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طرق إبرام الصفقات العمومية
ضمانة قانونية لتحقيق مبدأ المنافسة والشفافية

د.فاطيمة عاشور

أستاذة زلاضرة أ
معهد احلقوق و العلوم السياسية
ادلركز اجلامعي مرسلي عبد اهلل تيبازة
ملخص:
ربرص كل النصوص التشريعية اليت تنظم الصفقات العمومية إىل إقامة ادلنافسة والشفافية يف إبرام الصفقات العمومية  ،دلا سبنحو
من تنوع يف العروض ديكن اإلدارة من االستخدام األمثل والرشيد لألموال العمومية وتوفَت محاية فعالة للمال العام  ،وذلذا كان من
الضروري إجياد طرق إلبرام الصفقات العموميةمن شاهنا أن ربقق مبدأ ادلنافسة والشفافية .
وقد اعتمد ادلشرع اجلزائري يف قانون الصفقات العمومية  247/15على أسلويب طلب العروض و الًتاضي إلبرام الصفقات
العمومية دلا يقوم عليهما األسلوبُت من مبادئ من شأهنا ربقيق ادلنافسة احلرة بُت ادلشًتكُت .كما أحاط األسلوبُت جبملة من
اإلجراءات اإللزامية لضمان النزاىة والشفافية يف إبرام الصفقات.
Abstract
All legislative texts regulating public transactions are keen to establish
competition and transparency in the conclusion of public transactions, for what
they provide variety of offers that enable management to make optimal and
rational use of public funds and to provide effective protection for public funds.
Therefore, it was necessary to find ways to conclude public transactions that
achieve the principle of competition and transparency.
In the Public Procurement Law 15/247, the Algerian legislator adopted the
methods of solicitation and concurrence for the conclusion of public transactions
for the two principles which would lead to free competition among the
participants. The two methods also encompassed a set of mandatory procedures to
ensure fair and transparent transactions.

الكلمات المفتاحية :الصفقات العمومية  ،ادلنافسة احلرة  ،الشفافية  ،النزاىة .
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مقدمة
تعترب الصفقات العمومية وسيلة أساسية الستهالك األموال العامة ،وتنفيذ مشروعات االستثمار
اليت تغطى من ادليزانية العامة للدولة من أجل ذبسيد الربامج التنموية وربقيق التنمية الشاملة للدولة،
ولكن يف نفس الوقت أصبحت رلاال لتفشي ظاىرة الفساد بصوره ادلختلفة.
وقد وقعت الصفقات العمومية يف شباك الشبهات اليت ربوم بصفة رئيسية حول كيفية منحها،
فأصبح العام واخلاص متيقنا من أن إبرام الصفقات ال يتم إال دبوجب صفقات باطنية تربم يف الكواليس،
وأن تلك اإلجراءات ال تعد سوى سبثيل شكلي ال غَت.
وعلى ىذا األساس صلد أن ادلشرع كان يف كل مرة يتدخل لتعديل القانون ادلنظم للصفقات
العمومية ،حىت أن ىذا اجملال الشريعي مل يعرف استقرارا ،بل عرف عدة تعديالت ال لشيء إال ألمهية
ادلوضوع وحساسيتو ،فقد أقر ادلشرع من خالل التشريعات ادلتعاقبة طرقا إلبرام الصفقات العمومية ،كان
ينشد من ورائها إجياد منظومة قانونية متكاملة هتدف إىل غلق الباب أمام الفساد والتجاوزات اليت
يعرفها ىذا اجملال.
كما يهدف إىل احلد من إرادة اإلدارة يف اختيار ادلتعاقد معها ،بفرض بعض القيود من شأهنا
ادلسامهة يف فتح باب ادلنافسة الشريفة وإقرار النزاىة وادلساواة بُت ادلتعهدين ادلتنافسُت.كما تضمن ىذه
الوسائل اختيار ادلتعاقد األفضل وترشيد النفقات العمومية يف نفس الوقت ،وتضع ادلتعهدين ادلتنافسُت
يف بيئة تنافسية شفافة يكون فيها اخليار يف األخَت لألفضل.
وقد اعتمد ادلشرع من خالل نص ادلادتُت  40و 41من القانون  )1(247–15على وسيلتُت

إلبرام الصفقات العمومية ،طلب العروض كمبدأ العام وعلى أسلوب الًتاضي كاستثناء إلبرام الصفقات
العمومية.
وقد حاول ادلشرع اجلزائري من خالل ىذين األسلوبُت فرض قواعد ادلنافسة احلرة والشفافية
ومكرسا دلا جاء يف نص ادلادة  05من القانون " 247–15لضمان صلاعة الطلبات العمومية
واالستعمال احلسن للمال العام ،جيب أن تراعى يف الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات
العمومية وادلساواة يف معاملة ادلرشحُت وشفافية اإلجراءات ،ضمن احًتام ىذا ادلرسوم".
وكذا ما جاء يف نص ادلادة  09من القانون ادلتعلق دبكافحة الفساد "جيب أن تؤسس
اإلجراءات ادلعمول هبا يف رلال الصفقات العمومية على قواعد الشفافية وادلنافسة الشريفة.)2("........
إن كل ما جاء يف النصُت السابقُت من توصيات يقودنا إىل طرح اإلشكالية التالية:
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هل كرست اإلجراءات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية قواعد الشفافية والمنافسة
الشريفة؟وهل وفق المشرع الجزائري من خالل القانون  242–11المتضمن قانون الصفقات
العمومية في خلق بيئة تنافسية نزيهة وشفافة؟.
المبحث األول:تكريس مبدأ المنافسة والشفافية من خالل طلب العروض
يعد أسلوب طلب العروض القاعدة العامة ادلعتمدة يف إبرام الصفقات العمومية ،فقد اختاره
ادلشرع وسيلة أساسية إلبرام الصفقات العمومية كما يقوم عليو من مبادئ من شأهنا أن تكرس مبدأ
النزاىة وحرية ادلنافسة.
ويتبٌت ادلشرع أسلوب طلب العروض يف القانون  247-15ادلتعلق بالصفقات العمومية ،فقد

حسم اخللط الذي كان موجودا يف القوانُت السابقة(.)3والذي كان ينص على ادلناقضة يف النص العريب يف

حُت النص بالفرنسية ينص على ( )l’appel d’offreىذا ادلصطلح الذي يقابلو بالعربية طلب
العروض.
كما تدارك اخللط الذي تضمنتو ادلادة  33من ادلرسوم الرئاسي  236 –10اليت مجع فيها ادلشرع
بُت مفهوم ادلناقصة وادلزايدة عند نصو على أسلوب ادلناقصة رغم أن ادلصطلح يف حد ذاتو ال حيتمل
ادلعنيُت.
إن ادلشرع بتبنيو مصطلح طلب العروض يكون قد تبٌت ادلصطلح السليم الذي جيمع بُت مفهوم
ادلناقصة وادلزايدة يف نفس الوقت ،حيث جاء يف نص ادلادة  40من قانون  237–15اليت تعرف طلب
العروض على أنو اإلجراء الذي يهدف احلصول على عروض من عدة متعهدين متنافسُت مع زبصيص
الصفقة دون مفاوضات للمتعهد الذي يقدم أحسن عرض.
من خالل ما جاء يف نص ادلادة  ،40فإننا نستنتج أن معيار االنتقاء جيمع بُت عاملُت السعر
وكذلك أحسن أداء.
كما أنو من خالل تعريف ىذا األسلوب تظهر لنا مزايا عديدة لطلب العروض من شأهنا ربقيق
ادلساواة وحرية ادلنافسة والشفافية بُت ادلتنافسُت.
المطلب األول :المبادئ التي يقوم عليها طلب العروض

طلب العروض يعد األسلوب وادلبدأ األساسي إلبرام الصفقات العمومية ،نظرا لتوفره على عدة
مزايا من شأهنا ربقيق منافسة حرة وشفافة ،وديكن تلخيصها يف ادلبادئ التالية :
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الفرع األول :مبدأ العالنية
سعى ادلشرع أثناء وضعو آلليات إبرام الصفقات العمومية إىل ربقيق مسألتُت يف غاية من األمهية
أوذلما محاية ادلال العام وثانيهما محاية ادلركز القانوين للمتعامل ادلتعاقد ،وذلك عن طريق إجبار اإلدارة
العامة على ضرورة اإلعالن على ادلناقصة ،واإلعالن ىو إيصال العلم إىل مجيع الراغبُت بالتعاقد
وإبالغهم عن كيفية احلصول على شروط التعاقد ونوعية ادلواصفات ادلطلوبة ومكان وزمان طلب
العروض(.)4

فقد جاءت ادلادة  61من القانون " :247–15يكون اللجوء إىل اإلشهار الصحفي إلزاميا".......
وقد جاء ىذا اإللزام حىت يتحقق علم مجيع ادلتعهدين ادلشًتكُت  ،وضمانا لتحقيق مبدأ ادلساواة يف
الفرص واإلعالن يعد دبثابة دعوى للمنافسة الشريفة وىو مظهر من مظاىر الشفافية بُت ادلتعهدين
ادلشًتكُت.
وضمانا لتحقيق مبدأي ادلنافسة والشفافية حدد قانون الصفقات العمومية آليات وطرقا لإلعالن عن
الصفقة ،فقد جاء يف نص ادلادة  65من القانون :247–15
 حيرر اإلعالن باللغة العربية وبلغة أجنبية واحدة على األقل. -نشر اإلعالن يف النشرة الرمسية للصفقات العمومية(.)5

 نشر اإلعالن يف جريدتُت يوميتُت وطنيتُت موزعتُت على ادلستوى الوطٍت. نشر اإلعالن يف جريدتُت زلليتُت أو جهويتُت. إلصاق اإلعالن يف الوالية ،كافة بلديات الوالية.غرف التجارة والصناعة التقليدية واحلرف والفالحة للوالية ادلديرية التقنية ادلعنية يف الوالية.
وحىت ال يكون اإلعالن صوريا تقوم بو اإلدارة فقد قيدىا ادلشرع ببيانات إجبارية جيب أن حيتويها

اإلعالن عن طلب العروض(.)6

ويتضح لنا شلا سبق حرص ادلشرع الشديد من خالل وسائل اإلعالن عن طلب العروض على
ضمان ادلساواة بُت ادلتعاملُت ودعوى للمنافسة وىذا ما سينتج عليو بطبيعة احلال نزاىة يف منح الصفقة
العمومية ،وذلك دلا حيققو اإلعالن من نتائج وخباصة:
 النزاىة أثناء إبرام الصفقة العمومية ،ذلك أن اإلعالن وسيلة ربول بُت اإلدارة وبُت قصر عقودىاعلى طائفة زلددة حبكم أهنم وحدىم من ديكنهم الوفاء دبتطلباهتا.
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 حيقق اإلعالن ضمان فرص متساوية بُت ادلشًتكُت ،حبيث حيق لكل من تتوفر فيهم الشروط أنيتقدموا عروضهم .فهو وسيلة لضمان الشفافية وبالتايل احًتام القانون.
الفرع الثاني :مبدأ المساواة بين المتنافسين
ادلقصود بادلساواة بُت ادلتنافسُت إجياد نفس الفرص لكل من يتقدم بطلب العروض ودراستها وفق
نفس اإلجراءات واألشكال اليت حيددىا القانون دون هتميش أو سبييز بُت واحد عن األخر ،وذلك بأال
يعفى بعض ادلتنافسُت من الشروط ادلعينة دون البعض اآلخر ،أو إضافة شروط أو حذفها أو تعديلها
بالنسبة للبعض األخر.
وجيب إفساح اجملال جلميع األفراد الذين تتحقق فيهم الشروط وال جيوز لإلدارة إبعاد أي منهم،
فيجب معاملة مجيع ادلتنافسُت معاملة متساوية.
ودلبدأ ادلساواة عالقة وطيدة دببدأ ادلنافسة ،فادلساواة ىي يف نفس الوقت أساس ادلنافسة ووسيلة

خلدمة ادلنافسة(.)7

يقوم ىذا ادلبدأ على أساس وقوف اإلدارة موقف احلياد إزاء ادلتنافسُت ويقتضي مبدأ ادلساواة عدم
إقصاء أي متنافس ألسباب غَت قانونية أوتقنية.
أوال :المنع لألسباب القانونية

يف بعض احلاالت ذبد اإلدارة ضرورة دلنع فئات معينة من ادلشاركة يف طلب العروض اليت ذبريها
اإلدارة الرتكاهبم جلرائم أو سلالفات ،ورغم وجود ىذا ادلنع إال أنو ال يتعارض مع مبدأ ادلساواة وال يعد
إخالال دببدأ حرية ادلنافسة(.)8

ذلذه األسباب يشًتط تقدمي صحيفة السوابق القضائية إذا تعلق األمر بشخص طبيعي.

ثانيا :المنع لشروط تفرضها المصلحة المتعاقدة

إذا كان ادلبدأ العام ىو حرية ادلنافسة وىو الغاية األساسية من طلب العروض ،إال أنو جيوز لإلدارة
أن تفرض بعض الشروط يف طلب العروض تتعلق بالقدرة ادلالية والفنية ،ومن خالذلا يتم استبعاد األفراد
الذين يثبت عدم قدهتم ادلالية.

الفرع الثالث :مبدأ سرية العطاءات

يعد ىذا ادلبدأ من ادلبادئ ادلكرسة للشفافية ،ويتحقق ذلك بوضع مجيع العروض يف ظروف مغلقة
بإحكام حبيث ال تعلم اإلدارة وال ادلًتشحُت دبضمون العطاءات قبل تاريخ فتح األظرفة ،فقد جاء يف
نص ادلادة  67من قانون " 247–15يوضع ملف الًتشح والعرض التقٍت والعرض ادلايل يف أظرفة
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منفصلة ومقفلة بإحكام يبُت كل منها تسمية ادلؤسسة ومرجع طلب العرض وموضوعو ،وتتضمن عبارة
"ملف الًتشح" أو "عرض تقٍت" أو "عرض مايل" حسب احلالة .وتوضع ىذه األظرفة يف ظرف آخر
مقفل بإحكام ومغفل وحيمل عبارة "ال يفتح إال من طرف جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض"".
وإقرارا دلبدأ الشفافية فقد أكد ادلشرع على ضرورة فتح األظرفة من قبل اللجنة يف جلسة علنية
حيضرىا ادلشًتكون الذين قدموا العروض وتكون ىذه اجللسة زلددة الزمان وادلكان مسبقا(.)9ويعد ىذا

اإلجراء من اإلجراءات اليت تدل على حرص من ادلشرع على ربقيق ادلساواة بُت ادلًتشحُت وضمان
شفافية يف منح الصفقة.
المطلب الثاني :األشكال التي يتخذها طلب العروض

لقد أصبح أسلوب طلب العروض أسلوبا مفضال عادليا يف الوقت الراىن نظرا دلا يتصف بو من شليزات
اجيابيتو عن باقي األساليب ،غَت أن اجلزائر مل تتوصل فعليا إىل اعتماد ىذا األسلوب إال بعد صراعات
طويلة يف قوانينها ادلتعلقة بالصفات العمومية .ولطلب العروض أربعة أشكال حددىا ادلشرع من خالل
نص ادلادة  42من قانون  ،247/15ديكن أن يكون طلب العروض وطنيا أو دوليا ويتخذ األشكال
التالية:
الفرع األول :طلب العروض المفتوح

يقصد بطلب العروض ادلفتوح ذلك اإلجراء الذي ديكن من خاللو ألي مًتشح تتوفر فيو

الشروط أن يتقدم للمشاركة( )10بناء على اإلعالن عن ادلنافسة اليت تقوم بو اإلدارة ،ويتيح ىذا الشكل
من أشكال طلب العروض لكل الراغبُت يف الًتشح ادلشاركة ،كما يفسح اجملال حىت للشركات احلديثة
بالتنافس متيحا لإلدارة احلصول على عروض سلتلفة وبصورة نزيهة ،ويغلق الباب أمام ادلشًتكُت من
االتفاق فيها بينهم على ربديد أسعار أو قيمة معينة للمشروع ادلطروح للعرض ويعد ىذا الشكل من
أشكال طلب العروض مثاال لتحقيق الشفافية والنزاىة.
الفرع الثاني :طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا

والقصد من وراء ىذا الشكل من أشكال طلب العروض ىو إتاحة اجملال للمًتشحُت مع اشًتاط
بعض القدرات الدنيا

()11

حيث جيوز لإلدارة أن ربدد بعض الشروط ادلتعلقة بادلؤىالت الدنيا وربددىا

مسبقا قبل اإلعالن عن طلب العروض ،ويكون الغرض من ذلك احلفاظ على ادلصاحل العامة ،حبيث
ىناك بعض ادلشاريع تستوجب يف تنفيذىا قدرات مالية وفنية معينة ،واليت ال ديكن أن صلدىا يف مجيع
ادلتعاملُت االقتصاديُت ،وقد أجاز ادلشرع ربديد ىذه الشروط مسبقا دلا قد تشكل من عواقب على تنفيذ
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ادلشروع تعود بالضرر على ادلصلحة العامة ،خاصة إذا كان األمر يتعلق دبشاريع ضخمة ومعقدة تتطلب
مهارات وتقنيات متطورة يعجز ادلتعاملون االقتصاديون الصغار عن توفَتىا.

الفرع الثالث :طلب العروض المحدود

وىي عكس طلب العروض ادلفتوح ،حبيث يف ىذا الشكل من أشكال طلب العروض ال يسمح
بتقدمي تعهد إال للمًتشحُت الذين تتوفر فيهم بعض الشروط اخلاصة ،ويتم اختيارىم مسبقا يف شكل
االنتقاء القبلي .ويتم االنتقاء األويل الختيار ادلًتشحُت عندما يتعلق األمر بالدراسات أو بالعمليات
ادلعقدة أو ذات األمهية اخلاصة.
الفرع الرابع :المسابقة

ادلسابقة إجراء يضع رجال الفن يف منافسة قصد إصلاز عملية تشتمل على جوانب فنية أو

إحصائية أو مجالية أوفنية خاصة( .)12سبنح فيها الصفقة بعد ادلفاوضات اليت ذبري من جلنة التحكيم،
للفائز بادلسابقة الذي قدم أحسن عرض.
تلجأ اإلدارة إىل ادلسابقة إذا تعلق األمر دبجال هتيئة اإلقليم والتعمَت واذلندسة ادلعمارية واذلندسة أو
معاجلة ادلعلومات.
ونالحظ أن ادلشرع قد ضيق من اجملاالت اليت تلجأ فيها اإلدارة إىل ادلسابقة ،نظرا خلطورة ىذا
اإلجراء وجيب أن يشمل دفًت شروط ادلسابقة على برنامج ادلشروع ،ونظام ادلسابقة.
المبحث الثاني :التراضي كاستثناء إلبرام الصفقات العمومية

يعد أسلوب الًتاضي أسلوب استثنائيا إلبرام الصفقات العمومية ،فلم يًتكو ادلشرع على سبيل

العموم وإمنا قيد حرية اإلدارة يف اللجوء إليو( ،)13يرجع ذلك إىل خطورة ىذا اإلجراء يف إبرام الصفقات
العمومية ،وجاء ىذا التقييد حلرية اإلدارة دلا ذلذا األسلوب من أثر كبَت على حرية ادلنافسة والتضييق من
مبدأ اإلعالن عن التنافس يف الصفقات العمومية.
وسوف يتم من خالل ىذا ادلبحث دراسة مدى ارتباط أسلوب الًتاضي دببدأ ادلنافسة ،واألشكال
اليت يتخذىا ىذا األسلوب.
المطلب األول :مدى ارتباط التراضي بمبدأ المنافسة

تتحرر اإلدارة وفقا آللية الًتاضي من القواعد واإلجراءات ادلقررة يف أسلوب طلب العروض الذي
يعتمد على الدعوة للمنافسة ،فتتحاور مع من تراه قادرا على القيام بالعمل الذي ترغب يف إصلاحو وفقا
دلا سبليو عليها مقتضيات محاية ادلال العام.
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ويظهر ىذا األسلوب يف إبرام الصفقات العمومية متأصال يف سلتلف التشريعات يف اجلزائر .فقد
عرفتو ادلادة  41على أنو "إجراء زبصيص صفقة دلتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إىل
ادلنافسة".
وقد جعل ادلشرع الًتاضي طريقة استثنائية عند إبرام الصفقات العمومية فقد ذكر يف نص ادلادة
 41فقرة  " 2إجراء الًتاضي البسيط قاعدة استثنائية إلبرام العقود" .فاإلدارة من خالل ىذا األسلوب
ذلا حرية يف اختيار ادلتعاقد األنسب.
ومن الوىلة األوىل يظهر لنا أن أسلوب الًتاضي يتعارض مع مفهوم ادلنافسة ومبدأ الشفافية
والنزاىة ،إال أن ادلشرع وتداركا منو دلا ديكن أن حيدث من ذباوز عندما أعطى احلرية لإلدارة يف اختيار
ادلتعامل فقد حد من حرية اإلدارة وقيدىا من جانبُت(.)14

الجانب األول :وىو حصر احلاالت اليت تلجأ فيها اإلدارة إىل أسلوب الًتاضي وجعلها زلددة قانونا فال

جيوز لإلدارة اخلروج عن ىذه احلاالت.

الجانب الثاني :ىو ربديد أشكال الًتاضي وازباذىا كقاعدة استثنائية وليست عامة ،فمجرد وضع
الًتاضي يف خانة االستثناء يعد ذلك نوع من أنواع التضييق على اإلدارة ،ولتحقيق الشفافية جيب على
ادلصلحة ادلتعاقدة احًتام االلتزامات ادللقاة على عاتقها.
إن درجة توافر ادلنافسة مرتبطة بنوع اإلجراء الذي يتم اختياره ،فادلالحظ على ادلنافسة تستوجب
عدم وجود حرية يف اختيار إجراءات إبرام الصفقات .واحلد من حرية اختيار إجراء إبرام صفقة يغطي
التعارض الذي يقوم بُت ادلنافسة والًتاضي.
ادلشرع قد قيد وبشدة حرية اإلدارة يف اللجوء إىل ىذا األسلوب ،وإذا كان األصل ىو الدعوة إىل
ادلنافسة غَت أنو ألسباب معينة ذبعل ادلنافسة مستحيلة بسبب السرية أو االستعجال أو أمهية الطرف
ادلتعاقد فإن القانون يسمح بإبرام صفقات عمومة دون إقامة ادلنافسة وىذا ما سنفصل فيو أكثر يف
ادلطلب ادلوايل.
المطلب الثاني :أشكال التراضي

إن أسلوب الًتاضي خيتلف عن طلب العروض حيث تتحرر اإلدارة من القواعد واإلجراءات
ادلعقدة اليت تفرض عليها عند طلب العروض ،بل ذلا حرية اختيار ادلتعامل االقتصادي وىذا ما يطلق
عليو بالًتاضي البسيط.
كما ذلا أن توسع دائرة التفاوض لتشمل أكثر من مًتشح شلن ذلم اخلربة والدراية باجلوانب العملية
اليت ترد عليها الصفقة وىوما يعرف بالًتاضي بعد االستشارة.
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الفرع األول :التراضي البسيط
يعد الًتاضي البسيط من أخطر األساليب اليت تلجأ إليها اإلدارة ألنو يلغي بادلفهوم الواسع مبدأ

ادلنافسة(.)15

فاإلدارة يف ىذا األسلوب تقوم باختيار ادلتعامل االقتصادي الذي تتعاقد معو ،فال وجود ألي نوع
من التنافس بُت ادلتعاملُت.
وقد ظهر ىذا الشكل يف الًتاضي بصورة زلتشمة يف بداية األمر ،حيث كان أمرا تقديريا( ،)16إال أن

الوضع تغَت بعد صدور ادلرسوم  250/02وما يليو من القوانُت الناظمة للصفقات العمومية حيث
جاءت النصوص أكثر دقة وحذر يف تنظيمها ذلذا األسلوب(.)17

يتضح لكل من اطلع على ىذه النصوص أن ادلشرع تفطن للخطورة الناذبة عن ىذا اإلجراء على
ادلستوى العملي وما ديكن أن ينتج عنو من نتائج سلبية تؤثر على ادلال العام ،وكذا حظوظ ادلتعاملُت
الراغبُت يف التعاقد.
وجاءت رلمل النصوص زلددة للحاالت اليت تلجأ فيها اإلدارة إىل ىذا األسلوب على سبيل
احلصر مشددة يف العبارات باستعماذلا مصطلح "وفقط" ،وىذا ما يتالءم مع النزاىة يف ادلعامالت حبيث
تكون اإلدارة يف ىذه احلاالت رلربة على اللجوء إىل ىذا األسلوب وليست سلتارة.
وديكن أن نلخص ىذه احلاالت يف اآليت:
يف احلالة اليت ال ديكن تنفيذ اخلدمات إال على يد متعامل اقتصادي وحيد حيتل وضعية احتكارية
()18

وادلقصود باالحتكار

ىي احلالة اليت يكون السوق فيها عبارة عن شركة واحدة فقط تؤمن منتوج أو

خدمة وتكون ىذه الشركة مسيطرة على السوق ألنو ال يوجد شركات أخرى دلنافستها .
 -1محاية حقوق حصرية أو العتبارات تقنية أو العتبارات ثقافية أو فنية.
 -2يف حاالت االستعجال ادللح وقد حدد ادلشرع احلاالت اليت تدخل ضمن االستعجال ادللح ومل
يًتكها ذلوى اإلدارة وىي:
 وجود خطر يهدد االستثمار أو ادللك. أن يتجسد ىذا اخلطر يف ادليدان. أن استدراكو ال يتالءم مع إجراءات إبرام الصفقة. أن ال يكون متوقعا. أن ال يكون لإلدارة طرف فيو أو نتج عن طريق سباطل منها. -3حاالت التمويل ادلستعجل والذي يشكل أمهية وطنية ،وقد اشًتط ادلشرع:
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 عدم توقعو من قبل اإلدارة. وأن ينتج نتيجة مناورات وشلاطلة من طرف اإلدارة. خضوع إىل ادلوافقة ادلسبقة من رللس الوزراء إذا كان مبلغ الصفقة  10 000 000 000دج. أو ادلوافقة ادلسبقة أثناء اجتماع احلكومة إذا كان ادلبلغ أقل. -4عندما يتعلق األمر بًتقية اإلنتاج ،وقد ألزم ادلشرع اإلدارة احلصول على ادلوافقة ادلسبقة من رللس
الوزراء إذا كان مبلغ الصفقة  10 000 000دج أو يفوق ذلك .وللموافقة أثناء اجتماع
احلكومة إذا كان أقل.
 -5يلجأ إىل الًتاضي البسيط يف حالة وجود نص شرعي أو تنظيمي دلنح مؤسسة عمومية ذات
طابع صناعي وذباري حقا حصريا بالقيام دبهمة اخلدمة.
وباإلضافة إىل ربديد ادلشرع للحاالت احلصرية اليت تلجأ فيها اإلدارة إىل ىذا األسلوب فقد ألزمها
دبجموعة من اإلجراءات وفقا دلا ىو مقرر يف نص ادلادة  50من قانون .247–15
الفرع الثاني :التراضي بعد االستشارة

على خالف ما فعلو ادلشرع يف طرق إبرام الصفقات األخرى فإنو مل يقدم أي تعريف للًتاضي بعد
االستشارة ،غَت أنو ديكن القول بأنو " ذلك اإلجراء الذي تربم دبوجبو ادلصلحة ادلتعاقدة الصفقة بعد
استشارة مسبقة حول أوضاع السوق وحالة ادلتعاملُت االقتصاديُت واليت تتم بكل الطرق ادلكتوبة ادلالئمة
ومن دون شكليات أخرى"(.)19

وقد اكتفى ادلشرع بذكر احلاالت اليت تلجأ فيها اإلدارة إىل ىذا األسلوب يف التعاقد من خالل
ما جاء يف نص ادلادة :51
 -1يف حالة عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانية
 -2يف حالة صفقات الدراسات واللوازم واخلدمات اليت ال تستلزم اللجوء إىل طلب العروض وقد
حدد ادلشرع احلاالت اليت ال تستوجب طلب العروض ب:
 يف حالة ضعف مستوى ادلنافسة. الطابع السري للخدمات. -3يف حالة صفقات األشغال التابعة للمؤسسة العمومية السارية يف الدولة.
 -4يف حالة صفقات كانت زلل فسخ ،وكانت طبيعتها ال تتالءم مع آجال طلب العروض.
 -5يف حالة ادلشاريع ادلشًتكة ادلنبثقة يف تعاون حكومي أويف إطار اتفاقية ثنائية اليت ربول الديون إىل
مشاريع تنموية.
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وادلالحظ شلا سبق أن مجيع احلاالت اليت حددىا ادلشرع وادلذكورة سابقا تكون اإلدارة يف حالة
إجبار وليس ذلا خيار ،وأن طلب العروض ليس لو أي جدوى وإمنا قد يؤدي إما ذلدر الوقت أو لإلضرار
بادلصاحل العامة للدولة .وعليو ال ديكن أن نقول أنو ال توجد نزاىة يف اختيار ادلتعامل.
الخاتمة
إن إعمال ادلنافسة احلرة يف رلال الصفقات العمومية يعد من الشروط األساسية اليت يتوقف عليها
صلاح الطلبات العمومية ،فادلنافسة دبا سبنحو من تنوع يف العروض سبكن اإلدارة من استخدام ادلوارد
العمومية استخداما رشيدا ،وذلذا يعترب تكريس مبدأ ادلنافسة احلرة يف رلال الصفقات من أكرب التحديات
اليت تواجو كل الدول دبا فيها اجلزائر ،ألنو يتطلب إجياد منظومة قانونية صارمة وقد حاول ادلشرع من
خالل القانون  247/15إجياد ىذا ادلناخ القانوين.
إن التغَت الذي عرفتو ادلنظومة القانونية هبجرىا ألساليب إبرام الصفقات اليت كانت معتمدة يف
القوانُت السابقة واعتمادىا أسلوب طلب العروض والًتاضي ،قد حاول ادلشرع من خاللو أن يكرس
مبادئ ادلنافسة احلرة والشفافية يف اختيار ادلتعاقد ،كما شدد من حيث اإلجراءات ادلتبعة إلجياد بيئة
تنافسية شريفة ونزيهة.
إن ادلنظومة القانونية لوحدىا ال تكفي وإمنا جيب إجياد أنظمة رقابية فعالة من أجل ربقيق ما
يصبو إليو قانون الصفقات العمومية.
كما نقًتح ضرورة اعتماد تكنولوجيات االتصال احلديثة يف إبرام الصفقات العمومية واليت ديكن أن
تكون دعامة لتحقيق ىذه ادلبادئ.

الهوامش

)-(1ادلرسوم الرئاسي رقم  247-15ادلؤرخ يف  02ذي احلجة عام  1436ادلوافق  16سبتمرب  2015يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات
ادلرفق العام.
)-(2ادلادة  09من القانون  10-06ادلؤرخ يف  2006/02/20ادلتعلق بالوقاية من الفاسد و مكافحتو.
)-(3ونقصد ىنا ادلرسوم  250-02ادلنظم للصفقات العمومية ادللغى يف نص ادلادة  20منو النص بالعربية يطلق عليو أسلوب ادلناقصة  ،أما النص
الفرنسي l’appel d’offresوالذي يقابلو بالعربية طلب العروض .وىو نفس التناقض الذي وقع فيو ادلشرع يف القانون  236-10ادلنظم للصفقات
العمومية يف نص ادلادة  26منو.
)-(4زلمود خلف اجلبوري ،العقود اإلدارية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل ،2010 ،ص.67
) -(5أستحدثت النشرة الرمسية اخلاصة بصفقات ادلتعامل العمومي دبوجب نص ادلادة  03من ادلرسوم  116-84ادلتضمن استحداث نشرة رمسية
للصفقات اليت يربمها ادلتعامل العمومي.
) -(6إرجع لنص ادلادة  62من القانون  247-15ادلتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات ادلرفق العام.
)-(7قدوج محامة ،عمليات إبرام الصفقات العمومية يف القانون اجلزائري ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،2004 ،ص.122
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)-(8ما جاءت بو ادلادة  75من القانون 247-15ادلتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات ادلرفق العام.
)-(9راجع نص ادلادة  70من القانون  247-15ادلتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات ادلرفق العام.
)-(10ادلادة  43من القانون  247-15اليت تعرف طلب العروض ادلفتوح على أنو إجراء ديكن من خاللو أي مًتشح مؤىل أن يقدم تعهدا.
)-(11راجع نص ادلادة  44من القانون .247-15
)-(12راجع نص ادلادة  47من قانون .247-15
)-(13فقد حددت ادلادة  49من القانون  247-15احلاالت اليت تلجأ إليها اإلدارة للًتاضي البسيط واستعمل ادلشرع عبارة "فقط" وذلك للتأكيد على
أن احلاالت زلصورة.
)-(14راجع نص ادلادة  49من القانون  247-15اليت حددت حاالت اللجوء إىل الًتاضي البسيط.
)-(15عبد احلميد الشواريب ،العقد اإلداري يف ضوء الفقو والقضاء و التشريع ،منشأة ادلعارف ،اإلسكندرية ،2003 ،ص.91
)-(16راجع نص ادلادة  60الفقرة  02من األمر .90-67
)-(17ادلادة  22الفقرة  02من ادلرسوم  250-02وكذا ادلادة  49من القانون .247-15
)-(18االحتكار ىو احلالة اليت يكون السوق فيها عبارة عن شركة واحدة فقط تؤمن منتوج أو خدمة جلميع ادلستهلكُت ،دبعٌت آخر،ىذه الشركة تكون
ِ
باحملتكرة .يف ىذه احلالة ،تستطيع الشركة أن تفرض األسعار كيفما تشاء ألنو ال يوجد شركات أخرى
مسيطرة على كامل السوق ،وذلذا تسمى الشركة حينها
دلنافستها فيالسوق.ألكثر تفاصيل أنظر :مشيسة عبد الكرمي الكفاوين ،التنظيم القانوين للمنافسة التجارية يف القانون األردين ،رسالة ماجستَت يف احلقوق،
جامعة مؤتة.2005،

)-(19ادلادة  51من القانون .247-15
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