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ملخــص:
الفساد

لال الصفقاط العموميـة يعـة

مــن أص ــر أ ــكال الفســاد ظــرا ترتباطــه
املبا ـــر بالسياســـة املاليـــة لـــة ل ،ممـــا أدى

من الفساد مكافحتـه،

ل مسام كبـادو إبـرام

الصــــــفقاط العموميــــــة

مبــــــةأ الزــــــفافية

النزاهة مبةأ الع ية ،تاةحن ه الةراسة
إىل البحــث عــن لــول هل ـ اتفــة ا

ـ ط،

لتفادياا أ التقليل مناا عل األال ،مـن هنـا
تثــور إ ــكالية فيمــا تتمثــل اجلاــود الوطنيــة
* -ا ُملؤَلِف املُراسل.
wic pushed the Algerian legislature
as in comparative legislation to
criminalize all sorts of prejudice to
the principles that rule the
conclusion of public contracts such
as transparency, fairness and the

ـ لم مـن صـ ل

املرســـوم الرئاســـي  021/75املتعلـــق بتنظـــيم
الصفقاط العمومية تفويضاط املرفـق العـام،
يــث يــتعني تعزيــز ت ــوير آليــاط مكافحــة
الفساد راابيا تزريعيا،
ـــــب

باملزـــر اجلزائـــر علـــ غـــرار التزـــريعاط
املقار ة إىل جتريم

الصـــــفقاط

ا

ـر أ ظمـة

راابـــــة داصليـــــة صارجيـــــة فاعلـــــة،

تفعيــــــل د ر ســــــل ة

ــــــب الصــــــفقاط

العموميــة .باإل ــافة إىل التنســيق بــني أعمــال
جلــا الصــفقاط العموميــة مــن ص ـ ل التعــا
تبـــــادل املعلومـــــاط .تزـــــةية العقوبـــــاط
اجلــــــرائم املتعلقــــــة بالصــــــفقاط العموميــــــة
ترتباطاا باملال العام املصلحة العامة.
الكلمــاط املفتا يــة :الفســاد؛ الصــفقاط
العمومية؛ الوااية؛ املكافحة؛اتلياط الوطنية.
Abstract:
Corruption in the area of public
contracts is one of the most
dangerous forms of corruption
because it is linked directly to
financial policy of states ,the fact
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principle of openness ,The aim of
this study is to the look for solutions
to this dangerous scourge, in order
to avoid it or to minimize it at least,
and from here arises the problem of
corruption spreading extent in the
area of public contracts Despite
national
efforts
to
combat
it.Therefore, the Algerian legislature
has
endeavored
to
develop
mechanisms to prevent and combat
corruption through law No. 06-01
on the prevention and combating
corruption as well as through the
presidential
Decree
15/247
concerning public contracts and
mandates of the public service.
the mechanisms to combat
corruption must be strengthened and
developped
supervisorily
and

legislatively as well as installing
effectual internal and external
systems of adjusting and control and
through activating the role of public
contract adjusting authority.
in addition to the coordination of
work between committees of public
contracts through cooperation and
exchange of information And stricter
penalties for offenses related to
public contracts as they are related
to public money and to public
interest.
Keywords: Corruption, public
contracts , prevention, combat,
national mechanisms.
Keywords: corruption; public
contracts; prevention; combat;
national mechanisme.

:مقةمـــة
لال الصفقاط العمومية من بني التحةياط الق تواجـه ييـر الـة ل

يعت الفساد

ة السواء الة ل املغاربية صصو ا؛ باعتبار أ الفساد بصـفة عامـة اـةيم الظاـور
 ذلــم مــن ص ـ ل تقــارير،التفزــي ســنة بعــة األصــرى
 ذلــم بــالرغم مــن اجلاــود الوطنيــة.ــل ســنة

عل

إت أ ه ـ الظــاهرط مســتمرط

منظمــة الزــفافية الة ليــة الــق تصــةر

. الة لية الق تعمل عل مكافحة الفساد بزت الوسائل
الق ا العام الصفقاط العمومية عل اعتبـار أ اـا

من بني أ ثر لاتط الفساد

 مما ععلاا عر ة للتكـا ناط سـواء أدنـاء إبراماـا أ أدنـاء،عقود ممولة كيزا ية الة لة
ااصـول علـ اهلـةحن

 مما تا عنه إهةار تبةية املال العام د،منز الصفقة العمومية

 يـــث أ ـــبح الصـــفقاط،األساســـي مـــن الصـــفقة العموميـــة مـــن أ ـــغال أ صـــةماط
العمومية ا ال ا ص للمنافسة الغ مزر عة التسابق من أجـل ااصـول علـ هـ
أســوء الظـــر حن
اتلتـــزام

 مــر تنفيــ الصــفقة العموميــة،الصــفقاط لتحقيــق مصــاح صا ــة

التقيـــة بالزـــر ف املنصـــوص علياـــا اا و ـــا د

بأبســ اإلمكا يـــاط د
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بزر ف الصفقة العمومية

ا

ام األسعار وعية ا ةماط .

لتفاد أ التقليل مـن هـ الظـاهرط علـ األاـل سـع املزـر اجلزائـر علـ غـرار
التزــريعاط املقار ــة لتكــريس إجــراءاط للواايــة مــن الفســاد مكافحتــه ،مــن ص ـ ل
ــ لم مــن صــ ل

القــا و راــم  67-60املتعلــق بالواايــة مــن الفســاد مكافحتــه،

املرسوم الرئاسي  021/75املتعلق بتنظيم الصفقاط العمومية تفويضاط املرفق العام.
من هنا ميكن لنا أ
من ا تزار الفساد

رح اإل كالية التالية :فيما تتمثـل اجلاـود الوطنيـة للحـة

الصفقاط العمومية ؟

لإلجابـة علـ هاتــه اإل ــكالية إرتأيـ تقســيم هـ الةراســة فــق مــا يلــي باســتعمال
املناا الو في التحليلي كا يتوافق مر ه الةراسة:
احملور األ ل :إ تزار الفساد

الصفقاط العمومية

احملور الثا ي :اجلاود الوطنية ملكافحة الفساد
احملور األ ل :إ تزار الفساد
ابـل الت ــره للفسـاد

الصفقاط العمومية

لــال الصــفقاط العموميـة يــتعني أ ت الت ــره للفســاد بصــفة

عامة فا ا األص مص لز له عةط معا ي ،يوجة عادط

افة الق اعاط ااكومية،

هنا عةط مفـاهيم للفسـاد مناـا السياسـي األص اـي لكـن أص رهـا أ ثرهـا هـو
الفساد املالي صا ة

الصفقاط العمومية اين يتم تبةية أموال

خمة ظرا للمزـارير

الك ى الق تغ ياـا الصـفقاط العموميـة سـنت ره لتعريـف الفسـاد بصـورط مـوجزط
ما يلي:
أ ت -تعريف الفساد:
 -1تعريف البنم الة لي للفساد:
هو إساءط اسـتعمال الو يفـة العامـة للكسـ ا ـاص ،فالفسـاد حيـةث عنـةما يقـوم
مو ف بقبول أ طل أ ابتزان ر وط لتسايل عقة أ إجراء منااصـة،
يقوم

ء أ س اء لزر اط أعمال صا ة بتقةيم ر ا

أ إجــراءاط عامــة للتغل ـ عل ـ املنافســني،
باا.

مـا يـتم عنـةما

ل ستفادط مـن سياسـاط

قيــق أربــاح صــار إطــار القــوا ني املعمــول

()1
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-8

ما عرفته منظمة الزفافية الة لية:

الفساد هو استغ ل للسل ة من أجل
ص

قيق املصلحة ا ا ة.

ــة القــول الفســاد ــاهرط ااتصــادية اجتماعيــة سياســية توجــة

العات ،إ اصتلف ص ورتاا من د لة ألصرى ،يث تتمثـل
السياسيني ملرا زهم فوذهم من أجل
دا يا -الفساد

ييــر د ل

اسـتغ ل الب اـراطيني

قيق مصاح صا ة.

()2

الصفقاط العمومية:

 -1تعريف الصفقاط العمومية:
تعــةدط التعريفــاط بزــأ الصــفقاط العموميــة بــني التعــاريف التزــريعية الفقايــة ،إت
أ نا سنت ره هلا بإعان:
أ -تعريــف املزــر اجلزائــر  :عرفاــا املزــر اجلزائــر مــن ص ـ ل املرســوم 021/75

املتعلــق بالصــفقاط العموميــة تفويضــاط املرفــق العــام
العموميــة عقــود مكتوبــة

مفاــوم التزــرير املعمــول بــه ،تــ م كقابــل مــر متعــاملني

إ اتصــاديني فــق الزــر ف املنصــوص علياــا
املتعااةط

املــادط  2منــه بأ اــا" :الصــفقاط

هــ ا املرســوم لتلبيــة اجــاط املصــلحة

لال األ غال اللوانم ا ةماط الةراساط".

()3

ب -الت عريف الفقاي للصفقاط العمومية :رد ه ا التعريف

أ ة املعاجم الفر سية

قيث يعت من أ سـن التعريفـاط الفقايـة مـر اإل ـارط إىل أ معظـم التعريفـاط الفقايـة
إ ع ـاء تعريـف جـامر دايـق للصـفقاط العموميـة هـو

فزل

مـا يلـي " :الصـفقاط

العموميــة هــي عقــود مكتوبــة ت ماــا الة لــة اجلماعــاط احملليــة مؤسســاتاا العموميــة
اإلدارية مر أ خاص عموميني أ صواص بغرض إجنان أ غال أ ااتنـاء لـوانم أ صـةماط
ختضر ه العقود لقواعة دايقـة مـن يـث الزـكل املو ـو مـن أجـل ـما مبـادو
ريــة الو ــول إىل الصــفقاط العموميــة ،املســا اط
اتجرءاط.

معاملــة امل

ــحني ،الزــفافية

()4

 تعريف الصفقاط العمومية فقا لقا و رام  01-06املعةل املتمم املتعلق بالواايةمن الفساد مكافحته :يقصة بالصفقة العمومية فقـا هلـ ا القـا و " ـل عقـة ي مـه
املو ف العمومي اصة إجنان األ غال أ ااتناء اللـوانم أ ا ـةماط أ إجنـان الةراسـاط
اساب املصلحة املتعااةط".
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 -8ور الفساد
تتعــةد

الصفقاط العمومية:
الصــفقاط العموميــة بــالرجو لقــا و الفســاد  67-60املعــةل

ــور الفســاد

املتمم املتعلق بالوااية من الفسـاد مكافحتـه

()5

جنـة اـة ـص علـ جـرائم الصـفقاط

العمومية عل عقوباط لكل جرمية يث ص عل عةط جرائم هي:
أ -جرمية احملاباط :ص علياا املادط  22من القا و رام  67-60املعةلة بالقا و رام
 75-77تتحقق ه اجلرمية بإبرام اجلا ي عقة أ اتفاايـة أ
د

ـفقة عموميـة أ ملحـق

مراعاط األ كام التزريعية التنظيمية املعمول باا املتعلقة قريـة ال

بني امل

حني

أ صرى

ا ةمة بغ

ـز املسـا اط

فافية اإلجراءاط ،ه ا يعر أ جرمية احملاباط هي تفضيل جاـة علـ
ـز معـني د

ق لتحقيق مصـلحة معينـة مل

جـه ـق ممـا خيـل

باملبادو إبرام الصفقاط .
تعتـ هـ اجلرميــة جنحــة عمةيــة تت لـ تــوافر القصــة اجلنــائي ا ــاص املتمثــل
إع اء إمتياناط غ م رط هو ما ص عليه املادط  00السالفة ال

ر بو وح.

()6

ب -جرمية استغ ل فوذ األ عوا العموميني للحصول عل إمتياناط غ م رط:
إ ـ ط املــادط  0/00مــن اــا و الواايــة مــن الفســاد مكافحتــه أ يكــو اجلــا ي
تاجرا أ

ناعيا أ

رفيا أ مقـا ت مـن الق ـا ا ـاص أ أ يكـو عو ـا ااتصـاديا
ـ لم أ بصــفة عامــة

ــل ــخص طبيعــي أ معنــو

مــن الق ــا ا ــاص أ ــاف

با ـ اإل ــافة يكــو املزــر اــة عــةل عــن ا ـ اف

اجلــا ي املاــم أ

ــفة معينــة

يكو عو ااتصاد مـن الق ـا ا ـاص ،تتحقـق هـ اجلرميـة عنـةما يـ م اجلـا ي
عقةا أ

فقة مر الة لة أ ا ةى اهليناط التابعة هلا يستفية من سـل ة أ فـوذ أعـوا

للحصول عل امتياناط غ م رط تتمثل
أ تعةيل لصااه

الزيادط

األسعار الق ي بقاا اجلـا ي عـادط

وعية ا ةماط أ املواد أ آجال التسليم أ التموين.

()7

 جرمية الر وط :ص علياا املادط  72من القا و راـم  67-60املتعلـق بالواايـة مـنالفســاد مكافحتــه الســالف ال ـ

ر ،فالر ــوط هــي عــة مو ــف عمــومي كزيــة غ ـ

مســتحقة أ عر ــاا عليــه أ منحــه إياهــا بزــكل مبا ــر أ غ ـ مبا ــر ســواء لصــاح
املو ف فسه أم لصاح خص آصر قيث يقوم املو ف بالقيام بفعل ما أ اتمتنا عن
فعل ما أدناء أدائه لعمله ،يعت اتجتار بالو يفة جوهر جرميـة الر ـوط ،هـ األصـ ط
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اة تكو إعابية أ سلبية فالعرض من الرا ي يسم بالر وط اإلعابية ،القبـول مـن
املرتزي يسم ب الر وط السـلبية ،قيـث تتحقـق جرميـة الر ـوط عنـةما يقـبض أ

جا

حيا ل أ يقبض اجرط ا منفعة ماما يكو وعاا من ابـل املو ـف كناسـبة
ـــاط أ غـ ـ ام أ تنفيـ ـ

إجـــراء مفا

ضـ أ

ـــفقة أ عقـــة أ ملحـــق باســـم الة لـــة ا أ ـــة

اجلماعــاط احملليــة أ املؤسســاط العموميــة ذاط ال ــابر اإلدار أ املؤسســاط العموميــة
ذاط ال ابر الصناعي التكار أ املؤسساط اإلاتصادية.

()8

د -جرمية أص فوائة بصفة غ اا و ية :ص علياا املادط  53من اـا و الواايـة مـن
الفساد مكافحته الق تقضي كعاابـة

ـل مو ـف يأصـ ا يتلقـ مبا ـرط أ بعقـة

ـــور أ عـــن طريـــق ـــخص آصـــر ،فوائـــة مـــن العقـــود املزايـــةاط أ املنااصـــاط أ
املقا تط أ املؤسساط الق يكو املو ف ا ارتكـاب الفعـل مـةيرا فياـا أ مزـرفا
علياا

ليا أ جزئيا أ يكو مكلفا بإ ةار إذ بالةفر أ تصفية أمر

أ ص فوائة مامـا

عملية مـا،

ا ـ  ،فكـوهر اجلرميـة هنـا هـو اسـتغ ل املو ـف أعمـال الو يفـة
قيق منفعة غ مستحقة له.

املكلف باا بقصة

()9

تعت ه اجلرمية عمةية تت ل توافر القصة اجلنائي العام لةى اجلا ي املتمثل
العلم اإلرادط.

()10

باإل افة هل اجلـرائم جنـة
القا و  01-06السالف ال
بكثرط

ـ الم جرميـة التاـرب الضـرييب الـق ت يـنص علياـا

ر بصورط مبا ـرط غـ أ ـه

الوااـر العملـي هـي موجـودط

الصفقاط العمومية.

يث يعت التاـرب ا لضـرييب مـن أص ـر اجلـرائم املاليـة

الصـفقاط العموميـة علـ

أسام املبالر الضـخمة الـق يـتم التعامـل باـا

لـال الصـفقاط العموميـة ،هلـ ا فقـة

ص املادط  72من اا و الفساد السالف ال

ر عل مـا يلـي" :عـ أ تسـاهم معـاي

احملاســبة التــةايق ،ااســاباط املعمــول باــا

الق ــا ا ــاص

الواايــة مــن الفســاد

ذلم كنر ما يلي:
• مسم ساباط صار الةفاتر.
• إجراء معام ط د

تة يناا

الةفاتر أ د

تبييناا بصورط ا حة.
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• تســـكيل فقـــاط هميـــة أ ايـــة التزامـــاط ماليـــة د

تبـــيني عر ـــاا علـ ـ الوجـــه

الصحيز.
• إستخةام مستنةاط مزيفة.
• اإلتــ حن الع مـــة للمســـتنةاط احملاســـبية ابـــل ا تاـــاء اتجـــال املنصـــوص علياـــا
التزرير التنظيم املعمول باما".
يتضز لنا من ص ل ه املادط أ اا عةدط لنا الصور الق اـة يقـوم باـا سـواء املـ مني
للصفقاط العمومية أ غ هم من التكار اارفيني الصناعيني ،قيـث يكـو اهلـةحن
من ه األفعال هو التارب اجلبائي.
ه ـ ا الصــةد أ ــه مــن أ ثــر األفعــال الــق يقــوم باــا املتاــربني جبائيــا

زـ

الصفقاط العمومية هو ما ص عليه املـادط السـالفة الـ

ر

املق ـر الثالـث (تسـكيل
ـرح

فقاط همية)...عن طريق راء فوات من أجل تضخيم أ نيادط األعباء ،ه ا ما
به لنا أ ة املقا لني السية (ب.م) يث طر نا عليه السؤال التالي :
يف يتم التارب الضرييب
اإلجابة

ا

الصفقاط العمومية ؟

اتتي:

عــن طريــق ــراء فــوات مــن ابــل احملـ ط أ
سواء أجازط ،عتاد  ...بة
الفوات

تسكيلاا

من التارب الضرييب
علياا.

ــر اط أ مؤسســاط الــق تقــوم ببيــر

إع اء فوات للمز ين ،من هنا يقوم املقا لني بزراء هاتـه

أعباء إ افية بقصـة التاـرب ،لـ ا يـتعني هنـا علـ املزـر للحـة
الصفقاط العمومية أ يولي عناية أ ثر بعملية الفوترط الراابة

()11

احملور الثا ي :اجلاود الوطنية ملكافحة الفساد
لقـــة ـــرص املزـــر اجلزائـــر علـ ـ
الصفقاط العمومية مكافحته كوج

لال الصفقاط العمومية

ـــر عـــةط إجـــراءاط للواايـــة مـــن الفســـاد
ل من القا و رام  67-60املتعلق بالوااية من

الفســـاد مكافحتـــه ،ـــص املرســـوم  021/75املتعلـــق بتنظـــيم الصـــفقاط العموميـــة
سنت ره من ص ل ه ا احملور ألهم اإلجراءاط فقا ملا يلي:
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أ ت -اتجــراءاط املنصــوص علياــا كوجــ القــا و  11-12املعــةل املــتمم املتعلــق
بالوااية من الفساد مكافحته:
 -1مبادىء إ برام الصفقاط العمومية:
ص املزر اجلزائر عل غرار الة ل املنظماط ص عل العةية من املبـادو ـمن
القا و رام  67-60املتعلق بالوااية من الفساد مكافحته ،للحة من الفسـاد صصو ـا
أدناء مر لة اإلبرام باعتبارها أهم مر لة
اــا و الفســاد الســالف ال ـ

الصفقاط العمومية يث ص املـادط  9مـن

ر عل ـ  3مبــادو تبــة مــن اتباعاــا عنــة إبــرام الصــفقاط

العمومية من أجل ما الزفافية املنافسة الزريفة املو وعية هي:
أ -ع ية املعلومـاط املتعلقـة بـإجراءاط إ بـرام الصـفقاط العموميـة :مفـاد هـ ا املبـةأ
اتلتزام من ابل املصلحة املتعااةط بتقةيم البيا اط الزر ف اتنمـة للـةصول
اإل ــاار الصــحفي

ـ ا البيا ــاط الــق ــةدها املرســوم  012/75املتضــمن تنظــيم

الصفقاط العمومية تفويضـاط املرفـق العـام
إ تواء إع

املنافسـة

طل العر ض عل بيا اط

املـادط  00منـه الـق صـ علـ إلزاميـة

ر رية.

()12

ب -اإل عةاد املسبق لةفاتر الزر ف :تعمل اإلدارط ابل اإلعـ

عـن املنااصـة بإعـةاد

الزــر ف املتعلقــة بالصــفقة بإرادتاــا املنفــردط قيــث تتضــمن مو ــو الصــفقة طريقــة
من حاــا الودــائق امل لوبــة مــن امل

ا تقــاء املتعامــل أ

ــحني املعــاي املعتمــة علياــا

ز املتعااة( ،)13كعن آصر يتعني عل اإلدارط أ تقوم بإعةاد دفاتر الزـر ف ابـل

امل

الــةعوط إىل إبــرام الصــفقة اواعــة ا تقــاء املتعامــل املتعااــة مــن بــني امل
الزـفافية ااـ رص علـ عـةم الواـو

ــحني

إطــار

اجلـرائم املتعلقـة بالصـفقاط العموميـة السـالفة

ر أع (.)14

ال

تزمل ه الةفاتر :دفاتر البنود اإلدارية العامة امل بقة عل
اللوانم الةراساط ا ةماط ،دفاتر التعليماط املز
امل بقة عل

ة الق

ـل

ـفقاط األ ـغال

ةد ال تيباط التقنيـة

امل الصفقاط بنو ا ة من األ ـغال اللـوانم ا ـةماط املوافـق علياـا

بقرار نار  ،دفاتر التعليماط ا ا ة الق

ةد الزر ف ا ا ة بكل

فقة.
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 إ درا التصريز بالنزاهة عنة إ برام الصفقاط العمومية :لتحقيق ه ا املبـةأ يـتعنيإدرا ديقـــة أساســـية تتمثـــل
للم

ــز

مــل

مضــمو اا العةيــة مــن التصــرحياط ا ا ــة باملتعاــة ،تاــةحن

لملــاا ملكافحــة
العمومية.

التصـــريز بالنزاهـ ـة الـــق تـــةر

ـــمن العـــرض الـــتقر
لــال إبــرام الصــفقاط

ــل األفعــال املنافيــة للنزاهــة الزــفافية

()16

اختاذ القراراط املتعلقة بإبرام الصفقاط العمومية:

د -املو وعية الةاة

تبة لإلدارط أ متنز الصفقة ملتعااة مؤهـل تتـوفر فيـه الزـر ف املاليـة التقنيـة ،لـ ا
يتعني علياا اإلتـزام بالةاـة املو ـوعية فاـ األصـ ط تتحقـق مـن صـ ل اللكـوء لتحقيـق
اإلستع م

ةراسة ملف امل

بــاملرافق العموميــة البنــو
األصـرى الـق ســبق للم

حيــق للم

املمثليــاط اجلزائريــة

ا ــار ييــر املصــاح املتعااــةط

ـز التعامــل معاـا ،أمــا الةاـة فتتمثــل

جـوب اعتمــاد اإلدارط

أسام تصتيارها(.)17

عل ظام التنقي
هـ -ممارسة

ز دراسة جيةط ،اإلستعا ة بـاإلداراط اهلينـاط املكلفـة

ل طره ال عن
ــز الــ

يزــم

ام اواعة إبرام الصفقاط:

الة عةم ا

زاهــة مــنز الصــفقة لغ ـ

أ يقــةم طعنــا

القــرار

املتضــمن املــنز املؤا ـ للصــفقة ،ه ـ ا مــا ص ـ عليــه املــادط  20مــن اــا و الصــفقاط
العمومية تفويضاط املرفق العام اجلةية إذ يتعني عل ال اعن رفر طعنه صـ ل  76أيـام
إبتةاء من تاريخ زر املـنز املؤاـ

النزـرط الرمسيـة لصـفقاط املتعامـل العمـومي أ

الصحافة إىل اللكنة املختصة يتعني عل ه األص ط إ ةار ارارها ص ل  75يوما مـن
تاريخ ا قضاء  76أيام املتعلقة بأ جل رفر ال عـو ،
إبــرام الصــفقة أ يلكــأ للقضــاء اإلدار

مـا عـون لكـل مـن لـه مصـلحة

للقا ــي اإلســتعكالي اــف إجــراءاط إبـــرام

الصفقة مر أمر السل ة العامة بو ر ة لتلم الصفقة .
 -8ااماية اجلزائية

()18

ل القا و  11-12املتعلق بالوااية من الفساد مكافحته:

ـل مسـام باملبــادو السـالفة الـ

ر أ عـ

يزـكل جرميـة معااـ علياـا كوجـ

القا و  67-60املتعلق بالوااية من الفساد مكافحته يث يزـكل أ اعتـةاء جرميـة
من اجلرائم الصفقاط العمومية ب لم يتعرض
تكميلية

ل معتـة إىل عقوبـاط أ ـلية أصـرى

ما يلي:
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أ -العقوبـــاط األ ـــلية :صـ ـ املـــادط  00مـــن القـــا و  67-60الســـالف الـ ـ

رعل

عقوباط جلرمية احملابـاط جرميـة أصـ إمتيـاناط غـ مـ رط بـاابس مـن سـنتني إىل 76

ســنواط ،غرامــة مــن 06.666د اىل  7.666.000د بينمــا ــةدط املــادط  01مــن فــس
القا و العقوبة بالنسبة جلرمية الر وط

الصـفقاط العموميـة بـاابس مـن  76سـنواط

إىل  06ســــنة غرامــــة مــــن  7.666.666د إىل  0.666.666د ظــــرا
اجلرميــة

ــــورط هــ ـ

لــال الصــفقاط العموميــة ،أمــا بالنســبة جلرميــة أص ـ فوائــة بصــفة غ ـ

اا و ية فقة ص عل عقوبتاا املـادط  25مـن فـس القـا و بـاابس مـن سـنتني إىل 76

ســــنواط غرامــــة مــــن 066.666د إىل  7.666.666د مــــر تزــــةية العقوبــــة بالنســــبة
للحاتط الواردط
 06سنة،

املادط  )19(22من فس القـا و لتصـل إىل ااـبس مـن  76سـنواط إىل

ما يستفية من األع ار املعفية املنصوص علياـا كوجـ املـادط  29مـن فـس
ـــل مـــن ارتكـ ـ أ

القـــا و

ـــار

اجلرميـــة اـــام ابـــل مبا ـــرط املتابعـــة بـــإب غ

الســل اط اتداريــة ا القضــائية ا اجلاــاط املعنيــة عــن اجلرميــة ســاعة علــ معرفــة
مرتكبياا.
ما تضمن اا و الفساد أ كـام صا ـة بتقـادم العقوبـاط مـن صـ ل املـادط  35منـه
قيــث ت ختضــر جــرائم الفســاد للتقــادم إذا

إصــرا العائــة مناــا إىل ا ــار  ،أمــا إذا

بق العائة مناا داصل الـوطن فالتقـادم هنـا خيضـر للقواعـة العامـة
اجلزائية.

اـا و اإلجـراءاط

()20

ب -العقوباط التكميلية :ص علياا املواد  57 ،56من القا و راـم  67-60املتعلـق
بالوااية من الفساد مكافحته كوج املادط " :56
اجلــرائم املنصــوص علياــا

الة اإلدا ة

هـ ا القــا و  ،ميكــن للكاــة القضــائية أ تعااـ اجلــا ي

بعقوبــة أ أ ثــر مــن العقوبــاط التكميليــة املنصــوص علياــا
املــادط

رمية أ أ ثر مـن

يلنــا للقواعــة العامــة املنصــوص علياــا

اــا و العقوبــاط" ،ه ـ

اــا و العقوبــاط

تحةيــة اإلاامــة

اارما من بعض ااقوه ،مصادرط األموال غ ها .
املــادط  :57ميكــن جتميــة أ

كــز العائــةاط األمــوال غ ـ املزــر عة الناجتــة عــن

ارتكاب جرمية أ أ ثر من اجلرائم املنصوص علياـا

هـ ا القـا و  ،بقـرار اضـائي

أ بأمر من سل ة خمتصة.
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ه ـ ا القــا و  ،تــأمر اجلاــة القضــائية

الــة اإلدا ــة بــاجلرائم املنصــوص علياــا

كصادرط العائةاط األموال غ املزر عة ،ذلم مـر مراعـاط ـاتط اسـ جا األر ـةط
أ

سن النية.

قوه الغ

كم اجلاة القضائية أيضا برد ما

اصت سه أ ايمة ما صـل عليـه مـن منفعـة

أ ربز ،لو ا تقل إىل أ ول الزـخص احملكـوم عليـه أ فر عـه أ إصوتـه أ ن جـه أ
اهلا أ ار

أ اار سواء بقي تلم األموال عل

ويلاا إىل مكاس أصرى.
لــال الصــفقاط

تتمثــل أهــم عقــوبتني تكميليــتني ميكــن للقا ــي ااكــم باــا
العمومية:
ب -1-اإل اصاء من املزار ة
قه كم

الصفقاط العمومية :عن طريق رما من يصةر

رمية صا ة بالصفقاط العمومية ي ت عل ه العقوبـة منـر احملكـوم
الصـفقاط العموميـة بصـفة مبا ـرط أ غـ مبا ـرط إمـا اائيـا أ

عليه من املزـار ة

ملةط ت تزية عن مخس سنواط

ال اتدا ة

نحة(.)21

ه ا الصةد ص املادط  15من املرسوم الرئاسي رام  021-75عل ما يلي:
"يقصي بزكل مؤا أ اائي مـن املزـار ة
" )2...ال ين ت يستوفو
 )9املســكلو
للتزرير التنظيم

اجباتام اجلبائية

الصـفقاط العموميـة اتاتصـاديو :

به اجلبائية ......

الب اايــة الوطنيــة ملــرتكيب الغــش مــرتكيب املخالفــاط ا
لال اجلباية اجلمار

ـ ط

التكارط".

ستنتا من ص ل ه املادط أ املزر اجلزائر جـاء بآليـة جةيـةط للحـة مـن التاـرب
الضرييب

لال الصفقاط العمومية تعتـ هـ اتليـة مـن اتليـاط الناجعـة للحـة مـن

التارب الضرييب بالنسبة أل حاب الصفقاط العمومية قيث يتم إاصاههم سواء بصفة
مؤاتة أ اائية.
ب -8-إب ال الصفقاط العموميـة:
عقة أ

مـا ميكـن للقا ـي أ يـنص علـ إب ـال

ـل

فقة أ براءط أ امتيـان أ تـرصيص متحصـل عليـه مـن ارتكـاب إ ـةى جـرائم

الفســاد ،فــيمكن للقا ــي التصــريز بب
اجلزائية الـق تنظـر

ــه ا عــةام آدــار مــن ابــل اجلاــة القضــائية

الـةعوى ،فاـ ا ااكـم ت يسـبق لـه مثيـل

ذلم أ إب ال العقود هو من اصتصاص اجلااط القضائية املة ية

القـا و اجلزائـي

()22

.
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دا يا -اإلجراءاط املنصوص علياا كوج املرسوم الرئاسي  843-15املتعلق بتنظـيم
الص فقاط العمومية تفويضاط املرفق العام:
ـــص املرســـوم الرئاســـي  021-75املـ ـ

ور أعـ ـ

علــ جاـــانين مكلفـــني بتنظـــيم

الصفقاط العمومية تفويضاط املرفـق العـام ،ذلـم مـن صـ ل سـل ة لضـب الصـفقاط
العمومية،
 -1سل ة

ا الراابة علياا ه ا ما سنت ره إليه

ما يلي:

ب الصفقاط العمومية:

ـــص املرســـوم الرئاســـي 021/75

املـــادط  22منـــه علـ ـ ســـل ة

ـــب الصـــفقاط

العمومية ،يث تعت ه األص ط مة ـة أدبيـاط أص ايـاط املانـة ل عـوا العمـوميني
املتةصلني

مراابة إبرام تنفي الصـفقاط العموميـة تفويضـاط املرفـق العـام ،قيـث

يتعني عل األعوا العموميني اإلط

علـ املة ـة التعاـة با

اماـا كوجـ تصـريز،

ـ لم اإلمضــاء عل ـ تصــريز دــا بعــةم جــود تضــارب املصــاح يرفــق منــوذ مــن
التصــرحيني باملة ــة ،تنزــا لــةى الــونير املكلــف باملاليــة تتمتــر باســتق لية التســي ،
مـا تعتـ هينــة طنيــة لتســوية النزاعــاط فقـا ملــا صـ عليــه املــادط  072مــن املرســوم
الرئاسي  021/75السالف ال

ر.

 مااماا: -مسم اائمة املنر من املزار ة

الصفقاط العموميـة بالنسـبة لكـل م

بأفعــال أ منــا راط تاــةحن إىل املســام بنزاهــة

ـز يقـوم

ــفافية إبــرام أ ااصــول عل ـ

ــفقة

عموميـــة ،قيـــث يـــتم تســـكيل املتعـــاملني اإلاتصـــاديني املمنـــوعني مـــن املزـــار ة
الصفقاط العمومية
-

ــةد

اائمة متسكاا سل ة

ب الصفقاط العمومية.

يفيــاط التســكيل الســح مــن اائمــة املنــر مــن املزــار ة

العمومية كوج ارار

الصــفقاط

ادر من الونير املكلف باملالية(.)23

 -8راابة الصفقاط العمومية:
صـ علياــا املـواد  750مــن املرسـوم الرئاســي  021/75السـالف الـ

ر مـا بعــةها

يث ص املادط  750علـ أ الصـفقاط العموميـة ختضـر لراابـة ابليـة راابـة بعةيـة،
ما بين أ كال الراابة اسمتاا إىل :راابة داصلية ،راابة صارجية ،راابة الو اية
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أ -الراابة الةاصلية :متارم ه الراابة فـق النصـوص الـق تتضـمن تنظـيم خمتلـف
املســام باأل كــام القا و يــة امل بقــة عل ـ

املصــاح املتعااــةط اوا يناــا األساســية د
الراابة الةاصلية .
متــارم
فعاليتاا

ــل هينــة راابيــة مامتاــا فــق اإلجــراءاط اتنمــة لتناســق عمليــاط الراابــة

()24

 ،إذ فا ا النو من الراابة ميارم داصل املصلحة املتعااةط أ راابـة ذاتيـة

قيث تر هلا رية ممارستاا ،ه ا النو من الراابة عادط ما تكو غ

اجعة ظـرا

ملمارستاا من ابل فس املصلحة املتعااـةط الـق عـادط مـا يكـو الفسـاد متفزـي داصلـاا
باألسام.
أ -1-جلنة فتز ات رفة

وسيلة لتنفي الراابة الةاصلية:

ـةث املصـلحة املتعااـةط

إطــار الراابــة الةاصليــة جلنــة ا ــةط أ عــةط جلــا تكلــف بفــتز األ رفــة

ليــل

العر ض األسعار البةائل ت بيقـا أل كـام املـادط  706مـن املرسـوم الرئاسـي 021/75

ل النص بلكنة فتز األ رفة تقييم العر ض.

تةع

يث أ بح جلنة فتز األ رفة تقييم العر ض املنصوص علياا
السابقة،
ياتاا.

ا

ل عل

املراسيم

ةى أ هي جلنتني مستقلتني لكل مناا اصتصا ـاتاا

()25

أ -8-تزكيلة اللكنة أهم مااماا :تتزكل ه اللكنة من مـو فني مـؤهلني تـابعني
للمصـلحة املتعااـةط يـتم اصتيـارهم لكفـاءتام ،حيـةد هـ التزـكيلة مسـؤ ل املصـلحة
املتعااةط كوج مقرر.

()26

من املاام الق تقوم باا ه اللكنة
 القيام بعمل إدارأ اإلع

ر:

تقر ،عر ه عل املصلحة املتعااةط الـق تقـوم كـنز الصـفقة

عن عةم جة ى اإلجراء أ إلغائه أ إلغاء املنز املؤاـ للصـفقة قيـث تصـةر

ه ا الزأ رأيا م را.
-

ما الزفافية عنة فتز األ رفة ماما

 تســـكيل أ ـــغاهلاباار حن األ ىل.

ا عةد األعضاء ااا رين .

ســـكلني صا ـــني يرامامـــا اتمـــر بالصـــرحن يؤ ـــر عليامـــا

()27
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 تعة اائمة املر حني أ املتعاةأ عر

س ترت تاريخ

ام مر تو يز حمتوى مبالر املق

 تعة اائمة الودائق الق تتكو مناارر احملضر أدناء ا عقاد اجللسة الـ

-

ول أ رحن ملفـاط تر ـحام

اط التخفيضاط احملتملة؛
ل عرض.
ی اعـه ييـر أعضـاء اللكنـة ااا ـرين،

ال ين ع أ تتضمن التحفظاط احملتملة املقةمة من ابل أعضاء اللكنة.

()28

ب -الراابـة ا ارجيــة :صصــص املزــر اجلزائـر املــواد  700إىل  796مــن املرســوم
الرئاسي  021/75للراابـة ا ارجيـة ،يـث ياـةحن هـ ا النـو مـن الراابـة سـ املـادط
 702إىل التحقـــق مـــن م ابقـــة الصـــفقاط العموميـــة للتزـــرير التنظـــيم املعمـــول بامـــا
التحقق من م ابقة املصلحة املتعااةط للعمل امل ما ب ريقة ظامية يث بعة اتطـ
عل األ كام اجلةيةط للراابة ا ارجية

وء املرسـوم الرئاسـي  021/75سـتخلص

ما يلي:
 ألغ القا و اجلةية اائيا اللكا الوطنية للصفقاط العمومية هي اللكنـة الوطنيـةلصـــفقاط األ ـــغال ،اللكنـــة الوطنيـــة لصـــفقاط اللـــوانم ،اللكنـــة الوطنيـــة لصـــفقاط
الةراساط ا ةماط،

ما ألغ العمـل بنظـام اللكـا الوناريـة هـ ا مـن أجـل القضـاء

عل مر زية الراابة علـ الصـفقاط العموميـة مـن جاـة ختفيـف مـن ـةط ب اراطيـة
اإلجراءاط من جاة أصرى .
 اســم القــا و اجلةيــة اللكــا املكلفــة بالراابــة إىل اســمني ،يتعلــق القســم األ لبلكـــا الصـــفقاط للمصـــاح املتعااـــةط القســـم الثـــا ي باللكنـــة الق اعيـــة للصـــفقاط
العمومية.
ب -1-الراابة القبلية للصفقاط العمومية
 راابة جلا الصفقاط العمومية للمصاح املتعااةط:
 جلنـــة الصـــفقاط العموميـــة :تنزـــا لـــةىمساعةتاا

لال

الصفقاط امل

ـــل مصـــلحة متعااـــةط ختـــتص بتقـــةيم

ض الصفقاط العمومية إمتام تراتبياا ،دراسة دفاتر الزـر ف

ق معاجلة ال عو الق يقةماا املتعاة

.

()29

 اللكنــة اجلاويــة للصــفقاط :ختــتص بةراســة مزــارير دفــاتر الزــر ف الصــفقاطامل

ق ا ا ة باملصاح ا ارجية اجلاوية لإلداراط املر زية .

()30
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 اللكنــة الوتئيــة للصــفقاط :ختــتص هــي األصــرى بةراســة مزــارير دفــاتر الزــر فق الق ت ماـا الوتيـة البلةيـة املؤسسـاط العموميـة احملليـة املصـاح

الصفقاط امل

غ املمر زط غ تلم امل
ــة د املســتوياط احملــةدط

ورط

املـادط  710مـن املرسـوم الرئاسـي  ،021/75ـمن

امل ــاط مــن  7اىل  2مــن املــادط  722املــادط  729مــن ه ـ ا

املرسوم قس ااالة( ،)31ه ا اة صـ املـادط  722مـن فـس املرسـوم علـ املزـارير
ا ا عة للراابة

(.)32

 اللكنـــة البلةيـــة :ختـــتص بةراســـة مزـــارير دفـــاتر الزـــر ف الصـــفقاط املا ا ـــة بالبلةيـــة،
املرسوم.

ـــمن ااـــة د املنصـــوص علياـــا

ـــق

املـــادط  729و 712مـــن هـــ ا

()33

 جلنــة الصــفقاط للمؤسســة العمو ميــة الوطنيــة اهليكــل غ ـ املمر ــز للمؤسســةالعموميــة الوطنيــة ذاط ال ــابر اإلدار  :ختــتص هــي األصــرى بةراســة مزــارير دفــاتر
الزر ف امل

ق ا ا ة با املؤسساط .

()34

 راابــة اللكــا الق اعيــة للصــفقاط العموميــة :ختــتص بالراابــة

لــال دراســة

ـق ال عـو املنصـوص علياـا

املـادط  20مـن

مزارير دفاتر الزر ف الصفقاط امل

ه ـ ا املرســوم املتعلقــة بكــل املصــاح املتعااــةط التابعــة للق ــا املعــر،

مــا ختــتص

ـ لم بةراســة امللفــاط التابعــة لق ــا آصــر عنــةما تتصــرحن الــةائرط الوناريــة املعنيــة
إطار

يتاا اساب دائرط نارية أصرى ،ختتص بتنظيم مـن صـ ل إاـ اح أ تـةب

من أ ه أ حيسن ر حن مراابة

حة إبرام الصفقاط ،إاـ اح ظـام داصلـي منـوذجي

حيكم عمل جلا الصفقاط مصاده عليه كوج مرسوم تنفي ،
الق اعيــة للصـــفقاط
فقاط األ غال،

لـــال الراابــة

اللوانم لإلدارط املر زية
منصوص علياا

ـــل املزـــارير املتعلقــة بـــةفاتر الزـــر ف أ

فقاط اللوانم ا ةماط،
ا

ما تفصل اللكنـة

ـفقاط الةراسـاط،

ـفقاط ا ـةماط أ الةراسـاط

املادط  722من املرسوم الرئاسي .021/75

ـفقاط أ ـغال أ
ـة د مبـالر معينـة

()35
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ب -1-الراابة البعةية للصفقاط العمومية:
إطار تنفي امليزا ية الق
العمومية،

ـةث هـ الراابـة ا ارجيـة البعةيـة

عتاا الة لـة ،ذلـم باـةحن

ـما التسـةية اجليـة ل مـوال

ا مراابة دابتة مستمرط لإللتزاماط بالنفقة دفعاا .متارم هـ الراابـة

املفتزية العامة للمالية للس احملاسبة.
 راابة املفتزية العامة للمالية :ختتص املفتزـية العامـة للماليـة

راابـة الصـفقاط

العموميــة ،ذلــم بفحــص الصــفقة مــن النا يــة الزــكلية املو ــوعية ،فمــن النا يــة
الزكلية ی التأ ة من العنا ر التالية:
 البحث اتستفسار عن ال ريقة الق ةدط باا اإل -البحث عن طريقة إبرام الصفقة ،فلو

یاجاط العمومیط.

إبراماا عن طريق ال ا ي فعلياـا البحـث

عن األسباب الـق أدط إىل اللكـوء إىل ال ا ـي فقـا ملـا هـو حمـرر

تنظـيم الصـفقاط

العمومية.
 -اتط

عل دف الزر ف اصة معرفة خمتلف الزر ف الق

عتاا اهلينة املعنية

بالراابة.
 التأ ة من جود أفعال أ ممارساط ختل كبادو إبرام الصفقاط العمومية. فحص سكل العر ض التأ ـة مـن أ ـه مـرام مؤ ـر عليـه التأ ـة مـن تسـكيلل األ رفة س تاريخ

وهلا.

 معرفة تاريخ إبرام الصفقة.ما تقوم أيضا املفتزية العامـة للماليـة بفحـص الصـفقة مـن النا يـة املو ـوعية مـن
ص ل:
 التأ ــة مــن م ابقــة العــر ض لــةف الزــر ف التأ ــة مــن أ اصتي ـار املتعامــلاملتعااة اة

با

ام املعاییر املقاییم املنصوص علياا اا و ا.

 -فحص حمضر اللكنة التحقق من جود ارار تعييناا

يتاا.

 مراابة مرا ل إبـرام الصـفقة العمـومیط كراابـة مـةى ا ـ ام النصـوص التنظيميـةاملعمول باا

ه ا ا ال.

 راابــة عمليــة التنفيـ الــق تــتم عــن طريــق راابــة العمليــاط املاليــة املنكــزط أدنــاء فـ طالراابة.
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 -الكزف عن املخالفاط املتعلقة بتنفي الصفقة.

()36

 راابــة للــس احملاســبة عل ـ الصــفقاط العموميــة :راابــة للــس احملاســبة عل ـ
الصفقاط العمومية تعت أمرا مفر

ا ،إذ تلع د را ماما

املخالفــاط املتعلقــة بالنصــوص التزــريعية التنظيميــة

زف التكا ناط املالية

مــا ميــارم للــس احملاســبة

راابته ذلم من ص ل:
 -القيام بالتحرياط اتنمة من أجل اتط

عل املسائل املنكـزط ،مـن صـ ل اتتصـال

مر إدارط مؤسساط الق ا العام ماما تكن اجلاة الق تعامل معاا.
ما يقوم بفحص سك ط دفاتر مستنةاط جةا ل بيا اط التحصيل الصرحن

-

زف اائر اتصت م اإلهمال
 -البحــث

اتط الفساد املالية.

ــير إبــرام الصــفقة العموميــة،

ةيــة الغايــة الــق أبرم ـ مــن أجلــاا

الصفقة التحقق من مةى تنفیذ املزر .
 مراابة متويـل الصـفقة ذلـم ك ابقـة العمليـاط املصـاده علياـا مـر اإلطـار الـزمرالتأ ة من جود موارد متويلية تغ ي العملية.
بصفة عامة ی و
صراا

ری ا ل

لس احملاسبة الراابة عـن األص ـاء املخالفـاط الـق تزـكل

كام التزريعية التنظيمية ،الق تلحق

ررا با زينة العامة(.)37

صامتـــة:
األص

بعة ه الةراسة ميكن لنا أ ستخلص النتائا التالية:

 -يعت الفساد

الصفقاط العمومية من أص ر أ كال الفساد علـ اإلطـ ه ظـرا

ترتباطــه كاليــة الة لــة ميزا يتاــا ،ه ـ ا مــا جعــل الصــفقاط العموميــة لــات صصــبا
للتكا ناط بزت الوسائل بغرض

قيق املصاح ا ا ة.

 -أار املزر اجلزائر مبادو إلبرام الصـفقاط العموميـة تتمثـل

ع يـة املعلومـاط

املتعلقــة بــإبرام الصــفقاط العموميــة ،اإلعــةاد املســبق لــةفاتر الزــر ف ،إدرا التصــريز
بالنزاهة عنة إبرام الصفقاط العمومية ،إبرام الصفقاط فقـا ملعـاي مو ـوعية دايقـة،
ق ممارسة ال عو

الة عةم ا

 يعت ـ املســام باملبــادىء امل ـعل

فقة عمومية بغـ

ام اواعة إبرام الصفقاط العمومية.
ورط أع ـ

أ أ أفعــال تزــكل عرالــة أ ااصــول

جـه ـق جرميـة معااـ علياـا اا و ـا ،قيـث ختتلـف تتعـةد
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اجلـــرائم املتعلقـــة بالصـــفقاط العموميـــة

كرميـــة احملابـــاط ،جرميـــة الر ـــوط ،جرميـــة

اســتغ ل النفــوذ للحصــول عل ـ إمتيــاناط غ ـ م ـ رط ،جرميــة أص ـ فوائــة بصــفة غ ـ
اا و ية ،جرمية التارب الضرييب .
رم املزر اجلزائر إجراءاط ملكافحة الفساد الواايـة منـه مـن صـ ل تقريـر

-

عقوبـــاط ردعيـــة للكـــرائم املتعلقـــة بالفســـاد
املزــار ة

ـ ـ لم اإلاصـــاء الناـــائي أ املؤاـ ـ مـــن

الصــفقاط العموميــة ،باإل ــافة للراابــة الةاصليــة ا ارجيــة يــث تعت ـ
مكافحـة الفسـاد إت أ ـه

ه األصـ ط مـن السـبل الناجعـة

الوااـر العملـي جنـة أ

الراابة غ مفعلة بصورط جيـةط هـ ا مـا أدى إىل تفزـي الفسـاد

الصـفقاط العموميـة

ل اجلاود املب لة ملكافحته.
ما أاةم ه التو ياط

سبيل تفاد بعـض الثغـراط الـق يسـتفية مناـا الـبعض

ل عتةاء عل املال العام:
 تعزيــز ت ــوير آليــاط مكافحــة الفســاد راابيــا تزــريعيا مــن ص ـ لية

إ
-

الصفقاط العمومية فرض الزفافية

ر أ ظمة

ب

ــر ص ـ

امليزا ياط العامة.

راابة داصلية صارجية فاعلة من ص ل منحاـا إسـتق لية ماديـة
تفعيـــل د ر ســـل ة

بزـــرية لتـــتمكن مـــن أداء مااماـــا بصـــرامة،

ـــب الصـــفقاط

العمومية
 التنسيق بني أعمال جلا الصفقاط العمومية من ص ل التعا -تزــةية العقوبــاط

تبادل املعلوماط.

اجلــرائم املتعلقــة بالصــفقاط العموميــة ترتباطاــا باملــال العــام

املصلحة العامة.
 -إســتخةام الوســائل اتلك

يــة ااةيثــة

مر لة اتبرام إعةاد دفاتر الزر ف إىل اإلع

الراابــة س ـ الصــفقاط العموميــة مــن
عن تائا الصفقة.

اهلـوامـــش املراجــر:
( -)1يوسف سن يوسف ،الفساد اإلدار

اتاتصاد

الكسـ غـ املزـر

طـره مكافحتـه ،دار

التعليم اجلامعي ،اإلسكنةرية ،0672 ،ص005.

( -)2عبة الرهحن دبابش ،ا احن متام أمساء ،اهرط الفساد

الة ل املغاربية دراسة

أهم األسـباب،

املظــاهر ،اإل عكاســاط ،امللتق ـ الــة لي ا ــامس عزــر ــول الفســاد آليــاط مكافحتــه
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الفساد يف الصفقات العمومية واجلهود الوطنية يف مكافحته ________________ سالمي ميلود ـ لكحل شهرزاد

املغاربية املنعقة يومي  72 72أفريـل ، 0675

ليـة ااقـوه العلـوم السياسـية ،جامعـة حممـة صيضـر

بسكرط ،ص702-700.
()3

 -املرسوم الرئاسي  021-75املتعلـق بتنظـيم الصـفقاط العموميـة تفويضـاط املرفـق العـام  ،ر 56

لسنة .0675
( -)4حممـة بكرار ـوش ،الصـفقة العموميـة املفاـوم اإلجـراءاط ( متابعـة اجلـرائم املتعلقـة بالصــفقاط
العمومية عل

وء الوااية من الفساد مكافحته ) ،ف ،7 ،0672 ،7ص 52-50.

( -)5القا و رام  67-60املؤر
الصادرط

06فيفر  0660يتعلق بالواايـة مـن الفسـاد مكافحتـه ،ر ،72

 02فيفر . 0660

( -)6بوتالولة واي ،محاية الصفقاط العمومية من جرائم الفساد عل

وء اا و الوااية مـن الفسـاد،

فعالياط امللتق الوطر ـول التصـة اجلزائـي املؤسسـاتي للفسـاد

ليـة

اجلزائـر ،جامعـة ااملـة،

ااقوه العلوم السياسية ،0670 ،ص 10-17
( -)7أ سن بوسقيعة ،الوجيز

القا و اجلزائي ا اص (جرائم الفساد –جرائم املال اتعمال-جرائم

التز ير) ،دار هومة للنزر ،ف ،0 ،0672اجلزائر ،ص716-702.
( -)8صالة صليفة ،مبادىء إ برام الصفقاط العمومية

ـل اـا و الواايـة مـن الفسـاد مكافحتـه ،دار

ا لة ية للنزر ،ف ،0671اجلزائر ،ص02-01.
( -)9املادط  25من القا و رام  67-60املتعلق بالوااية من الفساد مكافحته.
( -)10حممة بكرار وش ،املرجر السابق ،ص 761
( -)11لكحـــل ـــارناد ،عــ
مـ

نـــا  ،آليـــاط مكافحـــة التاـــرب الضـــرييب

رط مكملــة لنيــل ــاادط املاسـ

ااقــوه ،ختصــص :اــا و األعمــال،

التزـــرير اجلزائـــر ،
ليــة ااقــوه العلــوم

السياسية  ،جامعة باتنة 0670/0675، 7ص.20-22.
( -)12صالة صليفة ،املرجر السابق ،ص 75-72
( -)13فريــةط مزيــا ي ،الواايــة مــن الفســاد مكافحتــه

لــال الصــفقاط العموميــة ،للــة البا ــث

للةراساط ات ادميية ،العةد ،0672 ،0ص.76
( -)14محزط صضر  ،الوااية من الفساد مكافحته

إطار الصفقاط العمومية ،للة دفاتر السياسـة

القا و  ،العةد ،0670 ،1ص .710
( -)15بوتالولة واي ،املرجر السابق ،ص .02
( -)16صالة صليفة ،املرجر السابق ،ص .70
( -)17بوتالولة واي ،املرجر السابق ،ص . 05
( -)18صالة صليفة ،املرجر السابق ،ص .72-71
( -)19ا ظر املادط  22من القا و رام  67-60املتعلق بالوااية من الفساد مكافحته .
( -)20بوتالولة واي ،املرجر السابق ،ص .15
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الفساد يف الصفقات العمومية واجلهود الوطنية يف مكافحته ________________ سالمي ميلود ـ لكحل شهرزاد

( -)21املرجر فسه ،ص .10
( -)22ا ظر املادط  55من القا و رام  67-60املتعلق بالوااية من الفساد مكافحته.
( -)23ا ظر املواد  29-22من املرسوم الرئاسي  021/75السالف ال

ر أع .

( -)24املادط  759من املرسوم الرئاسي .021/75
( -)25ع ــة

ــوفيا  ،عــر يــو س ،النظــام القــا و ي للصــفقاط العموميــة

 ،021/75م
جامعة

رط لنيل اادط املاس

ــوء املرســوم الرئاســي

ااقوه فر القا و العـام ،ختصـص اجلماعـاط اإلاليميـة،

اية  ،0670/0675ص.22

( -)26املواد  700-706من املرسوم الرئاسي . 021/75
( -)27املواد من  706إىل 700من املرسوم الرئاسي .021/75
( -)28ع ة

وفيا  ،عر يو س ،املرجر السابق ،ص . 22

( -)29املادط  709من املرسوم الرئاسي .021/75
( -)30املادط  717من املرسوم الرئاسي .021/75
( -)31املادط  712من املرسوم الرئاسي .021/75
( -)32ا ظر املادط  722من املرسوم الرئاسي .021/75
( -)33املادط  717من املرسوم الرئاسي .021/75
( -)34ا ظر املادط  715من املرسوم الرئاسي .021/75
( -)35ا ظر املواد من  727اىل  722من املرسوم الرئاسي .021/75
( -)36ع ة

وفيا  ،عر يو س ،املرجر السابق ،ص.20- 27

( -)37املرجر فسه ،ص .22
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