح االمتياز غَت ادلربر للغَت كعنصر من
عناصر الركن ادلادي جلنحة احملاباة ،حيث يعترب داخال يف تشكيل الفعل
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االجرامي ،إذ يًتتب عن السلوك اجملرم (سلالفة األحكام التشريعية و التنظيمية
ادلتعلقة دببادئ الصفقات العمومية).
وتقوم اخلطورة يف ربديد منح االمتياز غَت ادلربر بسبب نوع من السهولة يف
اإلثبات اليت ربيط هبذا العنصر ،فتكون األوىل متعلقة دبدلول االمتياز غَت
ادلربر( )0و الثانية بالطبيعة القانونية لالمتياز غَت ادلربر(.)6
ادلطلب األول :سهولة يف ضبط مدلول االمتياز غَت ادلربر
إن مصطلح االمتياز يقوم على فكرة التفضيل و الفرز عن الغَت(،)0
ويكون ىذا التفضيل غَت مربرا إذا مل يرتكز على سبب موضوعي أو مصلحة
شرعية ( ،)6حبيث يستفيد منو الغَت ( ،)3ولتوضيح مدلول االمتياز غَت ادلربر
نتطرق للبنود التالية:
الفرع األول :مضمون االمتياز غَت ادلربر
إن ربديد مدلول االمتياز غَت ادلربر الوارد يف نص ذبرمي احملاباة متعلق
بالوقائع ،فقد تكون ىذه االمتيازات رحبا ماديا ديكن تقوديو بالنقود ،وقد يكون
منفعة أخرى ذات طبيعة غَت نقدية كمعلومات سبنح دلًتشح ما دون اآلخرين،
ويالحظ البعض أن الصورة الغالبة لالمتياز غَت ادلربر تكمن يف منح معلومات
امتيازية ألحد ادلًتشحُت[ ،]39كأن تكون ادلعلومات حول زلتوى وقيمة علمية
مستقبلية.
ويف ىذا السياق تساءل بعض الفقو عما إذا كان رلرد احلصول أو الفوز
بالصفقة يشكل يف حد ذاتو االمتياز غَت ادلربر؛ باعتبار أن ىذه الصفقة توفر
للفائز هبا رحبا ماديا.
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وقد قضت زلكمة النقض الفرنسية بأنو ديكن أن يشكل الفوز بالصفقة
عنصر االمتياز غَت ادلربر[ ،]46حيث تظهر يف فكرة رلرد الفوز بالصفقة سهولة
يف اثبات االمتياز غَت ادلربر ،وبالتايل ىذه السهولة يف ربديد مدلول االمتياز الغَت
مربر يضع االشخاص ادلتدخلُت يف الصفقة يف خطر جزائي حقيقي.
ومعٌت عبارة (غَت مربر) يفرض وجود معيار مرجعي يتم على أساسو القول
أن االمتياز مربر أو غَت مربر.
الفرع الثاين :ادلعيار ادلرجعي لقيام االمتياز غَت ادلربر
من نص ذبرمي احملاباة يف ادلادة  66فقرة أوىل من قانون الوقاية من الفساد و
مكافحتو يالحظ أنو إىل جانب عنصر منح االمتياز غَت ادلربر ،ىناك عنصر
آخر يشكل الركن ادلادي للمحاباة ،وىو سلالفة األحكام التشريعية و التنظيمية
ادلتعلقة دببادئ الصفقات العمومية (حرية الًتشح ،ادلساواة ،الشفافية) ،حيث
هتدف ىذه ادلبادئ لضمان حرية ادلنافسة واحلفاظ على السَت التنافسي إلبرام
الصفقة العمومية ،من خالل منع ادلصلحة ادلتعاقدة عن منح مزية ألحد
ادلًتشحُت ادلتنافسُت ،ومن مث ديكن اعتبار ادلزية غَت ادلستحقة بأهنا تلك ادلزية
اليت ال ديكن أن توجد لو مت احًتام قواعد ادلنافسة؛ و بالتايل ديكن اعتبار سلالفة
القواعد اليت تضمن حرية الوصول و ادلساواة بُت ادلًتشحُت ىو ادلعيار ادلتبع
للقول بأن االمتياز غَت مربر[.]40
وىذا ما ذىب إليو الكثَت من الفقو باالستناد إىل االجتهاد القضائي
الفرنسي[ ،]46بأن سلالفة أحكام التشريعية و التنظيمية ادلتعلقة بالتعامل يف رلال
الصفقات العمومية ىو ادلعيار احملدد لعدم تربير االمتياز ادلمنوح[ ،]43وهبذا نكون
أمام سهولة يف إثبات عدم التربير ،و خاصة إذا علمنا بتشعب مبادئ الصفقات
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العمومية وتوزعها خالل صبيع مراحل إبرام الصفقة ،حيث يقابل ىذه السهولة يف
إثبات عدم التربير لالمتياز ،صعوبات كبَتة يتخبط فيها ادلتدخلُت يف الصفقة،
بسبب عدم إمكانية حصر مبادئ الصفقات كما ذكرنا سابقا ،فكل ىذا يضع
ادلتدخلُت يف الصفقة يف خطر جزائي زلدق.
الفرع الثالث :استفادة الغَت من االمتياز
لقد أوضح نص ذبرمي احملاباة ادلادة  66فقرة أوىل من قانون الوقاية من
الفساد و مكافحتو على أن االمتياز غَت ادلربر دينح للغَت وليس ادلوظف العمومي
ىو من جيٍت مباشرة شبار اجلرم ،و ىذا الغَت ديكن أن يكون الفائز بالصفقة أو
غَته؛ كأن يكون حزب سياسي يتلقى مبلغا من ادلال من الشخص الفائز
بالصفقة[ ،]44وىذا ما دييز جردية احملاباة عن باقي جرائم الفساد اليت ديكن
تطبيقها يف رلال الصفقات العمومية ( الرشوة ،أخذ فوائد بصفة غَت قانونية،
الغدر) [ ،]45ولعل ربط جردية احملاباة باستفادة الغَت يرجع ألصل نشوئها ،و
الذي كان من بُت أسبابو عدم كفاية اجلرائم يف رلال الصفقات العمومية من
مكافحة الفساد ادلسجل يف ىذا اجملال؛ حيث كان من الصعب يف الكثَت من
األحيان إثبات استفادة ادلوظف من ادلزايا دبوجب ىذه اجلرائم ،وذلك رغم وجود
اإلخالل دببادئ الصفقات العمومية[ ،]46وىكذا جاءت السهولة يف إثبات
االمتيازات غَت ادلربر جلردية احملاباة ،من خالل إضافة البحث عنها للغَت و ليس
للفاعل ،ويف ىذه احلالة ديكن اإلشارة إىل اخلطورة اجلزائية اليت تواجو ادلتدخلُت
يف الصفقة عندما ال يكون حبث القاضي اجلزائي عن فائدة يتلقوهنا ،و بالتايل
ديكن لألخطاء اإلدارية غَت ادلقصودة من طرف ادلتدخلُت يف الصفقة أن تكون
موضوع مساءلة جزائية جلردية احملاباة؛ بسبب تساوى رلرد اخلطأ ،مع سلوك سيئ
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النية عند تسجيل اإلخالل ،من حيث عدم استفادة ىؤالء ادلتدخلُت يف الصفقة
من مزايا.
ادلطلب الثاين :سهولة اثبات االمتياز غَت ادلربر بالنظر لطبيعتو القانونية
دبا أن االمتياز غَت ادلربر يتم دراستو يف إطار الركن ادلادي جلردية احملاباة،
حيث يتكون األخَت من سلوك ونتيجة وعالقة سببية بينهما ،وأنو من الواضح
اعتبار اإلخالل دببادئ الصفقات العمومية إثر سلالفة األحكام التشريعية و
التنظيمية السلوك اجملرم يف تشكيل الركن ادلادي جلنحة احملاباة ،فما الطبيعة
القانونية لالمتياز غَت ادلربر؟
نتطرق يف ىذا الفرع العتبار االمتياز غَت ادلربر كنتيجة مشكلة للركن ادلادي
للجنحة ( ،)0مث ادلوقف ذباه العالقة السببية بُت السلوك و النتيجة (.)6
الفرع األول :اعتبار االمتياز غَت ادلربر كنتيجة ضمن الركن ادلادي للمحاباة
يعترب االمتياز غَت ادلربر يف التكوين القانوين للركن ادلادي جلردية احملاباة
النتيجة اجملرمة؛ فهي احلدث الناشئ عن السلوك حبيث تربطو بو رابطة سببية ،إذ
أن ادلعروف عن ادلشرع أنو قد يستخدم أفعاال متعدية للداللة على قيام السببية
باالقتضاء[ ،]47ومنها عبارة "منح" ادلتداولة يف جردية احملاباة ،ومعناىا ارتكاب
فعل أدى دلنح امتياز غَت مربر ،فإذا كان ادلنح داال على السببية ،فإن االمتياز
غَت ادلربر يكون داال على النتيجة ،وباعتبار ادلنح غَت ادلربر نتيجة إجرامية
أدرجها ادلشرع يف النموذج التشريعي للجردية ،نكون أمام ادلفهوم ادلادي للنتيجة
اليت تتطلب اإلثبات لقيام الركن ادلادي للمحاباة[.]48
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ويف ىذا الصدد جيدر التساؤل عن طبيعة العالقة بُت سلالفة النصوص
التشريعية و التنظيمية ادلشار إليها و االمتياز غَت ادلربر ،فهل ىي عالقة تالزم؛
أي كلما خولفت ىذه النصوص إال ووجد منح امتياز غَت مربر ؟ أم أنو ديكن
أن نكون أمام امتياز غَت مربر يف الصفقات العمومية من دون سلالفة النصوص
سالفة الذكر؟
الفرع الثاين:العالقة بُت االمتياز غَت ادلربر و اإلخالل دببادئ الصفقات
يعترب القضاء الفرنسي بأن سلالفة األحكام ادلتعلقة دببادئ الصفقات
العمومية يرتب عنها منح االمتياز غَت ادلربر ،وعليو فبمجرد قيام ادلصلحة
ادلتعاقدة دبخالفة األحكام سابقة الذكر نكون بالضرورة أمام امتياز غَت مربر،
ومها عنصران تقوم دبوجبهما الركن ادلادي جلنحة احملاباة[.]49
فعندما زبالف النصوص اليت تنظم الصفقات العمومية ادلتعلقة دببادئ
الصفقات العمومية ،يًتتب االمتياز غَت ادلربر دون حاجة العتبارات أخرى ،فال
ديكن األخذ بعُت االعتبار الدوافع لتربير االمتياز بالرغبة يف االقتصاد والتوفَت يف
النفقات العمومية ،الذي ال يصلح ليكون مربر دلنح امتياز ألحد ادلًتشحُت،
وبالتايل فحسن النية ال يعتد بو لنفي عدم تربير االمتياز ،كالرغبة يف احملافظة على
مصاحل اجلماعة احمللية (القضاء على البطالة يف البلدية على سبيل ادلثال) من
خالل اختيار مؤسسة زللية[.]56
ويبدو أن جانبا من الفقو يف اجلزائر يذىب أيضا إىل القول بأن االمتياز غَت
ادلربر يتحقق بشكل عام عندما يستفيد أحد ادلًتشحُت من الصفقة دون ادلرور
بإجراءات الوضع يف ادلنافسة ،أو بادلخالفة للتشريع و التنظيم؛ أي ما خيالف
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مبادئ حرية الوصول إىل الطلبات العمومية ،ادلساواة بُت ادلًتشحُت ،وشفافية
االجراءات[.]50
فالعالقة بُت اإلخالل دببادئ الصفقات العمومية و منح االمتياز غَت ادلربر
باعتبارمها سلوك ونتيجة ،و اليت يسميها الفقو "عالقة السببية " (Lien de
) causaliteادلأخوذ هبا يف فرنسا واجلزائر ىي نظرية تعادل األسباب[،]56
واليت تقوم على اعتبار فعل اجلاين سببا للنتيجة جملرد كونو أحد عواملها؛ أي ما
كانت النتيجة لتقع لوال ىذا الفعل ،فادلعيار يف تطبيق النظرية ىو لزوم الفعل
اجلرمي لتحقق النتيجة ،و يًتتب على زبلف الفعل زبلف النتيجة ،فالفعل الزم
إلحداث النتيجة[.]53
و ما يعاب على األخذ بنظرية تعادل األسباب كرابطة سببية بُت السلوك و
النتيجة ،ىو دورىا يف توسيع نطاق ادلسؤولية اجلنائية[ ،]54وىذا ما يؤكد السهولة
يف اثبات االمتياز غَت ادلربر كنتيجة للسلوك اجملرم ،و الذي جيعل عمل ادلتدخلُت
يف الصفقة يكون يف نطاق اخلطر اجلزائي.
خاسبة:
إنو من خالل ربليلينا لعنصري الركن ادلادي جلردية احملاباة ،دلسنا اخلطورة اليت
تًتبص بادلوظف ادلتدخل يف ابرام الصفقة العمومية؛ نظرا للصعوبات اليت تواجو
ىؤالء ادلتدخلُت يف التعامل مع ىذه الصفقات ،و ما يقابل ذلك من سهولة يف
إثبات الركن ادلادي جلردية احملاباة ،حبيث يتساوى من حيث ربقق الركن ادلادي
للمحاباة كل من ادلوظف ادلخطئ حبسن نيتو عند إبرام الصفقة يف تطبيق
النصوص القانونية ادلتعلقة دببادئ الصفقات ،مع ادلوظف سيئ النية ،شلا جيعل
من عملية إبرام الصفقات العمومية منطقة خطر جزائي بامتياز بالنسبة للموظفُت
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العموميُت ،وىذا ما ينتج عنو قتل روح ادلبادرة لدى ادلوظفُت ادلتدخلُت يف
الصفقات ،و تفشي روح التهاون يف إبرام الصفقات الضرورية لتحقيق احلاجات
العامة.
ولتجنيب ادلوظف العمومي اخلطر اجلزائي القائم ،و دفعو ضلو ادلبادرة دون
خوف ديكننا اقًتح إضافة "معيار موضوعي" يف نص ذبرمي احملاباة لتحقق الركن
ادلادي للجردية ،كاإلشارة إىل ضرورة كون اإلخالل دببادئ الصفقات جسيما
لتحقق الركن ادلادي ،وىذا ما خيفف من خطورة اجلردية ذباه ادلوظف الذي يقع
يف خطأ.
كما ديكننا اقًتاح حل دلواجهة خطر الوقوع يف جنحة احملاباة الناجم عن
تعدد النصوص القانونية وأحكامها احملال عليها ،وذلك عن طريق زيادة الوعي
القانوين لدى ادلوظفُت العموميُت ادلتدخلُت يف رلال الصفقات العمومية عن
األخطار احملدقة هبم يف إطار إبرامهم ذلذه الصفقات ،من خالل إقامة تربصات
للمتدخلُت يف رلال الصفقات العمومية ،لتمكينهم من التحكم يف عملية اإلبرام
 ،وكذا تكثيف الدراسات القانونية يف ىذا اجملال والتنوير عن الصور ادلمكنة ذلذه
اجلنحة يف ىذا اجملال ،و ال يتأتى ذلك إال عن طريق نشر األحكام و القرارات
القضائية ادلتعلقة جبنحة احملاباة ،و اليت كثَتا ما نسمع عن وجودىا وبكثرة عرب
وسائل اإلعالم ،فهذا النشر يلعب دورا ىاما يف تسهيل الدراسات وادلمارسات
القانونية حول ىذه اجلردية وصورىا و الذي خيدم كل من الدارسُت وادلمارسُت
من رجال القانون.
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 -2القانون  12-08ادلتعلق بادلنافسة ،مؤرخ يف  25يونيو  ،2008ج ر عدد 36مؤرخة يف  2يوليو ،2008
ص .11
 - 3قانون رقم  15–11ادلؤرخ يف  02رمضان  1432ادلوافق  02أوت  2011ادلعدل وادلتعلق بالوقاية من
الفساد ومكافحتو ،ج.ر ،.عدد  44الصادرة بتاريخ  10أوت 2011.
 -4األمر 03- 03ادلتعلق بادلنافسة ،ادلؤرخ يف  19يوليو  ، ،2003ج ر عدد  43مؤرخة يف  20يوليو
 ،2003ص25.
 -5األمر  03-06ادلؤرخ يف  15يوليو  2006ادلتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية ،ج.ر ،.عدد
 46الصادرة بتاريخ  16يوليو  ،2006ص .3
 -6ادلرسوم الرئاسي  ، 247-15ادلؤرخ يف  16سبتمرب  ،2015يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات
ادلرفق العام ،ج ،ر  ،العدد  ،50ادلؤرخة يف  20سبتمرب.2015
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