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يعطسة اجسائٍت نعهعهت انخظاْساث انعهًٍت انًُجصة ظُت  - 7102كهٍت انحمٕق جايعت ادمحم بٕلسة بٕيسداض ٔيدٌسٌت انخجازة نٕالٌت بٕيسداض

كلمة افتتاح :
ميحرلا نمحرلا هللا مسب وبو اس خؼني  ،وامعالة وامسالم ػىل افضل اخلوق وخامت املرسوني.
اذلد هلل وامضكر هلل ػىل اهو وفلنا لإمتام اػداد ىذه املسعرة الاجرائَة اميت ثضم سوسةل املوخلِات والاايم
ادلراس َة املنجزة يف س نة  ،7102إبرشاف من مدٍرًة امخجارة مولًة بومرداس  ،وبمرشانة وامخؼاون مع لكَة
احللوق ،جامؼة ادمحم بوكرة -بومراداس ،وبمخنس َق مع غرفة امخجارة – امساحل واخلاظة وكد ثوجت ىذه الاغامل
مبجموػة كمية من املداخالت.
وضؼت ىذه املسعرة الاجرائَة من اجل مجع اغامل لك امخظاىرات امؼومَة وامخكوًنِة اميت اهدرجت مضن
ثنفِذ اخملعط اموظين مؼمل مدٍرًة امخجارة واميت جس خدغي فِو امؼمل مع امرشاكء الاجامتغَني لس امي اجلامؼة
واملمثةل يف لكَة احللوق  ،جامؼة ادمحم بوكرة  -بومرداس  ،وثخضمن ىاثني امخظاىرثني يف ًوما دراس َا وموخلى
وظنَا متثال يف :
ً وم درايس حول " املنافسة وامعفلات امؼمومِة" املنؼلد ًوم  72مارس  7102مبلر دار امثلافة رص َد
مميوين وحتت امرػاًة امسامِة نوس َد وايل ولًة بومرداس واملنظم من مدٍرًة امخجارة بومرداس بمرشانة
مع لكَة احللوق ،جامؼة ادمحم بوكرة  -بومرداس.
 موخلى وظين حول" معوَات جحز امسوع يف صلهيا املامرسات امخجارًة وامغش امخجاري"املنؼلد ًوم 72
دٌسمرب  7102واملنظم من مدٍرًة امخجارة بومرداس بمرشانة مع لكَة احللوق ،جامؼة ادمحم بوكرة -
بومرداس.
صارهت يف ىذه امخظاىرات امؼومَة وامخكوًنِة مضارنة فؼاةل جملموػة من املضارنني املمتنني احصاب
املَدان وامخعبَق  ،وامؼدًد من اميَئات ذات امعةل املبارشة واملمتثةل يف جموس املنافسة ،املعاحل ادلاخوَة
واخلارجِة موزارة امخجارة  ،اظارات مبدٍرًة امخجارة ،ادلؼَة امؼامة نوملاومني اجلزائرًني  ،بلإضافة اىل حضور ػدة
هجات اخرى مكدغوٍن وهممتني لس امي امسوعات امؼوَا من ادلرك اموظين والامن  ،واميَئات امخنفِذًة من رؤساء
امبدلايت وادلوائر والامناء امؼامون  ،بلإضافة اىل مدٍرايت امخجارة نوولايت اجملاورة و املفدض َات .
وظبؼا اكهت املضارنة الااكدميَة ممثةل يف خنبة من امباحثني يف امخخعط وادلاكحرة وامعوبة من لك أحناء اموظن، ،
حِر اكن منا رشف اس خلبال ػالوة ػىل جامؼة بومرداس ،جامؼات اخرى من اموظن ممثةل يف جامؼة
(ثزيي وزو ،امخبسة  ،اجلزائر،مخُس موَاهة )،فامي مت اهخلاء بؼغ الاغامل مهنا ،حِر كدموا من ػوميم يف جمال
ختععيم ما ًفيض اإىل ثعحَح امرؤى يف اجملالت واملواضَع اميت مت امخؼرض اههيا.
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وكد ملس نا املس خوى امؼايل من خالل امنلاش وامؼرض وثبادل الفاكر ،اظيروا فِو نفاءهتم بملدر اذلي ًوَق
مبلاهمم ،وثوظونا من خالل ىذه احملعات اىل وضع ثوظَات رفؼت اىل اميَئات وامسوعات املؼنَة ويه ثعب
لكيا يف حتسني الاحاكم املخؼولة بلعاع املنافسة وامخجارة ،بل واملواهني ذات امعةل لس امي املخؼولة بخفوًغ املرفق
امؼام .
ثؼود امهَة اصغال ىذه امخظاىرات اىل اهو بت من امرضوري مؼاجلة مواضَع املنافسة وامخجارة من مجَع
اجلواهب امنظرًة وامخعبَلِة ساغَني فهيا اىل ثوضَح اكفة الاصاكلت اميت كد ثعرح يف الاظار.
حرض لك ىذه امخظاىرات بوظفيم مدغوٍن ومضارنني يف هفس اموكت لك من اميَئات امؼمومِة وامسوعات
امؼوَا ( ادلرك والامن  ،وامؼداةل  ،وادلارك  )...اىل جاهب امفاػوني يف امسوق من املخؼاموني الاكذعادًني
وامخجار وملينَني واربب امؼمل وذكل بوظفو امرشًم الاكذعادي ،ونذا ادلؼَات احلاظة حبامًة املس تكل وممثوني
اجملمتع املدين وىذا لكو هبدف اثراء امنلاش.
فلك امضكر نولامئني ػىل الارشاف وثنظمي ىذه امخظاىرات اميت ثؼعي كمية مضافة يف كعاع امخجارة برمذو
واميت وسؼى من خالميا اىل ورش الاغامل مخؼم امفائدة انرث.
رجاؤان ان حكون ىذه املسعرة الاجرائَة يف حةل ىذا املنضور ذات اإفادة نوجمَع وان حتغ بمللروؤًة املناس بة ميا
فييي ثؼد هخاج معل مكثف وحرًط ملدٍرًة امخجارة اميت ارشهت فِو اجلامؼة ما جيؼل من ىذه الاغامل اضافة
نومكذبة اجلامؼَة.
وهللا ويل امخوفِق.
ل
المشرفتين على انجاز ا مسطرة الاجرائ ةت
د .حساين سامتة  ،الستدة عتابسة سامتة
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الخظاَطة الاولى
يوو دراسي حول
" امليافسة والصفقات العنومية"
امليعقد يوو  72مارس 7102
مبقر دار الثقافة رشيد مينوىي

حتت الرعاية السامية للسيد والي والية بومرداس
امليظه مً

مديرية التجارة بومرداس
بالصراكة مع

كلية احلقوق ،جامعة احمند بوقرة -
بومرداس.
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الج ـمـ ـهـ ــىعٍ ــت الجـ ـؼائـ ــغٍ ــت الــضًـم ـ ٣ـغاَــُت الكٗ ـبـُــت

وظاضة الخجاضة
املسًطٍت الجهىٍت للخجاضة
املسًطٍت الىالئُت للخجاضة بىمطزاغ

وظاضة الخعلُم العاليى والبحث العلمي
حامعت ادمحم بىكطة بىمطزاغ
ولُت الحلىق

بالخيؼُم مع :غطفت الخجاضة و اللىاعت – الؼاحل -لىالًتبىمطزاغ.
و بمؼاَمت  :الجمعُت الىًىُت للملاولين الجعائطٍين.
اليوـ الدراسي حوؿ:

انًُافغح فٍ انصفماخ انؼًىيُح
المداخمة االفتتاحية

تحت شعار  ":يٍ أجم يُافغح َضَهح و شفافح ػُذ إتشاو انصفماخ انؼًىيُح"
انًذاخالخ كايهح
يوـ  27مارس 2017
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إشكانُح انُىو انذساعٍ:
إف تفعيل مبدأ المنافسة في إطار الصفقات العمومية ىي مف المواضيع التي تستدعي التركيز عمى مدػ
احتراـ المتعامميف االقتصادييف ،أصحاب المشاريع " كمصالح المتعاقدة " والمؤسسات المنجزة لقواعد المنافسة،

عمى التطبيق السميـ لضوابط الصفقات العمومية السيما ونحف في مفترؽ طريق يجمع بيف تحرير المبادرة

وضبط السوؽ ،وبيف ضرورة تحقيق الخدمات العمومية والحكامة الجيدة .وباعتبار المؤسسات المنجزة تتنافس في

مجاؿ السوؽ عمى الحصوؿ عمى الصفقة ،فيي أكثر األطراؼ مطالبة برعاية مبادغ أساسية في المنافسة و مف
أجل حمايتيا مف ضروب التواطؤ والغش وغيرىا مف الممارسات المنافية ليا.

مف اجل أف يكوف مناخ المنافسة أكثر حماية ،سعى إليو المشرع مف خالؿ إصداره لممرسوـ رقـ 247 -15

المتضمف قانوف الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ إلى وضع آليات قانونية تضاؼ إلى تمؾ الواردة في
ف
رساء لمبدأ المساواة بيف
قانو المنافسة لضماف ذلؾ في كل القطاعات العامة والخاصة ،وىذا إنصافا لممنافسة وا ً
المتعامميف ،وتكريسا لحرية الوصوؿ لمصفقة ،وطبعا تحقيقا لمتنمية المنشودة.
شكل ىذا المرسوـ إصالحا حقيقيا لنظاـ الصفقات العمومية لكونو يحفل بالعديد مف المستجدات التي تتوخى
تدعيـ وحدة األنظمة المؤطرة لمصفقات وتبسيط اإلجراءات ،وتحسيف مناخ األعماؿ والمنافسة ’وتدعيـ الشفافية

وأخالقيات تدبير الطمبيات العمومية و تحسيف الضمانات الممنوحة لممتنافسيف وآليات تقديـ الطعوف مف خالؿ
جممو المراجعات و اإلصالحات ،فالحماية القانونية لحرية المنافسة في مجاؿ الصفقات العمومية اليوـ تجد

آلياتيا في :

-القانوف  03-03المعدؿ والمتمـ المتعمق بالمنافسة الذؼ يضمف تكريس مبادغ أساسية :الشفافية ،النزاىة

والحرية في السوؽ ومحاربة كل الممارسات المنافية وغير المشروعة.

 المرسوـ  247-15المتضمف قانوف الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ ،الذؼ يضبط عمميةالطمبيات والعروض في الصفقات العمومية.
 -قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية مف خالؿ دور القضاء اإلدارؼ االستعجالي في مجاؿ حماية حرية

المنافسة في حالة وجود تعسف مف جانب اإلدارييف.

وعمى اعتبار إف اإلدارة العامة عمييا واجب التقيد بالشروط و اإلجراءات التي يفرضيا عمييا القانوف

الختيار المتعامل المتعاقد ،وعمييا واجب احتراـ قواعد السوؽ ،فاف اإلشكالية المطروحة ىي  :إلى أي مدى
يمكف تجسيد حرية المنافسة في إبراـ الصفقات العمومية؟ وكيف يمكف أف يساىـ قانوف الصفقات العمومية
والنصوص القانونية ذات الصمة في توفير حماية لممنافسة و تطبيق ضوابطيا قبل وعند وبعد إبراـ الصفقات

العمومية؟
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أهذاف انُىو انذساعٍ
 -1التعريف بالتشريع المتعمق بالمنافسة والصفقات العمومية.
 -2التعريف بمبادغ ابراـ الصفقات العمومية.
 -3معرفة المخالفات المتعمقة بالمنافسة في الصفقات العمومية.
 -4قمع أو كيفية الوقاية مف الممارسات المنافية لممنافسة عند إبراـ الصفقات العمومية.

يذاوس انُىو انذساعٍ
انًذىس األول  :اإلطاس انًفاهًٍُ نهًُافغح و انصفماخ انؼًىيُح:
 -1التطور التشريعي.

 -2تفعيل مبادغ المنافسة في اإلبراـ الصفقات و االستثناءات الواردة عمييا.

انًذىس انثاٍَ  :اإلطاس انتُظًٍُ:
 -1الشروط اإلجرائية و الموضوعية إلعماؿ المنافسة في مجاؿ إعداد و إبراـ الصفقات العمومية.
 -2ضمانات المنافسة و العوائق اإلدارية.

 -3مراقبة احتراـ المنافسة في الصفقات العمومية.
 -4أطراؼ التعاقد.
انًذىس انثانث  :تغىَح انًُاصػاخ:

 -1اإلشكاالت القانونية المطروحة في إطار المنازعات الخاصة بالصفقات العمومية.
 -2تجربة مشاريع والية بومرداس.
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َىو انذساعٍ تشئاعح
د .دغاٍَ عايُح

أستاذة حماضرة "أ" كلية احلقوق

جامعة ادمحم بوقرة -بومرداس

انغُذج :ػثاتغح عايُح

مديرة التجارة ـ بوالية ومرداس

أػضاء انهجُح انؼهًُح:
 أ .د .حدوـ كماؿ ،أستاذ التعميـ العالي  ،جامعة بومرداس.

 أ .د ارزيل الكاىنة أستاذة التعميـ العالي ،جامعة تيزؼ وزو.

 د .بودربالة صالح الديف ،أستاذ محاضر"أ"جامعة بومرداس.
 د .جقبوبي حمزة  ،أستاذ محاضر "ب" جامعة بوبمرداس.
 د .خواثرة سامية ،أستاذة محاضرة "ب " جامعة بومرداس.
 د .قدوج حمامة أستاذة محاضرة "ب " جامعة بومرداس.

 د .بف عنتر ليمى ،أستاذة محاضرة " أ " جامعة بومرداس.
 د .خموفي رشيد ،أستاذ محاضر "ب" جامعة بومرداس.

 د .طيبي سعاد ،أستاذة محاضرة "أ " جامعة خميس مميانة.
 د .بقدار كماؿ ،أستاذ محاضر"أ جامعة معسكر.

 د .حاحة عبد العالي ،أستاذ محاضر" أ " جامعة بسكرة.
 د.اكرور مرياـ ،أستاذة محاضرة "ب" جامعة الجزائر .1
 أ .حسيف عمر،أستاذ مساعد " أ " ،جامعة بومرداس.

 أ .بف سالـ خيرة ،أستاذة مساعدة "أ "جامعة خميس مميانة
سئُظ انهجُح انتُظًُُح :
يشداط عُذ ػهٍ  /مفتش رئيسي لممنافسة و التحقيقات االقتصادية
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أػضاء انهجُح انتُظًُُح
 .سماتي كريـ ،رئيس محقق رئيسي لممنافسة والتحقيقات االقتصادية.
 .صباغ ليمى ،رئيس محقق رئيسي لممنافسة والتحقيقات االقتصادية.

 .بمحيدوش نادية ،رئيس محقق رئيسي لممنافسة والتحقيقات االقتصادية.
 .عالش نعيمة ،رئيس محقق رئيسي لممنافسة والتحقيقات االقتصادية.
 .مادف سياـ ،رئيس محقق رئيسي لممنافسة والتحقيقات االقتصادية.
 .مسعوداف حورية ،محقق رئيسي لممنافسة.

األػضاء انًذػىوٌ وانًؼٍُُُ تانُىو انذساعٍ :
 السيد والي والية بومرداس :عبد الرحماف مداني فواتيح" لإلشراؼ والرعاية وكذا افتتاح فعاليات اليوـ الدراسي. -ممثل و ازرة التجارة السيد :سردوف دمحم.

 السيد مدير جامعة ادمحم بوقرة ،بومرداس  :البروفيسور" عبد الحميد بف تميس". -السيد عميد كمية الحقوؽ البروفيسور" بف صغير دمحم " عميد كمية الحقوؽ.

 السادة ممثمي اإلدارات العمومية الفاعمة في مجاؿ الصفقات العمومية ،مديرية األشغاؿ العمومية ،الرؼ ،التجييزات العمومية ،السكف ،التكويف الميني ،التربية ،السياحة...

 السادة المتعامميف االقتصادييف المعنييف بالدرجة األولى بالموضوع المقرر في ىذا اليوـ الدراسي( :مؤسساتاالنجاز و كذا مكاتب الدراسات).

 وسائل اإلعالـ السمعية والبصرية والمرئية لتغطية ىذه التظاىرة :منيا لُاة " َٕيٍدٌا ٍَٕش" ٔ لُاة"انبالد"  ٔ ،إذاعت بٕيسداض انًحهٍت.

12

يعطسة اجسائٍت نعهعهت انخظاْساث انعهًٍت انًُجصة ظُت  - 7102كهٍت انحمٕق جايعت ادمحم بٕلسة بٕيسداض ٔيدٌسٌت انخجازة نٕالٌت بٕيسداض

تشوتىكىل االفتتاح انشعًٍ وتشَايج انُىو انذساعٍ
الجمسة االفتتاحية  :مف  8.30إلى .9.30
 -االستماع إلى النشيد الوطني.

 كممة السيدة ،عبابسة سامية ،المشرفة األولى عمى اليوـ الدراسي. كممة السيد عميد الكمية البروفيسور :بف صغير عبد العظيـ في " كممة ترحيبية". -كممة السيد والي والية بومرداس.

 اإلعالف عف االفتتاح الرسمي أشغاؿ اليوـ الدراسي.انطالؽ األشغاؿ :

جمسة افتتاحية" :مديرة المديرية الوالئية لمتجارة" في مداخمة افتتاحية بعنواف "حماية المنافسة مف
أولويات إبراـ الصفقات العمومية ".
 -1الجمسة األولى :محور الجمسة.
 -اإلطار ألمفاىيمي لممنافسة و الصفقات العمومية.

رئاسة الجمسة  :د.حسايف سامية.
الساعة

اسـ المتدخل

الوظيفة

09.00

سردوف دمحم

مدير مركزؼ

التشريع

09.15

د.دمحم الطيب

عضو مجمس

تجسيد قانوف المنافسة الجزائرؼ في

9.30

أ.د .الكاىنة

مجاىد

المنافسة

عنواف المداخمة
المنافسة

الجزائرؼ

في

المؤسسة
مجاؿ

ضماف شفافية منح وابراـ الصفقات

و ازرة التجارة
مجمس المنافسة.

العمومية.
ارزيل
10.15
10.30

د.اوباية مميكة
د.عالؽ عبد
الوىاب

أستاذة
أستاذة
أستاذ

اخضاع الصفقات العمومية
لممنافسة
إدخاؿ مفاىيـ قواعد قانوف المنافسة
عمى الصفقات العمومية

اإلجراءات الحمائية ومبدأ المنافسة

جامعة تيزؼ وزو.
جامعة تيزؼ وزو.
جامعة التبسة.

في الصفقات العمومية
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10.45

مرداس سيد
عمي

رئيس مكتب

دراسة تقييمية لعرض سبر اآلراء

ممثل مديرية التجارة
لبومرداس.

مناقشة .
الجمسة الثانية  :المحور الثاني والثالث .اإلطار التنظيمي .تسوية المنازعات.
رئيسة الجمسة  :بف سالـ خيرة.
الساعة
11.00

اسـ المتدخل
د.بف سالـ
خيرة

11.15

د .حسايف
سامية

11.30

عنواف المداخمة

الوظيفة

معيار تطبيق قانوف المنافسة عمى الممارسات
أستاذة

أستاذة
أستاذة

د .جميل

المخمة بقواعد المنافسة في مجاؿ الصفقات

العمومية

سمطة الضبط المستقمة آلية لحماية المنافسة

آليات تفعيل المنافسة عند تقييـ العروض

المؤسسة
جامعة خميس
مميانة

كمية الحقوؽ
بومرداس

كمية الحقوؽ
جامعة

النتقاء أحسف عرض مف الناحية االقتصادية

بومرداس

11.45

د.اكرور

أستاذة

منازعات تنفيذ الصفقات العمومية

جامعة

12.00

د .طايبي

أستاذة

دور القاضي اإلدارؼ االستعجالي في تسوية

جامعة خميس

منازعات الصفقات العمومية

مميانة

مونية

مرياـ

سعاد
12.15

رضواني

األميف العاـ
لجمعية

المقاوليف

vision de l’AGEA de boumerdes

sur le code des marchés publics.

الجزائر

والية
بومرداس

المناقشة والتوصيات .
اختتاـ التظاىرة .توزيع الشيادات واكراميات.
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االفتتاح
أنمج انعٍدة يدٌسة انخجازة كًشسفت أٔنى عٍ انٍٕو اندزاظً انكهًت االفخخاحٍتٔ ،لد أحٍهج فٍٓا
انكهًت إنى انعٍد عًٍد كهٍت انحمٕق جايعت بٕيسداض بٕصفّ انًشسف انثاًَ ،ثى إنى انعٍد يًثم
ٔشازة انخجازة ٔ ،بعدْا إنى انعٍد ٔانً ٔالٌت بٕيسداض نٍعهٍ عٍ افخخاح االشغال.
فٍ كهًح انغُذج ػثاتغح عايُح  /المديرة الوالئية لمتجارة
المداخمة االفتتاحية تحت عنواف:

"دًاَح انًُافغح يٍ أونىَاخ إتشاو انصفماخ انؼًىيُح ".
في إطار التعاوف وانفتاح الجامعة عمى الفاعميف المحمييف في المجاؿ االقتصادؼ  ،ووفقا لمبرنامج المسطر
مف وزرة التجارة وتجسيدا لتفعيل التظاىرات العممية التي تسعى الييا الجامعات كتكممة لمعمل البيداغوجي و التي

تعد الفضاء األفضل لإلعالـ والتوعية عمى كل المستويات ،نظمت مصالح مديرية التجارة ىذا اليوـ الدراسي،

بالتعاوف مع كمية الحقوؽ جامعة بومرداس والتي رفقتيا تـ ضبط المحاور األساسية ليتـ االنطالؽ في العمل

رفقة الدكتورة " حسايف سامية " نائبة العميد كممثمة لكمية الحقوؽ جامعة ادمحم بوقرة التي أبدت استعدادىا الكامل
في التأطير العممي لمتظاىرة ،كل ىذا بالتنسيق مع الغرفة الجيوية لمتجارة الساحل بومرداس ،والتي قامت

بالتغطية المادية ،وكذا بمساىمة الجمعية الوطنية لممقاوليف الجزائرييف.
في ىذا اليوـ الذؼ تجسدت تحضيراتو  ،نتشرؼ بحضور السيد والي والية بومرداس الذؼ قدـ لنا كل الدعـ

المعنوؼ والتشجيع في سبيل المساىمة في تكويف اإلطارات ودفع التنمية المحمية وخمق فضاء االستثمار المحمي.
كما نتشرؼ بحضور الجياز التنفيذؼ المرافق لو ،وممثمي البمديات و األمناء العاموف ليا ،ورؤساء الدوائر،

ممثمي و ازرة التجارة ،ممثمي مجمس المنافسة.

وبالمناسبة أقدـ شكرؼ إلى كل المسئوليف المحميف الذيف حضروا معنا و نتمنى ليـ االستفادة  ،والى كل
المتعامميف االقتصادييف ،و أصحاب المشاريع " كمصالح المتعاقدة " ،واخص بالشكر والذكر أساتذتنا مف

وحضروا مداخمتيـ مف اجل ىذا اليوـ التكويني
بعض جامعات الوطف الذيف أبوا إال أف يمبوا الدعوة وحضروا ّ
والي سيفتح ال محالة باب النقاش.
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يعبر ىذا اليوـ الدراسي التحسيسي واإلعالمي الجارؼ اليوـ 27أفريل 2017عمى إحدػ خطوات
األساسية في التعريف بالقوانينمف بوابة الجامعة وبمعية الدكاترة الذيف شرفونا مف واليات الوطف عبر

مداخالتيـ التي نتمنى منيا كل اإلفادة ،وبالمناسبة سأوضحكل:
 أىداؼ اختيار الموضوع.

 المالحظات العامة بصفة المقرر في المجنة الوالئية لمصفقات العمومية.

 عزوؼ أصحاب المشاريع عف المجوء إلى إبراـ الصفقات (البمديات) كمؤشر سمبي في التنمية
المحمية.

إف اختيار ىذا الموضوع ىو في غاية األىمية ،فتفعيل مبدأ المنافسة في إطار الصفقات العمومية ىي

مف المواضيع التي تستدعي التركيز عمى مدػ احتراـ المتعامميف االقتصادييف ،أصحاب المشاريع "

كمصالح المتعاقدة " والمؤسسات المنجزة لقواعد المنافسة ،وعمى التطبيق السميـ لضوابط الصفقات العمومية

السيما ونحف في مفترؽ طريق يجمع بيف تحرير المبادرة وضبط السوؽ ،وبيف ضرورة تحقيق الخدمات

العمومية و الحكامة الجيدة.

وأماـ تحديث المنظومة القانونية الجزائرية وتزويدىا بقوانيف ومراسيـ تسعى إلى تحسيف المنافسة السيما

لممرسوـ رقـ  247 -15المتضمف قانوف الصفقات العمومية الذؼ تضمف جممة مف اإلصالحات
والمراجعات توافقا مع قانوف  03-03المعدؿ والمتمـ المتعمق بالمنافسة ،فإف مسألة تجسيد حرية المنافسة
في إبراـ الصفقات العمومية تبقى دائما مطروحة .وىو ما يجعل مف ىذه المناسبة السانحة فرصة ال بديل

عنيا لوضع النقاط عمى بعض الحروؼ.
وقد كانت مبادرة الشراكة ىذه بيف اإلدارة والقطاع االقتصادؼ والجامعة تيدؼ إلى توضيح الرؤػ و

تبادؿ اآلراء بيف المنظريف والمطبقيف في إحدػ المحاور اليامة المتمثمة في إرساء قواعد المنافسة في مجاؿ

الصفقات العمومية ،وبالتالي فتح باب المناقشة في كل النقاط التي يستدعى الوقوؼ عندىا ،وىي مف دوف
شؾ تندرج ضمف اىتمامات كافة الحاضريف في ىذا اليوـ سواء متعامميف إدارييف ،أو اقتصادييف أو أساتذة

جامعييف ،وىذا مف اجل أف تعـ الفائدة في ىذا الصرح العممي بالدرجة األولى.

في األخير أوجو تحية تقدير ألعضاء المجنة التنظيمية الذيف سيروا عمى التنظيـ المحكـ والجيد وعمى رأسو

السيد" مرداس سيدعمي" و الى مدير غرفة التجارة الساحل عمى التدعيـ المادؼ ،والى كل مف نسق وساىـ
وأفاد ىذا اليوـ السيما الحضور.
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أتمنى مف فعاليات ىذا اليوـ الدراسي اف نخرج بتوصيات تيدؼ إلى تحسيف مناخ المنافسة في مجاؿ
الصفقات العمومية و تشجيع االستثمار المحمي في اإلطار القانوني الصحيح ،مع تفعيل الدور االقتصادؼ

واألداء الجيد لمفاعميف االقتصادييف تحقيقا لمتنمية المحمية .و السالـ عميكـ ورحمة هللا وبركاتو.

انكهًح تشدُثُح نهثشوفُغىس تٍ صغُش ػثذ انؼظُى
عميد كمية الحقوؽ بودواو ،جامعة ادمحم بوقرة  -بومرداس.
بسم

ميحرلا نمحرلا هللا وبو استعيف

والصالة والسالـ عمى افضل الخمق سيد المرسميف.
يشرفني أف استيل كممتي باإلعراب عف صاحبة الفكرة السيدة " عبابسة سامية " مديرة التجارة والتي دعتنا

لمتعاوف إلى جانب الغرفة التجارية وشركاء آخروف بالوالية كمنسقيف ،و تـ ضبط المحاور األساسية ليتـ

االنطالؽ في العمل رفقة الدكتورة " حسايف سامية " نائبة العميد كممثمة لكمية الحقوؽ جامعة ادمحم بوقرة التي

أبدت استعدادىا الكامل في التأطير العممي لمتظاىرة  ،وىذا كمو في إطار التعاوف وانفتاح الجامعة عمى
الفاعميف المحمييف في المجاؿ االقتصادؼ.

اف اختيار ىذا الموضوع ىو في غاية األىمية ،فتفعيل مبدأ المنافسة في إطار الصفقات العمومية ىي مف

المواضيع التي تستد عي التركيز عمى مدػ احتراـ المتعامميف االقتصادييف ،أصحاب المشاريع " كمصالح
المتعاقدة " والمؤسسات المنجزة لقواعد المنافسة ،وعمى التطبيق السميـ لضوابط الصفقات العمومية السيما ونحف

في مفترؽ طريق يجمع بيف تحرير المبادرة وضبط السوؽ ،وبيف ضرورة تحقيق الخدمات العمومية و الحكامة
الجيدة.
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واماـ تحديث المنظومة القانونية الجزائرية وتزويدىا بقوانيف ومراسيـ تسعى إلى تحسيف المنافسة السيما
لممرسوـ رقـ  247 -15المتضمف قانوف الصفقات العمومية الذؼ تضمف جممة مف اإلصالحات والمراجعات
توافقا مع قانوف  03-03المعدؿ والمتمـ المتعمق بالمنافسة ،فإف مسألة تجسيد حرية المنافسة في إبراـ الصفقات
العمومية تبقى دائما مطروحة .وىو ما يجعل مف ىذه المناسبة السانحة فرصة ال بديل عنيا لوضع النقاط عمى
بعض الحروؼ.
وقد كانت مبادرة الشراكة ىذه بيف اإلدارة والقطاع االقتصادؼ والجامعة تيدؼ إلى توضيح الرؤػ و تبادؿ
اآلراء بيف المنظريف والمطبقيف في إحدػ المحاور اليامة المتمثمة في إرساء قواعد المنافسة في مجاؿ الصفقات
العمومية ،وبالتالي فتح باب المناقشة في كل النقاط التي يستدعى الوقوؼ عندىا ،وىي مف دوف شؾ تندرج
ضمف اىتمامات كافة الحاضريف في ىذا اليوـ سواء متعامميف إدارييف ،أو اقتصادييف أو أساتذة جامعييف ،وىذا
مف اجل أف تعـ الفائدة في ىذا الصرح العممي بالدرجة األولى.
وعميو أوجو كل الشكر والتقدير إلى السيد والي والية بومرداس الذؼ شاركنا ودعمنا بحضوره ،إلى السيد
مدير الجامعة ،و السيد ممثل وزير التجارة  ،السيدة مديرة التجارة ومدير الغرفة التجارية والجمعيات المشاركة،
والى كل المسؤوليف المحميف الذيف نتمنى ليـ االستفادة  ،والى كل المتعامميف االقتصادييف ،و أصحاب المشاريع
" كمصالح المتعاقدة " ،واخص بالشكر والذكر أساتذتنا مف بعض جامعات الوطف الذيف أبوا إال أف يمبوا
وحضروا مداخمتيـ مف اجل اإلفادة و إثراء النقاش.
الدعوة وحضروا ّ
ال أنسى أعضاء المجنة التنظيمية الذيف سيروا عمى التنظيـ المحكـ والجيد.
إذف  ،مع كل مف لب الدعوة ،ومع كل مف ىو حاضر معنا وىو مدرؾ تماـ اإلدراؾ بمثقاؿ ىذا الميزاف،
نتمنى اف تعـ الفائدة ،وأف نخرج بتوصيات تيدؼ إلى تحسيف مناخ المنافسة في مجاؿ الصفقات العمومية و
تشجيع االستثمار المحمي في اإلطار القانوني الصحيح ،مع تفعيل الدور االقتصادؼ واألداء الجيد لمفاعميف
االقتصادييف تحقيقا لمتنمية المحمية.
السالـ عميكـ ورحمة هللا وبركاتو.
انكهًح تشدُثُح نهغُذ وانٍ والَح تىيشداط " ػثذ انشدًاٌ يذٍَ فىاتُخ" ،واإلعالف
الرسمي عف افتتاح األشغاؿ.

زحب انعٍد ٔانً ٔالٌت بٕيسداض بٓرِ انًبادزة انًخًثهت فً انٍٕو اندزاظً انًعٌُٕ بـ " انًُافعت
فً انصفماث انعًٕيٍت " ٔانًُظى يٍ يدٌسٌت انخجازة بانخعأٌ يع جايعت ادمحم بٕلسة بٕيسداض
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انًًثهت عًٍد كهٍت انحمٕق ٔ ،بانًُاظبت زحب بكم انجٓاش انخُفٍري انًسافك نّٔ ،يًثهً انبهدٌاث
ٔ األيُاء انعايٍٍ نٓا  ،زؤظاء اندٔائس ،يًثهً ٔشازة انخجازة ،يًثهً يجهط انًُافعت ،يدٌس غسفت
انخجازة ٔ انصُاعت انعاحم ٔ كرا انجًعٍت انٕطٍُت نهًمأنٍٍ انجصائسٌٍٍ.
بعد انكهًت انخسحٍبٍت بانضٍٕف انًهماة يٍ انعٍد ٔانً ٔالٌت بٕيسداض ،حى اإلعالٌ عٍ االفخخاح
انسظًً ألشغال انٍٕو اندزاظً.

 -كلمت ترحيبيت ممثل الوزارة السيد سردون دمحم مدير مركسي بمديريت.
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انًذاخالخ كايهح

الجمسة األولى  :برئاسة  /انذكتىسج دغاٍَ عايُح
محور الجمسة  :اإلطار المفاىيمي لممنافسة و الصفقات العمومية.

المداخمة األولى تحت عنواف:

"انتششَغ انجضائشٌ فٍ يجال انًُافغح ".

مً اعساز:

انغُذ:عشدوٌ دمحم
مدير فرعي بو ازرة التجارة ػ
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يمذيح :
في ظل التوجو الجديد لمدولة الجزائرية والمتمثل في االنتقاؿ إلى اقتصاد السوؽ االجتماعي بعد التوجو

االشتراكي الذؼ كانت مف خاللو الدولة العامل الوحيد المكمف باإلنتاج و التوزيع و المراقبة.

وبتوالي التشريعات والتنظيمات بداية مف سنة  ،1988انشات الدولة العديد مف الييئات ألخذ المكاف في

الساحة االقتصادية تعويضا النسحاب الدولة مف بعض المواقع و التي أطمق عمييا تسمية مؤسسات وسمطات

الضبط االقتصادؼ ،كاف اليدؼ مف خمقيا تنظيـ المعامالت االقتصادية وتحسيف السوؽ الجزائرية في مختمف
المجاالت وحماية لممتعامميف االقتصادييف و كذا المستيمؾ وترسيخ المنافسة الحرة والنزيية التي تضمف العدالة

في التعامل بيف كل األطراؼ في السوؽ الجزائرية .

ومف أبرز األجيزة المنشأة لحماية المنافسة ىي " :مجمس المنافسة " و سمطات الضبط القطاعية الذؼ

تضمنو األمر رقـ 06/95 :المؤرخ في  25جانفي 1995المتعمق المنافسة،الى أف صدر القانوف الجديد

لممنافسة وىو األمر رقـ 03/03 :المؤرخ في 19جويمية 2003الذؼ ألغى األمر السابق ،وقد تـ تعديمو مرتيف

في  2008و .2010

ولتسميط الضوء عمى ىذا الموضوع ولربطو بموضوع ىذا اليوـ الدراسي ،نقترح المنيجية التالية لتحقيق
األىداؼ المرجوة ليذا األمر ،وىي
 -Iمقدم ػػة عامػ ػػة.

 -IIتقدي ػػـ القانػػوف الج ازئ ػػرؼ لممنافسة.

أ  -تذكير بالنصوص السابقة ( الممغاة).

ب  -تقديـ القانوف المتعمق بالمنافسة.
* األحكػاـ العامة.

* مبػادغ المنافسة.

* مجمػس المنافسة.

–IIIأىـ األىداؼ و التعديالت (  2008و .) 2010

 -IVميمة الخبرة لمقانوف الجزائرؼ لممنافسة مف طرؼ خبراء .CNUCED

 -Vالمنافسة و الصفقات العمومية( العوامل و المؤشرات).

تذكير بأىـ النصوص التشريعية و التنظيمية المتعمقة بالمنافسة:

21

يعطسة اجسائٍت نعهعهت انخظاْساث انعهًٍت انًُجصة ظُت  - 7102كهٍت انحمٕق جايعت ادمحم بٕلسة بٕيسداض ٔيدٌسٌت انخجازة نٕالٌت بٕيسداض

 القانوف رقـ  12-89المؤرخ في  05جويمية  1989المتعمق باألسعار (الممغى)؛
 األمر رقـ  06-95المؤرخ في  25جانفي  1995المتعمق بالمنافسة (ممغى)؛

 األمر رقـ  03-03المؤرخ في  19جويمية  2003المتعمق بالمنافسة( النص األساسي)؛
 القانوف رقـ  12-08المؤرخ في  25جواف ( 2008معدؿ ومتمـ)؛
 القانوف رقـ  05-10المؤرخ في  15أوت ( 2010معدؿ ومتمـ)؛

 المرسوـ الرئاسي رقـ  159-05المؤرخ في  27افريل ( 2005عقد الشراكة المبرـ بيف الجزائر و
االتحاد األوروبي في الجانب المتعمق بالمنافسة).
 المرسوـ التنفيذؼ رقـ  175-05المؤرخ في  12ماؼ  2005الذييحدد كيفية الحصوؿ عمى
التصريح بعدـ التدخل بخصوص االتفاقات ،وضعية الييمنة عمى السوؽ.

 المرسوـ التنفيذؼ رقـ  219-05المؤرخ في  22جواف  2005و المتعمق الترخيص لعممية التجميع.
 مرسوـ تنفيذؼ رقـ 241-11
المنافسة ،.المعدؿ و المتمـ.

مؤرخ في  10جويمية  20011يتضمف تنظيـ و تسيير مجمس

 مرسوـ تنفيذؼ رقـ  242-11مؤرخ في  10جويمية  2011يتضمف إنشاء النشرة الرسمية لممنافسة
التعريف بمضمونيا و كذا طرؽ إعدادىا.

 مرسوـ تنفيذؼ رقـ  204-12مؤرخ في  06ماؼ  2012يحدد نظاـ أجور أعضاء مجمس المنافسة
األميف العاـ ،المقرر العاـ و المقرريف.

تقديـ القانوف المتعمق بالمنافسة ( االمر :) 03 – 03

 نتطرؽ في ىذا الجزء إلى المكونات األساسية لألمر  03-03المؤرخ في  19جويمية . 2003
 يمكف تقديـ التشريع الحالي كما يمي:

األوؿ  :أحكػػاـ عامػػة (مف المادة  01إلى المادة .)03
 يشمل ىذا الباب عمى :
 اليدؼ مف النص التشريعي  :ىو تحديد شروط ممارسة المنافسة في السوؽ و كذا مراقبة التجميعات
االقتصادية ،قصد زيادة الفعالية االقتصادية و تحسيف ظروؼ معيشة المستيمكيف.

 تحديد المقصود بػ  :المؤسسة  ،السوؽ ،وضعية الييمنة  ،التبعية االقتصادية و الضبط.

 مجاؿ التطبيق  :عمى نشاطات اإلنتاج و التوزيع و الخدمات بما فييا تمؾ التي يقوـ بيا األشخاص

العموميوف إذا كانت ال تندرج ضمف إطار ممارسة صالحيات السمطة العامة أو أداء مياـ المرفق

العاـ.
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الباب الثاني :مبادئ المنافسة ( مف المادة  04إلى المادة .) 22
 يشمل ىذا الباب عمى :
 حرية األسعار و كيفيات تحديدىا.

 تحديد الممارسات التي تعتبر مقيدة لممنافسة:
 االتفاقات.Les ententes -

 التعسف الناتج عف وضعية الييمنة Abus de position dominante-

 العمل و /أو العقد االستئثارؼL’acte et/ou le contrats exclusifs- .
 التعسف في استغالؿ وضعية التبعية االقتصادية Abus de l’état de dépendance
économique

 أسعار البيع المخفضة Vente à des prix abusivement bas -
 الممارسات المستثناة و المرخص ليا منطرؼ مجمس المنافسة.

 ماىية التجميع االقتصادي ،Concentrations économiquesكيفية و شروط الترخيص لو
و االستثناءات الممكنة.

مجمس المنافسة ( مف المادة  23إلى المادة .) 70
 يشمل ىذا الباب عمى :

 ماىية مجمس المنافسة  ،تركيبة و كيفية تعييف أعضائو.
 كيفية سير و عمل المجمس.
 مياـ وصالحيات المجمس.

 عالقة المجمس بالييئات ذات الصمة ( داخميا و خارجيا).
 كيفيات إخطار المجمس.

 ق اررات المجمس و إجراءات التحقيق.

 العقوبات المطبقة عمى الممارسات المقيدة لممنافسة و التجميعات.
 إجراءات الطعف في ق اررات المجمس.

 األىداؼ المتوخاة مف خالؿ القانوف رقـ : 12 – 08

تقريب مجمس المنافسة مف قطاع التجارة بغرض ضماف التكامل ما بيف الييئتيف المتيف ليما نفس مجاؿ
االختصاص ؛
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تدعيـ مكونة ىذا المجمس مف أجل إعطائو دور الخبير االقتصادؼ في تأدية مياـ المتابعة و مراقبة

السوؽ و ضماف تطبيق قواعد المنافسة الحرة ؛

 إثراء المكونة البشرية لممجمس و ذلؾ بإدراج ممثميف عف مختمف المتدخميف االقتصادييف في السوؽ (


المينييف و المستيمكيف ) ؛

إعطاء المجمس استقاللية تامة في تأدية صالحياتو فيما يخص ،السيما أخذ القرار و التدابير في شكل

تعميمة أو منشور و كذا في مجاؿ التطبيق المباشر لق ارراتو.

األىداؼ المتوخاة مف خالؿ القانوف رقـ : 05 – 10

 تدعيـ تدخالت الدولة و جعميا أكثر فعالية في مجاؿ تحديد و مراقبة أسعار و ىوامش السمع و
الخدمات ال سيما فيما يخص المواد و الخدمات الضرورية ؛

 تزويد الدولة بجياز قانوني منسجـ و آليات تدخل فعالة لضبط ومراقبة السوؽ؛

 تثبيت استقرار السوؽ مف خالؿ تأطير ىوامش و أسعار السمع و الخدمات الضرورية و ذات االستيالؾ
الواسع؛



القضاء عمى كل أشكاؿ المضاربة التي تتسبب في االرتفاع المفرط و غير المبرر ألسعار السمع و

الخدمات.

IVميمة الخبرة لمقانوف الجزائري لممنافسة مف طرؼ خبراء : CNUCED
تعرؼ المنظمة ،ما ىو برنامج مينا  ،أىـ أىدافو .

-Vالعوامل و المؤشرات حوؿ وجود تواطؤ في الصفقات العمومية :

حيث سيتـ التطرؽ الى أىـ العوامل التي تساىـ في وجود تواطؤ أو اتفاؽ بيف المتعيديف في مجاؿ الصفقات

العمومية.

إضافة الى اىـ المؤشرات التي توحي بوجود ممارسات مقيدة لممنافسة وتختتـ المداخمة بالكيفيات والوسائل التي

تمكننا مف منع ىذه االتفاقات.
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المداخمة الثانية تحت عنواف:

" تجغُذ لاَىٌ انًُافغح انجضائشٌ فٍ ضًاٌ شفافُح يُخ وإتشاو
انصفماخ انؼًىيُح".
مً إعساز:

انذكتىس دمحم انطُة يجاهذ
عوى زائم بمجلؽ املىافؼت
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مقدمة :
يعتبر موضوع المنافسة والصفقات العمومية مف المواضيع ذات االىمية في اآلونة االخيرة وىذا بعد اف

تبنت الجزائر سياسية االنفتاح االقتصادؼ والتي مف شأنيا تجعل مف المنافسة المحور االساسي .

وتعود اىمية المنافسة متى ارتبطت بموضوع الصفقات العمومية الى مستقبل المرفق العاـ في الجزائر ومركزه
مف الجرائـ التي تحيط بو السيما المتعمقة بالفساد واختالس االمواؿ وتبديدىا  ،وليذا تدور محاور مداخمتي

حوؿ تجسيدقانوف المنافسة الجزائرؼ في ضماف شفافية منح وابراـ الصفقات العمومية حيث اخترنا لذلؾ عناويف

في غاية االىمية تصب في مجمميا عمى قانوف المنافسة دور المجمس في ضبط السوؽ وعالقتو بالصفقات

العمومية ومحاربة الجراغ ـ مف خالؿ الرقابة عمى كل ما يتعمق باألمواؿ في السوؽ.
أوال  :تطمعات المرفق العاـ المنتظرة مف تطبيق القانوف الجديد لمصفقات العمومية

 -1وضع حد لمػتجػاوزات التي يتعرض ليا الماؿ العاـ مف تبذيرو تبديد ،تـ تجسيد إجراءات جديدة في إبراـ
الصفقات :
 -2التأكيد عمى عػدـ التمييز فيما بيف المتعيديف مف القطاع العاـ و الخاص؛ (المعاممة عمى قدـ المساواة)
 -3اإلشيار بشكل واسع في طريقة منح ،إبراـ و إنجاز ىذه الصفقات بإضفاء شكل كبير مف النزاىة و الشفافية
في كامل اإلجراءات.

 -0برز قانوف المنافسة الجزائرؼ كسند مرجعي ميـ في تطبيق قانوف الصفقات العمومية بشكل نزيو و شفاؼ .
ثانيا :التذكير بالمياـ المسندة لمجمس المنافسة مف خال ؿ قانوف المنافسة المجسد في األمر 03-03
المؤرخ في 2003 /19/07المعدؿ والمتمـ.
 -1ميمة مراقبة التجمعات االقتصادية  :يفصل في الطمبات الخاصة بالتجمعات التي يمكنيا أف تمس بالمنافسة
و التي تػتعػدػ  % 40مف المبيعات أو المشتريات المنجزة في سوؽ معينة ال تتجاوز ثالثة ( )03أشير.
 .2ميمة إستشارية  :يبدؼ مجمس المنافسة رأيو في كل مسألة ترتبط بالمنافسة و يبدؼ كل إقتراح في ىذا الشأف
كما يمكف لو القياـ بكل األعماؿ المفيدة ضمف اختصاصو ،كل تحقيق أو دراسة أو خبرة و يستشار في كل
مشروع نص تشريعي و تنظيمي لو صمة بالمنافسة.
.3ميمة تسميط العقوبة  :يعاقب الممارسات المقيدة لممنافسة و يفصل في النزاعات.
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ثالثا :اإلجراءات الجديدة التي أتى بيا قانوف الصفقات العمومية الجديد
 في مادتو  67إدماج وثائق إثبات تحييف المتعيديف اللتزاماتيـ تجاه الضرائب؛
 في مادتو  83أشار إلى قرار الحكومة بتخصيص  % 25ىامش أفضمية لصالح الشركات المحمية؛
 المادة  49تحصي الحاالت الخاصة التي يمكف مف خالليا المجوء إلى إبػراـ الػعػقود بػالػتػ ارضػي
 المادة  75تحدد صفة المتعامميف االقتصادييف الم ِ
قصيف مؤقػتا

و بصفة نيائية مف المشاركة في

الصفقات العمومية (المفمسيف – التصفية – التسوية القضائية أو الصمح – النزاىة – التسوية الجبائية –
الممنوعيف مف المشاركة في ص.ع–.المسجميف في البطاقية الوطنية لمغشاشيف و مرتكبي المخالفات
الخطيرة ضد القانوف).
 المادة  13في تحديد عػتػبػة ال يتجاوز فييا مبمغ  12.000.000.00دج أو يقل عنو عند األشغاؿ و
الموازـ و  6.000.000.00دج عندما يتعمق األمر بالدراسات و الخدمات التي ال تقتضي بالضرورة
عػقػد الصفقة.
رابعا  :اإلجراءات التي أتى بيا ؽ.ص.ع.ج .لضماف منافسة نزيية و شفافة .
المادة  -72البند الخامس يسمح لممصمحة المتعاقدة رفض العػرض المػقػبػوؿ إذا ثبت أف بعض ممارسات
المتعيديف تشكل تعسفافي وضعػية اليػيمنة في السوؽ أو قد تػتسبب في إختالؿ المنافسة في القطاع المعني
بأؼ طريقة كانت.
المادة  -72البند السادس العرض المالي اإلجمالي لممتعامل االقتصادؼ المختػار مؤقػتػا ،أو سعػر واحد أو
أكثر في عرضو المالي يػبػدو منخفضا بشكل غير عادؼ بالنسبة لمرجع األسعار و تطمب تػقػديـ التػبػريػرات و
الػتػوضيحات التي تػراىا مالئمة كتػابػيػا.
المادة  -72البند السابع رفض العػرض المالي لممتعػامل االقتصادؼ المقػبوؿ مؤقػتػا إذا أقػرت أف جواب ىذا
األخير غير مبرر مف الناحية االقتصادية و أنو مبالغ فيو مقارنة بأسعار مرجعية .فالمصمحة المتعاقػدة يحق
ليا رفض مثل ىػذه العػروض بمقػرر معػمػل.
خامسا  :إجراءات وضع المتعيديف المرشحيف في إطار تنافسي.
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إف النشر أو اإلشيػار عمى األقػل في صحػيػفػتػيػف و في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل
العمومي(ف.ر.ص.ـ.ع) كما تنص عميو المادة  65و كذا طمب العروض مفػتػوحة إجباريا كما تنص عميو
المادة  62مف ذات القانوف.
المدة لكل العارضيف كما تنص عميو بشكل مفصل وفقا لممادة  66مف ذات
كما وضع المشرع نفس ُ
القانوف .إف مثل ىذه اإلجراءات تضع المرشحيف المتنافسيف عمى قدـ المساواة دوف تمييز فيما بينيـ
عند تػقديـ عروضيـ لمتنافس لمػفػوز بالصفقة في إطار إجرائي واضح و شفاؼ.
سادسا  :فػيػما يػخػص إجػراءات مػنح الػصػفػقػػة :
 نفس الشيء ينطبق عمييا شكميا مثل اإلجراءات المنبثقة عف العروض و ذلؾ ليناؿ جميع المتعيديف
المرشحيف نفس الفرص لمفوز بالصفقة و ذلؾ لتفادؼ أؼ تمييز أو تفضيل متعيد عمى حساب متعيد
أخر.
 إيداع عروض المرشحيف مف قبميـ شخصيا أو مف طرؼ ممثمييـ المخوؿ ليـ ذلؾ .فتح األظرؼ
الخاصة بالعػروض المالية و الػتػقػنػية مف طرؼ لجنة فتح األظرؼ و تػقػيػيػـ العروض في نفس اليوـ و
الساعة بحضور المرشحيف المتعيديف في إطار الشفافية و المساواة في معاممة المرشحيف كما تنص
عميو المادة  160مف ذات القانوف.
سابعا :تحميل اإلطار القانوني لمصفقات العمومية في الجزائر في ظل قانوف المنافسة  :المزايا و
النقائص.
مبػادغ ذات الػبػعػػد الػتػنػظػيػمي :
 -1إحتراـ مبدأ الشفافية في جميع التعامالت (الفوز لألفػضػل)...؛
 -2إحتراـ مبدأ التنافس و المساواة في التعامل مع جميع المعامميف؛
 -3إحتراـ مبدأ الفعالية في صرؼ النفقات العامة

وتبسيط اإلجراءات(.ترشيد النفقات  -إزالة حواجز

الدخوؿ)
ثامنا :حػاالت تػقػيػيػد (مضادة) المػنػافػػسة في الػصػفػقػات الػعػمػومػيػة
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 حدوث تػفاىػـ مسبػق بيف اإلدراة و شركة بمنحيا معاممة تمييزية و/أو تفضيمية بالمحاباة  :ىذا يعد أوؿ
حاالت اإلخالؿ بمبادغ النزاىة في المنافسة عند منح و إبراـ الصفقات العمومية(.ترتيب األمور ،كيف
يتـ ذلؾ ؟)
 حدوث تػفػاىػـ بػالػتػواطػؤ ما بيػف الػمػؤسػسػات  :المادة  15مف قانوف المنافسة(. .ترتيب األمور ،كيف يتـ
ذلؾ ؟)
 الحالػة األولػى  :تبادؿ المعػمومات قبل إيداع الترشيحات ؛
 الحالة الثانية  :التنسيق فيما بيف المترشحيف عند تقديـ عروض مصطنعة ؛
 الحالة الثالثة  :التنسيق بشكل أعمق مف خالؿ إتفاقات تقاسـ الصفػقات
 الحالة الرابعػة  :تكويف تجمعات مف أجل توزيع حصص الصفقات.
تاسعا :األىػداؼ المضادة لممنافسة في ظل حاالت التواطؤ :
الحالة األولى  :التقميل مف حدة التنافس الذؼ يشكل صماـ األماف عند التفاوض بالنسبة المصمحة المتعاقدة.
الحالة الثانية  :المصمحة المتعاقدة يتـ خدعيا عمى حقيقة التنافس الذؼ يأخذ شكل مموه و مصطنع.
الحالة الثالثة  :يتـ إزالة المنافسة كميا في غير صالح المصمحة المتعاقدة.
الحالة الرابعة  :في حاالت عديدة يكوف ىذا التجمع وسيمة مػَقػنعػة لتحديد السعػر و تػقاسـ الصفػقػات.
Un moyen déguisé pour fixer les prix et répartir les marchés.
عاش ار :أىػـ النقػائص و مػواطف الضعػػف التي تمس الصفقات العػمومية في إطار تطبيق قػانوف
الػمنػافسة:
 -1كػثػرة الػوثػائػق الػثػبوتية لوضعية المتعامل االقتصادؼ المرشحمف أجل بموغ غاية محددة و محدودة و ىي
إيفائو لشروط المشاركة كمتعيد (إجراء بيروقراطي) يحسب كنقطة ضعػف عمى اإلدارة .فيو منافػي
لممساعي الداعية لتسييل و تبسيط اإلجراءات في منح و إبراـ الصفقات العمومية.
 -2تحييف الوثائق اإلدارية ذات الصبغة التقنية المحددة بالوقت و اآلجاؿ ،قد تتجاوز فترات تحيينيا المدة
المحددة بيف فترتي الترشح لممناقصة و إبراـ الصفقة.
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 -3فػرض ضمانػات مالػيػة كبيػرة عند إنجاز الصفقات يشكل بدوره عائق كبير أماـ المتعيديف الصغار و
أمر كيذا يمثػل في حد ذاتػو عػائق يحد مف المنافسة (المادتيف  125و  133مف قانوف الصفقات العمومية
الجديد).
 -4القوانيف السابقة لمصفقات العمومية لـ تكوف تيتـ بشكل واضح بقواعد المنافسة إال بذكرىا بشكل سطحي
في الجانب الذؼ ييتـ باآلسعار .أما بالنسبة لقانوف الصفقات العمومية الجديد ،فقد أشار بشكل واضح لحرية
المنافسة و النزاىة و عدـ التمييز بيف المعيديف.
 -5لـ يذكر قانوف الصفقات العمومية الجديد صراحة دور مجمس المنافسة كحامي و ضامف لنزاىة و
شفافية إجػراءات منح و إبراـ الصفقات العمومية بالرغـ مف أف ىذا األخير ،كييئة مستقمة لو كل
الصالحيات في رصد كل إنتياؾ أو تجاوز يػعػيػق التػنافػس الحر ،النزيو و الشفاؼ في كل المراحل
و األطوار التي تمر بيا اإلجراءات السالػفػة الػذكػر.
 -6كما أف مصالح المرفق العاـ ال تدرؾ صراحة أف مجمس المنافسة لو دور ميـ و أساسي في حماية
مصالح ىػذا المرفق العمومي ضد كل إنتياؾ مصدره التواطؤ( .المجوء إلى لجاف الطعوف المختصة و
المحكمة اإلدارية)...
و بناء عمى كل ما سبق ذكره ،فػإف الدور الذؼ يمعبو مجمس المنافسة كضامف إلحتراـ حرية التنافس النزيو بكل

شفافية في جميع أطػوار و إجػراءات منح و إبراـ الصفػقات العػمومية أصبحت ضرورة حتمية و مػمِحػة تقتضي
إىػتماـ جاد مف قبل جميع األطراؼ المعنية بيذه الػصػفػقػات.
خاتمة :
و أخيرا ،فمف األكيد ،إف المجوء إلى مجمس المنافسة أو باألحرػ إخطاره بالتجاوزات التي قد تحدث عند منح و
إبراـ الصفقات العمومية مف قبل أؼ طرؼ معػني بيذه األخيرة ،قد أصبح ضرورؼ و ميـ مف أجل الػدفػاع عمى
أؼ طرؼ مػتػضرر مف الخػروقػات و الػتجػاوزات الػنػاتػجػة عف أؼ تػصرؼ مقػيػد و منافي لػقػواعػد المنافسة و

وضع حد ليا إف تطمب األمر ذلؾ مف جية (بالرجوع إلى العقوبات الني يػِقػرىػا قانوف المنافسة الجزائرؼ في ىذا
السياؽ  )....و كذلػؾ لحماية المصالح المادية و المعنوية لممرفػق العػاـ قصد تػفادي ىػدر و تػبػديػد الماؿ
العاـ مف جية أخرػ؛ خاصة ،في ظل الوضع االقتصادؼ ال ارىػف لمبالد الذؼ يتطمب جيود إضافية في ترشيد
الػنػفػقػات بحسف التدبير و كذا اإلستغالؿ األمثل لمموارد المالية المتاحة ،أكثر مف أؼ وقت مضى.
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المداخمة الثالثة تحت عنواف:

" إخضاع انصفمح انؼًىيُح نهًُافغح".

مً إعساز:

األعتارج انذكتىسج اسصَم انكاهُح
أػخاشة الخعلُم العالي ولُت الحلىق،
حامعت مىلىز معمطي جيزي وظو
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مقدمة

تعتبر الصفقات العمومية مف التصرفات اليامة التي تقيميا اإلدارة لغرض تمبية احتياجات المرفق العاـ

لغرض تحقيق المصمحة العامة .ومف بيف المسائل التي تثيره الصفقات العمومية ىو أسموب إبراميا وكذا كيفية

تنفيذىا ،وىو ما يفسر تدخل التشريعات مف بينيا المشرع الجزائرؼ لوضع قواعد وأحكاـ صارمة في ىذا المجاؿ،

ىذا مف جية.

مف جية أخرػ ،تعتبر الصفقة العمومية وسيمة في يد اإلدارة الستخداـ الماؿ العاـ ووسيمة لمتعاقديف معيا

الستفادة مف ىذا الماؿ العاـ.

أمر يطرح انشغاؿ عف مآؿ ذلؾ الماؿ ومف الشخص الذؼ يمكف أف يفوز بتمؾ الصفقة خاصة مع

المنافسة القوية في السوؽ عمى اقتناء الموازـ واالستفادة مف الخبرات في إقامة األشغاؿ التي تعود بالفائدة عمى
المصمحة العامة .في ىذا المنظور ظير إلى السطح موضوع محاولة إقامة موازنة بيف استخداـ الماؿ العاـ

بموجب الصفقة العمومية واحتراـ المنافسة بيف العروض التي تقدـ لمظفر بالصفقة العمومية .في ىذا المقاـ كيف

تدخمت التشريعات في مسألة احتراـ قواعد المنافسة بمناسبة إبراـ الصفقة العمومية؟

إف اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ يمكف إظياره مف خالؿ التطرؽ إلى تأثر الصفقة العمومية بالمنافسة(أوال)
وتدخل التشريعات إلقرار حدود بيف المنافسة وابراـ الصفقة العمومية (ثانيا).
أوال :تأثر الصفقة العمومية بالمنافسة
عمى اعتبار الصفقة العمومية تبرـ بف اإلدارة والمتعامل االقتصادؼ فيي تثير مسألة إخضاعيا لمنافسة بالنظر

إلى كثرة المتعامميف االقتصادييف الذيف يتقدموف لتنافس عمى العروض التي تقدميا اإلدارة بواسطة الصفقة

العمومية فالمادة الثانية مف المرسوـ الرئاسي رقـ  742-01تنص عمى أف الصفقات العمومية ىي عقود مكتوبة
تبرـ بيف المتعامميف االقتصادييف وبيف المصمحة المتعاقدة وفق التزاـ ىذه األخيرة بدفع مقابل مالي لغرض

الحصوؿ عمى احتياجاتيا مف المواد والخدمات

()1

 .في ىذا المقاـ يمكف إبراز مظاىر تأثر الصفقة العمومية

بالمنافسة في:
 تعتبر اإلدارة مشترؼ عمومي وفي سبيل تمبية احتياجاتيا تمجا إلى التعامل مع مختمف المتعامميفمف بينيا المتعامميف االقتصادييف لغرض التعاقد لمحصوؿ عمى السمع والخدمات التي تحتاجيا

1

 مرسوـ رئاسي رقـ  247-15مؤرخ في  16سبتمبر سنة  ،2015يتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ ،ج ر عدد 50صادر في  20سبتمبر سنة .2015
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والتي يتكفل بتوفيرىا عادة ىؤالء المتعامميف دوف غيرىـ .ذلؾ يبرىف عمى األسباب التي استدعت
المجوء إلى إبراـ الصفقات العمومية والتي تستوجب احتراـ قواعد المنافسة .
 وجود المتعامل االقتصادؼ طرؼ في الصفقة العمومية يبيف انو في وضعية غير متساوية بينووبيف اإلدارة التي تضع الشروط المسبقة لمتعاقد باعتبارىا تتمتع بالسمو ،األمر الذؼ قد يؤدؼ

باإلدارة إلى التعسف اتجاه المتعامل االقتصادييف خضوع الطرفاف ألنظمة قانونية مختمفة .فاإلدارة

طرؼ عاـ تخضع ألحكاـ القانوف اإلدارؼ في حيف المتعامل االقتصادؼ يخضع لجممة مف

القوانيف االقتصادية مف بينيا القانوف العاـ لممنافسة التي قواميا الحرية االقتصادية والمنافسة

الحرة.

 المتعامل االقتصادؼ ينتظر مف وراء إبرامو لمصفقة العمومية ضماف البقاء والتواصل في السوؽ.وبالنظر إلى أف ىذا األخير تحكمو قواعد المنافسة ،فييمو أف ال يكوف متعامل اقتصادؼ محدد
وواحد ىو الذؼ يستفيد مف عرض الصفقة ،لذا البد مف حياد اإلدارة عند عرضيا لمصفقة مف

خالؿ اعتمادىا لمبدأ تكافئ الفرص بإتاحة الفرصة ألكبر قدر ممكف لممتعامميف لممشاركة في
عرض الطمب العمومي،ىذا مف جية.

-

لغرض إقرار الحكامة الرشيدة في تسيير األمواؿ العمومية وفي سبيل إقرار الشفافية والنزاىة

والمساواة في إبراـ الصفقات العمومية انطالقا مف قاعدة تكافئ الفرص ولغرض التقميل والقضاء
عمى مشكل الفساد في الصفقات العمومية ،تـ التركيز عمى إخضاع األشخاص العامة لقواعد

المنافسة باعتبارىا مف أكبر السبل التي تكفل الرقابة عمى الصفقات العمومية.
ثانيا
تدخل التشريعات لمحاولة إخضاع الصفقة العمومية لمنافسة
ماداـ أف الصفقة العمومية تتأثر بالمنافسة فقد تدخمت التشريعات لمحاولة الحفاظ عمى حق المتعامل
االقتصادؼ في المنافسة عمى عرض الصفقة العمومية وحق اإلدارة في استخداـ الماؿ العاـ .ويمكف إبراز ىذا

التدخل في:

التدخل أوال لوضع نص خاص في قانوف المنافسة باعتباره اإلطار العاـ الذؼ ينظـ السوؽ يقضي بالحد مف كل
الممارسات المقيدة لممنافسة مف بينيا العقود واالتفاقات المقيدة لممنافسة كونيا يمكف أف تؤدؼ إلى القضاء عمى

33

يعطسة اجسائٍت نعهعهت انخظاْساث انعهًٍت انًُجصة ظُت  - 7102كهٍت انحمٕق جايعت ادمحم بٕلسة بٕيسداض ٔيدٌسٌت انخجازة نٕالٌت بٕيسداض

التزاحـ بيف المتعامميف االقتصادييف مف بينيا الصفقات العمومية ،وىذا باعتبار قانوف المنافسة ىو الذؼ يسمح
بتصحيح التجاوزات التي تعترض التنافس في األسواؽ

()1

.

  .فباعتبار اإلدارة ىي المشترؼ العمومي في إطار الصفقات العمومية وبالنظر إلى المركز الذؼتتمتع بو ،فيمكف ليا أف تمجأ إلى وضعية احتكار السوؽ مف خالؿ تعامميا مع متعامل اقتصادؼ

واحد والذؼ يشكل تعديا عمى السوؽ الحرة.

في القانوف الجزائرؼ تـ النص عمى ذلؾ مف خالؿ تدخل المشرع الجزائرؼ لتعديل قانوف المنافسة

لسنة )2( 7112بالقانوف رقـ )3( 07-10الذؼ نص ألوؿ مرة عمى شموؿ وامتداد تطبيق قانوف
المنافسة عمى الصفقات العمومية مف يوـ اإلعالف عمى الصفقة إلى غاية رسو الصفقة عمى إحدػ

المتعامميف وىذا بإضافة الفقرة الثانية إلى المادة الثانية منو القاضية بػ ػ ػ ػػ « :تطبق أحكاـ ىذا األمر
عمى -... :الصفقات العمومية ابتداء مف اإلعالف عف المناقصة إلى غاية المنح النيائي

لمصفقة».

 -إدراج الصفقات العمومية مف بيف الممارسات المقيدة لممنافسة عندما تكوف مف األعماؿ المدبرة

واالتفاقيات الصريحة أو الضمنية التي قد تؤدؼ إلى عرقمة حرية المنافسة أو الحد منيا أو اإلخالؿ

بيا في نفس السوؽ أو في جزء منيا ،والتي تكوف مف خالؿ منح الصفقة العمومية لألشخاص التي

تعمل عمى قيد المنافسة .وىذا بصريح عبارات المادة  6المعدلة مف قانوف المنافسة(. )4

- DELAUNAY Benoit, Droit public de la concurrence, LGDJ , LEXTENSO édition, Paris, 2015, P . 368.

1

 -2أيس زلى  12-12يؤزخ فً ٌٕ 01نٍٕ ظُت ٌ ،7112خعهك بانًُافعت ،ج ز انعدد  42صادز فً ٌٕ 71نٍٕ ظُت
 .7112يعدل ٔيخًى.
3

 لإٌَ زلى  07-10يؤزخ فً  ٌٍَٕٕ 70ظُت ٌ ،7110عدل ٌٔخًى األيس زلى  12-12يؤزخ فً ٌٕ 01نٍٕظُت ٔ ،7110انًخعهك بانًُافعت ،ج ز انعدد  26صادز فً ٌٕ 7نٍٕ ظُت .7110

 -4حُص انًادة  1يٍ انمإٌَ زلى  07-10انًعدل نأليس زلى  12-12انًخعهك بانًُافعت عهى « 2تتًى أدكاو
انًادج  6يٍ األيش سلى  03-03انًؤسر فٍ  11جًادي األونً ػاو  1424انًىافك َ 11ىنُى عُح 2003
وانًزكىس أػالِ ،تًطح أخُشج وتذشس كًا َهٍ:
انًادج  :6تذظش  .......تذوٌ تغُُش دتً  ....األػشاف انتجاسَح.
 انغًاح تًُخ صفمح ػًىيُح نفائذج أصذاب هزِ انًًاسعاخ انًمُذج».34
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 -0التدخل لوضع أحكاـ ضمف قانوف الصفقات العمومية تضمف التنافس والتزاحـ بيف المتعامميف
االقتصادييف عند الترشح إلبراـ الصفقات العمومية عمى أساس أف قانوف الصفقات العمومية

قانوف ذات طابع عالجي يسمح بتفادؼ العودة إلى القانوف العاـ لممنافسة المتميز بالطابع

العقابي( . )1بمعنى التزاـ األشخاص العامة بضماف عند بدأىا في إجراءات منح الصفقة العمومية
بتطبيق قواعد حرية التنافس.
وقد تجمى ذلؾ في القانوف الجزائرؼ مف حيث تعديل قانوف الصفقات العمومية الصادر بموجب

المرسوـ الرئاسي رقـ  711-17بموجب المرسوـ الرئاسي رقـ  220-10الذؼ أضاؼ المادة 7

مكرر التي نصت عمى تكريس حرية الوصوؿ إلى الطمبات العمومية والمساواة في معاممة

المترشحيف وشفافية اإلجراءات( .)2ثـ الحقا ضمف أحكاـ المرسوـ الرئاسي رقـ 742-01
المتضمف بند خاص في ىذا المجاؿ ضمف المادة  1منو التي تنص صراحة عمى

« :لضماف نجاعة الطمبات العمومية واالستعماؿ الحسف لمماؿ العاـ ،يجب أف تراعي في

الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصوؿ لمطمبات العمومية والمساواة في معاممة المرشحيف

وشفافية اإلجراءات ،ضمف احتراـ أحكاـ ىذا المرسوـ»(.)3

 عمى ىذا األساس يطمب مف اإلدارة المعمنة عمى عرض الصفقة العمومية أف تمجا إلى انتياجأسموب المساواة والنزاىة والشفافية مف حيث عدـ التمييز بيف المتعامميف االقتصادييف مف حيث فتح
المجاؿ ألؼ متعامل اقتصادؼ يرغب مف االستفادة مف العرض المقدـ لطمب إلبراـ الصفقة

العمومية ،ذلؾ مف شأنو كفالة مبادغ المنافسة الحرة.وقد تـ األخذ بيذا الحكـ تجسيدا لما ىو سائد

في القانوف المقارف بالخاصة ما ىو مقرر في قانوف الصفقات العمومية الفرنسية في المادة األولى
منو التي نصت عمى إخضاع الصفقات العمومية وعقود اإلطار إلى ضرورة احتراـ حرية الدخوؿ

أو الوصوؿ إلى الطمب العمومي والمساواة في معاممة المترشحيف وشفافية اإلجراءات(.)4

خ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاتمة:
2

3
4

- DELAUNAY Benoit, Op.cit, P . 367.

1

 يسظٕو زئاظً زلى  220-10يؤزخ فً  76أكخٕبس ظُت ٌ ،7110عدل ٌٔخًى انًسظٕو انسئاظً زلى  711 -17انًؤزخ فً ٌٕ 74نٍٕ ظُت 7110ٔانًخضًٍ لإٌَ انصفماث انعًٕيٍت ،ج ز عدد  67صادز فً َٕ 1فًبس ظُت .7110
 -يسظٕو زئاظً زلى  ،742-01يسجع ظابك.

 انُص بانهغت انفسَعٍت2«Les marchées publics et les contrats-cadres soumis au présente code respectent les principes de liberté
d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures».
Article 1 du code des marchées publics, www.legifrance.fr

35

يعطسة اجسائٍت نعهعهت انخظاْساث انعهًٍت انًُجصة ظُت  - 7102كهٍت انحمٕق جايعت ادمحم بٕلسة بٕيسداض ٔيدٌسٌت انخجازة نٕالٌت بٕيسداض

ما يمكف قولو في األخير أف الصفقة العمومية ليا تأثير مباشر عمى المنافسة التي تجرؼ في السوؽ بيف
المتعامميف االقتصادييف األمر الذؼ يولد المجوء إلى أساليب غير مشروعة لمظفر بتمؾ الصفقة العمومية ما يؤدؼ

غمى عدـ التكافؤ لفرص في استغالؿ الماؿ العاـ لتمبية احتياجات المصمحة العامة ذلؾ معناه وجود الفساد في

الصفقة العمومية مف خالؿ تغير مسار الصفقة العمومية وتوجيييا إلى متعامل اقتصادؼ دوف اآلخر ذلؾ
مرفوضا قانونا .وىو ما يفسر اإلجراءات الجديدة المتحدثة لفرض الصرامة في احتراـ المنافسة في إبراـ الصفقة

العمومية.

غير أف وجود ىذه الصرامة في النصوص القانونية أمر غير كاؼ ما لـ بصحبو التطبيق العممي خاصة
في الجزائر أيف أظيرت اإلحصائيات وجود تجاوزات كبيرة في مجاؿ إبراـ الصفقات العمومية .فإبراـ الصفقات

العمومية في الجزائر يكثر فييا المحاباة واألفضمية في منحيا المتعامل اقتصادؼ دوف غيره ،أمر كثر فيو قواعد
الفساد وتبديد األمواؿ العمومية.
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المداخمة الرابعة تحت عنواف:

"إدخال يفاهُى لىاػذ لاَىٌ انًُافغح ػهً انصفماخ انؼًىيُح".

مً اعساز:

انذكتىسج /اوتاَح يهُكح
أػخاشة محاهطة ،ولُت الحلىق ،حامعت مىلىز معمطي جيزي وظو
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مقدمة:
يعتبر قانوف المنافسة أداة فعالة في تنظيـ وتنمية االقتصاد عموما وعنص ار أساسيا ال يمكف االستغناء عنو
في تفعيل نشاط اقتصاد السوؽ تحديدا( ،)1إذ يرتبط وجود ىذا القانوف بالدرجة األولى بانتياج الدولة القتصاد
السوؽ والنظاـ الميبرالي الذؼ يتعدد ويتنوع فيو المتدخميف في السوؽ.
ليذا لـ تعرؼ الجزائر مثل ىذا القانوف خالؿ مرحمة التسيير االشتراكي والتي ركزت فييا عمى احتكار
الدولة لمختمف مظاىر النشاط االقتصادؼ ،واسناد ممارستيا لممؤسسات العمومية وما نجـ عنيا مف انعداـ روح
المنافسة والمبادرة الفردية.
لكف خوض غمار اإلصالحات االقتصادية وتبني خيار تحرير النشاط االقتصادؼ بإلغاء القيود عمى
ممارسة النشاطات التجارية والصناعية ،وفتحيا أماـ المتعامميف االقتصادييف الخواص ومنح استقاللية لممؤسسات
()2
البد منو.
العمومية  ،أضحى اعتماد قانوف المنافسة في الجزائر أمر ّ

صدر أوؿ قانوف لممنافسة في سنة  5991والذؼ أريد مف خاللو إرساء المبادغ األساسية لممنافسة في
السوؽ الجزائرية ومحاربة كل أشكاؿ الممارسات واألعماؿ المنافية ليا ،ألغي ىذا النص في  3002وعوض
لقانوف جديدة.
وجيت ىذه القوانيف لألعواف االقتصادييف العمومييف والخواص ،دوف اإلدارة العامة ،باعتبار أنيا ال تقوـ
ّ
بنشاط اقتصادؼ وانما عمميا إدارؼ واف ىذا األخير ال يؤثر عمى المنافسة.
لكف مع تطور قوانيف المنافسة في األنظمة الغربية السيما في فرنسا ،اثبت عكس ذلؾ واتضح أف لمنشاط
اإلدارؼ تأثير عمى المنافسة ،لذلؾ ظير فرع جديد في قانوف المنافسة ىو القانوف العاـ لممنافسة والذؼ جاء
لتوسيع نطاؽ قواعد المنافسة ،ليشمل اإلدارة العامة في نشاطاتيا بما فييا مجاؿ الصفقات العمومية.
تأثر المشرع الجزائرؼ بيذا الموقف ،فعدؿ بدوره قانوف المنافسة وقانوف الصفقات العمومية ،فخمق نطاؽ
التداخل بيف القانونيف وسع مف خالليا نطاؽ تطبيق قانوف المنافسة ليطاؿ مجاؿ الصفقات العمومية ،وىو ما
جعمنا نتساءؿ عف الكيفية التي تـ بيا إدخاؿ قواعد قانوف المنافسة ،الذؼ كاف ينظر إليو في البداية كقانوف

1
2

 -تيورسي دمحم ،الضوابط القانونية لمحرية التنافسية في الجزائر ،دار ىومو ،الجزائر ،7101 ،ص .26

 قانوف رقـ  10-00مؤرخ في  07جانفي  ،0100يتضمف القانوف التوجييي لممؤسسات العمومية االقتصادية ،ج ر عدد ،17صادر في  02جانفي .0100
38
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خاص بضبط نشاط األعواف االقتصادييف ،عمى الصفقات العمومية التي تعتبر إحدػ قالع تطبيق القانوف
اإلدارؼ وشكل مف أشكاؿ العقود اإلدارية التي تعبر عف مظاىر السمطة العامة؟
أظير المشرع الجزائرؼ في البداية نوع مف التردد في خمق نقاط تقاطع ما بيف قانوف المنافسة وقانوف
الصفقات العمومية ،ولذلؾ كاف يستبعدىا تارة مف الخضوع لقواعد المنافسة ،وتارة أخرػ يفرضيا عمييا (المبحث
األوؿ) ،إال أنو سرعاف ما أخذ موقف موحد كرس مف خاللو بشكل صريح خضوع الصفقات العمومية لقواعد
قانوف المنافسة (المبحث الثاني).

المبحث األوؿ – التردد بشأف إخضاع الصفقات العمومية لقواعد قانوف المنافسة
الصفقات العمومية ىي عقود مكتوبة تبرـ بمقابل مع متعامميف اقتصادييف وفق الشروط المنصوص عمييا
في قانوف الصفقات العمومية ،مف أجل تمبية حاجات المصمحة المتعاقدة في مجاؿ األشغاؿ والموازـ والخدمات
والدراسات  ،ييدؼ إبراـ ىذه الصفقات إلى تمبية حاجات اإلدارة المتعاقدة في إطار التسيير الجيد لمماؿ العاـ
وتحقيق المصمحة العامة(.)1
في حيف ييدؼ قانوف المنافسة إلى تنظيـ المنافسة ما بيف األعواف االقتصادييف وتحديد قواعد حمايتيا
لزيادة الفعالية االقتصادية وتحسيف مستوػ معيشة المستيمكيف(.)2
أماـ التباعد الظاىرؼ ليذه األىداؼ ،أظير المشرع الجزائرؼ في البداية نوع مف التردد والتناقض في
موقفو حوؿ مسألة إخضاع عقود الصفقات العمومية لقواعد قانوف المنافسة ،لذلؾ قاـ باستبعاد ىذه العقود مف
مجاالت تطبيق قانوف المنافسة (المطمب األوؿ) ،لكنو مف جية أخرػ ألزـ اإلدارة المتعاقدة بمقتضى نصوص
أخرػ باحتراـ بعض مبادغ قانوف المنافسة في مجاؿ الصفقات العمومية.
المطمب األوؿ – استبعاد تطبيق قانوف المنافسة عمى الصفقات العمومية
لـ يكف المشرع الجزائرؼ عمى غرار المشرع الفرنسي يعترؼ بمبدأ تطبيق قواعد قانوف المنافسة عمى
اإلدارة العامة ،لذلؾ استبعدت الصفقات العمومية بشكل ضمني مف مجاؿ تطبيق األمر رقـ  00-91المتعمق
بالمنافسة (الفرع األوؿ) ،وبشكل صريح في إطار األمر رقـ  02-02المتعمق بالمنافسة (الفرع الثاني).

1

 -باطمي عنية" ،نطاؽ تطبيق قانوف المنافسة في الجزائر" ،مجمة المفكر ،العدد  ،07ص .244

2

 كتو دمحم الشريف" ،حماية المنافسة في الصفقات العمومية" ،المجمة الجزائرية لمعموـ القانونية االقتصادية والسياسية ،العدد ،17 ،7101ص .22
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الفرع األوؿ – االستبعاد بشكل ضمني:
()1

يعتبر األمر رقـ  00-91المتعمق بالمنافسة

أوؿ نص خاص بالمنافسة في الجزائر( ،)2أراد مف خاللو

تنظيـ المنافسة الحرة وترقيتيا وتحديد قواعد حمايتيا قصد زيادة الفعالية االقتصادية وتحسيف مستوػ معيشة
كرس مجموعة مف المبادغ مف أىميا:
المستيمكيف ،ولذلؾ ّ
 مبدأ حرية المنافسة. مبدأ حرية األسعار. مبدأ شفافية ونزاىة المعامالت التجارية.حمل األعواف االقتصادييف عمى احتراـ ىذه المبادغ والتقيد بيا مف خالؿ إنشاء مجمس المنافسة كييئة
لضبط السوؽ واقرار عقوبات مالية عمى مخالفتيا.
أكد ىذا األمر عند تحديده لممخاطبيف بأحكامو ،عمى التزاـ األشخاص العموميوف بقواعده عند تدخميـ
كأعواف اقتصادييف فقط دوف اإلشارة إلى إمكانية تطبيق أحكامو عمييـ عند تدخميـ كسمطة عامة ،فنصت المادة

 03منو عمى ما يمي «يطبق ىذا األمر عمى نشاطات اإلنتاج والتوزيع والخدمات بما فييا تمؾ التي يقوـ بيا
األشخاص المعنوييف أو الجمعيات .ويطبق أيضا عمى كل العقود واالتفاقيات والتسويات أو االتفاقات التي
يقصد بيا إنجاز نشاطات إنتاج و/أو توزيع سمع وخدمات» .أؼ أف األشخاص العمومية عندما تتدخل لممارسة
فإنيا تخضع بشكل مباشر لكل القواعد الموضوعية واإلجرائية لقانوف
نشاطات اإلنتاج والتوزيع لسمع أو لخدمات ّ
لمنافسة مثميا مثل األعواف االقتصادييف الخواص ،أما ما قد يصدر مف األشخاص العمومية مف تصرفات أخرػ
خارج ىذا النطاؽ كإبراـ الصفقات العمومية مثال ،فيي مستبعدة مف االلتزاـ لقواعد قانوف المنافسة بشكل ضمني.
الفرع الثاني – االستبعاد الصريح:
ألغى األمر رقـ  00-91بموجب األمر رقـ  02-02المتعمق بالمنافسة( ،)3والذؼ حاوؿ مف خاللو المشرع
سد كل الثغرات القانونية التي خمقيا النص السابق ،وتجاوز كل االنتقادات الموجية لو ،ليذا فصل بيف النشاط
1

 أف البوادر األولى إلرساء قواعد المنافسة ،قد ظيرت قبل ىذا القانوف في إطار القانوف رقـ  07-01المتعمق باألسعار ،الذؼأقر عدة قواعد لحمايتيا مف خالؿ التصدؼ لبعض الممارسات
رغـ أنو لـ يظير في تسميتو مصطمح المنافسة ،إال أنو ّ
المنافية لممنافسة كالتعسف الناتج عف وضعية الييمنة عمى السوؽ ،إعادة البيع بسعر أدنى ...انظر :قانوف رقـ 07-01
مؤرخ في  1جويمية  ،0101يتعمق باألسعار ،ج ر عدد  ،71صادر في  1جويمية .0101

2

 -أمر رقـ  16-11مؤرخ في  71جانفي  ،0111يتعمق بالمنافسة ،ج ر عدد  ،11صادر في  77فيفرؼ ( 0111ممغى).

3

 أمر رقـ  12-12مؤرخ في  01جويمية  ،7112يتعمق بالمنافسة ،ج ر عدد  ،42صادر في  71جويمية  ،7112معدؿ ومتمـ.40
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االقتصادؼ والنشاط اإلدارؼ لألشخاص العمومية ،فأقر عمى غرار سابقو خضوع نشاطيا االقتصاد لقواعده ،فيما
أعفاىا في مجاؿ المشروعية اإلدارية مف االلتزاـ بقواعد قانوف المنافسة( ،)1إذ نصت المادة  03منو عمى ما يمي

«يطبق ىذا األمر عمى نشاطات اإلنتاج والتوزيع والخدمات بما فييا تمؾ التي يقوـ بيا األشخاص المعنويوف،
إذا كانت ال تندرج ضمف إطار ممارسة صالحيات السمطة العامة وأداء مياـ المرفق العاـ» وباعتبار الصفقات
فإنو استنادا إلى ىذا النص تعفى
العمومية مظي ار مف مظاىر السمطة العامة وأداة لتسيير المرفق العاـّ ،
المصمحة المتعاقدة مف احتراـ قواعد قانوف المنافسة عند إبراميا.
المطمب الثاني – فرض عمى المصمحة المتعاقدة احتراـ قواعد المنافسة
إذا كاف األمر رقـ  02-02المتعمق بالمنافسة ،قد استبعد بشكل صريح خضوع اإلدارة في مجاؿ
فإف قانوف الصفقات العمومية لسنة  3003قد ألزـ ىذه اإلدارة بحماية
الصفقات العمومية لقواعد قانوف المنافسةّ ،
المنافسة (الفرع األوؿ) ،وقانوف الوقاية مف الفساد فرض عمييا احتراـ المنافسة في إجراءات الصفقات العمومية
(الفرع الثاني).
الفرع األوؿ – إسناد لممصمحة المتعاقدة صالحية حماية المنافسة:
عرفت المنظومة القانونية لمصفقات العمومية منذ االستقالؿ قوانيف وتعديالت كثيرة( ،)2عكست في كل مرة
طبيعة النظاـ السياسي واالقتصادؼ المتبع ،أيف تجاذب مضمونيا بيف تقييد إبراميا بطريقة شديدة وتخفيفيا وبيف
الرغبة في الحفاظ عمى الماؿ العاـ وفتح المجاؿ االقتصادؼ( ،)3عند تحميل النصوص المعتمدة قبل  ،3003فإننا
ال نجد فييا أؼ نقطة تقاطع مع قانوف المنافسة ،وال أؼ إشارة إلى التزاـ اإلدارة في مجاؿ الصفقات العمومية
لقواعده ،لكف بتحميل المرسوـ الرئاسي رقـ  310-03المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية( ،)4نجده واف كاف يتفق
1

 جالؿ/محتوت مسعد" ،مدػ إخضاع األشخاص العمومية لقانوف المنافسة" ،المجمة النقدية لمقانوف والعموـ السياسية ،العدد ،0 ،7104ص .010

2

 -نذكر مف بينيا عمى سبيل المثاؿ ال الحصر:

 أمر رقـ  11-62مؤرخ في  02جواف  ،0162يتضمف قانوف الصفقات العمومية ،ج ر عدد  ،17صادر في  72جواف ،0162معدؿ ومتمـ (ممغى).
 مرسوـ رقـ  041-07مؤرخ في  01أفريل  ،0107ينظـ الصفقات التي يبرميا المتعامل العمومي ،ج ر عدد  ،01صادر في 02أفريل  ،0107معدؿ ومتمـ (ممغى).

3

 -بودريوة عبد الكريـ" ،مدػ مسايرة قانوف الصفقات العمومية لمنيج اإلصالحي دولة متدخمة ،ضابطة أـ مترددة؟" ،المجمة

4

 -مرسوـ رئاسي رقـ  711-17مؤرخ في  74جويمية  ،7117يتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ج ر عدد  ،17صادر في 70

النقدية لمقانوف والعموـ السياسية ،العدد  ،7104 ،10ص .16

جويمية ( 7117ممغى).
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مع النصوص السابقة لو في عدـ فرضو عمى المصمحة المتعاقدة احتراـ قواعد المنافسة ،إال أنو أوكل ليذه
المصمحة صالحية جديدة مرتبطة بالمنافسة أال وىي حماية المنافسة مف خالؿ حمل المتعامميف معيا عمى
احتراـ قواعدىا ،حيث أسند ىذا المرسوـ لممصمحة المتعاقدة في إطار الرقابة الداخمية التي تقوـ بيا عمى صحة
إجراءات الصفقات العمومية ،حق رفض العرض المقبوؿ إذا ما أثبت أنو يترتب عمى منح المشروع ىيمنة
المتعامل المقبوؿ عمى السوؽ أو تسبب في اختالؿ المنافسة في القطاع المعني بأؼ طريقة كانت( ،)1رغـ
استيفاء ىذا العرض لكل الشروط واحترامو لكل اإلجراءات المحددة في قانوف الصفقات العمومية ،مما يعني أف
ىذا النص قد جعل حماية المنافسة ما بيف المتعامميف مع اإلدارة فوؽ أؼ اعتبار.
الفرع الثاني – احتراـ قواعد المنافسة في إجراءات الصفقات العمومية:
بيدؼ وضع اآلليات الكفيمة لمحاربة ظاىرة الفساد التي استفحمت في الدوؿ النامية خاصة ،والتي لألسف
لـ تكف الجزائر بمنأػ عنيا ،اعتمد المشرع الجزائرؼ في عاـ  3000قانوف خاص لموقاية مف الفساد
ومكافحتو( ،)2مف أجل محاربة ىذه الظاىرة الخطيرة والتصدؼ ليا وتعزيز النزاىة والمسؤولية والشفافية في تسيير
القطاعيف العاـ والخاص .باعتبار الصفقات العمومية أكثر المجاالت عرضة ليذه الظاىرة( ،)3أدرجت ىذه
الصفقات ضمف مجاالت تطبيق ىذا القانوف واعتبر أنو مف آليات تطييرىا مف الفساد فرض قواعد المنافسة في

إجراءاتيا ،إذ جاء في المادة  5/9بما يمي «يجب أف تؤسس اإلجراءات المعموؿ بيا في مجاؿ الصفقات
العمومية عمى قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة وعمى معايير موضوعية.» ...
رغـ أف ىذا النص لـ يبيف بدقة نطاؽ التزاـ المصمحة المتعاقدة بقواعد المنافسة عند إبراـ الصفقات
العمومية ،ولـ يعتبر حماية المنافسة غاية في حد ذاتيا ،إال أنو اعتبرىا وسيمة لمحد مف ظاىرة الفساد في اإلدارة
العامة وآلية لحماية الماؿ العاـ واالستغالؿ العقالني لو.

المبحث الثاني – توسيع نطاؽ تطبيق قانوف المنافسة عمى الصفقات العمومية
بعد أف توسع نطاؽ تطبيق قانوف المنافسة في أوروبا تطبيقا لممادة  60مف اتفاقية روما التي تمنع الدوؿ
العضوة في االتحاد األوروبي مف فرض أو اإلبقاء عمى كل إجراء مخالف لقواعد االتفاقية المرتبطة بالممارسات
1

 -انظر المادة  000مف المرسوـ الرئاسي رقـ  ،711-17المرجع السابق.

2

 -قانوف رقـ  10-16مؤرخ في  71فيفرؼ  ،7116يتعمق بالوقاية مف الفساد ومكافحتو ،ج ر عدد  ،04الصادر في  0مارس

3

 -تياب نادية ،آليات مواجية الفساد في مجاؿ الصفقات العمومية ،أطروحة لنيل شيادة دكتوراه في العموـ ،تخصص قانوف ،كمية

 ،7116المعدؿ والمتمـ باألمر رقـ  11-01المؤرخ في  76أوت  ،7101ج ر عدد  ،11صادر في  10سبتمبر .7101
الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة مولود معمرؼ ،7102 ،ص .1
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المقيدة لممنافسة( .)1تغير موقف الدوؿ العضوة في االتحاد السيما فرنسا بشأف مدػ تأثير التصرفات اإلدارية
كرس القضاء الفرنسي في العديد مف القضايا الشييرة كقضية مدينة بامي ( Ville de
عمى المنافسة ،لذلؾ ّ

 )Pamierوقضية مطار باريس ( )Aéroport de Parisمبدأ خضوع األشخاص العمومية في نشاطيا اإلدارؼ
لقواعد قانوف المنافسة تحت رقابة القضاء اإلدارؼ(.)2
تأثرت الجزائر بيذا االتجاه واضطرت إلى مسايرتو ،خاصة تحت ضغط االلتزامات الدولية التي تواجييا
في الميداف االقتصادؼ السيما بعد المصادقة عمى اتفاؽ الشراكة مع االتحاد األوروبي ،وكذا سعييا الدؤوب
لالستجابة لشروط االنضماـ إلى المنظمة العالمية لمتجارة( ،)3فأظيرت إرادة سياسية جادة لتفعيل آليات اقتصاد
فكرست بدورىا بشكل صريح مبدأ خضوع الصفقات العمومية لقواعد قانوف المنافسة
السوؽ والحرية االقتصاديةّ ،
(المطمب األوؿ) ،وىو ما فرض عمى اإلدارة المتعاقدة التقيد بقواعد قانوف المنافسة عند إبراـ الصفقات العمومية
في إطار حدود معينة (المطمب الثاني).
المطمب األوؿ – تكريس مبدأ خضوع الصفقات العمومية لقواعد قانوف المنافسة
بعد التردد الذؼ طغى عمى موقف المشرع الجزائرؼ بشأف إخضاع الصفقات العمومية لقواعد قانوف
المنافسة ،انتيى في سنة  3006إلى اتخاذ موقف صريح في قانوف المنافسة (الفرع األوؿ) وفي قانوف الصفقات
العمومية يقضي بإخضاع ىذه الصفقات لقواعد قانوف المنافسة (الفرع الثاني).
الفرع األوؿ – في إطار قانوف المنافسة:
إثر تعديل األمر رقـ  02-02المتعمق بالمنافسة في  3006بموجب القانوف رقـ  ،)4(53-06أعمف المشرع
الجزائرؼ بشكل صريح عمى اعترافو بمبدأ إخضاع الصفقات العمومية لقواعد قانوف المنافسة بإضافة فقرات

جديدة لممادة الثانية التي تحدد مجاالت تطبق قانوف المنافسة والتي جاء فييا «تطبق أحكاـ ىذا األمر... :
 الصفقات العمومية ابتداءً مف اإلعالف عف المناقصة إلى غاية المنح النيائي لمصفقة.-

Le Traite de Rome instituant la communauté Européenne, révision consolidée.
www.affairespubliques.org. Voir aussi : LENOIR Noëlle, L’Europe a l’achèvement du marché
intérieur : en quoi l’article 86 du traité CE peut-il jouer un rôle utile ?, Revue Gazette du palais,
Mercredi 11-Jeudi 12 Octobre 2006, pp 1 – 19.
2
3
4

1

 -جالؿ/محتوت مسعد ،مدػ إخضاع األشخاص العمومية لقانوف المنافسة ،مرجع سابق ،ص .016

 -زماؿ صالح" ،امتداد قانوف المنافسة إلى الصفقات العمومية" ،منشور عمى الموقعwww.univ-medea.dz :

 قانوف رقـ  07-10مؤرخ في  71جواف  ،7110يعدؿ ويتمـ األمر رقـ  12-12المتعمق بالمنافسة ،ج ر عدد  ،26صادر في 7جويمية .7110
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 غير أنو يجب أال يعيق تطبيق ىذه األحكاـ أداء مياـ المرفق العاـ أو ممارسة صالحيات السمطةالعمومية».
بيذا يكوف ىذا النص قد أضاؼ التزاـ جديد لممصمحة المتعاقدة وىو احتراميا لقواعد قانوف المنافسة في
كل إجراءات الصفقة العمومية بداية مف اإلعالف عنيا إلى غاية المنح النيائي ليا.
تـ تعديل ىذه المادة الحقا بموجب القانوف رقـ  ،)1(01-50وذلؾ بالتوسيع أكثر مف مجاالت تطبيقيا ،إال
فإف األحكاـ
أف التعديل ىذه المرة جاء متعمقا بنشاطات اإلنتاج والتوزيع ،أما فيما يخص الصفقات العمومية ّ
المنظمة ليا بقيت عمى حاليا دوف أؼ تغيير.
الفرع الثاني  -في إطار قانوف الصفقات العمومية:
إذا كاف المرسوـ الرئاسي رقـ  310-03كاف قد كمف اإلدارة المتعاقدة بحماية المنافسة ما بيف
المترشحيف ،بأف التعديل الذؼ أدخل عميو في  3006بموجب المرسوـ الرئاسي رقـ  ،)2(226-06قد ألزميا،
ألوؿ مرة في قواعد قانوف الصفقات العمومية ،باحتراـ ىي بدورىا قواعد قانوف المنافسة مف خالؿ نص المادة 3

مكرر عمى ما يمي «لضماف نجاعة الطمبات العمومية واالستعماؿ الحسف لمماؿ العاـ ،يجب أف تراعي
الصفقات العمومية الخاضعة ألحكاـ ىذا المرسوـ مبادئ حرية الوصوؿ لمطمبات العمومية والمساواة في
معاممة المترشحيف وشفافية اإلجراءات» .مما يعني أف احتراـ قواعد قانوف المنافسة أصبح قاعدة قارة تضاؼ
إلى القواعد التي تخضع ليا اإلدارة المتعاقدة عند إبراـ الصفقات العمومية.
ىذه األحكاـ نفسيا أكد عمييا المشرع الجزائرؼ مف خالؿ النصوص الالحقة التي نظـ بيا الصفقات
()3

العمومية السيما المرسوـ الرئاسي رقـ  ،220-50المتعمق بتنظيـ الصفقات العمومية
()4

الرئاسي رقـ  342-51المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ

الممغى ،والمرسوـ

السارؼ المفعوؿ حاليا،

إال أنو واضح أكثر مف خالؿ ىذا النص األخير نطاؽ خضوع الصفقات العمومية لقواعد قانوف المنافسة.
1

 قانوف رقـ  11-01مؤرخ في  01أوت  ،7101يعدؿ ويتمـ األمر رقـ  12-12المتعمق بالمنافسة ،ج ر عدد  ،46صادر في 00أوت .7101

2

 مرسوـ رئاسي رقـ  220-10مؤرخ في  76أكتوبر  ،7110يعدؿ ويتمـ المرسوـ الرئاسي رقـ  ،711-17المتضمف تنظيـالصفقات العمومية ،ج ر عدد  ،67صادر في  1نوفمبر ( 7110ممغى).

3

 مرسوـ رئاسي رقـ  726-01مؤرخ في  2أكتوبر  ،7101يتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،ج ر عدد  ،10صادر في 02أكتوبر ( 7101ممغى) ،المادة  2والمادة  071منو.

4

 مرسوـ رئاسي رقـ  742-01مؤرخ في  06سبتمبر  ،7101يتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ ،ج رعدد  ،11صادر في  71سبتمبر .7101
44
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المطمب الثاني – نطاؽ خضوع الصفقات العمومية لقواعد قانوف المنافسة
بغرض حماية وتشجيع المنافسة فيما بيف المتعامميف االقتصادييف المترشحيف لنيل الصفات العمومية،

فرض القانوف عمى اإلدارة المتعاقدة االلتزاـ بقواعد المنافسة وفرض احتراميا مف ِقبل ىؤالء المتعامميف (الفرع
األوؿ) ،لكف إذا كاف مف شأف ذلؾ المساس باعتبارات أخرػ أىـ ،كالمصمحة العامة ودواعي تسيير المرفق
العاـ ،استبعد تطبيق قانوف المنافسة عمى الصفقات العمومية ،والتزمت اإلدارة بالتزاماتيا التقميدية فقط (الفرع
الثاني).
الفرع األوؿ – مجاالت خضوع الصفقات العمومية لقواعد قانوف المنافسة:
فرضت المادة  3مف األمر رقـ  02-02المعدؿ والمتمـ عمى المصمحة المتعاقدة االلتزاـ بقواعد قانوف
المنافسة بشكل عاـ في الصف قات العمومية بدا مف اإلعالف عف المناقصة إلى غاية المنح النيائي لمصفقة ،لكف
بالرجوع إلى المرسوـ الرئاسي رقـ  342-51تتحدد أكثر مجاالت ىذا الخضوع والتي يمكف أف تجمعيا في
نطاؽ التزاميف أساسييف ىما:
 – 5االلتزاـ بعدـ خمق ممارسات منافية لممنافسة :يتعيف عمى المصمحة المتعاقدة أف تراعي في الصفقة
العمومية مبادغ حرية الوصوؿ لمطمبات العمومية والمساواة في معاممة المترشحيف والشفافية في اإلجراءات(،)1
األمر الذؼ يفرض عمييا الموازنة بيف مصمحتيا في تنفيذ مشاريع المرفق العاـ الذؼ تتولى تسييره في أحسف
الظروؼ ،وبيف حرية المنافس يف لنيل الصفقة العمومية ،وذلؾ بعدـ عرقمة المنافسة بينيـ وعدـ إساءة استخداـ
سمطاتيا اإلدارية في انتقاء واختيار المتعاقد معيا( ،)2ولذلؾ يتعيف عمى المصمحة المتعاقدة إتاحة الفرصة
لممترشحيف كي يتقدموا بعروضيـ قصد التعاقد مف دوف تمييز بينيـ وحظر عمييا كل الممارسات واألعماؿ
المدبرة التي مف شأنيا الحد مف الدخوؿ في الصفقة ،أو تطبق شروط تميزية لنفس الخدمة مما سيقضي عمى
المنافسة بينيـ.
 – 3االلتزاـ بكشف الممارسات المقيدة لممنافسة التي يرتكبيا األعواف المرشحيف لنيل الصفقة العمومية:
منح قانوف الصفقات العمومية لإلدارة المتعاقدة صالحية الكشف عف الممارسات المقيدة لممنافسة (كاالتفاقيات
المحظورة ،التعسف في وضعية الييمنة ،التعسف في وضعية التبعية االقتصادية )...ومحاربة مثل ىذه
الممارسات فإذا ما اكتشفت وجود مثل ىذه الممارسات تستطيع رفض العرض المقبوؿ ،عمى أف تبيف ذلؾ في
دفتر الشروط ،كما تستطيع رفض العرض المقدـ مف متعامل إذا كاف سعره منخفضا بشكل غير عادؼ بالنسبة
1

 -المادة  1مف المرسوـ الرئاسي رقـ  ،742-01مرجع سابق.

2

 كتو دمحم الشريف ،حماية المنافسة في الصفقات العمومية ،مرجع سابق ،ص .2145
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لمسعر المرجعي ،وىذا بعد طمب مف ىذا المترشح تبريرات كتابية والتحقيق فييا ،والتأكد مف أنيا غير مبررة مف
الناحية االقتصادية(.)1
لذلؾ يتعيف عمى المصمحة المتعاقدة بذؿ جيدىا لمكشف عف الممارسات المشبوىة ورفض كل العروض
التي يتبيف ليا فييا عدـ احتراـ األعواف القتصادييف لقواعد قانوف المنافسة.
الفرع الثاني – االستثناءات الواردة عمى مبدأ تطبيق قانوف المنافسة عمى الصفقات العمومية:
إذا كاف كل مف قانوف المنافسة وقانوف الصفقات العمومية قد أقر بمبدأ خضوع الصفقات العمومية لقواعد
المنافسة ،إال أنيما أوردا مجموعة مف االستثناءات ليذا الخضوع.
جاءت ىذه االستثناءات في قانوف المنافسة ضمف قواعد ومبادغ عامة في المادة  4/3كما يمي

«غير

أنو يجب أال يعيق تطبيق ىذه األحكاـ أداء مياـ المرفق العاـ أو ممارسة صالحيات السمطة العمومية»،
كاعتبار تسيير المرفق العاـ وممارسة صالحيات السمطة العامة سبب وجود اإلدارة العامة ،فمتى كاف مف شأف
تطبيق قانوف المنافسة عمى الصفقات العمومية إعاقة السبب وجود اإلدارة وعرقمة حسف سير مياميا ،يتعيف
استبعاد قانوف المنافسة ووضع حماية المنافسة جانبا ،ألف األولوية لتحقيق المصمحة العامة قبل أؼ مصمحة
أخرػ(.)2
فيما وردت ىذه االستثناءات بصياغة أكثر تفصيال في قانوف الصفقات العمومية ضمف أحكاـ متفرقة،
والتي نذكر مف بينيا:
 تحقيق الصالح العاـ :عندما يتعمق األمر بالصالح العاـ تممؾ المصمحة المتعاقدة ،أثناء كل مراحلإبراـ الصفقة إعالف إلغاء اإلجراء أو المنح المؤقت لمصفقة لمتعامل معيف دوف باقي المتعامميف(.)3
 حجز بعض الصفقات لمتعامميف معينيف :منح قانوف الصفقات العمومية لإلدارة سمطة حجز بعضالصفقات لمتعامميف محدديف ،مما يحرـ باقي المتعامميف منيا مثل:
 تخصيص الخدمات المرتبطة بالنشاطات الحرفية الفنية لمحرفييف فقط(.)4
 تخصيص بعض الصفقات لممؤسسات المصغرة(.)1
1

 -المادة  27مف المرسوـ الرئاسي رقـ  ،742-01مرجع سابق.

2

 -جالؿ/محتوت مسعد ،مدػ إخضاع األشخاص العمومية لقانوف المنافسة ،مرجع سابق.

3

 -المادة  22مف المرسوـ الرئاسي رقـ  ،742-01مرجع سابق.

4
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 جعل الدعوة لممنافسة وطنية عندما يكوف اإلنتاج الوطني قاد ار عمى االستجابة لمحاجات الواجب
تمبيتيا(.)2
 منح ىامش األفضمية :بنسبة  %31لممنتجات الجزائرية ولممؤسسات الخاضعة لمقانوف الجزائرؼ.حماي ًة لممنافسة ينبغي عمى اإلدارة العامة أالّ توسع مف نطاؽ ىذه االستثناءات ،حتى ال تعفي نفسيا في

كل مرة مف الخضوع لقواعد قانوف المنافسة ،وليذا يتعيف أف يمعب القضاء اإلدارؼ دوره في حماية المنافسة
ويفرض عمى اإلدارة احتراـ قواعد قانوف المنافسة السيما في مجاؿ الصفقات العمومية.

خاتمة:
يدخل إدراج قواعد قانوف المنافسة عمى الصفقات العمومية ضمف اإلصالحات اليامة التي باشرتيا
السمطات الجزائرية بغرض تحسيف مناخ األعماؿ وتدعيـ المنافسة والشفافية والنزاىة في منح الصفقات العمومية،
تحقيقا لممصمحة العامة ولمصمحة المتعامميف االقتصادييف عمى حد سواء.
أظير المشرع الجزائرؼ في البداية نوع مف التردد في إيجاد نقاط التقاطع ما بيف قانوف المنافسة وقانوف
الصفقات العمومية ،إال أنو سرعاف ما تأثر بالتطور الحاصل في القانوف األوروبي والفرنسي ،فاستطاع إيجاد
التناسق ما بيف القانونيف ،فأدخل أحكاما جديدة في قانوف الصفقات العمومية مستوحاة مف قانوف المنافسة وعمد
إلى إدراج أحكاـ تنتمي إلى القانوف العاـ في قانوف المنافسة ،انتيى مف خالليا إلى إلزاـ اإلدارة باحتراـ قواعد
قانوف المنافسة عند إبراـ الصفقات العمومية ،إال ّأنو أورد عمى المبدأ مجموعة مف االستثناءات حماية العتبارات

مختمفة اعتبرىا أىـ مف حماية المنافسة.

لكف ينبغي أف ال يتوسع في ىذه االستثناءات واال عدنا إلى نقطة البداية ،واستطاعت اإلدارة التممص مف
الخضوع لقواعد قانوف المنافسة في مجاؿ الصفقات العمومية ،كما يتعيف عمى القاضي اإلدارؼ أف يمارس رقابة
فعالة لمتأكد مف مدػ تقيد اإلدارة بقواعد قانوف المنافسة.
قائمة المراجع:
أوال – المراجع بالمغة العربية:

أ – الكتب:

 تيورسي دمحم ،الضوابط القانونية لمحرية التنافسية في الجزائر ،دار ىومو ،الجزائر.7101 ،1

 -المادة  02مف المرجع نفسو.

2
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ب – الرسائل الجامعية:
 تياب نادية ،آليات مواجية الفساد في مجاؿ الصفقات العمومية ،أطروحة لنيل شيادة دكتوراه في العموـ ،تخصصقانوف ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة مولود معمرؼ.7102 ،

جػ  -المقاالت:

 .0باطمي عنية" ،نطاؽ تطبيق قانوف المنافسة في الجزائر" ،مجمة المفكر ،العدد .07

 .7بودريوة عبد الكريـ" ،مدػ مسايرة قانوف الصفقات العمومية لمنيج اإلصالحي دولة متدخمة ،ضابطة أـ
مترددة؟" ،المجمة النقدية لمقانوف والعموـ السياسية ،العدد .7104 ،10

 .2جالؿ/محتوت مسعد" ،مدػ إخضاع األشخاص العمومية لقانوف المنافسة" ،المجمة النقدية لمقانوف والعموـ
السياسية ،العدد .7104 ،0

 .4زماؿ صالح" ،امتداد قانوف المنافسة إلى الصفقات العمومية" ،منشور عمى الموقعwww.univ- :
medea.dz

 .1كتو دمحم الشريف" ،حماية المنافسة في الصفقات العمومية" ،المجمة الجزائرية لمعموـ القانونية االقتصادية
والسياسية ،العدد .7101 ،17

د – النصوص القانونية:
 -النصوص التشريعية:

 .0أمر رقـ  11-62مؤرخ في  02جواف  ،0162يتضمف قانوف الصفقات العمومية ،ج ر عدد  ،17صادر
في  72جواف  ،0162معدؿ ومتمـ (ممغى).

 .7قانوف رقـ  10-00مؤرخ في  07جانفي  ،0100يتضمف القانوف التوجييي لممؤسسات العمومية
االقتصادية ،ج ر عدد  ،17صادر في  02جانفي .0100

 .2قانوف رقـ  07-01مؤرخ في  1جويمية  ،0101يتعمق باألسعار ،ج ر عدد  ،71صادر في  1جويمية
.0101

 .4أمر رقـ  16-11مؤرخ في  71جانفي  ،0111يتعمق بالمنافسة ،ج ر عدد  ،11صادر في  77فيفرؼ
( 0111ممغى).

 .1أمر رقـ  12-12مؤرخ في  01جويمية  ،7112يتعمق بالمنافسة ،ج ر عدد  ،42صادر في  71جويمية
 ،7112معدؿ ومتمـ.

 .6قانوف رقـ  10-16مؤرخ في  71فيفرؼ  ،7116يتعمق بالوقاية مف الفساد ومكافحتو ،ج ر عدد ،04
الصادر في  0مارس  ،7116المعدؿ والمتمـ باألمر رقـ  11-01المؤرخ في  76أوت  ،7101ج ر عدد
 ،11صادر في  10سبتمبر .7101

 .2قانوف رقـ  07-10مؤرخ في  71جواف  ،7110يعدؿ ويتمـ األمر رقـ  12-12المتعمق بالمنافسة ،ج ر
عدد  ،26صادر في  7جويمية .7110
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 .0قانوف رقـ  11-01مؤرخ في  01أوت  ،7101يعدؿ ويتمـ األمر رقـ  12-12المتعمق بالمنافسة ،ج ر
عدد  ،46صادر في  00أوت .7101
 -النصوص التنظيمية:

 .0مرسوـ رقـ  041-07مؤرخ في  01أفريل  ،0107ينظـ الصفقات التي يبرميا المتعامل العمومي ،ج ر
عدد  ،01صادر في  02أفريل  ،0107معدؿ ومتمـ (ممغى).

 .7مرسوـ رئاسي رقـ  711-17مؤرخ في  74جويمية  ،7117يتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ج ر عدد
 ،17صادر في  70جويمية ( 7117ممغى).

 .2مرسوـ رئاسي رقـ  220-10مؤرخ في  76أكتوبر  ،7110يعدؿ ويتمـ المرسوـ الرئاسي رقـ ،711-17
المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،ج ر عدد  ،67صادر في  1نوفمبر ( 7110ممغى).

 .4مرسوـ رئاسي رقـ  726-01مؤرخ في  2أكتوبر  ،7101يتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،ج ر عدد
 ،10صادر في  02أكتوبر ( 7101ممغى).

 .1مرسوـ رئاسي رقـ  742-01مؤرخ في  06سبتمبر  ،7101يتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات
المرفق العاـ ،ج ر عدد  ،11صادر في  71سبتمبر .7101
ثانيا – المراجع بالمغة الفرنسية:

1. LENOIR Noëlle, L’Europe a l’achèvement du marché intérieur : en quoi l’article 86 du

traité CE peut-il jouer un rôle utile ?, Revue Gazette du palais, Mercredi 11Jeudi 12 Octobre 2006.
2. Le Traite de Rome instituant la communauté Européenne, révision consolidée.
www.affairespubliques.org.
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المداخمة الخامسة تحت عنواف:

" اإلجشاءاخ انذًائُح ويثذأ انًُافغح فٍ انصفماخ انؼًىيُح".

مً إعساز:

انذكتىس /ػالق ػثذ انىهاب
أػخاش محاهط ،ولُت الحلىق،
حامعت جبؼت
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مقدمة
بعد األزمة االقتصادية العالمية سنة  1986تخمت الجزائر عف النظاـ االشتراكي وتحولت إلى نظاـ اقتصاد
السوؽ ،واستتبع ذلؾ تبني مجموعة مف المبادغ الميبرالية

()1

لمقضاء عمى كل أشكاؿ التخمف االقتصادؼ ،ولعل

أىميا اطالؽ المبادرة لمقطاع الخاص ،وجعمو يقف عمى قدـ المساواة مع القطاع العاـ في سبيل تحقيق التنمية
المنشودة ،ولما كاف االقتصاد الجزائرؼ مف االقتصاديات الناشئة وحديثة العيد بيذه المبادغ الميبرالية ،فقد حتـ
()2

ذلؾ عمى الدولة الجزائرية المجوء إلى اتخاذ عدد مف التدابير الحمائية
القانونية ،واف كانت ىذه النصوص مثار جدؿ لدػ عديد الفقياء

()3

 ،مف خالؿ مجموعة مف النصوص

مف خالؿ طرح إشكالية مخالفتيا لاللتزامات

الدولية الصريحة لمدولة الجزائرية وكذا بعض النصوص الداخمية التي جاءت لتكريس المبادغ الميبرالية وعمى
رأسيا مبدأ المنافسة؟؟ خاصة وأف الدولة الجزائرية تسعى جاىدة لالنضماـ إلى منظمة التجارة العالمية
ولعل أىـ المبادغ الميبرالية التي كانت محل اعتراؼ مف النصوص القانونية الجزائرية ،ىي مبدأ حرية
الصناعة والتجارة الذؼ يعتب ر منبع الحرية التنافسية لجميع المتدخميف في الحياة االقتصادية ،بناءا عمى مبدأ
المساواة بينيـ ،حيث تسود عقيدة الربح في ىذه النشاطات ،وىو المبدأ الذؼ أصبح مف المبادغ الدستورية ،حيث
()4

نصت المادة  37مف دستور  1996عمى ما يمي:

"حرية التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار

القانوف".
إال أف المالحع أف المؤسس الدستورؼ اعترؼ بيذا المبدأ تحت وطأة الضغوط االقتصادية الدولية ،وسعى
إلى تيذيبو مف خالؿ إعطاء دور أكبر لمدولة في إقرار تدابير حمائية لضماف عدـ تحوؿ ىذه الحرية إلى معوؿ
()5

ىدـ لالقتصاد الوطني ،حيث نصت المادة  43مف التعديل الدستورؼ  2016عمى ما يمي:

"حرية االستثمار

والتجارة معترؼ بيا وتمارس في إطار القانوف ،تعمل الدولة عمى تحسيف مناخ األعمالوتشجع عمى ازدىار
- )1ظوبيرأضظقي ،حماًت املؼتهلً في ظل املىافؼت الحطة ،عؾالت ماحؿخحر ،حامٗت جحزي وػو ،2011 ،م.22:
-)2بحطي اػماعُل ،الوماهاث في مجاٌ اللفلاث العمىمُت في الجعائط ،عؾالت ماحِؿخحر ،حامٗت الجؼائغ ،2008 ،م.29:
3

) Kessal Malik, « la cour des comptes algérienne et le contrôle des marchés publics », séminaire de Tunis sur le contrôle des délégations de service
publics et des marchés publics, Tunis, 6-8 avril 2009, p :19.

واهٓغ ؤًًا ػلُمان هاكط ،الخىخالث الاكخلازًت إلاكلُمُت واػتراجُجُت ملىاحهت جحسًاث الاهومام إلى املىظمت العاملُت للخجاضة ،مجلتالباخث ،الٗضص  ،2002 ،01م.84 ،83:
- )4اإلااصة  37مً زػخىض  1996الهاصع باملطػىم الطئاس ي  438/96اإلااعر في  07زٌؼمبر 1996ج ع  76ؾىت .1996اإلاٗض ٫باللاهىن ضكم 03/02
اإلااعر في  10أفطٍل 2002ج ع  ،25ؾىت .2002واللاهىن  19/08اإلااعر في  15هىفمبر 2008ج.ع ،63.ػىت .2008
-)5اإلااصة  43مً اللاهىن ضكم  01/16اإلااعر في  06ماضغ  2016واإلاخًمً الخٗضًل الضؾخىعي ج.ع ،14.ػىت .2016
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المؤسسات دوف تمييز خدمة لمتنمية االقتصادية الوطنية ،تكفل الدولة ضبط السوؽ ويحمي القانوف حقوؽ
المستيمكيف ،يمنع القانوف االحتكار والمنافسة غير المشروعة".
وبناءا عمى ىذه المادة أدركت الجزائر أف تبني الحرية المطمقة في النشاط االقتصادؼ سيجعل منيا مجرد
سوؽ لمشركات األجنبية ،وسيؤدؼ بال شؾ إلى اندثار المؤسسات الوطنية

()1

ومف ورائيا المنتوج الوطني ،وبناءا

عمى ىذ ه المادة تـ اتخاذ مجموعة مف التدابير الحمائية في مختمف أوجو النشاط االقتصادؼ عمى رأسيا
الصفقات العمومية.
ومف المعموـ لدػ أىل االختصاص عدـ اقتصار القانوف الواجب التطبيق عمى الصفقات الدولية عمى مجموعة
مف النصوص التنظيمية الصادرة في ىذا المجاؿ ،بل يخضع ىذا النوع مف الصفقات إلى نظاـ قانوني متشعب
ومعقد تطبق فيو قواعد القانوف الخاص إلى جانب قواعد القانوف العاـ نظ ار لدقة وحساسية ىذا المجاؿ ،وقد مد
المشرع الجزائرؼ نصوص القانوف الخاص إلى مجاؿ الصفقات العمومية السيما ذات الطابع الدولي بنصوص
صريحة ،خاصة ما تعمق منيا بموضوع الشركات األجنبية .بل حاوؿ المشرع تحت وطأة الضغط الممارس مف
قبل ىذه األخيرة والدوؿ التي تنتمي الييا بجنسيتيا ،وتنفيذا اللتزاماتو الدولية أف يخضع الصفقات العمومة
لمنظومة قانونية تشكل في جوىرىا أساس القانوف الخاص ،ويأتي عمى رأس ىذه السمسمة القانونية قانوف
المنافسة) . (2األمر الذؼ جعمنا نقف أماـ مجموعة مف المسائل غاية في الدقة ،تظير بشكل ال لبس فيو ارتباؾ
المشرع في الخمط بيف ىذيف النظاميف القانونيف ،فمثال الممارسات الموصوفة بأنيا مقيدة لممنافسة)(3والمحظورة
بموجب النصوص القانونية يمكف أف تصطدـ بنظرية األعماؿ اإلدارية التي يمارسيا أشخاص القانوف العاـ،
والتي تندرج ضمف امتيازات السمطة العامة ،واإلشكاؿ ذاتو ينعكس عمى االختصاص القضائي في بعض
المسائل المتعمقة بالمنافسة)(4بيف القضاء االدارؼ والقضاء العادؼ،

-)6ظوبيرأضظقي ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م.09:

- )2مىلىضي العًٍ ،زوض السولت في جىظُم املىافؼت ومىع املماضػاث الاحخياضٍت في ظل اكخلاز الؼىق ،حالت الجعائط ،مجلت ابدار ا٢خهاصًت
واصاعٍت ،الٗضص  ،11حىان  ،2012حامٗت بؿ٨غة ،م.306-305:
- )3حالٌ مؼعس ظوحت محخىث ،مزي جﺄزضالمهافػت الحضة بالمماضػاث الجحاضﯾتعؾالت صﮐجوعاه ،حامٗت مُلىص مٗمغي جحزي وػو  2012م.17:
/احمس دمحم اللاوي ،إلاًاضاللاهىوي لحظطاملماضػاث امللُسة للمىافؼت ،صعاؾت م٣اعهت ،مجلت عئي اؾتراجُجُت ،اٞغٍل  ،2015مغ٦ؼ الاماعاث
للضعاؾاث والبدىر الاؾتراجُجُت ،م .14:الٗضص  10مخاخت ٖلى اإلاى ٘٢الال٨ترووي.HTTP//STRATEGICVISIONS.ECSSR.COM:
- )4ػهُلت زًباؾ ،اؿيالُت جٌبُم كاهىن املىافؼت على اللفلاث العمىمُت مضازلت ميكىعة في اإلاى ٘٢الال٨ترووي لجامعت
املسًت ،http://www.univ-medea.dz،م.13:
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إال أف التناقض لـ ينتيي عند ىذا الحد بل امتد إلى اإلجراءات الحمائية التي تـ إقرارىا فيما سمي
بالنموذج االقتصادؼ الجديد حفاظا عمى المنتوج الوطني ومحاولة إليقاؼ نزيف العممة األجنبية والنيوض
بالمؤسسات الوطنية السيما الصغيرة والمتوسطة مف خالؿ ربط صفقات االستيراد بنظاـ الرخص ،وكذا نظاـ
الحصص ،وفرض نسبة مئوية مف صفقات المصالح المتعاقدة ليذه المؤسسات ،ناىيؾ عف إجراءات منع
المناولة لممؤسسات األجنبية وعدـ إجراء التوطيف المصرفي لمصفقات المحجوزة وليس آخرىا إقرار ىامش
أفضمية لممنتوج والمؤسسات الخاضعة لمقانوف الجزائرؼ في الصفقات الدولية ،وىو االجراء الذؼ جعل مف مبدأ
المنافسة مجرد شعار أجوؼ في ىذا الصنف مف الصفقات ،وفي معرض فرض ىذه اإلجراءات نطرح االشكاؿ
المحورؼ ليذه الورقة حوؿ مدى موازنة المشرع الجزائري لتداعياتتطبيق ىامش األفضمية مع االلتزامات
القانونية الداخمية والدولية التي تكرس مبدا المنافسة في الصفقات الدولية ؟؟وىو ما سنحاوؿ بسطو في ىذه
الورقة مف خالؿ المطمبيف التالييف:
 امتداد قانوف المنافسة الى الصفقات العمومية ( المطمب األوؿ) تجميات تطبيق ىامش األفضمية في الصفقات الدولية ( المطمب الثاني).المطمب األوؿ :امتداد قانوف المنافسة إلى الصفقات العمومية
مف المعموـ أف قانوف المنافسة في صيغتو األولية الصادر باألمر  03/03لـ يكف مف القوانيف الممتدة إلى
الصفقات العمومية بصريح نص المادة  02منو بقوليا) ":(1يطبق ىذا األمر عمى نشاطات االنتاج والتوزيع
والخدمات بما فييا تمؾ التي يقوـ بيا األشخاص العموميوف اذا كانت ال تندرج ضمف إطار ممارسة صالحيات
السمطة العامة أو أداء مياـ المرفق العاـ" ،وبناءا عمى ىذا المفيوـ فاف الصفقات العمومية باعتبارىا مف
صميـ صالحيات السمطة العامة ىي تصرفات تخرج عف مجاؿ تطبيق قانوف المنافسة)،(2حتى ولو وقعت
المصمحة المتعاقدة في أحد الممارسات المحظورة بموجب نصوص ىذا األمر ،إال أنو وتحت ضغط االلتزامات
الدولية لمدولة الجزائرية) (3خاصة بعد توقيع اتفاؽ الشراكة مع االتحاد األوروبي ،والسعي إلى تكييف األنظمة
القانونية الداخمية مع متطمبات االنضماـ إلى المنظمة العالمية لمتجارة سعى المشرع الجزائرؼ إلى تحسيف أطر
المنافسة في مجاؿ الصفقات العمومية.
- )1اإلااصة  02مً ألامط 03/03املؤضخ في ً 19ىلُى  ،2003اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت ،اإلاٗض ٫واإلاخمم،ج ض43ػىت .2003
- )2ػهُلت زًباؾ ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م .03:
- )3ظماٌ كالح ،امخساز كاهىن املىافؼت إلى اللفلاث العمىمُت مضازلت مخاخت ٖلى مىكع حامعت املسًت،http://www.univ-medea.dz ،
م.09:
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وكانت سنة  2008ىي سنة التزاوج )(1بيف ىذيف القانونيف ،حيث تـ تعديل المادة  02سابقة الذكر
بموجب القانوف  12/08لكي يمتد مجاؿ تطبيقو إلى الصفقات العمومية بألفاظ صريحة بقوليا) ":(2تطبق أحكاـ
ىذا األمر عمى -...-:الصفقات العمومية ابتداءا مف االعالف عف المناقصة إلى غاية المنح النيائي لمصفقة
 ،"...وىو األمر ذاتو بالنسبة لممادة  06مف األمر  ،03/03حيث حظر المشرع منح صفقة عمومية إلى
أصحاب الممارسات المقيدة لممنافسة.
وانعكست ىذه المواد عمى تنظيـ الصفقات العمومية بموجب المرسوـ الرئاسي  338/08المعدؿ والمتمـ لممرسوـ
الرئاسي  250/02الممغى ،والذؼ أقر المبادغ العامة لممنافسة في مجاؿ الصفقات العمومية ،والمتمثمة في حرية
الوصوؿ إلى الطمبات العمومية)(3والمساواة في معاممة المرشحيف ،وشفافية اإلجراءات ،مع مالحظة أنو لـ يشر
ص ارحة إلى لفع المنافسة ىذا مف جية ،ومف جية أخرػ وادراكا مف المشرع أف ىذا االجراء يمكف أف يمثل قيدا
عمى صالحيات السمطة العامة ،وسيرورة المرافق العامة بمبادئيا المعروفة ،أقر مجموعة مف االجراءات الحمائية
التي تسمح لمسمطة العامة بتجاوز مبادغ وأحكاـ قانوف المنافسة ويظير ذلؾ جميا في النقطتيف التاليتيف:
في القانوف  12/08المعدؿ لألمر  03/03المتعمق بالمنافسة أشار المشرع في الفقرة األخيرة مف المادة 02إلى امكانية تجاوز أحكاـ ىذا القانوف بقولو ) ...":(4غير أنو يجب أف ال يعيق تطبيق ىذه األحكاـ أداء مياـ
المرفق العاـ أو ممارسة صالحيات السمطة العمومية" ،وىو األمر ذاتو بالنسبة لمتجميعات االقتصادية كما
سوؼ نرػ ،حيث يمكف لمحكومة أف ترخص لمتجمعات التي كانت محل رفض مف مجمس المنافسة.
ولحماية القطاع الخاص الوطني ،وكذا المنتوج الجزائرؼ مف آثار اقرار مبدأ المنافسة في مجاؿ الصفقاتالعمومية ،أقر المشرع مجموعة مف االجراءات الحمائية التي سبق ذكرىا ،والمتمثمة في إقرار ىامش األفضمية
الوطنية واقرار نظاـ الرخص والحصص في صفقات االستيراد ،وتوطيف الصفقات المحجوزة

)(5

دعما لممؤسسات

الصغيرة والمتوسطة.
1

) -أهطوضمطٍم ،التزام املللحت املخعاكسة بﺄعماٌ املىافؼت في اللفلاث العمىمُت م٣ا ٫مخاح ٖلى مى ٘٢مجلـ اإلاىاٞؿت ،مWWW.CONSEIL-:02:

CONCURRENCE.DZ

- )2اإلااصة  02مً اللاهىن  12/08اإلااعر في ً 25ىهُى 2008ألامغ ٌٗ 03/03ض ٫وٍخمم ألامغ  03/03اإلااعر في ً 19ىلُى  2003واإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت
ج.ع ،36.ػىت .2008
- )3اإلااصة  02مً اإلاغؾىم الغئاس ي ٌٗ ،338/08ض ٫وٍخمم اإلاغؾىم الغئاس ي ع٢م  250/02اإلااعر في  13حماصي ٖام  1423اإلاىاً 24 ٤ٞىلُى ؾىت 2002
واإلاخًمً جىُٓم اله٣ٟاث الٗمىمُت.ج ع  62ؾىت .2008
- )4الفلطة الاديرة مً اإلااصة  02مً ال٣اهىن  ،12/08مغح٘ ؾب ٤ط٦غه.
- )5ظماٌ كالح ،امخساز كاهىن املىافؼت إلى اللفلاث العمىمُت ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م/ .09:جُاب هازًت ،جىطَؽ مبسأ حطٍت املىافؼت في مجاٌ
اللفلاجالعمىمُت حماًت للماٌ العام،مضازلت مخاخت ٖلى مىكع حامعت املسًت ،http://www.univ-medea.dzم.11:
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اف امتداد نطاؽ تطبيق قانوف المنافسة الى الصفقات العمومية يفرض عمى المتعامميف األجانب لالستفادة
مف ىذا المبدأ بعض االلتزامات التي تكرس حمايتو ،والتي يمكف اجماليا فيما يمي:
الفرع األوؿ :االلتزاـ بعدـ القياـ بالممارسات المقيدة لممنافسة.
لما كانت الصفقات العمومية وفق ما تقدـ ذكره مف المجاالت الرئيسية لتطبيق قانوف المنافسة فانو يحظر
عمى المتعامل المتعاقد األجنبي كغيره مف المتنافسيف القياـ ببعض الممارسات التي تشكل تقييدا لحرية المنافسة،
والتي أطمق عمييا المشرع لفع الممارسات المقيدة لممنافسة ،والتي يقصد بيا مجموع السموكيات الخطيرة

)(1

التي

يمكنيا التأثير عمى المنافسة الحرة في السوؽ ،وتظير في شكل اتفاقيات مقيدة لممنافسة أو في شكل تعسف في
وضعية الييمنة عمى السوؽ.
ويفرؽ بعض الباحثيف

)(2

بيف الممارسات المنافية لممنافسة واألخرػ المقيدة ليا ،فالنوع األوؿ يؤدؼ إلى

إبطاؿ الفعل التنافسي في كمو أو في جزء منو ،أما الثانية فيي تؤدؼ إلى اإلضرار بالمسار التنافسي دوف إبطالو
أو إلغائو وانما يتـ توجييو ،إال أف المشرع الجزائرؼ عمى غرار الكثير مف المشرعيف

)(3

وضع كال الصنفيف في

سمة واحدة مطمقا عمييا لفع الممارسات المقيدة لممنافسة ،وسوؼ نحاوؿ تقديـ عرض موجز ليذه الممارسات
باعتبارىا مف أىـ الضمانات المقررة في مجاؿ الصفقات العمومية ،سوآءا لمصمحة المتعامل المتعاقد األجنبي أو
لفائدة المصمحة المتعاقدة.
/1االتفاقات المحظورة :تعتبر قاعدة حظر االتفاقيات المقيدة لممنافسة مف أىـ وأقدـ اآلليات القانونية لمحاربة
الممارسات المقيدة لممنافسة ،وقد عرفيا أحد الباحثيف بقولو ) ":(4كل تنسيق في السموؾ بيف المشروعات أو أي
عقد أو اتفاؽ ضمني أو صريح أيا كاف الشكل الذي يتخذه ىذا االتفاؽ إذا كاف محمو أو كانت اآلثار المترتبة
عنو مف شأنيا أف تمنع أو تقيد أو تحرؼ المنافسة" ،أؼ أنيا خطة جماعية لمجموعة مف المتعامميف
االقتصادييف بيدؼ االخالؿ بالمنافسة.

- )1حالٌ مؼعس ظوحت محخىث ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م.35:
- )2جُىضس ي دمحم،جُىضس ي دمحم ،كىاعس املىافؼت والىظام العام الاكخلازي زضاػت ملاضهت ،عؾالت ص٦خىعاه ،حامٗت جلمؿان .2011 ،م/ .137:
أحمس دمحم اللاوي ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م.16:
- )3مثل املـطع الفطوس ي واملـطع امللطي ؤهٓغ :جُىضس ي دمحم ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م/ .137:حالٌ مؼعس ظوحت محخىث ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م40:
ومابعسَا.
- )4لُىا حؼً شوي ،املماضػاث امللُسة للمىافؼت والىػائل اللاهىهُت الالظمت ملىاحهتها ،عؾالت ص٦خىعاه ،حامٗت خلىان ،مهغ  ،2004،م.41:
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وقد تبناىا القانوف الجزائرؼ في المادة  06مف األمر  03/03بقولو ) ":(1تحظر الممارسات واألعماؿ
المدبرة واالتفاقيات واالتفاقات الصريحة أو الضمنية عندما تيدؼ أو يمكف أف تيدؼ إلى عرقمة حرية
المنافسة أو الحد منيا أو االخالؿ بيا في نفس السوؽ أو في جزء جوىري منو ،السيما عندما ترمي إلى -:
الحد مف الدخوؿ في السوؽ أو في ممارسة النشاطات التجارية فييا-.تقميص أو مراقبة االنتاج أو منافذ
التسويق أو االستثمارات أو التطور التقني-.اقتساـ األسواؽ أو مصادر التمويف-.عرقمة تحديد األسعار حسب
قواعد السوؽ بالتشجيع المصطنع الرتفاع األسعار أو النخفاضيا-.تطبيق شروط غير متكافئة لنفس
الخدمات تجاه الشركاء التجارييف مما يحرميـ مف منافع المنافسة-.اخضاع ابراـ العقود مع الشركاء لقبوليـ
خدمات إضافية ليس ليا صمة بموضوع ىذه العقود سواء بحكـ طبيعتيا أو حسب األعراؼ التجارية-.السماح
بمنح صفقة عمومية لفائدة اصحاب ىذه الممارسات المقيدة".
ويتضح لنا جميا مف ىذه المادة أف األصل في االتفاقات ىو االباحة مالـ تكف عقدت بدافع اإلخالؿ
بالمنافسة ،وىو ما يميز االتفاقات المشروعة عف االتفاقات غير المشروعة ،وقد فرؽ الفقو بيف حالتيف رئيسيتيف
لتحديد مدػ مشروعية االتفاؽ وىما ):(2
قاعدة عدـ مشروعية االتفاؽ في حد ذاتو.قاعدة عدـ مشروعية آثار االتفاؽ.كما يستشف مف خالؿ ىذه المادة أف االتفاؽ المقيد لممنافسة ليس مف الضرورؼ أف يكوف تعاقديا ،وانما
قد يكوف في صورة ترتيبات ودية

)(3

بيف األطراؼ المتواطئة لتبني خطة عمل أو تبادؿ معمومات ،وتؤخذ ىذه

االتفاقات وفق ىذا المفيوـ عدة صور يمكف أف نجمميا فيما يمي:
1أ/االتفاقيات األفقية :ويقصد بيا اتفاؽ بيف عونيف اقتصادييف أو أكثر ال تربطيـ عالقة تبعية

)(4

فيما بينيـ،

ويوجدوف في مركز تنافسي واحد أو مماثل ،والتي قد تكوف مشروعة إذا كاف الغرض منيا التكامل االقتصادؼ،

- )1اإلااصة  06مً ألامغ  ،03/03مغح٘ ؾب ٤ط٦غه.
- )2أحمس دمحم اللاوي ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م .14:
- )3جُىضس ي دمحم ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م/ .138:حالٌ مؼعس ظوحت محخىث ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م.41:
- )4أحمس دمحم اللاوي،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م/ .14:جُىضس ي دمحم ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م.139:
56

يعطسة اجسائٍت نعهعهت انخظاْساث انعهًٍت انًُجصة ظُت  - 7102كهٍت انحمٕق جايعت ادمحم بٕلسة بٕيسداض ٔيدٌسٌت انخجازة نٕالٌت بٕيسداض

إال أف حرية المنافسة تقتضي دراسة آثار ىذه االتفاقيات عمى السوؽ ،حيث يمكف أف تدخل ضمف دائرة الحظر
إذا كاف الغرض منيا يدخل ضمف الصور التالية):(1
اتفاقات تحديد االسعار- .اتفاقات تقسيـ األسواؽ- .اتفاقات االمتناع عف التعامل.1ب/االتفاقات العمودية :وىي تمؾ االتفاقات التي تبرـ بيف متعامميف ال يقعوف في نفس مستوػ

()2

النشاط ،مثل

االتفاقيات المبرمة بيف المنتج والمورد ،أو تمؾ المبرمة بيف المتعامل المتعاقد األجنبي والمناوؿ ،والتي يمكف أف
تأخذ الصور التالية (- :)3المحافظة عمى أسعار إعادة البيع- .اتفاقات التعامل القصرية والحصرية- .اتفاقات
الربط بيف منتج وآخر.
1ج/االتفاقات العضوية :وىي االتفاقيات التي يتكوف فييا شخص معنوؼ جديد بعضوية مجموعة مف المتعامميف
االقتصادييف ( ،)4أو تمؾ التي تشكل تجمعا لممصالح المشتركة دوف شرط والدة شخص معنوؼ جديد ،والتي
سوؼ تكوف محل دراسة في الفرع الثاني مف ىذا البحث.
1د/االتفاقات غير المنظمة :وىي تمؾ االتفاقات التي ال تؤخذ شكال قانونيا ( )5معينا ،وال تكتسي تنظيما واقعيا
ممموسا حيث تشكل مجرد تنسيق بيف المتنافسيف بغية تقييد المنافسة ،والتي يمكف أف تأخذ الصور التالية (- :)6
تماثل سموكيات المتعامميف االقتصادييف- .األعماؿ المدبرة والتواطؤ الضمني بيف المؤسسات المتنافسة.
ويمكف إثبات

()7

االتفاؽ المحظور إما عف طريق األدلة المادية إذا كاف يأخذ شكال تعاقديا مكتوبا ،أو عف

طريق القرائف الجدية التي يعود لمجمس المنافسة سمطة تقدير مدػ داللتيا عمى وجود مثل ىذه الممارسات ،ىذا
وقد أعفى المشرع الجزائرؼ صراحة بعض االتفاقات المتخذة تطبيقا لنص تشريعي أو تنظيمي مف المتابعات
االدارية والقضائية ،وىذا ضمانا لتجانس النصوص القانونية وعدـ تناقضيا ،حيث نص في المادة  09مف األمر

- )1أحمس دمحم اللاوي ،اإلاغح٘ الؿاب ،٤م.15:
- )2جُىضس ي دمحم ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م.139:
- )3أحمس دمحم اللاوي ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م.16:
- )4حالٌ مؼعس ظوحت محخىث ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م.05:
- )5ػهُلت زًباؾ ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م.04:
- )6حالٌ مؼعس ظوحت محخىث ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م/65:ػهُلت زًباؾ،اإلاغح٘ الؿاب ،٤م.05:
- )7بىحالٌؽ الهام،بىحالٌؽ الهام ،الادخلاق في مجاٌ املىافؼت ،عؾالت ماحؿخحر ،حامٗت ٢ؿىُُىت .2005 ،م / .13:جُىضس ي دمحم ،مغح٘ ؾب٤
ؾب ٤ط٦غه ،م.148:
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()1

 03/03عمى انو

"ال تخضع ألحكاـ المادتيف  07، 06أعاله االتفاقات والممارسات الناتجة عف تطبيق

نص تشريعي أو نص تنظيمي اتخذ تطبيقا لو."...
/2التعسف في استعماؿ القوة االقتصادية :إف المساس بحرية المنافسة ال يقتصر فقط عمى االتفاقات
المحضورة ،بل يمكف أف يتعداىا إلى التعسف في استعماؿ القوة االقتصادية التي يتمتع بيا بعض األعواف
االقتصادييف خاصة المتعامل المتعاقد األجنبي ،والذؼ يسيطر عمى السوؽ في تخصص معيف بفضل حجـ قوتو
االقتصادية والمالية ،مما يمكنو مف فرض منطقو التعاقدؼ

()2

مؤث ار بذلؾ عمى حرية المنافسة في السوؽ ،األمر

الذؼ يسمح لييئات الرقابة بالتدخل عمى مرحمتيف أساسيتيف:
المرحمة الوقائية :لمراقبة مدػ مشروعية التجمعات االقتصادية ،والتي سنفرد ليا فرعا مستقال.المرحمة العالجية :وتتمثل في معاينة التجاوزات والتعسف المرتكب مف طرؼ المؤسسة الموجودة في وضعيةىيمنة ،وعبارة التعسف في الييمنة مصطمح فقيي

()3

يجمع بيف نوعيف مف الممارسات المقيدة لممنافسة ،تتصف

األولى باحتكار السوؽ مف طرؼ متعامل أو مجموعة متعامميف ممارسا بذلؾ التعسف في استخداـ وضعية
الييمنة ،أما الثانية فتظير بسيطرة مؤسسة عمى مؤسسة أو عدة مؤسسات أخرػ عف طريق قوتيا االقتصادية
مما يؤدؼ بيا إلى ممارسة التعسف في حالة التبعية االقتصادية ،وىي المفاىيـ التي نص عمييا المشرع الجزائرؼ
في المادة  07والمادة  11مف األمر  03/03باعتبارىا مف الممارسات المقيدة لممنافسة.
2أ /التعسف في الييمنة عمى السوؽ :عرؼ المشرع الجزائرؼ وضعية الييمنة ألوؿ مرة في المادة  03مف
األمر  03/03بقولو ( ")4يقصد في مفيوـ ىذا األمر بما يأتي :أ...-ب...-ج-وضعية الييمنة :ىي الوضعية
الوضعية التي تمكف مؤسسة ما مف الحصوؿ عمى مركز قوة اقتصادية في السوؽ المعني مف شأنيا عرقمة
قياـ منافسة فعمية فيو ،وتعطييا إمكانية القياـ بتصرفات منفردة إلى حد معتبر ازاء منافسييا أو زبائنيا أو
ممونييا."...

- )1اإلااصة  09مً ألامغ  ،03/03مغح٘ ؾب ٤ط٦غه.
- )2جُىضس ي دمحم ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م/ .153:حالٌ مؼعس ظوحت محخىث ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م.121:
- )3كىػم غالُت،كىػم غالُت ،الخعؼف في وهعُت الهُمىت على الؼىق في اللاهىن الجعائطي على هىء اللاهىن الفطوس ي ،عؾالت ماحؿخحر،
حامٗت بىمغصاؽ .2007 ،م/ .08:حالٌ مؼعس ظوحت محخىث ،اإلاغح٘ الؿاب ،٤م/ .121:جُىضس ي دمحم ،اإلاغح٘ الؿاب ،٤م.154:
- )4اإلااصة  03مً ألامغ  ،03/03مغح٘ ؾب ٤ط٦غه.
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وقد عرفتيا المجنة األوروبية في قرارىا الصادر في  09ديسمبر 1971بقوليا

()1

" تكوف المؤسسات في

وضعية ىيمنة لما تكوف ليا إمكانية القياـ بتصرفات مستقمة تجعل في مقدرتيا أف تتصرؼ دوف األخذ بعيف
االعتبار المتنافسيف المشتريف أو الممونيف ،"...ويظير لنا جميا أف المشرع الجزائرؼ تأثر كثي ار بالتعريفات
()2

المقدمة مف الييئات األوروبية ،إال أنو وعمى غرار المشرع الفرنسي

لـ يعرؼ االستغالؿ التعسفي لوضعية

الييمنة ،بل اكتفى بذكر بعض األمثمة لمممارسات التي تقوـ بيا المؤسسات المييمنة والتي تعد تجسيدا لمتعسف.
()3

وىو األمر الذؼ عالجتو المادة  07مف األمر  03/03بقوليا

"يحظر كل تعسف ناتج عف وضعية

ىيمنة عمى السوؽ أو احتكار ليا أو عمى جزء منيا قصد -:الحد مف الدخوؿ في السوؽ أو في ممارسة
النشاطات التجارية فييا -.تقميص أو مراقبة االنتاج أو منافذ التسويق أو االستثمارات أو التطور التقني-.
اقتساـ األسواؽ أو مصادر التمويف -.عرقمة تحديد األسعار حسب قواعد السوؽ بالتشجيع المصطنع الرتفاع
األسعار والنخفاضيا -.تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجارييف مما يحرميـ مف
منافع المنافسة -.إخضاع إبراـ العقود مع الشركاء لقبوليـ خدمات إضافية ليس ليا صمة بموضوع ىذه
العقود سواء بحكـ طبيعتيا أو حسب األعراؼ التجارية".
ويتضح جميا مف خالؿ ىذه المادة أف المشرع الجزائرؼ ركز عمى الحيازة الفردية( )4لوضعية الييمنة عمى
السوؽ مف طرؼ مؤسسة ما ،ولـ ينص اطالقا عمى الحيازة الجماعية ليذه الوضعية مف طرؼ مجموعة مف
المؤسسات ،وىو وضع ال نعيبو ،كما فعل بعض الباحثيف ( )5ألف الحيازة الجماعية في رأينا تصبح مجرد أثر
لمتجميعات االقتصادية غير المشروعة ،ىذا وقد حدد المرسوـ التنفيذؼ  314/2000مجموعة مف المقاييس
التي تبيف أف العوف االقتصادؼ في وضعية ىيمنة وىي (:)6
حصة السوؽ التي يحوزىا العوف االقتصادؼ مقارنة بالحصة التي يحوزىا األعواف االقتصادييف اآلخريفالموجوديف في نفس السوؽ - .االمتيازات القانونية أو التقنية التي تتوفر لدػ العوف االقتصادؼ المعني- .

- )1كىػم غالُت ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م.11:
- )2حالٌ مؼعس ظوحت محخىث،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م/ .125:جُىضس ي دمحم ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م.158:
- )3اإلااصة  07مً ألامط ،03/03مغح٘ ؾب ٤ط٦غه.
- )4كىػم غالُت ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م.21:
- )5كىػم غالُت ،اإلاغح٘ الؿاب ،٤م/ .21:بىحالٌؽ الهام ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م.20:
- )6اإلااصة  02مً املطػىم الخىفُصي ع٢م  314/2000اإلااعر في  14اهخىبطً 2000دضص اإلا٣اًِـ التي جبحن ؤن الٗىن الا٢خهاصي في ويُٗت هُمىت
و٦ظل ٪م٣اًِـ ألاٖما ٫اإلاىنىٞت بالخٗؿ ٠في ويُٗت الهُمىت ج ع  ،61ػىت .2000ملغى نغاخت بمىحب اإلااصة  73مً ألامغ .03/03
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العالقات المالية أو التعاقدية أو الفعمية التي تربط العوف االقتصادؼ بباقي األعواف االقتصادييف ،والتي تمنحو
امتيازات متعددة - .امتيازات القرب الجغرافي.
إال أف ىذا المرسوـ ألغي بموجب المادة  73مف األمر  03/03وأعطيت صالحية تقدير المعايير المميزة
لوضعية الييمنة إلى مجمس المنافسة ،وحسنا فعل المشرع نظ ار لتطور وتجدد ىذه المقاييس بما ال يسمح
بحصرىا ،وإلضفاء الصفة التعسفية عمى ممارسة صادرة مف مؤسسة مييمنة يجب أف تكوف آثارىا أو أىدافيا
ماسة بحرية المنافسة مساسا محسوسا ومرتبطا بيذه الوضعية ،ويقع عبء االثبات عمى مف يدعي الطابع
التعسفي لمممارسة المشتكى منيا ،وأحيانا عمى الييئات االدارية المكمفة بعممية التحقيقات.

()1

2ب/التعسف في وضعية التبعية االقتصادية :تنشأ حالة التبعية االقتصادية بيف األعواف االقتصادييف بمناسبة
العالقات االقتصادية الرأسية أو العمودية(، )2أؼ بيف مستويات مختمفة مف أطوار العممية االقتصادية ،وال يمكف
أف تنشأ ىذه الحالة في العالقات االقتصادية األفقية ،وعميو فإذا كاف إثبات التعسف في وضعية الييمنة يتـ
بالنظر إلى السوؽ ،فإف حالة التبعية االقتصادية تتـ معاينتيا بيف طرفيف أو أكثر أؼ أنيا نسبية بالمقارنة

()3

بوضعية الييمنة ،وقد عرفتيا الفقرة "د" مف المادة  03مف األمر  03/03بقوليا(... ": )4د -وضعية التبعية
االقتصادية ىي العالقة التجارية التي ال يكوف فييا لمؤسسة ما حل بديل مقارف إذا أرادت رفض التعاقد
بالشروط التي تفرضيا عمييا مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو ممونا".
وىو الوضع ذاتو بالنسبة لممشرع الفرنسي الظاىر في المادة

()5

 420الفقرة  02مف القانوف التجارؼ

الفرنسي ،وبالرجوع إلى األمر  03/03نجده قد عدد في المادة  11بعض صور التعسف في استغالؿ وضعية
التبعية االقتصادية ،حيث نصت عمى ما يمي ( ":)6يحظر عمى كل مؤسسة التعسف في استغالؿ وضعية
التبعية لمؤسسة أخرى بصفتيا زبونا أو ممونا إذا كاف ذلؾ يخل بقواعد المنافسة يتمثل ىذا التعسف عمى
الخصوص في- :رفض البيع دوف مبرر شرعي- .البيع المتالزـ أو التمييزي- .البيع المشروط باقتناء كمية
دنيا- .االلزاـ بإعادة البيع بسعر أدنى- .قطع العالقة التجارية لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجارية
- )1جُىضس ي دمحم ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م/ 163:كىػم غالُت ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م / .49:حالٌ مؼعس ظوحت محخىث ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م164:
وما بعسَا.
- )2حالٌ مؼعس ظوحت محخىث ،اإلاغح٘ الؿاب ،٤م/ .160:بىحالٌؼالهام،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م.24:
- )3جُىضس ي دمحم ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م/ .166:حالٌ مؼعس ظوحت محخىث،اإلاغح٘ الؿاب ،٤م.173:
- )4ال٣ٟغة "ز" مً اإلااصة  03مً ألامغ  ،03/03مغح٘ ؾب ٤ط٦غه.
Le paragraphe 02 de l'article 420 du Code de commerce françaisvoir le site.https://www.legifrance.gouv.fr- )5
- )6اإلااصة  11مً ألامغ  ،03/03مغح٘ ؾب ٤ط٦غه.
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غير مبررة- .كل عمل آخر مف شأنو اف يقمل أو يمغي منافع المنافسة داخل سوؽ" ،ويتضح مف خالؿ ىذ
النص أف معاينة التعسف في استغالؿ وضعية التبعية االقتصادية تقتضي توافر شرطيف رئيسييف:
 وجود وضعية تبعية اقتصادية :تفترض ىذه الوضعية وجود عالقة تجارية( )1بيف المؤسسة التابعة والمؤسسةالمتبوعة تسمح ليذه األخيرة بفرض شروط التعاقد عمى المؤسسة التابعة ،وذلؾ مف منطمق افتقادىا لحل بديل،
وىو األمر الذؼ يمكف مالحظتو في عديد المجاالت منيا مجاؿ الصفقات العمومية ،كعالقة المتعامل المتعاقد
األجنبي بالمناوليف ،ىذا وقد حدد القضاء الفرنسي مجموعة مف المبادغ التي تؤكد وجود حالة التبعية
االقتصادية ،حيث رفض جواز تطبيقيا في مواجية عدة مؤسسات أو بيف المؤسسات المرتبطة

التي تكوف

()2

إحداىما مساىمة في األخرػ ،مع تأكيده عمى وجوب انعداـ الحل البديل والمعادؿ لممؤسسة التابعة.
التعسف في استغالؿ وضعية التبعية االقتصادية :ال تعتبر وضعية التبعية االقتصادية مثميا مثل باقي()3

الممارسات المقيدة لممنافسة محظورة في حد ذاتيا ،بل البد مف توافر عنصر االستغالؿ التعسفي

في ىذه

الوضعية ،والمتمثل في فرض شروط غير عادلة عمى الشريؾ التجارؼ ،والذؼ ما كاف لو أف يقبميا لو وجد حال
بديال ،وتظير ىذه الشروط أثناء إبراـ العقد أو أثناء فسخو ،وىو األمر الذؼ يتناقض تناقضا صارخا مع
االمتيازات المقررة لممصمحة المتعاقدة في مجاؿ الصفقات العمومية ابراما وتنفيذا و فسخا ،مما نستنتج معو أنو
ال يمكف تطبيق ىذه الحالة عمى الصفقات العمومية ،وفي األخير تجدر االشارة إلى أف المشرع رتب بطالف كل
شرط أو اتفاقية أو التزاـ يتضمف احدػ الممارسات المقيدة لممنافسة والتي سبق ذكرىا.
الفرع الثاني :االلتزاـ بعدـ المشاركة في التجميعات االقتصادية غير المشروعة.
يمكف لممتعامل المتعاقد األجنبي أف يترشح لمصفقات العمومية في شكل مؤسسة فردية أو في شكل تجمع مؤقت
لمؤسسات يحوؼ األجنبية و /أو الوطنية أؼ تجمع مؤقت مختمط بيف الوطنييف واألجانب ،وىو ما يستشف
بصفة واضحة مف القرار الم حدد لكيفيات تطبيق ىامش األفضمية الذؼ يوجب منح ىذه األفضمية بعد تبرير
الحصة التي يحوزىا الجزائريوف المقيموف في التجمع ،مما يعني إمكانية إقامة تجمع مختمط ،وقد يكوف ىذا
التجمع بصفة متضامنة أو مشاركة ،باختالؼ المسؤولية الممقاة عمى كل عضو.

- )1حالٌ مؼعس ظوحت محخىث ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م / .162:بىحالٌؽ الهام ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م24:وما بعسَا.
- )2لُىا حؼً شوي ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م.230:
- )3بىحالٌؽ الهام ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م / .26:جُىضس ي دمحم ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م/ 167:حالٌ مؼعس ظوحت محخىث ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه،
م.172:
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ىذه المفاىيـ ال تي أقرىا تنظيـ الصفقات العمومية صراحة أشارت إلى وجوب احتراـ التجمع لمقواعد
()1

المتعمقة بالمنافسة ،وىو األمر الذؼ أكدتو المادة  81مف المرسوـ الرئاسي  247/15بقوليا

" يمكف

لممرشحيف والمتعيديف أف يقدموا ترشيحاتيـ وعروضيـ في إطار تجمع مؤقت لمؤسسات شريطة احتراـ
القواعد المتعمقة بالمنافسة" ،وما يالحع بداية أف التجمع المقصود في ىذه المادة ىو التجمع المؤقت ،بينما
التجمع المقصود في األمر  03/03ىو التجمعالدائـالذؼ يحدث بأحد األشكاؿ التي سوؼ نأتي عمى تفصيميا،
لذلؾ فيعتبر التجمع المؤقت المنصوص عميو في تنظيـ الصفقات العمومية مف األشكاؿ اإلضافية لمتجمعات
التي وجب أف تخضع لرقابة مجمس المنافسة.
ورغـ أف االحالة كانت صريحة مف تنظيـ الصفقات العمومية إلى قانوف المنافسة ،إال أنو كاف مف األجدر
أف يضاؼ التجمع المؤقت صراحة إلى الحاالت المذكورة في نص المادة  15مف األمر  ،03/03لكونيا ذكرت
أشكاؿ التجميعات عمى سبيل الحصر.
ولعل الدارس لحركة التجميعات االقتصادية عمى المستوػ الدولي يالحع أنيا انطمقت مف الواليات المتحدة
األمريكية ( )2في إطار صراع شركاتيا لمسيطرة عمى األسواؽ األوروبية ،ويعرؼ أحد الباحثيف التجميع االقتصادؼ
بقولو أنو

()3

" ظاىرة اقتصادية تتـ بنمو حجـ المؤسسات مف جية ،وبانخفاض عدد ىذه المؤسسات التي

تعمل في السوؽ مف جية أخرى" ،وبقدر ما يعتبر ىذا التركيز ضرورة اقتصادية ممحة بقدر ما يمكف في الوقت
ذاتو أف يمحق ضر ار كبي ار بمبادغ المنافسة الحرة ،ويؤدؼ إلى تعزيز وضعية ىيمنة مؤسسة معينة عمى السوؽ.
ولـ يعطي المشرع الجزائرؼ تعريفا لمتجميعات االقتصادية كما فعل مع وضعية الييمنة عمى السوؽ ،أو
حالة التبعية االقتصادية ،واكتفى بذكر الحاالت التي يمكف أف نكوف فييا أماـ تجميع اقتصادؼ ،متأث ار بذلؾ
بالمشرع الفرنسي الذؼ سمؾ نفس المسمؾ في نص المادة( 430 )4مف القانوف التجارؼ الفرنسي ،وتختمف بواعث
()5

التجميعات االقتصادية

مف تجميع إلى آخر ،والتي ال تقتصر عمى الربح ،وانما تمتد إلى زيادة النفوذ

االقتصادؼ والسياسي والمالي ،وزيادة القدرة التنافسية واالحتكارية ،مما يجعمو يقف عمى خط دقيق بيف
المشروعية وعدـ المشروعية ،إال أنو أصبح مف الضرورات االقتصادية في الوقت الراىف.
- )1اإلااصة  81مً اإلاغؾىم الغئاس ي  ،247/15ماعرفي  16ػبخمبرً 2015خًمً جىُٓم اله٣ٟاث الٗمىمُت وجٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗام.ج ع  50ؾىت
.2015
- )2حالٌ مؼعس ظوحت محخىث ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م .183:
- )3لُىا حؼً شوي ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م.254:
4
- )Le paragraphe 01 de l'article 430 du Code de commerce français op cite.
- )5حالٌ مؼعس ظوحت محخىث ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م / .189:جُىضس ي دمحم ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م.172:
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/1أشكاؿ التجميعات االقتصادية :أشار المشرع الجزائرؼ إلى أشكاؿ التجميعات االقتصادية في المادة  15مف
األمر  03/03المتعمق بالمنافسة بقولو ( ")1يتـ التجميع في مفيوـ ىذا األمر إذا -1:اندمجت مؤسستاف أو
أكثر كانت مستقمة مف قبل-2 .حصل شخص أو عدة أشخاص طبيعييف ليـ نفوذ عمى مؤسسة عمى األقل،
أو حصمت مؤسسة أو عدة مؤسسات عمى مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منيا بصفة مباشرة أو
غير مباشرة عف طريق أخذ أسيـ في رأس الماؿ أو عف طريق شراء عناصر مف أصوؿ المؤسسة أو بموجب
عقد أو بأي وسيمة أخرى-3.أنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جميع وظائف مؤسسة اقتصادية
مستقمة".
1أ /االندماج :يفترض االندماج وجود أشخاص معنوييف مستقميف انطالقا مف نصوص القانوف التجارؼ( )2لذلؾ
فمفع مؤسسة الوارد في نص المادة  15مف األمر  03/03ينصرؼ فقط إلى األشخاص المعنوية ،وال يأخذ نفس
المفيوـ الوارد في نص المادة( 03 )3مف نفس األمر الذؼ ينصرؼ إلى كل شخص طبيعي أو معنوؼ ،ويعرؼ
()4

االندماج بأنو

" العممية التي بمقتضاىا تقوـ شركتاف أو أكثر باالندماج مف أجل تكويف شركة واحدة مما

يترتب عمييا مف الناحية القانونية زواؿ الشركة المندمجة ،وانضماميا إلى الشركة الدامجة بأف تنتقل الذمة
المالية لمشركة المندمجة بعناصرىا االيجابية والسمبية إلى الشركة الدامجة ،وزيادة رأسماؿ ىذه األخيرة بمقدار
ما يوازي موجودات الشركة المندمجة دوف تصفية أو قسمة".
ويتخذ االندماج عدة صور كالضـ واالبتالع والمزج واالمتصاص( ،)5وما يالحع في ىذا المجاؿ أف
لالندماج عدة آثار ايجابية وأخرػ سمبية ،مف بينيا أنو يمكف أف يؤدؼ إلى تعزيز وضعية ىيمنة المؤسسة
الدامجة يما يؤثر عمى قواعد المنافسة ،ويجعل مف التجميع غير مشروع ،إال أنو يستثنى مف عدـ المشروعية
اندماج شركة في حالة افالس أو تسوية قضائية ،وىو أمر ال يخالف نص المادة  15مف األمر 03/03إلباحتو
بصفة صريحة بناءا عمى نص المادة  744مف القانوف التجارؼ الجزائرؼ بقوليا( ")6لمشركة ولو في حالة
تصفيتيا أف تدمج في شركة أخرى أو أف تساىـ في تأسيس شركة جديدة بطريقة الدمج ،كما ليا أف تقدـ
ماليتيا لشركات موجودة أو تساىـ معيا في إنشاء شركات جديدة بطريقة االندماجواالنفصاؿ ،"...وىو األمر
- )1اإلااصة  15مً ألامغ  ،03/03مغح٘ ؾب ٤ط٦غه.
- )2جُىضس ي دمحم ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م/ .175:حالٌ مؼعس ظوحت محخىث ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م.194:
- )3اإلااصة  03مً ألامغ  ،03/03مغح٘ ؾب ٤ط٦غه.
- )4بىحالٌؽ الهام ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م.32:
- )5حالٌ مؼعس ظوحت محخىث ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م 195:وما بعسَا.
- )6اإلااصة  744مً ألامغ ،59/75ماعر في  26ؾبخمبر ً.1975خومً اللاهىن الخجاضي اإلاٗض ٫واإلاخمم ج ع  101ؾىت .1975
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الذؼ تـ تبنيو عمى المستوػ الدولي بناءا عمى قانوف " "CLINTONاألمريكي( ،)1والذؼ تأثرت بو التشريعات
األوروبية وتبناه مجمس المنافسة الفرنسي.
1ب /الحصوؿ عمى مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات :وسع المشرع الجزائرؼ مفيوـ التجميع االقتصادؼ إلى
السمطات التي يمكف أف يتمتع بيا شخص طبيعي أو معنوؼ

()2

عمى مؤسسة أو مجموعة مؤسسات ،أو جزء

منيا بما يمكنو مف مراقبتيا ،وبسط نفوذ أكيد عمييا ،سواء كاف ذلؾ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،حيث اعطى
المشرع بعض صور ىذه الحالة

()3

مثل الحصوؿ عمى رأسماؿ مؤسسة أخرػ في شكل تنازؿ أو نقل جزئي

لألسيـ بالشراء أو بغيرىا ،بما يمكف الشخص الطبيعي أو المعنوؼ مف حق التصويت ،واتخاذ القرار في
المؤسسة الجديدة.
وليس شرطا أف يكوف مالكا ألغمبية األسيـ ،فيمكف أف يممؾ حصة األقمية المؤثرة ( )4عندما تكوف أسيـ
الشركة مشتتة بيف عدد كبير مف المساىميف الصغار ،ىذا وقد عرؼ المشرع الجزائرؼ ىذا النوع مف أنواع
التجميع في المادة  16مف األمر  03/03بقولو ( " )5يقصد بالمراقبة المذكورة في الحالة  02مف المادة 15
أعاله المراقبة الناتجة عف قانوف العقود أو عف طرؽ أخرى تعطي بصفة فردية أو جماعية حسب الظروؼ
الواقعة إمكانية ممارسة النفوذ األكيد والدائـ عمى نشاط مؤسسة السيما فيما يتعمق بما يأتي-1:حقوؽ
الممكية أو حقوؽ االنتفاع عمى ممتمكات مؤسسة أو عمى جزء منيا-2.حقوؽ أو عقود المؤسسة التي يترتب
عمييا النفوذ األكيد عمى أجيزة المؤسسة مف ناحية تشكيميا أو مداوالتيا أو ق ارراتيا".
وىو ذات التعريف الذؼ اعتمده المشرع الفرنسي

()6

الذؼ بيف عمى سبيل المثاؿ ال الحصر مجموعة مف

آليات ممارسة النفوذ األكيد ،والذؼ يجب أف تتوافر فيو مجموعة مف الشروط المتمثمة أساسا فيما يمي (:)7
أال يكوف النفوذ والتأثير مؤقتا.-يجب اكتساب آليات ممارسة النفوذ الدائـ والمتعقمة اساسا فيما يمي:

- )1حالٌ مؼعس ظوحت محخىث ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م / .197:جُىضس ي دمحم ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م.43:
- )2بىحالٌؽ الهام ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م.33 :
- )3بىحالٌؽ الهام ،اإلاغح٘ الؿاب ٤ط٦غه ،م 34:وما بعسَا.
- )4حالٌ مؼعس ظوحت محخىث ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م.205:
- )5اإلااصة  16مً ألامغ  ،03/03مغح٘ ؾب ٤ط٦غه.
- )6حالٌ مؼعس ظوحت محخىث ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م/ .203:اإلااصة  430ال٣ٟغة  03مً اللاهىن الخجاضي الفطوس ي ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه.
- )7جُىضس ي دمحم ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م.175:
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*اكتساب حقوؽ الممكية عمى ممتمكات مؤسسة* .اكتساب حقوؽ االنتفاع عمى ممتمكات مؤسسة* .التعاقد
إلخضاع مؤسسة لتبعية مؤسسة أخرػ ،ويبقى مجمس المنافسة ىو السمطة المختصة بتقدير مدػ مساس ىذا
النفوذ أو المراقبة بقواعد المنافسة.
1ج /إنشاء مؤسسة مشتركة :بخالؼ عممية االندماج التي تتطمب مؤسسيتيف مستقمتيف ،فانو يمكف التجميع
أيضا بإنشاء مؤسسة مشتركة شريطة أف تؤدؼ جميع وظائف المؤسسة االقتصادية المستقمة(،)1وتعتبر ىذه اآللية
()2

مف بيف اآلليات محل االختالؼ بيف الباحثيف

حوؿ مدػ انتمائيا إلى التجميعات االقتصادية غير المشروعة،

أو أنيا مجرد اتفاؽ مف االتفاقات المقيدة لممنافسة ،وىو األمر الذؼ أدػ بالمجموعة االوروبية إلى إصدار
الئحة( )3سنة  1989لمتمييز بيف المؤسسة المشتركة المعنية بالتجميع االقتصادؼ ،والمؤسسة المشتركة بصفتيا
مجرد اتفاؽ ماس بالمنافسة.
وركزت ىذه الالئحة عمى ضرورة االستقاللية التامة لممؤسسة المشتركة عف أؼ رقابة أو تنسيق بيف
الشركات األـ المنشئة ليا ،إال أنو وفي وقت الحق

()4

سنة  1997اعتبرت المؤسسة المشتركة تجميعا اقتصاديا

حتى واف كانت اتفاقا ماسا بالمنافسة ،والمالحع أف المؤسسة المشتركة ليست محظورة في حد ذاتيا ،وانما
تعامميا المؤدؼ إلى إعاقة السوؽ وتعزيز وضعية الييمنة لمشركات األـ ىي التصرفات التي تكوف محل مراقبة
مف طرؼ مجمس المنافسة ليذه التجميعات ،حتى ال تؤدؼ إلى توحيد سموكيات الشركات األـ بما يعيق مبادغ
المنافسة.
1د /تجمع المؤسسات المؤقت :نالحع أف المادة  15مف األمر  03/03تناولت فقط أشكاؿ التجميعات
االقتصادية التي تتصف بصفة الديمومة ،سوآءا بالنسبة لالندماج أو المؤسسة المشتركة أو حتى بالنسبة لمنفوذ
الدائـ ،إال أنيا أىممت االشارة إلى تجمع المؤسسات المؤقت الذؼ أشار إليو المرسوـ الرئاسي  247/15في
المواد  37و  81وغيرىا ،مما يجعل المادة  15محل نقصاف يجب تداركو الختالؼ درجات القوة في التدرج
اليرمي بيف األمر  03/03والمرسوـ الرئاسي  ،247/15لذلؾ نييب بالمشرع الجزائري إضافة تجمع

- )1بىحالٌؽ الهام ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م.35:
- )2حالٌ مؼعس ظوحت محخىث ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م.199:
- )3بىحالٌؽ الهام ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م.36:
- )4مباضهت ػىاهطي ،الىمى املـترن للمؤػؼاث الجعائطٍت هطوضة ام ادخُاض ،مضازلت في اإلالخ٣ى الضولي الثاوي خى :٫الازاء املميزللمىظماث
والحىىماث ،حامٗت وع٢لت  22و 23هىٞمبر  ،2011م.28:
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المؤسسات المؤقت إلى نص المادة  15مف األمر  ،03/03وننوه القارغ الكريـ إلى أنو سبق وأف استفضنا
بالشرح في الفصل األوؿ مف الباب األوؿ مف ىذه الدراسة في مفيوـ تجمع مؤسسات المؤقت.
/2عدـ مشروعية التجميع االقتصادي :مما ال شؾ فيو اف التجميع االقتصادؼ ليس محظو ار في حد ذاتو فيو
مف المميزات االقتصادية التي سمحت بيا

()1

مختمف القوانيف الناظمة لمصفقات العمومية عمى رأسيا قانوف

الصفقات العمومية والقانوف التجارؼ وقانوف المنافسة وغيرىـ اال اف حظر بعض التجميعات االقتصادية ينبني
عمى توافر شروط معينة يمكف اف تؤدؼ إلى عدـ مشروعيتيا التي يقدرىا ويقررىا مجمس المحاسبة.
2أ /شروط عدـ مشروعية التجميع االقتصادي :ال يكفي أف تكوف عممية التجميع االقتصادؼ متطابقة مع شكل
مف األشكاؿ التي سبق ذكرىا ،والواردة في نص المادة  15مف األمر  ،03/03بل يجب أف تكوف عمميات
التجميع ذات أىمية

()2

يخشى معيا أف تصبح المؤسسة الجديدة ذات توجيات احتكارية ضارة بالمنافسة الحرة،

وىو مف االج ارءات الحمائية لمحد مف ىيمنة الشركات متعددة الجنسيات عمى بعض األسواؽ النامية.
وقد اختمفت النصوص القانونية المتعمقة بالمنافسة في القوانيف المقارنة في المقاييس المعتمدة إلقرار عدـ
مشروعية التجميع االقتصادؼ ،ومف بيف أىـ ىذه المقاييس رقـ األعماؿ الذؼ اعتمده القانوف الفرنسي والقانوف
األمريكي ،أما القانوف الجزائرؼ فقد اعتمد عمى شرط واحد ووحيد إلقرار عدـ مشروعية التجميع ،وىو المساس
بالمنافسة ،ومقياسو في ذلؾ حجـ المبيعات أو المشتريات التي تحققيا المؤسسات المعنية بالتجميع ،وىو األمر
الذؼ أكدتو المادة  17مف األمر  03/03بقوليا( " )3كل تجميع مف شأنو المساس بالمنافسة السيما بتعزيز
وضعية ىيمنة مؤسسة ما عمى سوؽ ما يجب أف يقدمو أصحابو إلى مجمس المنافسة الذي يبت فيو في أجل
ثالثة اشير".
ويظير مف خالؿ ىذا النص أف التجميع االقتصادؼ يشكل صورة مف صور التعسف في وضعية
()4

الييمنة

عمى السوؽ ،وأف الفرؽ بينيما يبدو مبيما في كثير مف األحياف ،وقد اعتمد المشرع عمى معيار

الحصة التي تمتمكيا المؤسسة المعنية بالتجميع بالنسبة لمسوؽ المرجعية( ،)5والتي تحدد بناءا عمى معايير
جوىرية تتعمق أساسا بالسمع والخدمات والرقعة الجغرافية لمسوؽ التي يتولى تحديدىا مجمس المنافسة في مرحمة
- )1بىحالٌؽ الهام ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م.36:
- )2حالٌ مؼعس ظوحت محخىث ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م.212:
- )3اإلااصة  17مً ألامغ  ،03/03مغح٘ ؾب ٤ط٦غه.
- )4بىحالٌؽ الهام ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م / .37:حالٌ مؼعس ظوحت محخىث ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م.215:
- )5جُىضس ي دمحم ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م.78:
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أولية ،ليتولى بعدىا إقرار ما إذا فاقت ىذه النسبة المقدار القانوني الذؼ حددتو المادة  18مف األمر 03/03
بقوليا( ")1تطبقأحكاـ المادة  17أعاله كمما كاف التجميع يرمي إلى تحقيق حد يفوؽ  %40مف المبيعات أو
المشتريات المنجزة في سوؽ معينة".
إال أف المشرع الجزائرؼ عاد واستثنى مف تطبيق نص المادة  18حالتيف ىما (:)2
التجميعات الناتجة عف تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي - .التجميعات التي يثبت أصحابيا أنيا تؤدؼ إلىتطوير القدرات التنافسية ليا أو لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،أو أنيا تساىـ في تحسيف التشغيل.
ومف ىنا جاءت ضرورة عرض التجميع عمى مجمس المنافسة لتقدير مدػ مشروعيتو ،والمالحع أف
المشرع الجزائرؼ قد وسع كثي ار باب االستثناءات بإتاحتو لمحكومة إمكانية تجاوز مقررات رفض الترخيص
بالتجميع الصادرة عف مجمس المنافسة ،والترخيص تمقائيا

()3

ليذه المجاميع بناءا عمى ضرورات المصمحة

العامة ،وحسنا فعل المشرع بربط ىذا االستثناء بالحكومة وليس بالوزير المكمف بالتجارة.
2ب /اجراءات الرقابة عمى التجميع االقتصادي :ألزـ المشرع الجزائرؼ األشخاص الطبيعييف أو المعنوييف
المعنييف بالتجميع االقتصادؼ بضرورة عرضو

()4

عمى ىيئة مجمس المنافسة بناءا عمى نص المادة  17مف

األمر  03/03سابقة الذكر ،إال أنو لـ يحدد أجال معينا ليذا االخطار ،لكنو وفي المقابل فرض عمى أصحابو
عدـ المضي في أؼ تدبير
()6

كما عاقب

()5

يجعل مف التجميع أم ار واقعا ال رجعة فيو.

عمى التجميعات التي ال يتـ فييا إخطار مجمس المنافسة بغرامة مالية تصل إلى  %7مف

رقـ األعماؿ محتسبا دوف رسوـ ،والمحقق في الجزائر خالؿ آخر سنة مالية ،ىذا وقد أحاؿ المشرع عمى التنظيـ
لتحديد شروط طمب الترخيص بمقتضى المادة  22مف األمر  03/03بقوليا( ")7تحدد شروط طمب الترخيص
لعمميات التجميع وكيفياتو بموجب مرسوـ" ،وفعال صدر المرسوـ التنفيذؼ

()8

رقـ  219/05المحدد ليذه

الشروط بدءا بتحديد ىوية طالب الترخيص في كل شكل مف أشكاؿ التجميع ،مرو ار بتحديد الممف المتعمق بطمب
- )1اإلااصة  18مً ألامغ  ،03/03مغح٘ ؾب ٤ط٦غه.
- )2اإلااصة  21مىطض مً ال٣اهىن  ،12/08مغح٘ ؾب ٤ط٦غه.
- )3اإلااصة  21مً ألامغ  ،03/03مغح٘ ؾب ٤ط٦غه.
- )4حالٌ مؼعس ظوحت محخىث ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م/ .230جُىضس ي دمحم ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م 176:وما بعسَا.
- )5حالٌ مؼعس ظوحت محخىث ،اإلاغح٘ الؿاب ،٤م / .223:اإلااصة  20مً ألامغ  ،03/03مغح٘ ؾب ٤ط٦غه.
- )6اإلااصة  61مً ألامغ ،03/03اإلاغح٘ الؿاب.٤
- )7اإلااصة  22مً ألامغ ،03/03اإلاغح٘ الؿاب.٤
- )8املطػىم الخىفُصي ع٢م  219/05اإلااعر في ً 22ىهُىً 2005خٗل ٤بالترزُو لٗملُاث الخجمُ٘ ج ع  ،43ػىت .2005
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الترخيص تحديدا دقيقا بموجب نماذج ممحقة بالمرسوـ ،وصوال إلى تبياف االجراءات الالزمة لمحصوؿ عمى ىذا
الترخيص.
ىذا ويمكف لمجمس المنافسة أف يقبل التجميع أو يرفضو بمقرر معمل قابل لمطعف أماـ مجمس الدولة
(،)1كما سوؼ نرػ الحقا ،ويمكف لو أف يقبل التجميع بشروط مف أجل التخفيف مف آثاره عمى المنافسة ،ىذه
األخيرة(الشروط) يمكف أف تمتزـ بيا المؤسسات المكونة لمتجميع مف تمقاء نفسو/
المطمب الثاني :تجميات تطبيق ىامش األفضمية في الصفقات الدولية
تعد المنافسة في مجاؿ الصفقات العمومية مف أىـ المبادغ التي سعى المشرع الجزائرؼ إلى تكريسيا حيث
يمزـ تنظيـ الصفقات العمومية المصمحة المتعاقدة المكمفة بإعداد ممف الصفقة ( )2بتكريس مبدأ المنافسة في كل
مراحل إعداد ممف الصفقة ،ضمانا لممساواة بيف المتعيديف ،وىو األمر الذؼ أكدتو المادة  05مف المرسوـ
()3

الرئاسي  247/15بقوليا:

"...يجب أف تراعى في الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصوؿ لمطمبات

العمومية والمساواة في معاممة المرشحيف."...
كما أكدت المادة  27الفقرة  04مبدأ حياد اإلدارة وعدـ إخالليا بمبدأ المنافسة ،وذلؾ في معايير تحديد
الحاجات العامة بقوليا...")4(:ويجب أال تكوف ىذه المواصفات التقنية موجية نحو منتوج أو متعامل اقتصادي
محدد ،"...كما اعتمد مبدأ المنافسة في تحديد أجل العروض لضماف مشاركة واسعة مف المتعيديف ،األمر الذؼ
أكدتو المادة  66الفقرة  04بقوليا..." )5(:يجب أف تفتح المدة المحددة لتحضير العروض المجاؿ واسعا ألكبر
عدد ممكف مف المتنافسيف."...

- )1اإلااصة  19مً ألامغ  ،03/03مغح٘ ؾب ٤ط٦غه.
-)88سحىىن ػمُت ،إحطاء التراض ي في كاهىن اللفلاث العمىمُت في الجعائط ،عؾالت ماحؿخحر ،حامٗت الجؼائغ ،2013 ،م 17:وما بعسَا.
-)89اإلااصة  05مً املطػىم الطئاس ي ،247/15مغح٘ ؾب ٤ط٦غه.
- )90اإلااصة  27ال٣ٟغة  04مً املطػىم الطئاس ي  ،247/15اإلاغح٘ الؿاب.٤
-)91اإلااصة  66ال٣ٟغة  04مً املطػىم الطئاس ي  ،247/15اإلاغح٘ الؿاب.٤
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وقد أجمل بعض الباحثيف ()1نطاؽ وأسس المنافسة في تنظيـ الصفقات العمومية بالنظر إلييا مف زاويتيف:
األولى قانونية وتتعمق أساسا بمجموعة القواعد واإلجراءات اإلدارية ،والتي يجب عمى المصمحة المتعاقدة إتباعيا
مف أجل اختيار المتعامل المتعاقد القادر عمى تنفيذ الصفقة العمومية بشروطيا.
أما الثانية فيي نظرة اقتصادية تقوـ عمى نظاـ إنتاج مبني عمى الحرية الصناعية والتجارية ،باعتبار أف
المتعامل االقتصادؼ يممؾ الحرية في الوصوؿ إلى الطمبات العمومية.
كما عرؼ بعض الباحثيف المنافسة في مجاؿ الصفقات العمومية (")2بأنيا فتح المجاؿ لألشخاص الطبيعية
والمعنوية الذيف تتحقق فييـ الشروط المطموبة لمتقدـ بعروضيـ أماـ إحدى الييئات المؤىمة قانونا إلبراـ
الصفقات العمومية ،وفق الشروط التي تضعيا وتحددىا مسبقا"،
واضافة إلى األحكاـ العامة التي تكرس سمطات المصمحة المتعاقدة في مرحمة ابراـ الصفقات العمومية ،وتؤىميا
لمخروج عف بعض ىذه المبادغ في سبيل اشباع الحاجات العامة والحفاظ عمى سير المرافق العامة بمختمف
مبادئيا
فانو يمكنيا كذلؾ الخروج عف ىذا المبدأ ،وذلؾ تفضيال لممؤسسات الوطنية أو المنتوج الوطني إذا ما تمتع بنفس
المقاييس المطموبة وفق دفتر شروط الصفقة ،وىو ما يدعى بيامش األفضمية في مجاؿ الصفقات العمومية،
الفرع األوؿ :مفيوـ ىامش األفضمية
تناولتو المادة  83مف المرسوـ الرئاسي  247/15بقوليا:

()3

"يمنح ىامش األفضمية بنسبة  ،%25لممنتجات

ذات المنشأ الجزائري و/أو المؤسسات الخاضعة لمقانوف الجزائري ،التي يحوز أغمبية رأس ماليا جزائريوف
مقيموف فيما يخص جميع أنواع الصفقات المذكورة في المادة  29أعاله."...
وبناءا عمى ىذه المادة فيكفي لممتعامل المتعاقد أف يثبت أنو ينتمي إلى نطاؽ تطبيق ىامش األفضمية
الذؼ سندرسو في الفرع الثاني لكي يستفيد مف مبمغ يقدر بػ  %25مف قيمة الصفقة ،يضاؼ إلى مبمغ تعيده
شرط أف يكوف تعيده مقبوال مف الناحية التقنية ،أؼ أف تطبيق ىذا االمتياز وجب أف يكوف في مرحمة تقييـ
-)92دمحم ؿطٍف هخى ،حماًت املىافؼت في اللفلاث العمىمُت ،املجلت الجعائطٍت للعلىم اللاهىهُت الاكخلازًت والؼُاػُت٧ ،لُت الخ٣ى ،١حامٗت جحزي وػو،
 ،2010الٗضص  ،02م.73:

)93- Guibal Michel .«le nouveau code des marchés publics; une réforme composite» , la semaine juridique, jurisclasseur. périodique, édition général, n°
16-17, Paris,14 avril 2004, p :722.voir le sitehttp://www.lexisnexis.fr/droit-document.
-)94اإلااصة  83مً املطػىم الطئاس ي  ،247/15مغح٘ ؾب ٤ط٦غه.
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العروض المالية

()1

وقبل المنح المؤقت لمصفقة العمومية ،وىو األمر الذؼ كرسو قرار و ازرة المالية المتعمق

بكيفيات تطبيق ىامش األفضمية بالنسبة لممنتجات ذات المنشأ الجزائرؼ و/أو المؤسسات الخاضعة لمقانوف
الجزائرؼ،
حيث نصت المادة  03منو عمى ما يمي" )2(:يمنح ىامش األفضمية المذكور أعاله في مرحمة تقييـ العروض
المالية ،ويطبق عمى العروض المالية لممتعيديف المؤىميف أوليا مف الناحية التقنية ،وذلؾ وفقا لمعايير
االختيار المحددة في دفتر الشروط."...
وعمى ىذا األساس فالشرط الموضوعي األساسي لالستفادة مف ىامش األفضمية-إضافة إلى أصل المنتج
وجنسية المؤسسة -ىو أف يكوف العرض مؤىال أوليا مف الناحية التقنية ،ويرػ بعض الباحثيف ( )3أف إقرار ىذا
االمتياز يعد خرقا لقواعد القانوف التجارؼ الدولي والمبادغ التي قامت عمييا منظمة التجارة العالمية وأىميا:
 وجوب اقتصار تدابير الحماية عمى استخداـ التعريفة الجمركية ،واستبعاد كل الوسائل االقتصادية األخرػكالحظر والتقييد والتراخيص ونظاـ الحصص وغيرىا ،وال شؾ أف استخداـ ىامش األفضمية في الصفقات الدولية
بالمفيوـ الذؼ رأيناه سابقا ال يعتبر استخداما لمتعريفة الجمركية.
 إف الدوؿ المنضمة إلى منظمة التجارة العالمية تمتزـ بمنح المتعامميف االقتصادييف نفس المزايا والحقوؽ ،كماتمتزـ بناءا عمى قاعدة المعاممة الوطنية بمعاممة المنتجات األجنبية وفق نفس األطر والقواعد التي تمنحيا لمسمع
الوطنية ،وىو ما يجعل مف ىامش األفضمية المقرر في مجاؿ الصفقات العمومية عائقا قانونيا في سبيل انضماـ
الجزائر إلى المنظمة العالمية لمتجارة ،كما أف إقرار ىامش األفضمية قد يتعارض مع االلتزامات الدولية لمدولة
الجزائرية ،والتي ال تقتضي معاممة تمييزية مثمما نص عميو اتفاؽ الشراكة مع االتحاد األوروبي في المادة 20
الفقرة  01بقولو " )4(:يجتنب الطرفاف أي تدبير أو ممارسة ذات طابع جبائي داخمي ،يؤدي بطريقة مباشرة أو
غير مباشرة إلى التمييز بيف منتجات أحد الطرفيف والمنتجات المماثمة التي يكوف منشأىا الطرؼ اآلخر."...
- )95ظماٌ كالح ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م.31:
- )96اإلااصة  03مً كطاضوظاضة املالُت اإلااعر في  28ماضغ  2011اإلاخٗل ٤بُُٟ٨اث جُبُ ٤هامل ألاًٞلُت باليؿبت للمىخجاث طاث اإلايكإ الجؼائغي و/ؤو اإلااؾؿاث
الخايٗت لل٣اهىن الجؼائغي ج.ع ،24.ػىت .2011
-)97ػلُمان هاكط ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م.84:
- )98ال٣ٟغة  01مً اإلااصة  20مً املطػىم الطئاس ي  ،159/05ماعر في  27ؤبغٍل ً.2005خًمً الخهضًٖ ٤لى الاجٟا ١ألاوعوبي اإلاخىؾُي لخإؾِـ قغا٦ت بحن
الجمهىعٍت الجؼائغٍت الضًم٣غاَُت الكٗبُت مً حهت ،واملجمىٖت ألاوعوبُت والضو ٫ألاًٖاء ٞيها مً حهت ؤزغي ،اإلاى ٘٢بٟالىوؿُا ًىم  22ؤبغٍل ؾىت  ،2002و٦ظا
مالخ٣ه مً  1بلى  6والبروجى٧ىالث مً ع٢م  1بلى ع٢م  7والىزُ٣ت النهائُت اإلاغ٣ٞت به ،ج ع  31ؾىت .2005
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إال أف جانبا مف الباحثيف

()1

يرػ أف خروج المصمحة المتعاقدة عف مبدأ المنافسة في إطار الصفقات

العمومية حماية لممنتوج الوطني والمؤسسة الوطنية ال يعد انتياكا لقواعد القانوف التجارؼ الدولي ،وال القواعد التي
بنيت عمييا منظمة التجارة العالمية وذلؾ لألسباب التالية:
 أف اتفاقية ""Gattتضمنت إق ار ار بمبدأ حق الدوؿ النامية وكذلؾ الدوؿ األقل نموا في معاممة خاصة ومرنةلتأىيل منتوجيا ومؤسساتيا.
 تعميمات مؤسسات التمويل الدولية ،وعمى رأسيا البنؾ الدولي ال تمنع البمداف المقترضة مف إقرار ىامشلألفضمية لممقاوليف والمورديف الوطنييف،
()2

مثمما تناولت ذلؾ مدونة تعميمات البنؾ الدولي بقوليا:

« Les fournisseurs et les entrepreneurs du pays de l’emprunteur sont
à participer à la passation des marchés étandonnée que la

encouragés

banque cherche à favoriser le développement des entreprises locales ».
 إف االتفاؽ الدولي بشأف النظاـ الشامل لألفضميات التجارية فيما بيف البمداف النامية ،يقر إمكانية منح ىذهاالمتيازات في مادتو  08الفقرة "و"بقولو ...")3(:وينبغي االعتراؼ بشكل واضح باالحتياجات الخاصة ألقل
البمداف نموا ،واالتفاؽ عمى تدابير تفضيمية ممموسة لصالح ىذه البمداف."...
وعميو فإقرار تدابير حمائية لممنتجات الوطنية والمؤسسات الوطنية أمر في غاية األىمية بالنسبة
لالقتصاديات الناشئة ،بل إف أكثر الدوؿ تقدما اقتصاديا تعطي امتيازات قانونية لبعض منتجاتيا خاصة الفالحية
منيا ،وىو ما يطرح تنافسا حادا بيف الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي في إقرار ىذه التدابير ،األمر
الذؼ عطل لمدة مف الزمف اتفاؽ منظمة التجارة العالمية بشأف الزراعة ،بل وأقر االلتزامات

()4

المتعمقة بالدعـ

المحمي ،والدعـ المالي لممنتجات الزراعية في المادة  03الفقرة  01والمادة  06مف ىذه االتفاقية ،إال أف التساؤؿ
- )99علُىاث ًاكىجت،علُىاث ًاكىجت ،جٌبُلاث الىظطٍت العامت للعلس إلازاضي(اللفلاث العمىمُت في الجعائط) ،عؾالت ص٦خىعاه ،حامٗت ٢ؿىُُىت.2009 ،
م.102:
-directives de la banque mondiale, janvier 2011, 2.21, p :17 Voir : HTTP:\\UNCTAD.ORG.
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) -اإلااصة  08مً الاجفاق الـامل لألفولُاث الخجاضٍت بين السوٌ الىامُت ، GSTPمخاح ٖلى اإلاىHTTP:\\UNCTAD.ORG.:٘٢
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)-ال٣ٟغة  01مً اإلااصة  03واإلااصة  06مً اجفاق مىظمت الخجاضة العاملُت بـﺄن العضاعت ،مخاح ٖلى اإلاىWWW.FAO.ORG :٘٢
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الذؼ يطرح في معرض ىذا الحديث ىل يستفيد المتعامل المتعاقد األجنبي أو المناوؿ األجنبي مف ىامش
األفضمية المقرر في مجاؿ الصفقات العمومية؟؟
الفرع الثاني :نطاؽ تطبيق ىامش األفضمية
ال غرابة في أف المشرع الجزائرؼ أقر امتياز األفضمية حماية وتشجيعا لممؤسسات الجزائرية ،خاصة
الصغيرة منيا والمتوسطة لضماف حصوليا عمى نسبة محددة مف صفقات الدولة والييئات العمومية ،وىو األمر
الذؼ تناولتو المادة  25مف القانوف  02/17المتضمف القانوف التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
بقوليا")1(:بعنواف إبراـ الصفقات العموميةتسير المصالح المعنية لمدولة ولواحقيا عمى تخصيص جزء مف ىذه
الصفقات لممنافسة فيما بيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسبالشروط والكيفيات المحددةبموجب التنظيـ
المعموؿ بو".
وىو األمر الذؼ استجاب لو تنظيـ الصفقات العمومية في المرسوـ الرئاسي  247/15في المادة  87منو
()2

بقوليا:

"عندما يمكف تمبية بعض حاجات المصالح المتعاقدة مف قبل المؤسسات المصغرة كما ىي معرفة

في التشريع والتنظيـ المعموؿ بيما ،فإنو يجب عمى المصالح المتعاقدة إال في الحاالت االستثنائية المبررة
قانونا كما ينبغي ،تخصيص ىذه الخدمات ليا حصريا مع مراعاة أحكاـ ىذا المرسوـ."...
وقد حددت الفقرة  03مف نفس المادة نسبة ىذه الحصة القصوػ بػ%20عمى األكثر مف الطمب العاـ
وذلؾ في إطار مبالغ سنوية محددة حسب طبيعة كل صفقة وكل سنة مالية ،كما لـ يقف االمتياز عند ىذا الحد
بل وصل إلى عدـ اشتراط مؤىالت وحصائل مصرفية عمى المؤسسات المصغرة.
أما بالنسبة لممؤسسات األجنبية ،فنالحع أف المشرع الجزائرؼ قدـ ليا امتياز األفضمية منذ االستقالؿ وفي
ظل قانوف االستثمار لسنة  ،)3(1963كما أف منشور المجنة المركزية لمصفقات العمومية أقر امتياز األسبقية
لمشركات األجنبية المقيمة بالجزائر دوف المؤسسات األجنبية غير المقيمة ،والتي ال تستفيد مف ىذا االمتياز الذؼ
–)103اإلااصة  25مً ال٣اهىن  02/17اإلااعر في  10حاهٟي ً 2017خًمً ال٣اهىن الخىحُهي لخُىٍغ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ج.ع ،02.ػىت  2017ج٣ابلها
اإلااصة 17مً اللاهىن  18/01اإلااعر في  12زٌؼمبرً 2001خًمً ال٣اهىن الخىحُهي لترُ٢ت اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ج.ع ،77.ػىت .2001واإلالغي"ًجب على
امللالح املعىُت في السولت والهُئاث الخابعت لها في مجاٌ إبطام اللفلاث العمىمُت الؼهطعلى جذلُم حلت مً َصٍ اللفلاث للمىافؼت بين املؤػؼاث
اللغيرة واملخىػٌت وفم ؿطوي وهُفُاث جحسز عً ًطٍم الخىظُم"
-)104اإلااصة  87مً املطػىم الطئاس ي  ،247/15مغح٘ ؾب ٤ط٦غه.
- )105ظماٌ كالح ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه ،م.31:
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لـ تحدد لو نسبة مرتبطة بمبمغ الصفقة ،بل ارتبطت النسبة المقصودة بالمرسوـ الرئاسي  250/02ألوؿ مرة
ضمف أحكاـ تنظيمات الصفقات العمومية ،والتي كانت تؤكد بصفة حصرية عمى المتعامميف المتعاقديف وجوب
اقتناء المنتوجات ذات األصل الجزائرؼ.
ونستنتج مما سبق ذكره أف ىذا االمتياز قبل صدور المرسوـ الرئاسي  236/10كاف مقر ار لمصمحة
اإلنتاج الوطني وليس المؤسسة الخاضعة لمقانوف الجزائرؼ ،وىو ما تؤكده المواد  23و 25مف المرسوـ
 ،145/82حيث تنص المادة  23منو عمى ما يمي:

()1

"يجب عمى المتعامل العمومي أف يقتني اإلنتاج

الوطني المتوفر قبل غيره" ،كما نصت المادة  25مف ذات المرسوـ عمى ما يمي ..." )2(:كما يجب عميو أف
يمتزـ باعتماد اإلنتاج الوطني قبل غيره".
أما بخصوص المرسوـ الرئاسي  250/02فقد حدد نسبة ىذه األفضمية في حدود  %15مف قيمة الصفقة
()3

لممنتوج ذؼ األصل الجزائرؼ ،وذلؾ في نص المادة  19منو بقوليا:

"يمنح ىامش أفضمية ال يفوؽ %15

لممنتوج ذي األصل الجزائري في جميع أنواع الصفقات المذكورة في المادة  11أعاله " ،وبعد صدور المرسوـ
الرئاسي  236/10تـ توسيع نطاؽ ىامش األفضمية ليشمل-إضافة إلى المنتجات ذات المنشأ الجزائرؼ-
المؤسسات الخاضعة لمقانوف الجزائرؼ ،وذلؾ بمقتضى المادة  23منو والتي نصت عمى ما يمي:

()4

"يمنح

ىامش لألفضمية بنسبة  %25لممنتجات ذات المنشأ الجزائري و/أو لممؤسسات الخاضعة لمقانوف الجزائري
التي يحوز أغمبية رأسماليا جزائريوف مقيموف فيما يخص جميع أنواع الصفقات المذكورة في المادة 13
أعاله."...
وبناءا عمى ىذه المادة يمكف أف نميز بيف نطاقيف ليامش األفضمية:
/1ىامش األفضمية الممنوح لممنتج الجزائري :يعتبر المنتج ذو منشأ جزائرؼ إذا استخرج مف باطف األرض
()1

أو تـ تصنيع معظـ أجزائو فييا ،وتدؿ عمى ذلؾ تسمية المنشأ التي عرفتيا اتفاقية لشبونة بقوليا:

( )5

"تعني

- )106اإلااصة  23مً املطػىم  ،145/82ماعر في  10ؤبغٍل ً.1982ىٓم اله٣ٟاث التي ًبرمها اإلاخٗامل الٗمىمي ج ع  15ؾىت .1982
-)107اإلااصة  25مً املطػىم  ،145/82اإلاغح٘ الؿاب.٤
- )108اإلااصة  19مً املطػىم الطئاس ي  ،250/02مغح٘ ؾب ٤ط٦غه.
- )109اإلااصة  23مً اإلاغؾىم الغئاس ي ،236/10ماعر في  07ؤ٦خىبغ ً.2010خًمً جىُٓم اله٣ٟاث الٗمىمُت ،ج ع  58ؾىت .2010
- )110ظواوي الياَىت ،أعماٌ املىافؼت غيراملـطوعت املاػت بدؼمُاث امليـﺄ ،مجلت اإلا٨ٟغٖ ،ضص ،12حامٗت بؿ٨غة ،م.429:
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تسمية المنشأطبقا ليذا االتفاؽ التسمية الجغرافية ألي بمد أو إقميـ أو وجية ،التي تستخدـ لمداللة عمى أحد
المنتجات الناشئة في ىذا البمد أو اإلقميـ أو الجية ،والتي تعود جودتو وخصائصو كمية أو أساسا إلى البيئة
الجغرافية بما في ذلؾ العوامل الطبيعية والبشرية".
()2

وقد عرفيا التشريع الجزائرؼ في المادة  01مف األمر  65/76بقولو:

"تعني –تسمية المنشأ -االسـ

الجغرافي لبمد أو منطقة أو جزء منطقة ،أو ناحية أو مكاف مسمى ومف شأنو أف يعني منتجا ناشئا فيو،
وتكوف جودة ىذا المنتج أو مميزاتو منسوبة حص ار أو أساسا لبيئة جغرافية تشتمل عمى العوامل الطبيعية
والبشرية ،"...كما عرفتيا المادة  14مف قانوف الجمارؾ الصادر بالقانوف  07/79المعدؿ والمتمـ بالقانوف
()3

 10/98بقوليا:

" يعتبر منشأ بضاعة ما ،البمد الذي استخرجت مف باطف أرضو ىذه البضاعة أو جنيت أو

صنعت فيو ،تحدد شروط اكتساب المنشأ بقرار مشترؾ بيف الوزيريف المكمفيف بالمالية والتجارة ،ويمكف إدارة
الجمارؾ أف تطالب بشيادات المنشأ".
واقرار األفضمية لصالح المنتج ذؼ األصل الجزائرؼ ىو أوسع نطاقا ،ألف كل متعامل متعاقد سواء كاف
وطنيا أو أجنبيا يمتزـ باالعتماد عمى المنتجات ذات األصل الجزائرؼ يستفيد مف ىامش األفضمية ،وىو األمر
الذؼ أكده صراحة المرسوـ الرئاسي  247/15في مادتو  129بقوليا" )4(:يمزـ المتعامموف المتعاقدوف األجانب
المستفيدوف مف ىامش األفضمية المنصوص عميو في المادة  83مف ىذا المرسوـ باستعماؿ المواد والخدمات
المنتجة محميا ،ويجب عمى المصمحة المتعاقدة أف تتأكد مف تنفيذ االلتزامات المتعيد بيا في ىذا الشأف".
وتسمـ شيادة "جزائري المنشأ" مف طرؼ غرفة التجارة والصناعة المعنية بناءا عمى طمب مف المتعيد ،وقد
أفرد المشرع الجزائرؼ صفقات الموازـ بامتياز األفضمية الخاصة بالمنتج ذؼ األصل الجزائرؼ ،وىو ما أكدتو
المادة  02مف القرار المحدد لكيفيات منح ىامش األفضمية بقوليا:

()5

"يمنح ىامش األفضمية المذكور في المادة  01أعاله حسب الكيفيات اآلتية:
- )111هظام لـبىهت للحماًت السولُت ألزواث حعطٍف املىخجاث املميزة مً مىٌلت حغطافُت معُىت ،مخاح ٖلى مى ٘٢اإلاىٓمت الٗاإلاُت للملُ٨ت ال٨ٟغٍت:
WWW.IPO.INT

-)112اإلااصة  01مً ألامغ  65/76اإلااعر في ً 16ىلُى ً 1976خٗل ٤بدؿمُاث اإلايكإ ج.ع ،59.ػىت .1973
-)113اإلااصة  14مً اللاهىن ضكم  07/79اإلااعر في ً 21ىلُى  1979اإلاٗض ٫واإلاخمم باللاهىن  10/98اإلااعر في  22أوث 1998واإلاخًمً ٢اهىن الجماع ٥ج.ع ،30.ػىت
.1979
- )114اإلااصة  129مً اإلاغؾىم الغئاس ي  ،247/15مغح٘ ؾب ٤ط٦غه.

- )115اإلااصة  02مً اللطاض اإلااعر في  28ماضغ ً ،2011خٗل ٤بُُٟ٨اث جُبُ ٤هامل ألاًٞلُت ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه.
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 بالنسبة لصفقات الموازـ :يمنح ىامش أفضمية بنسبة  %25لممنتجات ذات المنشأ الجزائري المصنعةمحميا بناءا عمى تقديـ شيادة جزائري المنشأ مف طرؼ المتعيديف المعنييف."...
 /2ىامش األفضمية الممنوح لممؤسسات الخاضعة لمقانوف الجزائري :بداية مف المرسوـ الرئاسي 236/10
أقر امتياز ىامش األفضمية لممؤسسات الخاضعة لمقانوف الجزائرؼ ،إلى جانب إق ارره ذات االمتياز لممنتجات
ذات المنشأ الجزائرؼ ،ورغـ أف جنسية الشركة المقدمة لمتعيد ال تمعب دو ار في تحديد مدػ خضوعيا لمتشريع
الجزائرؼ مف عدمو ،ورغـ اعتماد المشرع الجزائرؼ معيار اإلقامة في تحديد مدػ خضوع الشركة لمقانوف
الجزائرؼ مف عدمو ،فإف إجابة رئيس قسـ الصفقات العمومية عمى مستوػ و ازرة المالية "دمحم بوزرد" عمى
االنشغاؿ القانوني لمسيد مدير اإلدارة العامة في المديرية العامة لألمف الوطني تخرج عف ىذا السياؽ ،وتؤسس
ىامش األفضمية عمى أساس جنسية الشركة ،وىو ما ينافي النصوص القانونية الصريحة وعبرت ىذه اإلرسالية
()1

عف ىذا الفحوػ بقوليا:

« 2/ La marge de préférence nationale est appliquée, dans le cadre d’un
marché d’acquisition de fournitures, aux produits manufacturés localement
sans tenir compte de la nationalité de l’entreprise, contre présentation par le
soumissionnaire d’un certificat d’origine algérienne délivré par la chambre de
commerce et d’industrie… ».
ولـ يكتفي المشرع بمعيار خضوع الشركة لمقانوف الجزائرؼ ،بل فرض وجوب امتالؾ جزائرييف مقيميف
أشخاصا طبيعييف كانوا أو معنوييف أغمبية رأسماؿ الشركة لكي تستفيد ىذه األخيرة مف ىامش األفضمية ،وىو ما
ينسجـ مع القاعدة المعتمدة في مختمف التشريعات الجزائرية وىي قاعدة  ،%49/51إال أف اإلشكاؿ الذؼ يطرح
في ىذا المجاؿ ىو بداية تخمي المشرع عف ىذه القاعدة في قانوف المالية لسنة  2016في المادة  ،)2(62وىو
الوضع الذؼ يفيـ مف ظاىرىا ،إال أننا نرػ أف ىذه المادة تنسجـ تماما مع قاعدة  49/51ألف المشرع فتح باب
الشراكة لممؤسسات العمومية االقتصادية فقط عمى المساىمة الوطنية المقيمة دوف غيرىا ،وىو ما يبعد
المساىمة األجنبية عف ىذه الشراكة مقيمة أو غير مقيمة ،وفي الوجو المقابل لـ نجد تبري ار لتخمي المشرع عف
قاعدة 49/51في قانوف االستثمار الجديد  09/16بداعي األزمة المالية ومحاولة توفير مناخ مالئـ لالستثمار.
-)116بعؾالُت ضئِؽ كؼم اللفلاث العمىمُت في  29حىان  2011جدذ ع٢م  ،00006123مخاخت ٖلى اإلاى:٘٢
FINANCIER.DZWWW.CONTROLE

- )117اإلااصة  62مً اللاهىن ضكم  18/15اإلااعر في  30زٌؼمبرً 2015خًمً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  ،2016ج.ع ،72.ػىت .2015
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ونخمص إلى القوؿ أف المؤسسات الخاضعة لمقانوف الجزائرؼ والتي تمتمؾ المساىمة األجنبية أغمب
رأسماليا تأتي في المرحمة التالية بعد المؤسسات الخاضعة لمقانوف الجزائرؼ ،ويمنح ىامش األفضمية ليذه
األخيرة في صفقات األشغاؿ والخدمات والدراسات ،وىو األمر الذؼ أكدتو الفقرة  02مف المادة  02مف القرار
()1

المحدد لكيفيات تطبيق ىامش األفضمية بقوليا:

" -2 ...بالنسبة لصفقات األشغاؿ والخدمات والدراسات

يمنح ىامش أفضمية بنسبة  %25لممؤسسات أو مكاتبالدراسات الخاضعة لمقانوف الجزائري ،وكذا لمتجمعات
المختمطة بنسبة الحصة التي تحوزىا المؤسسة الجزائرية في التجمع".
ىذا وقد أقصيت المؤسسات األجنبية مقيمة أو غير مقيمة مف االستفادة مف ىامش األفضمية في صفقات
األشغاؿ والخدمات والدراسات ،عكس صفقات الموازـ التي يمكنيا االستفادة مف ىذا االمتياز ،شرط اعتمادىا
المنتوج الجزائرؼ ،وىو األمر الذؼ أكدتو الفقرة األخيرة مف المادة  02مف ذات القرار السابق بقوليا...")2(:يمنح
ىامش األفضمية المذكور في الفقرة السابقة فقط لممؤسسات الخاضعة لمقانوف الجزائري شخص طبيعي أو
شركة يحوز أغمبية رأسماليا االجتماعي جزائريوف مقيموف ،وفي حدود الحصة التي يحوزىا الجزائريوف
المقيموف".
الفرع الثالث :كيفيات احتساب ىامش األفضمية خرؽ لمبدأ المنافسة
حدد المشرع الجزائرؼ كيفيات احتساب ىامش األفضمية في القرار المحدد لذلؾ والصادر عف و ازرة المالية
سالف الذكر ،والمالحع أف ىذا القرار أىمل بشكل ال لبس فيو كيفيات احتساب ىامش األفضمية في صفقات
الموازـ التي يمكف أف يستفيد منيا المتعامل المتعاقد األجنبي بصريح المادة  129مف المرسوـ الرئاسي
()3

 247/15بقوليا:

"يمزـ المتعامموف المتعاقدوف األجانب المستفيدوف مف ىامش األفضمية المنصوص عميو

في المادة  83مف ىذا المرسوـ باستعماؿ المواد والخدمات المنتجة محميا."...
وبينت المادة  03مف القرار المحدد لكيفيات تطبيق ىامش األفضمية كيفيات احتساب ىذا اليامش فقط في
صفقات األشغاؿ والخدمات والدراسات مما يشكل خرقا لمبدأ المساواة المكفولة لممتعيديف والتي تمثل أحد أعمدة
مبدا المنافسة والتي يمكف أف نميز منيا الطرؽ التالية:

- )118اإلااصة  02ال٣ٟغة  02مً ال٣غاع املخضص لُُٟ٨اث جُبُ ٤هامل ألاًٞلُت ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه.
-)119ال٣ٟغة ألاديرة مً اإلااصة  02مً ال٣غاع املخضص لُُٟ٨اث جُبُ ٤هامل ألاًٞلُت ،اإلاغح٘ الؿاب.٤
-)120اإلااصة  129مً اإلاغؾىم الغئاس ي  ،247/15مغح٘ ؾب ٤ط٦غه.
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/1حالة تقدـ المؤسسة الخاضعة لمقانوف الجزائري إلى العروض بصفة منفردة :عندما نكوف أماـ عروض
دولية مقدمة مف شركات خاضعة لمقانوف الجزائرؼ يحوز أغمبية أسيميا جزائريوف مقيموف ،وشركات خاضعة
لمقانوف الجزائرؼ يحوز أغمبية أسيميا أجانب ،وشركات أجنبية مقيمة ،فإف

()1

تطبيق ىامش األفضمية يكوف بعد

التقييـ التقني لعروض ىذه المؤسسات ،فإذا كانت ىذه المؤسسات مؤىمة تقنيا فإنو تضاؼ نسبة %25مف أسعار
عروضيا محسوبة بكل الحقوؽ والرسوـ بالنسبة لمشركات األجنبية ،كما تضاؼ  % 25في حدود النسبة التي
يحوزىا األجانب بالنسبة لممؤسسات الخاضعة لمقانوف الجزائرؼ التي يحوز أغمبية أسيميا أجانب.
/2حالة تقدـ المؤسسة الخاضعة لمقانوف الجزائري إلى العروض في تجمع مؤسسات :سبق القوؿ أف المتعامل
المتعاقد يمكف أف يتقدـ بعرض في تجمع مؤسسات

()2

بناءا عمى نصي المادتيف  37و 81مف المرسوـ الرئاسي

 247/15شريطة احتراـ القواعد المتعمقة بالمنافسة ،وقد يتكوف ىذا التجمع مف مؤسسات خاضعة لمقانوف
()3

الجزائرؼ أو مف مؤسسات مختمطة بيف ىذه األخيرة والمؤسسات األجنبية ،وفي ىذه الحالة يجب أف تخفض

نسبة %25مف أسعار العرض المقدـ والمحسوب بكل الحقوؽ والرسوـ في حدود الحصة التي تممكيا المؤسسة
الجزائرية في التجمع ،وفي حدود المساىمة التي يحوزىا الجزائريوف المقيموف في ىذه المؤسسة.
خاتمة
نخمص الى القوؿ في خاتمة ىذه الورقة اف إقرار مجموعة مف اإلجراءات الحمائية لممنتوج والمؤسسات الوطنييف
امر يمتمؾ مشروعية دولية بالنسبة لمدوؿ النامية إال أنيا مشروعية مؤقتة ال يجب اف تكوف دائمة لدواعي قانونية
وأخرػ اقتصادية فالمؤسسات الوطنية ومف ورائيا المنتوج الوطني وجب اف تحيا في بيئة مفتوحة لممنافسة
األجنبية ضمانا لتقديـ أسعار مقبولة في الصفقات العمومية و استعماؿ منتوج وطني مواكب لممواصفات الدولية
مف جية ،وحتى ال تعتمد ىذه المؤسسات عمى ىامش األفضمية لتحقيق تنمية وىمية تنيار بمجرد انخفاض
االنفاؽ واالستثمارات العمومية ،ومف جية ثانية فاف االعتماد عمى ىامش األفضمية يؤدؼ الى قصر نشاط
المؤسسات الوطنية داخل الوطف دوف اف تكوف ليا القدرة عمى المنافسة في األسواؽ الدولية مما يحرـ االقتصاد
الوطني مف عوائد مجزية لالستثمار في الخارج كما تفعل الشركات األجنبية،ومف جية ثالثة فاف إقرار ىامش
)121-lezzar nasr-eddine, le régime juridique du contrat international dans le droit algérien : les réformes à reculons, in l’escigence et le droit « Mélange
en l’honneur de professeur ISSAD.M », Université d’Alger, juin 2011, p :373-388, « …une importance est aussi donnée à la condition de nationalité et de
résidence des actionnaires et détenteurs des capitaux ce qui va à contre sens de l’histoire et de l’évolution des doits modernes qui militent pour la
dénationalisation des investissements et des apports économiques ».

-)122اإلاىاص  81و 37مً املطػىم الطئاس ي  ،247/15مغح٘ ؾب ٤ط٦غه.
-)123ال٣ٟغة  03مً اإلااصة  03مً ٢غاع ُُٟ٦اث جُبُ ٤هامل ألاًٞلُت ،مغح٘ ؾب ٤ط٦غه.
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لألفضمية مف منظور المتعامميف األجانب يشكل خرقا لاللتزامات الدولية ومناخا ال يساعد عمى االستثمار
األجنبي ويؤدؼ الى ىروب الرساميل األجنبية .واف كاف الطابع االنتقالي ليذه المرحمة االقتصادية يبرر المجوء
إلى مثل ىذه التدابير ،وىي االجراءات التي تـ اعتمادىا حتى في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية،
كما اف استفادة المتعامميف األجانب غير المقيميف مف ىامش األفضمية المقررة لممنتوج الوطني ،واستفادة
المتعامميف األجانب المقيميف مف ىامش األفضمية المقرر لممؤسسات الخاضعة لمقانوف الجزائرؼ يفرغ ىذا
االجراء مف محتواه ويعصف بأىدافو الف نسبة اندماج المنتوج الوطني ضعيفة مقارنة بالنسب العالمية ناىيؾ عف
ضعفو مقارنة بالمعايير العالمية ،اما بالنسبة لممؤسسات الوطنية والتي تجتمع مع المؤسسات األجنبية المقيمة
في وصف المؤسسات الخاضعة لمقانوف الجزائرؼ المستفيدة مف ىامش األفضمية ىو جمع ظالـ مف طرؼ
المشرع الجزائرؼ لعجز المؤسسات الوطنية عف منافسة المؤسسات األجنبية المقيمة عندىا نجد انفسنا خسرنا
ىامش األفضميةومبدأ المنافسة معا دوف خدمة االقتصاد الوطني .
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المداخمة السادسة تحت عنواف:

"دساعح تمًُُُح نغثش اِساء خاص تانًُافغح فٍ انصفماخ".

مً إعساز:

انغُذ  :يشداط عُذ ػهٍ
رئيس مكتب مراقبة الممارسات المضادة لممنافسة
ممثل مديرية التجارة  -لوالية بومرداس
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مقدمة :

مف اجل القياـ بيذه الدراسة التقييمية قمنا بتوزيع منشورات تتضمف عممية سبر أراء تحوؼ في طياتيا عدة

أسئمة واليدؼ منيا ىي معرفة العديد مف الحقائق السيما حوؿ:

 -معرفة آراء المتعامميف االقتصادييف و كذا أصحاب المشاريع (المصالح المتعاقدة)

 معرفة مدػ معرفة الفاعميف في ابراـ الصفقات العمومية بالقوانيف و التنظيمات المتعمقة بالمنافسة و كذاالصفقات العمومية و المبادؼء االساسية لنجاعة الصفقات العمومية لممئو عبر استمارات موزعة .

 -الخروج بنتائج العممية.

وألجل ذلؾ طرحت لكل مف المتعامميف االقتصادييف و ألصحاب المشاريع (المصمحة المتعاقدة)

 -نفس األسئمة وكانت األسئمة كما يمي:

 -1ىل تعرفوف ما ىي المبادغ األساسية عند إبراـ الصفقات العمومية؟
 -7ىل أنتـ عمى عمـ بالقوانيف المنظمة لممنافسة؟
 -2ىل أنتـ عمى عمـ بالقوانيف المنظمة لمصفقات العمومية؟
 -4مف خالؿ مزاولتكـ لنشاطكـ في مجاؿ الصفقات العمومية ىل لمستـ أف ىناؾ مساواة مع كل المترشحيف
لمصفقة؟
 -1ما ىي االجراءات التي تتبعونيا عند ابراـ الصفقات العمومية.
 -6ماىي اقتراحاتكـ في اطار الصفقات العمومية؟
بالنسبة لالسئمة الموجية إلى المتعامميف االقتصادييف:

نتائج سبر اآلراء بخصوص معرفة مدػ معرفة المتعامميف االقتصادييف بمبادؼء المنافسة عند إبراـ الصفقات
العمومية:
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توزٌع العٌنة حسب الطبٌعة المانونٌة.
شخص معنوي

شخص طبٌعً

% 64

% 46

أما تمسٌم هاته العٌنات حسب لطاع النشاط فهً كاآلتً8
قطاع النشاط
البناء

شخص طبٌعً

شخص معنوي

%46.76

% 63.63

االشغال العمومٌة

% 26.66

% 63.63

الري

% 6.54

% 65.46

التجهٌزات و اللوازم

% 6.54

% 3.66

الدراسات

% 6.54

% 3.66

حسب مستوى النشاط
مستوى النشاط

شخص طبٌعً

شخص معنوي

محلً

%35.66

% 63

جهوي

% 66.27

% 63

وطنً

% 26.35

% 63
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حسب فئة السن (المسٌر)8
شخص طبٌعً

فئة السن

شخص معنوي

23 – 67

%4.23

% 63

63 - 24

% 62.33

% 33

63 – 66

% 4.23

% 63

63 – 64

% 33

% 33

33 – 66

% 66.53

% 63

33 – 36

% 4.23

% 23

أكثر من 33

%3

% 33

حسب المستوى الدراسً 8
مستوى النشاط

شخص طبٌعً

شخص معنوي

متوسط

%63.55

% 33

ثانوي

% 63.67

% 33

جامعً

% 36.66

% 33

هل أنتم على علم بالموانٌن المنظمة للمنافسة8
االجابة ب:
نعم
ال

شخص طبٌعً

شخص معنوي

% 66.23

% 66.66

% 46.53

% 44.44

مالحظة 8كل المتعاملٌن الذٌن لاموا باإلجابة ب 8نعم لم ٌذكروا المانون المنظم للمنافسة أو
ذكروا المانون المتعلك بالصفمات العمومٌة.
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هل أنتم على علم بالموانٌن المنظمة للصفمات العمومٌة؟
االجابة ب:

شخص طبٌعً

شخص معنوي

نعم

% 66.23

% 22.22

ال

% 46.53

% 55.55

مالحظة 8كل المتعاملٌن الذٌن لاموا باإلجابة ب 8نعم لم ٌذكروا المانون المنظم للصفمات
العمومٌة.
من خالل مزاولتكم لنشاطكم فً مجال الصفمات العمومٌة هل اإلجراءات تتم بشفافٌة8
االجابة ب:
نعم
ال

شخص طبٌعً

شخص معنوي

% 26.66

% 66.66

% 56.35

% 44.44

مالحظة 8بعض المتعاملٌن الذٌن لاموا باإلجابة ب 8ال ٌرجعون عدم شفافٌة اإلجراءات على
حسب المطاع فنسبتها تختلف من لطاع إلى آخر و البعض اآلخر ال لم ٌجب عن السؤال.
من خالل مزاولتكم لنشاطكم فً مجال الصفمات العمومٌة هل لمستم أن هنان مساواة مع
كل المترشحٌن للصفمة8
االجابة ب:
نعم
ال

شخص طبٌعً

شخص معنوي

% 65.33

%33

% 42.33

% 33

مالحظة 8بعض المتعاملٌن الذٌن لاموا باإلجابة ب 8ال ٌرجعون عدم المساواة فً الترشح
للصفمة كون أنهم مؤسسات مصغرة و ال أمل لهم ممارنة بالمؤسسات االخرى و البعض
اآلخر ال لم ٌجب عن السؤال.
من خالل مزاولتكم لنشاطكم فً مجال الصفمات العمومٌة هل هنان حرٌة فً الدخول
للمنافسة على الصفمة العمومٌة8
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االجابة ب:

شخص طبٌعً

شخص معنوي

% 42.33

% 44.44

% 65.33

% 66.66

نعم
ال

 مالحظة 8بعض المتعاملٌن الذٌن لاموا باإلجابة ب 8ال ٌرجعون انعدام الحرٌة فً الترشح
للصفمة راجع الحتكار بعض المؤسسات الكبرى للمشارٌع و البعض اآلخر ال لم ٌجب
عن السؤال.
التراحات بعض المتعاملٌن من خالل سبر اآلراء8
 اعطاء دور فعال لجمعٌة المماولٌن فً الجان الخاصة بفتح و تمٌٌم العروض.
 دعم الشركات الناشئة و اعطاء الفرصة للمؤسسات المصغرة.
 تكثٌف الرلابة عند منح الصفمات.
بالنسبة لالسئلة الموجهة إلى أصحاب المشارٌع(المصلحة المتعاقدة)
نتائج سبر اآلراء بخصوص معرفة مدى معرفة أصحاب المشارٌع (المصلحة المتعالدة)
بمباديء المنافسة عند إبرام الصفمات العمومٌة8
توزٌع العٌنة حسب المنصب8
رئٌس مصلحة

رئٌس مكتب

منصب آخر

% 66.43

% 66.43

% 63.63

أما تمسٌم هاته العٌنات حسب لطاع النشاط فهً كاآلتً8
قطاع النشاط

رئٌس مصلحة

رئٌس مكتب

منصب آخر

البناء

% 22.22

% 23

% 35.66

االشغال العمومٌة

% 22.22

% 23

% 33

الري

% 22.22

% 33

% 33

لطاع آخر

% 66.66

% 43

% 62.63
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حسب الخبرة المهنٌة8
رئٌس مكتب

منصب آخر

رئٌس مصلحة

الخبرة المهنٌة

% 33

% 23

بٌن  3و  63سنوات

% 66.66

% 33.33

% 42.3

أكثر من  63سنوات

% 66.66

% 66.63

% 62.3

%66.66

ألل من  3سنوات

هل أنتم على علم بالموانٌن المنظمة للمنافسة8
االجابة ب:
نعم
ال

رئٌس مصلحة

رئٌس مكتب

منصب آخر

% 22.22

% 66.66

% 62.33

% 55.56

% 66.67

% 65.33

هل أنتم على علم بالموانٌن المنظمة للصفمات العمومٌة8
االجابة ب:
نعم
ال

رئٌس مصلحة

رئٌس مكتب

منصب آخرى

% 66.63

% 44.44

% 33

% 33.33

% 66.66

% 33

من خالل مزاولتكم لعملكم ما هً االجراءات التً تتبعونها عند ابرام الصفمات العمومٌة8
رئٌس المكتب

منصب آخر

رئٌس المصلحة

 -االشهار بمختلف الطرق

االشهار

المالحظات8

المالحظات8

 .المالحظات8

اغلب رؤساء المصالح تطرلوا
الى االشهار الواسع فمط دون
ذكر كٌفٌة ضمان حرٌة المنافسة
و الوصول الى الصفمة و كذا
المساواة بٌن المترشحٌن.

اغلب رؤساء المكاتب تطرلوا
الى االشهار الواسع فمط دون
ذكر كٌفٌة ضمان حرٌة المنافسة
و الوصول الى الصفمة و كذا
المساواة بٌن المترشحٌن.

اغلب الموظفٌن تطرلوا الى
االشهار فمط دون ذكر كٌفٌة
ضمان حرٌة المنافسة و الموصول
الى الصفمة و كذا المساواة بٌن
المترشحٌن اال حالة واحدة فمط
تكلمت حول ضمان تجسٌد المبايء
الثالثة.

 -االشهار فً الجرائد.
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 النتائج المتوصل الييا:-

مف خالؿ ما سبق توصمنا إلى ما يمي :
 التنظيـ و التشريع المتعمق بالمنافسة و الصفقات العمومية غير معروؼ بنسبة أكثر مف %60
لدػ المتعامميف االقتصادييف.

 المتعامميف االقتصادييف يروف أف ابراـ الصفقات العمومية يتـ بطريقة غير شفافة بنسبة أكثر مف
.% 60

 المتعامميف االقتصادييف يروف أف عدـ المساواة بيف المتعامميف االقتصادييف عند الترشح لمصفقة
بنسبة متفاوتة بيف  50و .% 60

 المتعامميف االقتصادييف يروف أف ىناؾ حرية في الوصوؿ إلى الصفقة بنسبة أكثر مف .% 60

 التنظيـ و التشريع المتعمق بالمنافسة و الصفقات العمومية غير معروؼ بنسبة أكثر مف % 85
لدػ أصحاب المشاريع (المصالح المتعاقدة)
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الجمسة الثانية  :برئاسة  /األعتارج تٍ عانى خُشج
محورؼ الجمسة  :اإلطار التنظيمي  /تسوية المنازعات

المداخمة السابعة تحت عنواف:

" يؼُاس تطثُك لاَىٌ انًُافغح ػهً انًًاسعاخ انًخهح تمىاػذ
انًُافغح فٍ يجال انصفماخ انؼًىيُح ".
مً إعساز:

األعتارج :تٍ عانى خُشج
أستاذة بكمية الحقوؽ

جامعة خميس مميانة
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مقدمة :
إف اعتماد المنافسة الحرة في االقتصاد بوجو عاـ وفي األنشطة االقتصادية لممتعامل العمومي بوجو
خاص يجعميا مف ركائز النظاـ االقتصادؼ في الدولة لما توفره مف حماية فعالة لمماؿ العاـ حيث سيػسمح
باالسػتعماؿ العقالني لمموارد العمومية ويساىـ في القضاء عمى مظاىر الفساد والمحسوبية في اإلدارة العامة ,
مف جية أخرػ يدؿ االىتماـ المتزايد بإعماؿ قواعد المنافسة في مجاؿ الصفقات العمومية عمػى وجػود إرادة
سياسية تيدؼ إلى تفعيل آليات اقتصاد السوؽ والحرية االقتصادية ومف ثمة إلزاـ المتعامل العمومي باحتراـ مبدأ
المنافسة الحرة ومراعاتو أثناء إبراـ الصفقات العمومية ,فالمنافسة بما تثيره مف تعدد في العروض و تنوع في
االختيارات ,تس مح لإلدارات العمومية باستخداـ الموارد العمومية استخداما عقالنيا ورشيدا ويضفي عمى طمباتيا
قد ار مف الشفافية والنزاىة وىي كذلؾ بما تتيحو المؤسسات مف فرص لموصوؿ لتمؾ الطمبات ,تعد افضل وسيمة
لتحقيق حقوقيا المشروعة في ممارسة حريتي التجارة والمنافسة". "1
وعميو فق د اولى المشرع لموضوع حماية المنافسة في الصفقات عناية خاصة وذلؾ مف خالؿ قانونيف
اساسيف ىما قانوف الصفقات العمومية ", "2الذؼ ييدؼ الى تحديد االحكاـ الخاصة بالتبارؼ والمنافسة لنيل
الطمبات العمومية ,وقانوف المنافسة " "3الذؼ يرمي الى تنظيـ المنافسة وتحديد قواعد حمايتيا لزيادة الفعالية
االقتصادية وتحسيف معيشة المستيمكيف .
وفي ىذا اإلطار ،سعى المشرع الجزائرؼ لتكريس عدة آليات قانونية تيدؼ لحماية المنافسة في الصفقات
العمومية ،حيث أسست المادة ( )5مف المرسوـ الرئاسي رقـ  247/15المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية
وتفويضات المرفق العاـ ،منافسة حقيقية وفعالة بنصيا عمى أنو" :لضماف نجاعة الطمبات العمومية واالستعماؿ
الحسف لمماؿ العاـ ،يجب أف تراعى في الصفقات العمومية مبادغ حرية الوصوؿ لمطمبات العمومية والمساواة في
معاممة المرشحيف وشفافية اإلجراءات ضمف احتراـ أحكاـ ىذا المرسوـ"
وفي ىذا المسعى ،عمل تنظيـ الصفقات العمومية مف خالؿ إق ارره لممبادغ العامة التي تحكـ الصفقات
العمومية ،عمى توفير حماية لممنافسة عبر مختمف مراحل الصفقة العمومية ،وخصوصا بمناسبة التحضير ليا،
وابراميا تكريسا لمبدأ حياد اإلدارة وحرية المنافسة ،والتي بموجبو تكوف المصالح المتعاقدة عمى اختالفيا غير
حرة في اختيار المتعاقد معيا ،بل يتعيف عمييا أف تسمؾ سبال محددة ،وتتبع اإلجراءات المبينة قانونا حماية
لممصمحة العامة والماؿ العاـ ،وتكريسا لمبدأ المنافسة ،حيث تخضع اإلدارة عند إبراـ عقودىا لجممة مف القيود
واإلجراءات ،تختمف فيما بينيا باختالؼ نوع العقد وطبيعتو وظروؼ إبرامو ،كما تختمف بال شؾ عف صيغة
التعاقد بيف أشخاص القانوف الخاص.
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عمى أف مبدأ حرية المنافسة وفقا لتنظيـ الصفقات العمومية الجزائرؼ ليس مطمقا ،إذ ترد عميو استثناءات
وقيود متعددة منيا ما يرجع إلى طبيعة الصفقة ،ومنيا ما يتعمق بصالحية المرشحيف ،ومنيا ما تـ تقريره في
إطار حماية االقتصاد الوطني ،مف خالؿ تفضيل المنتوجات والمؤسسات الوطنية عمى غيرىا.
بالرغـ اف كل مف قانوف المنافسة وقانوف الصفقات العمومية لـ يتضمنا اؼ مقتضى لإلحالة او الربط بيف
احكاميما فاف ذلؾ ال يعني القطيعة بينيما  ,حيث مف السيل استنباط عناصر التقاطع بيف احكاميما سواء مف
حيث الضمانات المتعمقة بحرية الدخوؿ لمطمبات العمومية او المساواة بيف المتنافسيف وتوفير العالنية والشفافية
ألجراء الصفقات "."4
ومف اجل توفير الضمانات الالزمة لحرية المنافسة ,فاف المشرع ادخل احكاما جديدة في قانوف الصفقات
مستوحاة مف قانوف المنافسة ,الذؼ ىو االصل قانوف خاص بالنشاط االقتصادؼ  ,وفي المقابل عمد المشرع
الى ادراج احكاـ تنتمي الى القانوف العاـ في صمب قانوف المنافسة الذؼ يحكـ النشاط االقتصادؼ والتجارؼ
وذلؾ بقصد اضفاء مزيدا مف الحماية لحرية المنافسة في الصفقات .
اف المشرع اكد حمايتو لحرية المنافسة في الصفقات في اطار قانوف المنافسة المعدؿ حيث نص عمى اف
يطبق القانوف المتعمق بالمنافسة ,اضافة الى النشاط االقتصادؼ عمى الصفقات العمومية مف االعالف عف
المنافسة الى غاية المنح النيائي لمصفقة ", "5ورغـ اف المشرع نص عمى اف يكوف خضوع الصفقات العمومية
لقانوف المنافسة متعارضا مع مياـ اداء المرفق العاـ وممارسة امتيازات السمطة العامة فاف تطبيق قانوف
المنافسة وما سيتتبعو ذلؾ مف تدخل مجمس المنافسة في مراقبة مدػ توفر حرية المنافسة في الصفقات ,
سيطرح اشكاال قانونيا ,ألنو كما نعمـ يعتبر القضاء االدارؼ ىو المختص في في النظر لق اررات الشخص العاـ
ومنيا الصفقات العمومية لذلؾ ال بد مف ايجاد معيار فاصل لمعرفة متى يتدخل مجمس المنافسة في الصفقات
عندما تتعرض المنافسة لإلخالؿ مف طرؼ الشخص العاـ وذلؾ دوف التدخل في ميامو في تسيير المرفق العاـ
واستعماؿ امتيازاتو .
اوال  :التزاـ الشخص العاـ بحماية المنافسة في قانوف الصفقات العمومية
تمتزـ االدارة بالمواءمة بيف مصمحتيا في تنفيذ مشاريع المرفق العاـ الذؼ يتولى تسييره في احسف الظروؼ
وبيف حرية المنافس لنيل الصفقات العمومية وذلؾ بعدـ عرقمتيا واساءة استخداـ سمطتيا االدارية في انتقاء
واختيار المتعاقد معيا""5
تبرـ الصفقات العمومية بعد الدعوة لممنافسة وىو االصل العاـ إلبراـ ىذه العقود وال تبرـ بالتراضي إال
استثناءا وفي حاالت محددة حص ار في القانوف "."6
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ويفرض قانوف الصفقات العمومية التزاـ قانوني عمى الشخص العاـ ,صاحب مشروع الصفقة ,باالمتناع
عف ارتكاب الممارسات المقيدة لحرية المنافسة ,والقياـ بكشف الممارسات التي قد يمجا الييا االعواف
االقتصاديوف لتزييف المنافسة ,ويقتضي االمر اف تحدد في البداية مصطمح المنافسة ومدلولو في كل مف قانوف
الصفقات العمومية وقانوف المنافسة وتحديد التزامات المشترؼ العمومي لحماية المنافسة والجية القضائية
المختصة بمتابعة االخالؿ بيذا االلتزاـ .
 -1المنافسة في الصفقات العمومية وقانوف المنافسة :
ينبغي توضيح مصطمح اجراء المنافسة في قانوف الصفقات la mise en concurrenceوالمنافسة في
القانوف المتعمق بيا  droit de la concurrenceحيث اف اجراء المنافسة في قانوف الصفقات يمكف النظر
الييا مف زاوية قانونية وزاوية اقتصادية " ,"7فيي مف الزاوية القانونية مجموع القواعد واإلجراءات االدارية التي
يجب عمى االدارة اتباعيا مف اجل ايجاد المقاوؿ او المورد او مقدـ الخدمات الذؼ يستطيع تاميف الحاجيات
العامة بشكل جيد  ,ومف الزاوية االقتصادية فيي نظاـ انتاج مبني عمى الحرية الصناعية و التجارية عمى
اعتبار اف لكل شخص الحرية في ممارسة التجارة واختيار نوع النشاط الذؼ يريده

وتختزؿ المنافسة في

ال صفقات العمومية البعديف السابقيف اؼ البعد القانوني واالقتصادؼ ,فالمنافسة ىي مف جية عبارة عف اتباع
جممة مف االجراءات االدارية الختيار المتعاقد ,بقصد اشباع حاجيات المرفق العاـ  ,ومف جية اخرػ ىي حرية
المتعامل االقتصادؼ في الوصوؿ لمطمبات العمومية .
وعميو فاف المنافسة ىنا  ,تقتضي اف يعمل المشترؼ العمومي عمى تسييل ميمة المرشحيف المحتمميف
لنيل الصفقة في تقديـ عروضيـ بكل حرية ومعاممتيـ عمى قدـ المساواة ,وفي ظل شروط واجراءات واضحة
وشفافة  ,وىذا مف اجل ضماف حقوؽ المقاوالت في الوصوؿ لمطمبات العامة وتحقيق استخداـ الموارد العمومية
استخداما عقالنيا ورشيدا ,وما تجدر االشارة اليو اف احتراـ القواعد السابقة منوط باإلدارة المتعاقدة  ,واف اؼ
اخالؿ بيا يثير مسؤوليتيا اماـ القضاء االدارؼ طبقا لإلجراءات المقررة في قانوف الصفقات العمومية .
بنما ينظر الى معنى المنافسة la concurrenceفي القانوف المتعمق بيا مف زاوية الدخوؿ في السوؽ
لكل المؤسسات والمقاوالت وممارسة نشاطيا االقتصادؼ فيو بحرية ودوف تقييد ,مما يقتضي رفع الحواجز والقيود
التي مف شانيا اف تؤدؼ الى عرقمة حرية المنافسة وتزييف قاعدة العرض والطمب " "8بواسطة الممارسات التي
تقيد المنافسة وتؤدؼ الى احتكار كاالتفاقات المحظورة واستعماؿ المؤسسة لييمنتيا االقتصادية تعسفيا بقصد
االحتكار ,بما في فييا سوؽ الطمبات العمومية وحظر االسعار المنخفضة تعسفيا ,وقد وضع المشرع مجموعة
مف القواعد القانونية لمحاربة تمؾ الممارسات وذلؾ لضماف السير الطبيعي لمسوؽ وعدـ تزييف قانوف العرض
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والطمب ويختص مجمس المنافسة اساسا بمحاربة ىذه الممارسات ,كما يمكف لمقضاء العادؼ اف ينظر في
النزاعات التي تثيرىا ىذه الممارسات .
ويالحع انو رغـ الفروؽ السابقة بيف المعنييف  ,فاف ىناؾ عالقة بيف قواعد قانوف المنافسة وقواعد ابراـ
الصفقات العمومية او قواعد الشراء العمومي حيث انو اذا لـ تحترـ ىذه القواعد فسيؤدؼ ذلؾ الى االخالؿ
بالمساواة بيف المتنافسيف لنيل الصفقة والشفافية في االجراءات المتعمقة بيا  ,فمثال يمكف اف يترتب عمى التفاىـ
والتواطؤ بيف المقاوليف عند تقديـ العروض والعطاءات الى الحيمولة دوف المساواة بيف المرشحيف .
أف االستناد لمبدأ حرية المنافسة وفقا لمقتضيات قانوف المنافسة ،مف شأنو أف يمنح دفعا لمتطبيق العممي
لمبدأ المساواة في الوصوؿ لمطمبات العمومية ،السيما بخصوص العالقة بيف أشخاص القانوف العاـ والخاص،
بما يؤكد مرة أخرػ تأثر كال القانونيف –أؼ قانوف المنافسة وقانوف الصفقات العمومية -ببعضيما البعض.
وبالتالي يمكف القوؿ أف العالقة بيف قانوف المنافسة والطمبات العمومية ىي عالقة تكامل ،بحيث أف كال
المجاليف تحكميـ قواعد ،بالتأكيد مختمفة ،ولكف متقاربة ،إذ نستنتج مف خالؿ ما سبق أف قواعد الدعوة لممنافسة
يمكف اعتبارىا مكونا  Composantمف مكونات قانوف المنافسة
 2نطاؽ تطبيق قانوف المنافسة عمى الصفقات العمومية.
وفقا لما سبق ذكره ،أصبح تطبيق قانوف المنافسة عمى الصفقات العمومية ال يثير أؼ إشكاؿ بعد إدخاؿ
قواعد قانوف المنافسة في مجاؿ الشرعية اإلدارية ،موازاة مع إدخاؿ المشرع الجزائرؼ مف جية أخرػ التعديالت
الضرورية عمى قانوف الصفقات العمومية ،مف أجل حماية مبدأ المنافسة الحرة في جميع تعاقدات اإلدارة ،بحيث
يشكل أؼ إخالؿ بحرية المنافسة في الصفقات العمومية مف طرؼ المصمحة المتعاقدة ،مجاال لتدخل القاضي
اإلدارؼ مف أجل الفصل فيو ،وال يكوف لمجمس المنافسة صالحية متابعة ىذا اإلخالؿ.
مف جية أخرػ ،نصت المادة الثانية مف قانوف المنافسة  ، ،05-10عمى امتداد أحكاـ ىذا القانوف
لتطبق عمى الصفقات العمومية ابتداء مف اإلعالف عف المناقصة إلى غاية المنح النيائي لمصفقة ،مما قد يفيـ
معو أف قواعد قانوف المنافسة الموضوعية منيا واإلجرائية ،تطبق عمى إجراءات تنظيـ الصفقات العمومية مف
بدايتيا إلى غاية نيائيتيا بدوف استثناء ،غير أف المشرع استدرؾ األمر بأف نص عمى أنو" :يجب أال يعيق
تطبيق ىذه األحكاـ أداء مياـ المرفق العاـ أو ممارسة صالحيات السمطة العمومية" ،مما يعني استبعاد األمر
المتعمق بالمنافسة مف التطبيق بشكل مباشر عمى الصفقات العمومية ،السيما باعتبار ىذه األخيرة نشاطا إداريا
لمشخص العاـ يدخل في إطار أداء مياـ المرفق العاـ وممارسة السمطة العمومية ،فالسؤاؿ المطروح ىو :ما ىو
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المعيار المتعيف اعتماده لتطبيق قانوف المنافسة عمى الممارسات المخمة بقواعد المنافسة في مجاؿ الصفقات
العمومية؟.
الشؾ أنو أماـ تعدد وتنوع حاالت اإلخالؿ بضوابط المنافسة في مجاؿ الطمبات العمومية ،لف يكوف
البحث عف مرتكز حاسـ ليذا المعيار أم ار يسيرا ،غير أنو ميما تعددت مرتك از تو المحتممة ،فيي عمى األرجح
متأصمة مف ضرورة التمييز بيف الممارسات المتصمة بق اررات السمطة العامة والممارسات المنفصمة عنيا.
اف اخضاع كل الممارسات المقيدة لممنافسة في مجاؿ االنتاج والتوزيع والخدمات لمجمس المنافسة وتطبيق
قانوف المنافسة امر طبيعي ومعقوؿ  ,باعتبار ىذه الممارسات تؤثر عمى قانوف العرض والطمب ,لكف اف ينظر
مجمس المنافسة وتطبق احكاـ المنافسة عمى الشخص العاـ في مجاؿ الصفقات العمومية يحتاج الى التوضيح
والتدقيق لكوف اف ىذه العقود ال تتعمق بالنشاط االقتصادؼ وانما يتعمق بالنشاط االدارؼ وبالتالي خضوع
الممارسات المخمة بالمنافسة في الصفقات تكوف مف اختصاص القضاء االدارؼ الذؼ يفصل فييا وفقا لقانوف
الصفقات العمومية.
وليذا نجد اف المشروع استثنى تطبيق النص المادة الثانية المذكورة عمى تصرفات الشخص العاـ تتـ في
اطار ممارسة اداء مياـ المرفق وصالحيات السمطة العامة ومف ضمنيا صالحيات الشخص العاـ في تنظيـ
وابراـ الصفقات العمومية ,غير انو اذا مارس الشخص العاـ نشاطا ال يدخل في اطار اداء مياـ المرفق العاـ
وممارسة صالحيات السمطة العامة وانما يدخل في النشاط االقتصادؼ ويتصرؼ الشخص العاـ بوصفو عوف
اقتصادؼ ال بوصفو سمطة عامة ويمارس بالتالي تأثي ار مباش ار عمى العرض والطمب في السوؽ بواسطة ق ارراتو
وتصرفاتو التي ال تتصل بمياـ المرفق والسمطة العامة فاف قانوف المنافسة يطبق عمى ما يصدر عنو عف
االفعاؿ الممارسة المعرقمة لحرية المنافسة في السوؽ بما فيو سوؽ الطمبات العمومية باستثناء ىذه الحالة
الخاصة التي تتطمب اثبات انفصاؿ ممارسات الشخص العاـ المخمة بالمنافسة في الصفقات عف مياـ اداء
المرفق العاـ وممارسة السمطة العامة.
و كما سنرػ ال حقا فاف قانوف المنافسة ال يمكف تطبيقو عمى الصفقات العمومية مف طرؼ سمطة السوؽ
التي ىي مجمس المنافسة ويؤوؿ اختصاص في المنازعات التي تثار بشاف عدـ االحتراـ حرية المنافسة في
الصفقات الى القضاء االدارؼ كما ذكرنا الذؼ اصبح بإمكانو اف يفصل في االمر استنادا الى ما تقضي بو
االحكاـ الجديدة في قانوف الصفقات التي كرست لمبدأ المنافسة الحرة وذلؾ بعدما كاف ىذا القانوف خاليا مف اؼ
نص في ىذا الشمف عمى انو يجب نوضح ىنا رفع كل لبس او غموض اف عرقمة المنافسة في الصفقات
العمومية بواسطة االتفاؽ او التفاىـ او التواطؤ بيف المقاوالت التي تتقدـ لنيل الصفقة يدخل في محاؿ تطبيق
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المنافسة واالختصاص يعود في ىذه الحالة الى مجمس المنافسة سواء كانت ىذه المقاوالت اشخاص عامة او
خاصة كالما أنيا تمارس نشاطا اقتصاديا.
 3حدود تطبيق قانوف المنافسة عمى الصفقات العمومية :
اف تطبيق قانوف المنافسة عمى الصفقات العمومية ال يثير االف اؼ اشكاؿ بعد ادخاؿ قواعد قانوف
المنافسة في الشرعية االدارية وقد ادخل المشرع الجزائرؼ التعديالت الضرورية في قانوف الصفقات العمومية مف
اجل حماية مبدأ المنافسة الحرة في تمؾ الصفقات واف اؼ اخالؿ بحرية المنافسة في الصفقات مف طرؼ االدارة
المتعاقدة يتولى القضاء االدارؼ الفصل فيو وال يكوف لمجمس المنافسة صالحية متابعة ىذا االخالؿ ,لكف
بإدخاؿ المشرع الجزائرؼ في قانوف رقـ  08-12الفقرة الجديدة الى المادة مف قانوف المنافسة ,مما قد يفيـ اف
قواعد قانوف المنافسة الموضوعية منيا و االجرائية تطبق عمى اجراءات تنظيـ الصفقات مف االعالف عف
المناقصة الى غاية المنح النيائي لمصفقة غير اف المشرع استدرؾ االمر اف نص عمى انو يجب أال يعيق
تطبيق ىده االحكاـ اداء مياـ المرفق العاـ او ممارسة صالحيات السمطة العمومية ممل يعني استبعاد تطبيق
االمر المتعمق بالمنافسة واستبعاد مجمس المنافسة مف مراقبة الصفقات العمومية لكونيا نشاطا اداريا لمشخص
العاـ يدخل في ادار اداء مياـ المرفق العاـ او ممارسة السمطة العمومية ,ىذا مف جية ومف جية اخرػ فاف
ق اررات مجمس المنافسة الجزائرؼ التي اتخذىا في ىذا المجاؿ تنفي اختصاص مجمس المنافسة مف متابعة
الصفقات العمومية التي لـ تراع فييا حرية المنافسة لكف السؤاؿ يبقى مطروح مف الغاية مف اضافة الفقرة المشار
الييا وعـ اذا كاف ممكنا اف يعتبر ذلؾ ضمانة اخرػ لحرية المنافسة في الصفاقات تضاؼ الى الضمانات
المقررة في قانوف الصفقات العمومية .
خاتمة
ترتبط صعوبة التوفيق بيف حرية المنافسة ،وسمطات اإلدارة في مجاؿ إبراـ الصفقات العمومية بطبيعة
عالقة التعاكس القائمة بينيما ،ذلؾ أف تطور ممارسة الواحدة يقاس بمدػ تقميص األخرػ ،عمى أساس أف دائرة
الحق في ولوج الصفقات العمومية ونيميا وفق ضوابط المساواة في التنافس ،ال تتسع إال بقدر ما تضيق دائرة
السمطة التقديرية لإلدارة في إبراـ عقودىا مع مف تختاره مف مقاوليف أو مورديف أو خدماتييف.
ىذه الصعوبة متجمية مف خالؿ تأرجح الحماية المقررة في التشريع المعموؿ بو والحماية القضائية في
ىذا المجاؿ ،بيف تكريس حقوؽ ومصالح الفاعميف االقتصادييف المترشحيف لنيل الصفقات العمومية ،وبيف مراعاة
ما تقتضيو مسؤولية المقرريف العمومييف مف حرية وسمطات في ىذا المجاؿ ،بيدؼ إنجاح المشاريع التي يتوقف
عمييا حسف سير المرافق العامة واستم ارريتيا.

93

يعطسة اجسائٍت نعهعهت انخظاْساث انعهًٍت انًُجصة ظُت  - 7102كهٍت انحمٕق جايعت ادمحم بٕلسة بٕيسداض ٔيدٌسٌت انخجازة نٕالٌت بٕيسداض

ومف النتائج المباشرة ليذا اإلشكاؿ ،تصادـ توجييف متعاكسيف:
 التوجو األوؿ يكمف في بعض مظاىر االرتقاء باإلطار التشريعي ودور القضاء في مجاؿ حماية قواعدالمنافسة في مجاؿ الصفقات العمومية.
 بينما التوجو الثاني مرتبط ببعض العوامل التي تحوؿ دوف تطور الممارسة الفعمية لحرية المنافسة فيىذا المجاؿ.
فمف مظاىر االرتقاء باإلطار التشريعي ودور القضاء في مجاؿ حماية قواعد المنافسة في مجاؿ
الصفقات العمومية ،الضمانات التي جاء بيا المرسوـ الرئاسي  247 /15المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية
باعتباره ضابطا مرجعيا لحماية قواعد المنافسة في ىذا المجاؿ ،حيث تيدؼ ىذه الضمانات إلى وضع مجموعة
مف اآلليات التي مف شأف تفعيميا أف يسفر عف ممارسة المنافسة الحرة عمى نطاؽ واسع ،بالموازاة مع ضبطيا
بما يكفل حقوؽ المرشحيف والصالح العاـ.
وتبرز ىذه الضمانات بشكل واضح ،مف خالؿ ضبط قواعد الدعوة لممنافسة ضبطا دقيقا وعمى مر
جميع المراحل التي تمر بيا ،بداية مف تحديد الحاجيات والقواعد المقررة بشأنيا ،واإلعداد المسبق لشروط
المشاركة واالنتقاء ،وتحديد طرؽ اإلبراـ بجعل المناقصة قاعدة عامة في التعاقد والتراضي استثناء ،مع توضيح
أشكاؿ ىذه األساليب وحاالت المجوء إلييا ،بالرغـ مما قيل حوؿ عدـ الدقة في تحديد ىذه الحاالت.
عمى أف اإلطار القانوني لحماية قواعد المنافسة في ىذا المجاؿ ،ال يستند عمى قانوف الصفقات العمومية
فحسب ،بل يمكف االستناد إلى القانوف المتعمق بالمنافسة ،باعتباره ىو اآلخر يشكل مصد ار رئيسا لمضمانات
المؤطرة لحق التنافس بشكل نزيو وشفاؼ ،عمى أساس أف الطمبات العمومية ،تشكل ج أز ال يتج أز مف سوؽ
األنشطة االقتصادية ،التي يسود فييا منطق التجاذب بيف العرض والطمب المتعمق بأعماؿ اإلنتاج والتوزيع
والخدمات الخاضعة بطبيعتيا ليذا القانوف.
وتبعا لذلؾ ،ليس ىناؾ ما يحوؿ دوف االحتكاـ إلى القواعد العامة المتعمقة بحرية المنافسة لمحد مف
التصرفات والممارسات التي يأتييا بعض المتعامميف مع اإلدارة ،بما يجعل الصفقة العمومية تستفيد مف وجو
آخر لمرقابة عمى سموكات العارضيف ،في إطار الموازنة بيف حجـ الرقابة المقرر قانونا بخصوص المشتريف
العمومييف ،والذؼ يعتبر حجـ ضخـ في نصوص تنظيـ الصفقات العمومية ،إذا ما قارناه بحجـ الرقابة المقررة
بخصوص العارضيف.
وفي ىذا اإلطار ،يمكف لمجمس المنافسة أف يتدخل وفقا لألشكاؿ المقررة قانونا ،مف أجل ضبط النشاط
االقتصادؼ في مجاؿ الصفقات العمومية ،باستثناء التدخل بخصوص تصرفات وق اررات الشخص العاـ المتصمة
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بمي اـ أداء المرفق وممارسة السمطة العامة .إال في الحاالت التي يمارس فييا نشاطات منفصمة عف مياـ سير
المرفق العاـ وممارسة السمطة العامة.
اليوامش
.1

Brault Dominique, Les marchés publics et la concurrence,

communication au Forum Euro-méditerranéen sur le droit et les politiques de
la concurrence, organisé à Casablanca (Maroc) les 18 et 19 Juillet 2008.
 -2مرسوـ الرئاسي 247/15مؤرخ في  2ذؼ الحجة عاـ  1436الموافق ؿ  16سبتمبر سنة2015
يتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ .
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 -04كتو دمحم الشريف ،حماية المنافسة في الصفقات العمومية ،المجمة الجزائرية لمعموـ القانونية،
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،2013
Bennadji Cherif, L’évolution de la réglementation des marchés publics en -07
Algérie, Thèse de doctorat d’Etat, institut de droit, Université d’Alger, 1991
Charbit Nicolas, Secteur public et droit de la concurrence, éditions Joly, -08
Paris, 1999

95

يعطسة اجسائٍت نعهعهت انخظاْساث انعهًٍت انًُجصة ظُت  - 7102كهٍت انحمٕق جايعت ادمحم بٕلسة بٕيسداض ٔيدٌسٌت انخجازة نٕالٌت بٕيسداض

المداخمة الثامنة تحت عنواف:

" عهطح انضثظ انًغتمهح آنُح نذًاَح انًُافغح ".

مً إعساز:

انذكتىسج دغاٍَ عايُح

أستاذة محاضرة "أ" كمية الحقوؽ.
جامعة ادمحم بوقرة ،بومرداس.
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مقدمة
يحتاج تطبيق سياسة الدولة لتحقيق التنمية والتطوير في شتى القطاعات إلى تدخل الميزانية العامة وىذا
يستدعي وجود إيرادات ىامة يتـ تحصيميا سنويا ،وحسب التقارير الرسمية سجمت الجزائر تراجعا في
تحصيميا ألسباب كثيرة منيا أزمة النفط ،والفساد الذؼ نخر في كل ىياكل الدولة ،فكاف توزيع النفقات

واالعتماد المالي تحت تفعيل سياسة الترشيد ،والتقشف أمر ضرورؼ ،استدعي مضاعفة الجيود في حسف

استعماؿ األمواؿ العامة السيما في مجاؿ الصفقات العمومية التي تعد المجاؿ الخصب لمفساد.

لمتجسيد الميداني الصحيح لالستثمارات والمشاريع العمومية والتي تكوف الصفقات العمومية ىي البوابة

األولى ليا ،قاـ المشرع الجزائرؼ بإصدار المرسوـ 247-15المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات

المرفق العاـ ،1الغيا في ذلؾ المرسوـ رقـ  236/10الخاص بالصفقات العمومية  ،وركز مف خاللو عمى

مكافحة الفساد برمتو مف خالؿ وضع أحكاـ واجراءات قانونية وتنظيمية صارمة في مجاؿ الرقابة بمختمف

أشكاليا(الداخمية والخارجية ،القبمية والبعدية ،الوصائية والقضائية) حيث تـ إنشاء أجيزة الرقابة لضماف العديد
مف الصالحيات والوقوؼ أماـ كل التجاوزات الخاصة بنيب أمواؿ الدولة.

كما نص عمى إدماج عقود تفويضات المرافق العامة ضمف تنظيـ الصفقات العمومية في إطار السياسية

االقتصادية لمدولة الرامية لتنازؿ عف تسيير بعض المرافق والمؤسسات العمومية لصالح القطاع طبقا لما ورد

في المادة  66مف قانوف المالية لسنة 2 2016بيدؼ توسيع قاعدة اإلنتاج الصناعي و الفالحي و السياحي.

مف أجل تحقيق ىذه األىداؼ جاء تنظيـ الصفقات العمومية بمجموعة مف األحكاـ القانونية الجديدة

تتعمق بالعتبة المالية التي تمزـ المصالح المتعاقدة بإبراـ الصفقات العمومية و االستشارات و سندات الطمب،

كما جاء ببعض األحكاـ االستثنائية المرتبطة باإلجراءات الواجب إتباعيا في حالة االستعجاؿ الممح ،و

اإلجراءات المكيفة ،و تمؾ المتعمقة بالصفقات العمومية التي تتطمب السرعة في اتخاذ القرار.3

1

 -المرسوـ الرئاسي رقـ  ،247-15المؤرخ في  16سبتمبر  2015المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية و تفويضات المرفق

العاـ ،الجريدة الرسمية مؤرخة في  20سبتمبر ،2015عدد .50
2
3

 -قانوف المالية لسنة .2016

 -زيادة عمى ذلؾ أعاد القانوف الجديد النظر في أساليب اختيار المتعامل المتعاقد حيث تخمى عمى نظاـ المناقصة نيائيا و

استبدلو بنظاـ طمب العروض حسب المادة  39التي نصت عمى أف الصفقات العمومية تبرـ وفقا إلجراء طمب العروض الذؼ
يشكل القاعدة العامة أو وفق إجراء التراضي ،عمى أنو في حالة المجوء إلى طمب العروض فإنو يتـ حسب أشكاؿ متعددة ىي طمب
العروض المفتوح ،و طمب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا و طمب العروض المحدود ،و المسابقة ،في حيف يتـ المجوء إلى
التراضي في الحاالت المحددة حص ار في المادتيف  49و . 50
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في ىذا اإلطار و كما ىو معموؿ بو في القطاعات األخرػ وألوؿ مرةتـ إنشاء سمطة ضبط مستقمة

لضبط الصفقات العمومية وفقا لممواد  213 ،184 ، 88منو ،والتي تعد مدونة ألدبيات واخالقيات مينة

األعواف االقتصادييف والعمومييف المتدخميف في مراقبة و أبراـ وتنفيذ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق

العاـ ،كما تـ خمق أجيزة استثنائية لمرقابة عمى الصفقات لمكافحة الفساد مف خالؿ لجاف تتكفل بالممفات
التي تفوت مبمغ قدر معيف ،ووضعت إجراءات خاصة تضمف التطبيق السميـ لكيفيات واجراءات اإلبراـ.
رد ىذا التغيير التشريعي واالىتماـ بالصفقات العمومية ألسباب كثيرة؛ منيا أف الجزائر رتبت في

مؤشر الفساد المرتبة  88عالميا سنة  2016بعدما كانت في المرتبة  100سنة  ،2015ترتيبا أساء إلى

المنظومة القانونية الجزائرية في مجاؿ الفساد ،فدؽ تقرير منظمة الشفافية الدولية في أواخر  2014ناقوس
الخطر بعدـ فعالية النصوص الجزائرية 1ما دفع بالمشرع باإلسراع في أقممة نصوصو بما يناسب والمعايير

الدولية في مكافحة ىذه الجريمة السيما الفساد وسف بعنواف سنة  2015مجموعة مف القواعد مس مف خالليا
عدة مجاالت ذات الصمة بالفساد ،كقانوف تبييض األمواؿ.2

إلى جانب ذلؾ تـ إصدار المرسوـ الرئاسي المذكور أعاله ،محدثا جيا از رقابيا يتصدره سمطة ضبط

مستقمة في الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ ولجاف رقابية أخرػ مساعدة  ،فبالنظر لمنظاـ
القانوني المؤطر ليذه الييئات والصالحيات التي تقوـ بيا ،كيف ستضمف ىذه األجيزة ميمة ضبط

وتنظيـ مجاؿ الصفقات العمومية المرتبط بتفويض الخدمة العمومية  ،وىل ستضمف الرقابة الفعمية مف

خال ؿ الحرص عمى تطبيق القوانيف الخاصة بالميداف وتسوية النزاعات فيو وبالتالي تطيير الماؿ العمومي
مف جرائـ الفساد التي ارتفعت نسبيا؟

لإلجابة عمى ذلؾ سنعالج سمطة الضبط في الصفقات (أوال) ،ثـ األجيزة الرقابية (ثانيا).

المبحث األوؿ :سمطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ .

في إطار اإلصالحات التي باشرتيا الدولة الجزائرية و اليادفة إلى عقمنة و ترشيد و حماية النفقات
العمومي ،صدر تنظيما لمصفقات العمومية و تفويضات المرافق العمة بموجب المرسوـ الرئاسي رقـ – 15

 247المؤرخ في  16سبتمبر  ،2015وكانت األىداؼ المرجوة واضحة.

تتمثل ىذه األىداؼ اختصا ار في السير عمى إعادة ترتيب الدولة الجزائرية في مكانيا المناسب عالميا

حيث قدمت تقارير سمبية مف عدة نواحي ما أدػ إلى ضرورة التفكير في األساليب القانونية التي مف شأنيا
1

 -حسايف سامية  ،التعامل التشريعي في مكافحة تبييض األمواؿ طبقا لممعايير الدولية ،دراسات قانونية وسياسية ،كمية الحقوؽ،

جامعة بومرداس ،العدد 1ص .97

2

 -قانوف  06-15المؤرخ في  15فبراير  2015المتعمق بالوقاية مف تبييض األمواؿ وتمويل اإلرىاب ومكافحتيما  ،جريدة

رسمية عدد  8صادر بتاريخ  15فبراير .2015
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تقضي عمى الفساد اإلدارؼ ،وبالموازاة العمل عمى التخفيف مف حدة اإلجراءات البيروقراطية التي تعرفيا
عممية إبراـ الصفقات العمومية ،و إعادة ىيكمة المجاف المكمفة بالرقابة لمسير عمى مشروعية و مطابقة

إجراءات إبراـ الصفقات..الخ.

في ىذا الخضـ أنشأت سمطة ضبط ذات طابع إدارؼ مستقل ،حيث تتمتع باستقاللية التسيير (المطمب

األوؿ) تضطمع بعدة مياـ وصالحيات(المطمب الثاني)تعد بمثابة اآلليات القانونية لمممارسة الرقابة ،حيث

تشمل مرصدا لمطمب العمومي وىيئة وطنية لتسوية النزاعات ،وقد كمفت بعدة صالحيات حددت في المرسوـ

الرئاسي الجديد.
المطمب األوؿ :اإلطار العاـ لسمطة ضبط الصفقات العمومية .
أعمف المرسوـ الجديد عف إحداث ىيئة وطنية مستقمة تحت عنواف سمطة ضبط الصفقات العمومية و

تفويضات المرفق العاـ عمى مستوػ وزير المالية  ،مف خالليا يتـ السير عمى تطبيق سياسة واعداد وابراـ وتنفيذ
ومراقبة الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ التي تبرميا عمى التوالي المصالح المتعاقدة والسمطات

المفوضة طبقا لمقوانيف والتنظيمات المعموؿ بيا ،فيا ترػ لماذا عمل المشرع عمى إحداث ىذه الييئة في حيف
كانت ىناؾ لجاف تضمف ىذه العممية عمى عدة مستويات؟ وىل وجود ىذه السمطة ومنحيا صالحيات واسعة

سيضمف الفعالية المرجوة في تطوير االستثمار العمومي؟ وىل ستكوف ىذه السمطة فعمية عمى ارض الواقع أـ

مجرد اكتظاظ في السمطات اإلدارية وتشتيت لممسؤولية وتمييعيا؟

لإلجابة عمى ىذه التساؤالت البد أف نحدد اإلطار العاـ ليذه لسمطة مف خالؿ القواعد العامة ،ومف

خالؿ القانوف اإلدارؼ الذؼ يعد المنطمق األصمي والمنشيء ليا ،ففي ظل حماية الحقوؽ والحريات واحتراـ
النظاـ العاـ مف جية أخرػ،أصبح مف الضرورؼ إيجاد توازف قانوني نضمف مف خاللو مصمحة المجتمع
والفرد والمصمحة العامة عمى حد سواء ،ولكف ذلؾ ال يتأتى بالصورة التي تفيد جية عمى حساب جية اؼ

ليس بصفة مطمقة فالضوابط ىي الحل االمثل ،فكل حرية أو حق إذا ما أطمق استعمالو تحوؿ إلى فوضى

تمس بحقوؽ وحريات اآلخريف ،لذلؾ وجب ضبط الحرية مف طرؼ الييئات المختصة وبالضمانات المقررة

قانونا ،وىذا ما يسمى "بالضبط اإلدارؼ".
يعتبر الضبط اإلدارؼ وظيفة إدارية تتمثل في حماية النظاـ العاـ ،وقد أسندىا المشرع إلى السمطة
التنفيذية بحكـ طبيعتيا ،وما ليا مف القدرة العممية عمى التدخل السريع لحماية النظاـ العاـ ،باإلضافة إلى

الميمة الموكمة ليا دستوريا وىي تنفيذ القوانيف ،وبالتالي فممارسة نشاط الضبط اإلدارؼ ىو نتيجة طبيعية
لتنفيذ القوانيف التي تنص عمى المحافظة عمى النظاـ العاـ.
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واذا كنت السمطة التشريعية تعتبر المشرع األصمي التي تصنع القوانيف لمنشاط الضبطي يوجد ضبط

إدارؼ تمارسو الييئات اإلدارية المختصة قانونا ،والتي تكوف ميمتيا تنفيذ القوانيف بالوسائل اإلدارية لصيانة

النظاـ العاـ .

كما تعد ممارسة وظيفة الضبط اإلدارؼ مظير مف مظاىر السمطة العامة في فرض النظاـ العاـ

بواسطة مجموعة مف االمتيازات ،والسمطات ،التي تمارسيا ىيئات الضبط اإلدارؼ بيدؼ الحفاظ عمى أمف
وصحة وسكينة أفراد المجتمع .مقدمػ ػػة ىذا وتعتبر أعماؿ الضبط اإلدارؼ تدابير مانعة وقائية ،وسابقة عمى

حد وث التيديد بإخالؿ بالنظاـ العاـ ،ويظير ذلؾ بالتصدؼ إلى كل ما ييدد استق ارره ،باتخاذ كل اإلجراءات
الوقائية قبل وقوع اإلخالؿ الفعمي بو ،أو حتى بعد وقوعو ،إذا لـ يصل إلى جريمة جزائية التي تباشر فييا

وظيفة الضبط القضائي بيدؼ معاقبة مرتكبييا.
يعد الضبط اإلدارؼ ضرورة اجتماعية ،فيو عبارة عف مجموعة مف الوسائل التي تفرضيا ىيئات

الضبط اإلدارؼ عمى حريات األشخاص ،أو نشاطاتيـ بيدؼ الحفاظ عمى النظاـ العاـ ،وتأخذ شكل لوائح
تنظيمية ،أو ق اررات فردية ،أو جزاءات إدارية ،ويترتب عنيا تقييد لحقوؽ وحريات األشخاص بالقدر الذؼ

يضمف إيجاد نوع مف التوازف بيف متطمبات ممارسة الحقوؽ والحريات ،ومقتضيات الحفاظ عمى النظاـ العاـ،
وىذه المالئمة يحددىا المشرع ،وتنفذىا ىيئات الضبط اإلدارؼ.

طبقا لممرسوـ الجديد تقوـ سمطة ضبط الصفقات العمومية وتفيضات المرفق العاـ بضماف التوازف

بيف المصالح المتع اقدة وذلؾ عمى أساس أف الصفقات العمومية ىي عقود مكتوبة تبرـ بمقابل مع أعواف
اقتصادييف قصد تحقيق مصالح اقتصادية بحتة تعود بالمنفعة لممجتمع والمصمحة المتعاقدة في مياديف

األشغاؿ والموازـ والخدمات والدراسات المتخصصة.

تعد سمطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ اإلدارة الحديثة البديمة عف اإلدارة

التقميدية التي لـ تعد كافية عمى غرار العديد مف المجاالت والمياديف التي أحدثت فيو ىذا النوع مف السمطات،

وقد ذكرت ألوؿ مرة بموجب المادة  88مف المرسوـ الرئاسي  247-15في القسـ الثامف المعنوف مكافحة
الفساد ،وىو عن واف يتـ التعميق عميو مف باب األىداؼ المرجوة التي صمـ مف اجميا ىذا المرسوـ  ،فاليدؼ

مف مجيئو ىو إبراز عنواف مكافحة الفساد في المنظومة القانونية الخاصة بالصفقات عمى غرار العديد مف

النصوص في المجاالت األخرػ.
نعتقد في ىذا اإلطار انو كاف مف األفضل عمى المشرع تأخير مضموف ىذا القسـ إلى األحكاـ الختامية

او عنونتو باألجيزة الرقابية والتنظيمية حتى يتناسب واألىداؼ المرجوة مف احداثيا وليس لكي يتناسب
والتقارير الدولية الصادرة عف المنظمات العالمية أو اإلقميمية والتي كانت في كل مرة تيدد الجزائر بالقائمة
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السوداء  ،..وليس ل كي نسكت األبواؽ التي خشي رجاؿ الساسة مف اف تصدع كياف الدولة  ،فأماـ منطق
التشريع القانوني كاف عمى المشرع احتراـ مبدأ المواءمة المالئمة في سف النصوص لترقى الى الدرجة الالئقة.
وعميو نعتقد اف كل المواد مف  88إلى  94مواد مقحمة وفي غير موضعيا ،ويظير ذلؾ أوالأف الفصل
الرابع ينص عمى تنفيذ الصفقات وأحكاـ تعاقدية ،يميو قسـ األسعار ،فكيفيات الدفع  ،فالضمانات ،ثـ المناولة

الرىف الحيازؼ لتأتي بعد ذلؾ العقوبات المالية والتسوية الودية فرقابة الصفقات وأنواع الرقابة وكاف األجدر بو

ترؾ ذلؾ الفصل إلى الترتيب األخير .

كما يظير ىذا اإلسراع في إقحاـ الفصل مف خالؿ إعادة النص عمى بعض األحكاـ في موضع أخر

وىذه ليست مف خصائص التشريع حيث نجده قد نص واحدث سمطة ضبط الصفقات في اطار الباب الرابع
وذلؾ في المادة  213مف المرسوـ.

يمكف مما سبق تعريف السمطة مف خالؿ العناصر المكونة ليا حيث نصت المادة  88عمى انو '' :تعد

سمطة ضبط الصفقات العمومية ....مدونة أدبياتوأخالقيات المينة لألعواف العمومييف المتدخميف في مراقبة
وابراـ وتنفيذ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ  ،يوافق عمييا الوزير المكمف بالمالية'' ونصت

المادة  213عمى انو  '' :تنشأ لدى الوزير المكمف بالمالية سمطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات
المرفق العاـ  ،تتمتع باستقاللية التسيير وتشمل مرصدا لمطمب العمومي وىيئة وطنية لتسوية النزاعات ''

إف انشاء سمطة لضبط الصفقات العمومية بموجب النص األخير ستعزز بمرصد لمطمبيات العمومية و

ىيئة وطنية لتسوية النزاعات ،.وىذا يعني أف ىيكمتيا ستنقسـ إلى اثنيف تضطمع كل منيما بصالحيات
معينة.
يتضح مما سبق اف ىذه السمطة تتميز بالخصائص التالية:
-

تعد سمطة.

-

تضطمع بالضبط.

-

تابعة لوزير المالية ،طالما انيا تنشأ لدػ الوزير المكمف بذلؾ.

-

تشمل مرصد لطمب العمومي.

-

تعد مدونة ألخالقيات المينة وىو ما يقمل نوعا مف قوتيا وفي فعاليتيا.
تتمتع باالستقاللية التسيير.

-

تعد ىيئة وطنية لتسوية النزاعات.

-

لفع ادارية ( وىنا يمكف الفيـ انيا غير ضرورية  /او غير مقصودة )

سقط عف كل ىذه المفاىيـ االمور المعروفة في سمطات الضبط المستقمة ما يمي :
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-

االستقاللية المالية.

-

الشخصية المعنوية.
كل ىذه أمور ستتحدد بموجب المرسوـ التنفيذؼ الذؼ يحدد كيفية تنظيـ وكيفيات سير المجنة و

تشكيمتيا وطبيعتيا القانونية وفقا لممادة .13/213
إذف إذا تـ إسقاط المفاىيـ الخاصة بسمطات الضبط االقتصادؼ المعروفة في المجاؿ المالي

والمواصالت واالقتصاد عمى غرار لجنة تنظيـ عمميات البورصة ومراقبتيا  COSOBاو  ...فانو ىذه

السمطة تخضع لنظرية الضبط اإلدارؼ ال االقتصادؼ  ،فيي تابعة لو ازرة المالية رغـ استقاللية التسيير وتعد
ىيئة وطنية مف دوف تمتعيا بالشخصية المعنوية ،غير أنيا تصدر أراء وليس ق اررات وىو ما نستشفو مف

المادة  4 / 213التي تنص عمى انو '' وتصدر بيذه الصفة رأيا موجيا لممصالح المتعاقدة  ،لمجاف
الصفقات العمومية  ،لمجاف التسوية الودية لمنزاعات والمتعامميف االقتصادييف ''..وبالتالي اذا ما قارنا مع

سمطات الضبط االقتصادؼ األخرػ نجد انو مف المعروؼ أف الضبط اإلدارؼ يصدر لوائح تنظيمية
وق اررات فردية  ..فيما لـ يخوؿ المشرع ليذه السمطة ىذا النوع مف السمطات فيل يسعنا الحديث إلى أف

نعرفيا تعريفا خاصا يقع بيف الضبط اإلدارؼ والضبط االقتصادؼ أؼ سمطة ضبط مف نوع خاص؟

اف الطبيعة القانونية ليذه اسمطة والتكييف القانوني ليا لـ يتـ تحديده مف خالؿ النصوص وطالما اف

التشكيمة لـ يتـ احداثيا فاف المعايير التي نعتمد عمييا تبقى محصورة في االختصاصات الموكمة ليا وىي

واف تعددت وتنوعت تبقى محصورة في كونيا تشكل الحقا قبعتيف ؛ قبعة المرصد الوطني لإلحصاء  ،والييئة

الوطنية لتسوية النزاعات وتقدـ في اطار كل الصالحيات رأيا موجيا ..اماـ ىذه المعطيات لـ يبق لسمطة

الضبط ىذه ػ في رأينا الشخصي ػ ػ إال أنيا مف طبيعة خاصة  ،تردد المشرع في حسميا طالما لـ يتـ تفعيميا
ولـ ير بعد ما يمكف أف تعطيو مف نتائج عمى الصعيد اإلدارؼ واالقتصادؼ.

ستتضح اإلجابة حتما بمجرد صدور المرسوـ التنفيذؼ الذؼ لـ يصدر إلى غاية اآلف.

المطمب الثاني  :مياـ وصالحيات سمطة ضبط الصفقات العمومية.

تتولى ىذه السمطة عدة مياـ مسندة ليا  ،مف أىميا؛ إعداد تنظيـ الصفقات العمومية و تفويضات

المرفق العاـ و متابعة تنفيذه ،و تصدر بيذه الصفة رأيا موجيا لممصالح المتعاقدة و ىيئات الرقابة و لجاف

الصفقات العمومية و لجاف التسوية الودية لمنزاعات و المتعامميف االقتصادييف ،كما تتولى أيضا إعالـ و نشر
و تعميـ كل الوثائق و المعمومات المتعمقة بالصفقات العمومية و تفويضات المرفق العاـ ،و المبادرة ببرامج

التكويف و ترقيتو في مجاؿ الصفقات العمومية ،زيادة عمى تحميل المعطيات المتعمقة بالجانبيف االقتصادؼ و

التقني لمطمب العمومي و تقديـ توصيات لمحكومة ،و التدقيق أو تكميف مف يقوـ بالتدقيق في إجراءات إبراـ
الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العاـ و تنفيذىا بناء عمى طمب مف كل سمطة مختصة ،و إقامة
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عالقات تعاوف مع الييئات األجنبية و الييئات الدولية المتدخمة في مجاؿ الصفقات العمومية  ،و يتعمق
األمر عموما بإصالح تأطير و مراقبة إبراـ الصفقات العمومية بيدؼ التحكـ في تسيير الصفقات العمومية .
وفقا لممادة  213مف المرسوـ الرئاسي حددت بوضوح المياـ في :
 اعداد تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ . -متابعة عممية تنفيذ الصفقات .

 توجيو اراء لممصالح المتعاقدة والييئات الرقابية ولجاف الصفقات العمومية  ،ولجاف التسويةالودية لمنزاعات والمتعامميف االقتصاديييف

 اعالاـ ونسر وتعميـ كل الوثائق والمعمومات المتعمقة بالصفقات المبادرة ببرامج التكويف وترقية التكويف في مجاؿ الصفقات. -اجراء احصاء اقتصادؼ لمطمب العمومي سنويا.

 تحميل المعطيات المتعمقة بالجانبيف االقتصادؼ والتقني لمطمب العمومي. -تقديـ توصيات الحكومة.

 تشكيل مكاف لمتشاور في اطار مرصد لمطمب العمومي . التدق يق او التكميف بمف يقوـ بالتدقيق في اجراءات ابراـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفقالعاـ وتنفيذىا بناء عمى طمب بناء عمى كل سمطة مختصة.

 البت في النزاعات الناتجة عف تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة مع متعامميف متعاقديف أجانب. -تسيير واستغالؿ نظاـ المعموماتية لمصفقات العمومية .

 إقامة عالقات تعاوف مع الييئات األجنبية والييئات الدولية المتدخمة في مجاؿ الصفقاتوتفويضات المرفق العاـ.
المبحث الثاني  :األجيزة الرقابية .
تعتبر الصفقات العمومية أىـ قناة تتحرؾ وتصرؼ فييا األمواؿ العامة ،وىي الطريقة المفضمة عند

الدولة لتنفيذ سياساتيا العامة ،والتي تنجز مف خالليا برامج التنمية ،وىي وسيمة أساسية لمتجسيد الميداني
لالستثمارات والمشاريع العمومية ،كما تعد مف أىـ األدوات الفعالة التي تساىـ في النيوض والرقي باالقتصاد
الوطني ،لذلؾ وجب إرفاقيا بإجراءات قانونية وتنظيمية تحصنيا وتقطع الطريق أماـ كل أشكاؿ االنحرافات

المالية ،كما تكوف صماـ أماف ليا ،وتعد الرقابة أىـ اآلليات التي تحد مف ىذه االنحرافات.

فوفقا لبياف مجمس الوزراء المنعقد يوـ األربعاء  22جويمية  2015والذؼ تـ نقل مف خاللو عرض

أسباب المرسوـ الرئاسي فإف صدور قانوف الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ كاف ضرورة حتمية
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أماـ محدودية قانوف القديـ لسنة  2010وىذا مقارنة بمقتضيات الحكامة الحديثة .حيث ركز البياف عمى ستة
نقاط 1أساسية تصدرتيا التدبير األتي :

 إلغاء المجاف الوطنية التي تـ تحويل صالحياتيا إلى المجاف القطاعية التي تنصب عمى مستوػ كل و ازرةو لجاف جيوية بالنسبة لبعض الييئات و كذا إنشاء سمطة لضبط الصفقات العمومية تعزز بمرصد

لمطمبات العمومية و ىيئة وطنية لتسوية النزاعات.

وكاف أوؿ تدبير يخص ىذا المرسوـ ىو إصالح تأطير و مراقبة إبراـ الصفقات العمومية بيدؼ التحكـ
في تسيير الصفقات العمومية ،مع التركيز عمى مسألة إعادة ىيكمة المجاف الرقابية حيث تـ إلغاء المجاف

الوطنية و تـ تحويل صالحياتيا إلى لجاف قطاعية .وىذه الصدارة في عرض األسبابإنما تدؿ عمى أىمية

المجاف في ىذا التغيير التشريعي.2

مف ىذا المنطمق قاـ المشرع بوضع أجيزة رقابية ثالثية األبعاد ؛ الرقابة الداخمية  ،الخارجية ( القبمية

والبعدية) باإلضافة لسمطة الضبط.3وأماـ دراستنا ليذه األخيرة في المبحث األوؿ سنكتفي بالحديث عف
النوعيف الداخمية ( المطمب األوؿ ) والخارجية ( المطمب الثاني).
المطمب األوؿ  :الرقابة الداخمية .

مف المسائل التي عرفت تغييرات جذرية بالنظر لما كاف قائما في القانوف الممغى الصادر بموجب
المرسوـ الرئاسي  236 – 10المؤرخ في  07أكتوبر  2010المعدؿ و المتمـ والسالف الذكر ،مسألة الرقابة

الداخمية عمى الصفقات العمومية ،حيث أعمف المشرع الجزائرؼ في ىذا النوع مف الرقابة عف إلغاء حالة

 - 1بقية النقاط تمثمت في تعزيز األمف القانوني لألطراؼ الفاعمة المتدخمة في الصفقات العمومية مف خالؿ التصنيف و الدقة
و تسييل اإلجراءات.
 ترقية مكانة اإلنتاج الوطني و المؤسسة المحمية لإلنتاج في انجاز الصفقات العمومية مع تأسيس بند في دفاتر الشروط اليرخص المجوء إلى المواد المستوردة إال إذا كاف المنتوج الوطني المعادؿ غير متوفر.

 إقرار مفيوـ "تفويض الخدمة العمومية" الذؼ بفضمو يمكف لمدولة ،في القطاعات التي يسمح بيا القانوف ،التفكير فيانجاز منشآت أو اقتناء الممتمكات الضرورية لسير الخدمة العمومية مف خالؿ موارد التمويل خارج الميزانية.

 - 2كما نص المرسوـ الرئاسي عمى إقرار "مسؤولية أكبر" لألطراؼ الفاعمة في الصفقات العمومية (المصالح المتعاقدة و
لجاف الصفقات ) في إطار احتراـ مبادغ حرية الحصوؿ عمى الطمب العمومي والمساواة في معاممة المترشحيف و شفافية
اإلجراءات
3

 وىذ ا لـ يمنع مف وجود رقابة مف صنف اخر تتمثل في المراقبة المالية لممحاسب العمومي ،المراقب المالي ،المفتشيةالعامة لممالية ،مجمس المحاسبةػ وكذلؾ الرقابة القضائية :القضاء اإلدارؼ  ،القضاء الجنائي.ناىيؾ عمى دور مجمس
المنافسة في مراقبة الصفقات العمومية
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الفصل بيف لجنة فتح األظرفة و لجنة تقييـ العروض و أسس لجنة واحدة ىي لجنة فتحة األظرفة و تقييـ

العروض المذكورة في المادة  169التي تتولى في إطار ممارسة الرقابة الداخمية القياـ بعمل إدارؼ و تقني
تعرضو عمى المصمحة المتعاقدة التي تقوـ بمنح الصفقة ،أو اإلعالف عف عدـ جدوػ اإلجراء أو إلغائو ،أو
إلغاء

المنح

المؤقت

لمصفقة،

و

تصدر

في

ىذا

الشأف

رأيا

معمال،

دمج لجنتي فتح األظرفة وتقييـ العروض لمراقبة الصفقات العمومية الخارجية ( ـ .)161

وبالتالي

تقرر

اذف تـ تقميص عدد المجاف و االبقاء عمى لجنة واحدة تقوـ بفتح األظرفة و تقييـ العروض التي تنشأ
بموجب لممادة  160و يمكف اف تسند لموظفيف مؤىميف تابعيف لممصمحة المتعاقدة بعدما كاف يترأس المجنة
منتخب مف المجمس .وتقوـ ىذه المجنة بفتح العروض في سجل خاص و تقييميا في سجل ثاني و بنفس

طريقة القانوف القديـ .فيما تـ اإلبقاء عمى نفس تشكيمة لجنة لمصفقات.

وتجدر االشارة الى انو تـ توحيد المجنة المكمفة بمتابعة سير المناقصات تبعا لتقارير مجمس المنافسة

والتي قدمت في شأف الشبية المعمنة في الصفقات العمومية وىو اقتراح مف عضو في مجمس المنافسة في
اطار التوصيات التي يقدميا المجمس  ،حيث اقترح اف تشرؼ نفس المجنة عمى فتح األظرفة وعمى التقييـ

التقني لمعروض ،فضال عف إدراج شيادة إلزاـ المتعامميف المكتتبيف في المناقصة باالمتناع عف التواصل مع
المكتتبيف المنافسيف بداية مف سحب دفتر الشروط إلى يوـ إيداع العرض،مع العمماف مجمس المنافسة رغـ

اختصاص الرقابة الذؼ يتمتع بو لـ يعالج منذ تأسيسو سوػ حالتيف تـ إخطاره بيما قبل  2003تتعمقاف
بخرؽ قانوف الصفقات العمومية" ،ولكنو لـ يتمكف مف الفصل فييما بمبرر عدـ االختصاص"
المطمب الثاني  :الرقابة الخارجية .

قاـ المشرع الجزائرؼ في القانوف الجديد بإعادة ىيكمة ىيئات الرقابة الخارجية عمى الصفقات

العمومية حيث ألغى نيائيا نظاـ المجاف الوطنية الذؼ كاف قائما في القوانيف السابقة و استبدلو بالمجاف
الجيوية مع اإلبقاء عمى المجاف القطاعية و الوالئية و البمدية لمصفقات العمومية فضال عمى المجاف التابعة

لممصالح المتعاقدة ،و ىذا مف أجل التخفيف مف تركيز الرقابة الذؼ كاف عمى مستوػ المجاف الوطنية

اذف أنشأت لجاف عمى مستوػ الو ازرات أؼ لدػ الدوائر الو ازرية والواليات لتسوية النزاعات .كما تـ
إدماج المجاف الو ازرية لمصفقات مع القطاعية والغاء المجاف الوطنية .
وقدأكدت التعديالت الجديدة عمى أىمية إدماج المجنة الو ازرية لمصفقات في المجنة القطاعية
لمصفقات والغاءالمجاف الوطنية ،وذلؾ فيما يتعمق بالمراقبة الخارجية لمصفقات العمومية وانشاءلدػ وزير الدا
خمية ،لجنةمتخصصة لممراقبة الخارجية لمصفقات التي تكتسي طابعا سريا ،عالوةعمى

إنشاء لجاف جيوية لدراسة صفقات المصالح الخارجية الجيوية لبعض اإلدارات المركزية.
ترمي الرقابة الخارجية الى التحقق مف التزاـ المصمحة المتعاقدة لمعمل المبرمج بكيفية نظامية ( ـ )163
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تتمثل ىذه المجاف في :
-1

رقابة الوصاية وتتمثل في مسؤوؿ الييئة العمومية آو الوزير آو الوالي أو رئيس المجمس الشعبي

البمدؼ المعني  ،في ىذا الصدد نجد المشرع يجعل مف سمطة الضبط المستقمة احدؼ الييئات الوصائية التي
تمتزـ المصمحة المتعاقدة إرساؿ تقري ار إلييا وىو ما ينـ عمى إشكاالت في طبيعة ىذه السمطة مف جانب نوع

الرقابة .1
-2

لجنة الصفقات المكمفة بالرقابة القبمية الخارجية لمصفقات العمومية 2وتـ تحديد تشكيمتيا وفقا

لممواد  166و  ، 167وتتحدد اختصاصاتيا .3
-3

المجنة الجيوية لمصفقات تتشكل مف الوزير المعني او ممثمو ممثل المصمحة المتعاقدة  ،ممثميف

-4

لجنة او لجاف حصرية موضوعة لدػ و ازرة الدفاع التي تحدد تشكيمتيا مف الو ازرة ذاتيا.5

عف و ازرة المالية  ،ممثل عف الوزير المعني بالخدمة  ،ممثل عف و ازرة التجارة .4
-5

لجنة صفقات لممؤسسات العمومية الوطنية والييكل غير الممركز لممؤسسة العمومية الوطنية

ذات الطابع االدارؼ و المححدة تشكيمتيا في المادة .172
-6
-7
-8
-9

المجنة الوالئية لمصفقات.6

المجنة البمدية لصفقات .7

لجنة صفقات المؤسسة العمومية المحمية والييكل غير الممركز لممؤسسة الوطنية العمومية .8

لجنة قطاعية لمصفقات تحدث لدػ كل دائرة و ازرية وىذا وفقا لممادة .179

 -10إف المجاف الرقابية الني تـ انشائيا لحد اآلناثنى عشر( ) 12لجنة وكانت كميا بموجب قرار

وزارؼ تتمثل في :
-

المجنة القطاعية لمصفقات لو ازرة الصناعة والمناجـ

-

المجنة القطاعية لمصفقات لو ازرة األشغاؿ العمومية

1
2
3

المجنة القطاعية لمصفقات العمومية لو ازرة الصحة والسكاف واصالح المستشفيات
المجنة القطاعية لصفقات و ازرة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ

 انظر المادة  164مف المرسوـ الرئاسي .247-15 انظر المادة  165مف المرسوـ الرئاسي .247-15 -انظر المادة  169مف المرسوـ الرئاسي .247-15

4

 -انظر المادة  171مف المرسوـ الرئاسي .247-15

6

 -انظر المادة173مف المرسوـ الرئاسي .247-15

5

7
8

 انظر المادة  168مف المرسوـ الرئاسي .247-15 انظر المادة 174مف المرسوـ الرئاسي .247-15 انظر المادة 175مف المرسوـ الرئاسي .247-15106
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المجنة القطاعية لمصفقات لو ازرة المالية

-

لمجنة القطاعية لمصفقات العمومية لو ازرة التجارة.

-

المجنة القطاعية لمصفقات العمومية لو ازرة السكف والعمراف والمدينة.

-

المجنة القطاعية لمصفقات لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

-

المجنة القطاعية لمصفقات لو ازرة الداخمية والجماعات المحمية.

-

المجنة القطاعية لمصفقات لو ازرة الثقافة.

المجنة القطاعية لمصفقات لو ازرة التكويف والتعميـ المينييف.

المجنة القطاعية لمصفقات العمومية لو ازرة البريد وتكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ.

وىذا لـ يمنع مف وجود رقابة مف صنف اخر تتمثل في المراقبة المالية لممحاسب العمومي ،المراقب

المالي ،المفتشية العامة لممالية ،مجمس المحاسبةػ وكذلؾ الرقابة القضائية :القضاء اإلدارؼ  ،القضاء
الجنائي .ناىيؾ عمى دور مجمس المنافسة في مراقبة الصفقات العمومية وىذه الترسانة مف الييئات واآلليات

انما تعزز مبادغ السوؽ المعروفة والمتمثمة في الفافبة وتطيير الماؿ العمومية مف كل اوجو الفساد ،فقد سبق
واف أطمق مجمس المنافسة صافرة إنذار لكافة الييئات اإلدارية والمؤسسات العمومية المكمفة بتسيير الصفقات

العمومية ،يحذرىـ مف ظاىرة التواطؤ في الصفقات العمومية التي تشمل اتفاقات بيف مجمعات اقتصادية
تتفاىـ فيما بينيا بطريقة سرية مف أجل االستحواذ عمى الصفقات العمومية في الجزائر ،وتكبد بذلؾ الخزينة

العمومية خسائر رىيبة .

وفي ىذا الصدد تجدر االشارة الى التدابير التشريعية التي تضمف الوقاية مف التواطؤ في الصفقات

العمومية،والتي تـ التنصيص عمييا في القانوف  03/03المتعمق بالمنافسة 1الذؼ ينظـ عمل مجمس

المنافسة وكذا في القانوف  247/15المعدؿ لقانوف الصفقات العمومية ،حيث تعاقب أحكاـ النصيف
الممارسات المشبوىة التي تمس بقواعد المنافسة ،موضحا بأف القضاء ىو الجية المخولة بإقرار األحكاـ

الردعية ضد ىذه الممارسات.

في نفس السياؽ نشير إلى أنو مف بيف األعماؿ التي تثير الشبية في الصفقات العمومية إعداد دفاتر

شروط تخدـ مصالح مؤسسات بعينيا عمى حساب مؤسسات أخرػ ،وفيما أوضح بأف مجمس المنافسة ال
يتوفر عمى األرقاـ التي تخص المخالفات المسجمة في السنوات األخيرة ،كشف عف تسجيل  73حالة استفادة

مؤسسات مف امتيازات غير مبررة في  ،2010بينما تراجع عدد ىذه الحاالت إلى  39حالة في .2012

2

 - -1أمر رقـ  03-03مؤرخ في  19جويمية  ،2003يتعمق بالمنافسة ،ج ر عدد  ،43صادر في  20جويمية  ،2003معدؿ
2

ومتمـ.
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مثير لمممارسات المشبوىة والتحايل
ا
أف أىمية وضخامة االستثمارات العمومية في الجزائر ،تعد عامال
عمى قواعد المنافسة ،وإلبراز أىمية الصفقات العمومية بالجزائر ،اصدر مجمس المنافسة تقري ار يتضمف نتائج

الدراسة الخاصة بيذا الموضوع في أوت  ،2014والتي أبانت بأنو مف أصل  369طمبا عموميا (مناقصة
دولية) تصل قيمتيا إلى  73مميار دينار ،تحصمت المؤسسات الوطنية عمى  93بالمائة مف الصفقات

العمومية بقيمة  70مميار دينار ،فيما نالت المؤسسات األجنبية  4بالمائة مف الصفقات العمومية المطروحة
بقيمة  3مميار دينار .مع تسجيل عدـ الجدوػ بالنسبة لػ 22بالمائة مف المناقصات المعمنة ،وىو رقـ مرتفع

حسب تقرير مجمس المنافسة  ،مقارنة بالمعدؿ العالمي الذؼ يتراوح بيف  8و 10بالمائة.
أما في مجاؿ المحروقات ،فقد تـ تسجيل  46مناقصة دولية بقيمة  59مميار دينار ،نالت منيا
المؤسسات األجنبية  99بالمائة ،حسب المحاضر الذؼ أبرز أىمية تعميق الدراسات التي تخص مثل ىذه
الحاالت مف قبل مرصد الطمب العمومي المقرر إنشاؤه قريبا مع استحداث سمطة ضبط الصفقات العمومية.
الخاتمة
أماـ ىذه اآلليات مف الرقابة والسمطة الضبطية التي تمثل قبعتيف ؛ مرصد لمطمبات وىيئة وطنية

لمتسوية الودية وفقا لما نص عميو التعديل الجديد المرسوـ الرئاسي  247/15ىل وفق المشرع بيف
مقتضيات حماية الماؿ العاـ و القضاء عمى الفساد مف جية وبيف ضرورة تسييل إجراءات الصفقات

العمومية وتشجيع االستثمار وخطط التنمية مف جية أخرػ.

مف المؤكد اف الغاية المرجوة مف وراء ىذا اإلصالح القانوني ىو السماح لممصالح المتعاقدة بتمبية

احتياجاتيا في شفافية وفعالية مع احتراـ شروط االقتصاد وترشيد استعماؿ األمواؿ العامة طبقا لممعايير

الدولية واذا ظيرت العزيمة السياسية واضحة في مكافحة الفساد مف خالؿ ىذه اآلليات تبقى الفعالية رىينة
المجاف والييئات الرقابية الساىرة عمى تنفيذ القوانيف .

إف إصدار المرسوـ الرئاسي كاف منذ سنة ولـ يتـ لحد أالف إحداث سمطة الضبط الخاصة بالصفقات

وىذا امر يعرقل تحقيق األىداؼ وضماف رقابة فعمية وتطيير الماؿ العمومي مف الفساد اإلدارؼ فيل االسراع
في سف النصوص إلرضاء التقارير الدولية يغني عف تنفيذ وتطبيقيا؟
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المداخمة التاسعة تحت عنواف:

انًُافغح آنُاخ تفؼُم انًُافغح ػُذ تمُُى انؼشوض الَتماء أدغٍ
ػشض يٍ انُادُح االلتصادَح".

مً إعساز:

انذكتىسج جهُم يىَُح

أستاذة محاضرة"أ" كمية الحقوؽ.
جامعة ادمحم بوقرة ،بومرداس.
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الممخص:
إف حماية المنافسة في مجاؿ الصفقات العمومية يجب أف تكوف مف أولويات الشخص العاـ فيي مستمدة مف
حماية المصالح المالية ليذا األخير والمحافظة عمى شروط ممارسة المنافسة.
ومف أجل تمكيف اإلدارة مف أداء دورىا في مراقبة الممارسات المنافية لممنافسة المحتممة لألعواف اإلقتصادييف،

تـ إثراء تنظيـ الصفقات العمومية بقواعد مستمدة مف قانوف المنافسة.

ومف تمؾ القواعد يمكف ذكر المادة  5مف المرسوـ الرئاسي رقـ  247-15المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية

و تفويضات المرفق العاـ التي تنص عمى أنو ":لضماف نجاعة الطمبات العمومية واالستعماؿ الحسف لمماؿ
العاـ ،يجب أف تراعى في الصفقات العمومية مبادغ حرية الوصوؿ لمطمبات العمومية والمساواة في معاممة
المرشحيف وشفافية اإلجراءات ضمف احتراـ أحكاـ ىذا المرسوـ".

إف ىذه المبادغ الػتي جاءت في تنظيـ الػصفقات الػعمومية و تفويضات المرفق العاـ جػديرة بنجاعة الطمب

العمومي وحماية المنافسة في ىذا اإلطار ،خاصة وأف لجنة فتح األظرفة وتقييـ العروض ىي التي تقوـ بإنتقاء طبقا

لدفتر الشروط أحسف عرض مف الناحية اإلقتصادية بإحتراميا لمبادغ المنافسة ،فبيذه الصفة تكوف ىذه المجنة ىي
الضابطة لممنافسة ،وىذا مف خالؿ المياـ الموكمة إلييا بموجب المادة  72مف المرسوـ الرئاسي رقـ  ،247-15و
بيذا تعتبر لجنة فتح األظرفة وتقييـ العروض آلية مف آليات حماية المنافسة في الصفقات العمومية و نجاعة

الطمب العمومي.
مقدمة:
إف حماية المنافسة في مجاؿ الصفقات العمومية يجب أف تكوف مف أولويات الشخص العاـ فيي

مستمدة مف حماية المصالح المالية ليذا األخير والمحافظة عمى شروط ممارسة المنافسة

« Protection

des intérêts notamment financiers de ce dernier et préservation des conditions

» .d’exercice de la concurrence

فإذا كانت المصمحة المتعاقدة مطالبة بعدـ إرتكاب ممارسات مقيدة لممنافسة بفعل العقود التي تبرميا

والق اررات اإلنفرادية التي تصدرىا ،فإنو في حالة ما إذا ثبت إرتكاب ممارسات قبل صدور الق اررات والعقود

اإلدارية ،فإف اإلدارة ممزمة مف التأكد ،عندما تبرـ طمبات عمومية ،أال يكوف المتعامل المقبوؿ لنيل الصفقة،
قد ناليا بفضل إرتكابو لممارسة مقيدة لممنافسة .ومف أجل تمكيف اإلدارة مف أداء دورىا في مراقبة ىذه

الممارسات المحتممة لألعواف اإلقتصادييف ،تـ إثراء تنظيـ الصفقات العمومية بقواعد مستمدة مف قانوف

المنافسة .تفرض ىذه القواعد إلتزاما جديدا عمى المصمحة المتعاقدة يتمثل في مراقبة ومعاقبة الممارسات

المقيدة لممنافسة مف خالؿ إحداث لجنة فتح األظرفة و تقييـ العروض واحدة أو أكثر عمى مستوػ كل
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مصمحة متعاقدة ،ويندرج ىذا الدور الجديد لممصمحة المتعاقدة في إطار إضفاء قد ار مف الشفافية والنزاىة
عمى الصفقات العمومية الذؼ تـ التأكيد عميو في المادة  5مف المرسوـ الرئاسي رقـ  247-15المتضمف

تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ التي تنص عمى أنو  ":لضماف نجاعة الطمبات العمومية
واالستعماؿ الحسف لمماؿ العاـ ،يجب أف تراعى في الصفقات العمومية مبادغ حرية الوصوؿ لمطمبات

العمومية والمساواة في معاممة المرشحيف وشفافية اإلجراءات ضمف احتراـ أحكاـ ىذا المرسوـ".

إف ىذه المبادغ جػدي رة بنجاعة الطمب العمومي وحماية المنافسة التي تسعى لجنة فتح األظرفة وتقييـ
العروض عمى إحترامي ا وتفعيميا عند تقييـ وتحميل العروض إلنتقاء أحسف عرض مف الناحية اإلقتصادية

وفقا لمقتضيات دفتر الشروط ،فبيذه الصفة تكوف ىذه المجنة النواة األساسية الضابطة لممنافسة في مجاؿ
الصفقات العمومية ،وىذا مف خالؿ المياـ الموكمة إلييا بموجب المادة  72مف المرسوـ الرئاسي رقـ -15

.247

وفقا لما سبق سرده فإف ىذا الموضوع يطرح عدة تساؤالت جوىرية تتمثل في:
 -كيف تـ تنظيـ لجنة فتح األظرفة و تقييـ العروض كآلية مف آليات ضبط المنافسة في الصفقات العمومية ؟

 وما ىي اآلليات الكفيمة إلنتقاء أحسف عرض مف الناحية اإلقتصادية كضمانة لحماية المنافسة في الصفقاتالعمومية ؟

 -ىل وفق المرسوـ الرئاسي رقـ  247-15في تفعيل دور لجنة فتح األظرفة وتقييـ العروض في ضبط

المنافسة في الصفقات العمومية ؟

و لػمعالػجة ىذه التساؤالت تـ إعتماد المحاور الػتالػية:
المحور األوؿ:
تشكيمة لجنة فتح األظرفة و تقييـ العروض مف موظفيف مؤىميف و ذوؼ كفاءة ضمانة لممنافسة النزيية.
المحور الثاني:
تطبيق مبدأ المساواة في معالجة و تقييـ عروض المرشحيف ضمانة لحماية المنافسة.
المحور الثالث:
تعزيز األخذ بأحسف عرض مف حيث المزايا اإلقتصادية ضمانة لنجاعة الطمب العمومي والتنمية

المستدامة.

المحور الرابع:
تعزيز الكشف القبمي عف الممارسات المنافية لممنافسة في مجاؿ الصفقات العمومية.
المحور الخامس:
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إلزاـ المصمحة المتعاقدة بالتحّقق مف القدرات التقنية والمينية والمالية لممرشحيف قبل تقييـ العروض
باالستناد إلى معايير غير تمييزية.
المحور السادس:
إلزاـ المصمحة المتعاقدة بالتبميغ في إعالف المنح المؤقت لمصفقة عف نتائج تقييـ العروض التقنية
والمالية لحائز الصفقة العمومية مؤقتا .
المحور السابع:
حماية وترقية اإلنتاج وأداة اإلنتاج الوطنييف وكذا تشجيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عند تقييـ و

مقارنة العروض.
المحور األوؿ:

تشكيمة لجنة فتح األظرفة و تقييـ العروض مف موظفيف مؤىميف و ذوي كفاءة ضمانة لممنافسة

النزيية.

تـ دمج لجنتي فتح األظرفة وتقييـ العروض وتنظيميا في المواد  159إلى  162حيث تحدث

المصمحة المتعاقدة في إطار الرقابة الداخمية ،لجنة دائمة واحدة أو أكثر مكمفة بفتح األظرفة وتحميل

العروض والبدائل واألسعار االختيارية ،عند اإلقتضاء ،تدعى في صمب النص "لجنة فتح األظرفة وتقييـ
العروض" ،تتشكل ىذه المجنة مف موظفيف مؤىميف تابعيف لممصمحة المتعاقدة يختاروف لكفاءتيـ .

يمكف المصمحة المتعاقدة تحت مسؤوليتيا أف تنشئ لجنة تقنية تكمف بإعداد تقرير تحميل العروض

لحاجات لجنة فتح األظرفة وتقييـ العروض.

لقد تـ التأكيد في نص المادة  211عمى ضرورة أف يتمقى الموظفوف واألعواف العموميوف المكمفوف

بتحضير وابراـ وتنفيذ ومراقبة الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ ،تكوينا مؤىال في ىذا المجاؿ.

كما يستفيد الموظفوف واألعواف العموميوف وفقا لممادة  212والمكمفوف بتحضير وابراـ وتنفيذ ومراقبة

الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ ،مف دورات تكويف و تحسيف المستوػ وتجديد المعارؼ تضمنيا
الييئة المستخدمة ،باالتصاؿ مع سمطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ ،وذلؾ مف أجل
تحسيف مستمر لمؤىالتيـ وكفاءاتيـ.

إف المبادرة ببرامج التكويف وترقية التكويف في مجاؿ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ

ضمانة إلختيار موضوعي ألحسف عرض مف الناحية اإلقتصادية  ،في ظل احتراـ الشروط المثمى المتعمقة

بالجودة والكمفة وآجاؿ اإلنجاز وىذا إعماال بمبدأ المنافسة.
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وتجدر اإلشارة في ىذا اإلطار أف المادة  88مكنت سمطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق

المدونة الخاصة باألعواف العمومييف الذيف يتدخموف في مراقبة وابراـ وتنفيذ الصفقات
العاـ ،مف إعداد
ّ
العمومية وتفويضات المرفق العاـ ،حيث جاء ىذا التعديل حماية لمماؿ العاـ و تحقيقا لنجاعة الطمب
العمومي ،األمر الذؼ جعل المرسوـ الرئاسي رقـ  247-15يؤكد عمى أف األعواف العمومييف يوافقوف عمى

المدونة بتصريح ،كما يجب عمييـ التوقيع عمى تصريح آخر بغياب تضارب المصالح.
ّ

عندما تتعارض المصالح الخاصة لموظف عمومي يشارؾ في إبراـ أو مراقبة أو تنفيذ صفقة

عمومية مع المصمحة العامة ويكوف مف شأف ذلؾ التأثير في ممارستو لميامو بشكل عادؼ فإنو يتعيف عميو

أف يخبر سمطتو السّممية بذلؾ ويتنحى عف ىذه الميمة.

()1

ال يمكف لممصمحة المتعاقدة ولمدة أربع ) (4سنوات أف تمنح صفقة عمومية بأؼ شكل مف األشكاؿ
لموظفييا السابقيف الذيف توقفوا عف أداء مياميـ إال في الحاالت المنصوص عمييا في التشريع والتنظيـ

المعموؿ بيما (.)2

كما تتنافى العضوية في لجنة التحكيـ والعضوية و  /أو صفة مقرر في لجنة الصفقات العمومية مع

العضوية في لجنة فتح األظرفة وتقييـ العروض عندما يتعمق األمر بنفس الممف (.)3

إف مثل ىذه التدابير المدرجة في المرسوـ الرئاسي رقـ  247-15جػديرة بنجاعة الطمب العمومي في
ىذا اإلطار وتكريس مبدأ الشفافية في ابراـ الصفقات العمومية مف جية ،ومبدأ الجماعية في اختيار المتعامل
المتعاقد مف جية ثانية ،وأيضا لضماف منافسة مشروعة تكفل المساواة بيف المتنافسيف ،بما يحقق ىدؼ ترشيد

النفقات العامة و حماية لمماؿ العاـ.

المحور الثاني:

6

 المادة  ،73من المرسوم الرئاسً رلم  ،265-63المؤرخ فً  64سبتمبر  2363المتضمن تنظٌم الصفمات العمومٌة وتفوٌضات المرفك العام ،الجرٌدة الرسمٌة مؤرخة فً  23سبتمبر ،2363عدد .33
2

 -المادة  ،72من المرسوم الرئاسً رلم  ،265-63المؤرخ فً  64سبتمبر  ،2363السالف الذكر.

6

 -المادة  ،76من المرسوم الرئاسً رلم  ،265-63المؤرخ فً  64سبتمبر  ،2363السالف الذكر.
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تطبيق مبدأ المساواة في معالجة و تقييـ عروض المرشحيف ضمانة لحماية المنافسة.
حسب المادة  72مف المرسوـ الرئاسي رقـ  247-15و ضمانا لتطبيق مبدأ المساواة في معالجة وتقييـ
عروض المرشحيف قد تقترح لجنة فتح األظرفة وتقييـ العروض عمى المصمحة المتعاقدة ،رفض العرض

المقبوؿ ،إذا ثبت أف بعض ممارسات المتعيد المعني تشكل تعسفا في وضعية ىيمنة عمى السوؽ أو
يبيف ىذا الحكـ في دفتر
قد تتسبب في إختالؿ المنافسة في القطاع المعني ،بأؼ طريقة كانت .ويجب أف ّ
الشروط ،
أما إذا كاف العرض المالي اإلجمالي لممتعامل اإلقتصادؼ المختار مؤقتا ،أو كاف سعر واحد أو
أكثر مف عرضو المالي يبدو منخفضا بشكل غير عادؼ ،بالنسبة لمرجع األسعار ،تطمب منو عف طريق

المصمحة المتعاقدة  ،كتابيا  ،التبريرات والتوضيحات التي تراىا مالئمة

وبعد التحقق مف التبريرات المقدمة ،تقترح عمى المصمحة المتعاقدة أف ترفض ىذا العرض إذا

أقرت أف جواب المتعيد غير مبرر مف الناحية االقتصادية .وترفض المصمحة المتعاقدة ىذا العرض
بمقرر معمل.

رغـ أىمية ىذا المبدأ إال أنو يعد أكثر المبادغ إنتياكا مف خالؿ ما يتعرض لو مف ممارسات إحتيالية

مف طرؼ موظفي المصالح المتعاقدة والمتعامميف اإلقتصادييف عمى السواء ،مما جعل مجاؿ الصفقات

العمومية مجاال خصبا لجرائـ الرشوة والمحاباة رغـ السعي الحثيث لممشرع الجزائرؼ لمتصدؼ ليا و مكافحتيا
عبر مختمف التعديالت التي مست تنظيـ الصفقات العمومية وقانوف الوقاية مف الفساد ومكافحتو.

قمص المشرع في ىذه المادة مف منطق المنافسة القائـ عمى األسعار في الصفقات العمومية
prix dans les marchés

«Atténuation de la logique de concurrence par les

»  publicsبتنظيمو لتقييـ جديد لمعروض المنخفضة بشكل غير عادؼ ،والتأكيد عمى الوقاية مف عواقب

العرض األقل ثمنا وبالتالي تعزيز األخذ بأحسف عرض مف حيث المزايا اإلقتصادية عند منح الصفقة وىذا
حماية لممنافسة.

كما تـ النص في المادة  72مف المرسوـ الرئاسي رقـ  247-15عمى أنو إذا أقرت لجنة فتح األظرفة
و تقييـ العروض أف العرض المالي لممتعامل االقتصادؼ المختار مؤقتا ،مبالغ فيو بالنسبة لمرجع أسعار

تقترح عمى المصمحة المتعاقدة أف ترفض ىذا العرض  .ويتـ رفضو بمقرر معمل.

وترد عند االقتضاء ،عف طريق المصمحة المتعاقدة األظرفة المالية التي تتعمق بالعروض التقنية التي

تـ إقصاؤىا إلى أصحابيا دوف فتحيا.

كما ال يمكف لصاحب صفقة عمومية اإلطالع عمى بعض المعمومات التي يمكف أف تمنحو امتيا از

عند المشاركة في صفقة عمومية أخرػ المشاركة فييا إال إذا أثبت أف المعمومات التي بحوزتو ال
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تخل بمبدأ حرية المنافسة  .وفي ىذه الحالة يجب عمى المصمحة المتعاقدة أف تثبت أف المعمومات

المبمغة في دفتر الشروط تبقي عمى قدـ المساواة بيف المرشحيف(.)1
المحور الثالث:

تعزيز األخذ بأحسف عرض مف حيث المزايا اإلقتصادية ضمانة لنجاعة الطمب العمومي والتنمية

المستدامة.

إف المصمحة المتعاقدة ليست ليا حرية مطمقة في عممية اإلختيار والبت النيائي في العروض ،إذ يجب

عمييا التقيد في ىذه المرحمة بجممة مف الضوابط و الثوابت تحددىا سمفاً و تعمف عنيا ،عمالً بأحكاـ المادة

 78مف المرسوـ الرئاسي رقـ  247-15المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ التي
تنص عمى ما يمي ":إف معايير إختيار المتعامل المتعاقد ووزف كل منيا يجب أف تكوف مرتبطة بموضوع

الصفقة وغير تمييزية و مذكورة إجباريا في دفتر الشروط الخاص بالدعوة لممنافسة ،كما يجب أف تستند
المصمحة المتعاقدة إلختيار أحسف عرض مف حيث المزايا اإلقتصادية:
إما إلى عدة معايير مف بينيا :
ّ /1

 -النوعية ،

 آجاؿ التنفيذ أو التسميـ، السعر والكمفة اإلجمالية لالقتناء واالستعماؿ، الطابع الجمالي والوظيفي، النجاعة المتعمقة بالجانب االجتماعي لترقية اإلدماج الميني لألشخاص المحروميف مف سوؽ الشغلوالمعوقيف والنجاعة المتعمقة بالتنمية المستدامة ،

 القيمة التقنية ، الخدمة بعد البيع والمساعدة التقنية ، شروط التمويل عند االقتضاء وتقميص الحصة القابمة لمتحويل التي تمنحيا المؤسسات األجنبية.و يمكف أف تستخدـ معايير أخرػ بشرط أف تكوف مدرجة في دفتر الشروط الخاص بالدعوة لممنافسة.
إما إلى معيار السعر وحده إذا سمح موضوع الصفقة بذلؾ.
ّ /2
6

 -انًادة  ،76يٍ انًسظٕو انسئاظً زلى  ،265-63انًؤزخ فً  64ظبخًبس  ،2363انعانف انركس.
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. وتطبق نفس القاعدة عمى المناولة. ال يمكف أف تكوف قدرات المؤسسة موضوع معيار اختيار
.يمكف أف تكوف الوسائل البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرؼ المشروع موضوع معايير إختيار
 يستند إختيار المتعامميف المتعاقديف أساسا إلى الطابع التقني، في إطار الصفقات العمومية لمدراسات
.".لإلقتراحات
تتعمق بالجانب االجتماعي لترقية اإلدماج الميني لبعض الفئات

تـ إضافة معايير جديدة أىميا

 والنجاعة المتعمقة بالتنمية المستدامة التي تعتبر مبدأ مف مبادغ إبراـ،المحرومة مف سوؽ الشغل والمعوقيف

 و تكريس آليات المنافسة و قيـ الشفافية،الصفقات العمومية وأحد معايير حسف تسيير الطمبات العمومية

 ثمف" بإنتقاء أحسف/ لضماف نجاعة الطمبات العمومية و اإلستعماؿ الرشيد لمماؿ العاـ لتحقيق العالقة "جودة
.عرض مف حيث المزايا اإلقتصادية إستنادا إلى ترجيح عدة معايير موضوعية و غير تمييزية
:المحور الرابع
.تعزيز الكشف القبمي عف الممارسات المنافية لممنافسة في مجاؿ الصفقات العمومية
 جعميا،لمعقوبات المالية المفروضة مف قبل الييئات المختصة في ضبط المنافسة

)1(

إف الضعف النسبي

 األمر الذؼ يجعل ىذا القطاع،تفقد مف أثرىا الردعي عمى معظـ المؤسسات المرشحة لمصفقات العمومية

.)2(مكانا مفضال لمممارسات المنافية لممنافسة

5

-

L.VOGEL, Définition Et Preuve De L’entente En Droit Français De La Concurrence, étude de la jurisprudence
récente,JCP, 1991 Ed (E) I96 ; RICHER L ,La Proportionnalité Des Sanctions Dans Le Droit De La Concurrence,PA
8/7/1991 ,N°81 ,P ,4.
6

- En matière de marchés publics, le principal danger vient des faussements possibles du jeu de la concurrence dont
les entreprises peuvent se rendre coupables,v. en ce sens F.LLORENS,concurrence et passation des marchés publics de
travaux ( à propos du projet de réforme du code des marchés publics), RDImmo.Oct./déc.1998,p.489 et spéc.p.492.
7

- Sur cette action v.notamment C.BABUSIAUX. instrument de dissuasion ou réparation des dommages causés à

l’économie, la nature des sanctions infligées par le conseil de la concurrence, PA 17/1/1990, p.64 et spéc.p.67 et 68 ;
J.B.BLAISE et F.JENNY , le droit de la concurrence, les années récentes : bilan et synthèse,RIDE 1995 ,P.94 .
8

- La décision n°95-D-76 DU 29/11/1995 relative à des ententes relevées à l’occasion des marchés des ponts, du
génie civil et à des travaux d’infrastructures des lignes T.G.V ,détient toujours le record des amendes jamais
prononcées par le conseil de la concurrence ( plus de 350 millions de francs infligés à 29 entreprises et groupes),
BOCCRF du 15/5/1996, p.174,Décision du 5/2/1992 industrie de la construction des pays –bas,JOCE 1992
L92 ;G.DALLENS , les décisions de la commission des communautés européennes en matière de concurrence :des
sanctions financières en hausse, RCC Sept/oct.1992,p.5 et spéc.p.8 ; confirmée par TPICE 21/2/1995 entrepreneurs de
la construction des pays –bas contre la commission des communautés, RAE 2/95 p.111, commentaires de BLAISE J.B
et ROBIN.C.
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 والتأكيد المستمر عمى الممارسات المنافية،)1(بعد العمل التحسيسي لمسمطات المكمفة بالمنافسة
 أدت بيذه السمطات إلى الرفع مف قيمة العقوبات المالية إلى،لممنافسة مف قبل نفس الجيات الفاعمة

.)2(مستويات ناد ار ما تـ التوصل إلييا

" La faiblesse relative, des sanctions pécuniaires infligées par les autorités

chargées de la concurrence nous semble en grande partie responsable de leur
absence d’effet dissuasif sur la plupart des entreprises candidates aux marchés
publics, ce qui fait de ce secteur un
anticoncurrentielles.

lieu privilégié des pratiques

Après l’action pédagogique des autorités chargées de la concurrence, la

réitération constante de pratiques anticoncurrentielles par les mêmes acteurs a

conduit ces mêmes autorités à accroitre la sévérité de leurs sanctions en portant
le montant de ces dernières à des niveaux rarement atteint. "

إف الكشف عف الممارسات المنافية لممنافسة المرتبطة أساسا بخطر إتفاقات تقاسـ الصفقات
 يتطمب وجود ممثل المديرية العامة لممنافسة واالستيالؾ و قمع الغش في،répartition des marchés

 فيذا الممثل يعطي رأيو حوؿ مطابقة سيرورة اإلجراءات لقانوف،كل لجاف فتح األظرفة و تقييـ العروض

.المنافسة و لقواعد تنظيـ الصفقات العمومية
 لكنو بإمكانو مد بالنصيحة ألعضاء المجنة في،عمى الرغـ مف أنو ال يممؾ أؼ سمطة داخل ىذه المجنة

.)3( حالة وجود شؾ في وجود سموكات غير قانونية

9

- J.R.NLEND,le rôle de la DGCCRF dans la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, PA 31/7/1996 ,p.23 et

spéc.p.24.
10 -

La réforme du code des marchés publics n’envisage à aucun moment une telle proposition, document d’orientation
sur la réforme du code des marchés publics,ministère de l’économie,RCC Janv/fév 1995,p.67 et spéc.p.70 ;J.C
FOURGOUX,dissuasion pénale et réparation du préjudice des victimes des pratiques anticoncurrentielles,GP 12 et
13/2/1997,p.23 ;E.PUTMAN, contentieux économique, thèmis ,P.U.F ,1998,spéc.p.171 ; et pour les pouvoirs
adjudicateurs victimes d’ententes à aller devant les juridictions administratives,v.par exemple TA Paris 15/12/1998,
SNCF/ DUMEZ TP ,D,Ad.Avril 1999,p.16 ;n°97 ;N.CHARBIT et J.DEHAUTECLOCQUE, L’action en indemnité
des victimes de pratiques anticoncurrentielles,D.Aff.8/7/1999,p.1063.
11-

L’effet dissuasif de la sanction repose certes sur l’importance de la sanction, V.INFRA, mais aussi sur la

probabilité d’être pris et d’être condamné, V.F JENNY, y-a-t-il un régime de sanction idéal aux infractions aux règles
de concurrence ? RCC MAI/JUIN 1995,p.21 et spéc,p.25.
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مع ذلؾ فمف أجل تعزيز الكشف القبمي عف الممارسات المنافية لممنافسة ،يجب أف يكوف الممثميف
السابقيف حاضريف في كل لجنة ،وىذا ما ال نجده حاليا ،فإصالح تنظيـ الصفقات العمومية يجب أف يمر

بتعزيز آليات الكشف عف الممارسات المنافية لممنافسة.

إف حضور ىذا الممثل في لجنة فتح األظرفة و تقييـ العروض ال يجب أف يكوف إختياريا بل يجب أف

يكوف إلزامي(.)1

فيذا الكشف المسبق يسمح لإلدارة ،في حالة وجود مؤشرات عف ممارسة منافية لممنافسة تعميق إجراءات

إبراـ الصفقة قبل منحيا.

في الواقع ينبغي التأكيد عمى أنو ال يتـ إخطار مجمس المنافسة مف طرؼ المؤسسات ضحية الممارسات
()2

المنافية لممنافسة

في مجاؿ الصفقات العمومية إال نادرا.

إف خطورة ىذه السموكات التواطؤية التي يصعب الكشف عنيا في مجاؿ الصفقات العمومية دفع
بالييئات المكمفة بالمنافسة زيادة قيمة العقوبات المالية المفروضة عمى المؤسسات المرتكبة لممخالفات

المتعمقة بالمنافسة ،إال أف األثر الردعي ليذه العقوبات يبقى نسبي جدا.
المحور الخامس:

إلزاـ المصمحة المتعاقدة بالتحّقق مف القدرات التقنية والمينية والمالية لممرشحيف قبل تقييـ العروض
باالستناد إلى معايير غير تمييزية

لقد تقرر بموجب المرسوـ الرئاسي رقـ  247-15منع المؤسسات الغير مؤىمة تقنيا وماليا مف المشاركة
في الصفقات العمومية ،بعدما تـ إلزاـ المصمحة المتعاقدة بالتحّقق مف القدرات التقنية والمينية والمالية
لممرشحيف قبل تقييـ العروض ،وذلؾ باالستناد إلى معايير غير تمييزية تتعمق بموضوع الصفقة ومتناسبة مع
مداىا ،و ىذا حسب المادتيف  53و 54وفي ىذا الخصوص دائما ،يمكف لممتعيديف أف يستعينوا بقدرات

مؤسسات أخرػ شريطة أف يقدموا دليال عمى وجود عالقة قانونية بينيـ ،تتمثل في المناولة أو التعاقد

المشترؾ أو صمة في إطار قانوف أساسي ،حيث أنو في إطار تجمع مؤقت لمؤسسات ،تأخذ المصمحة
المتعاقدة في الحسب اف قدرات التجمع إجماال ،وبيذه الصفة فإف أعضاء التجمع ليسوا مجبريف عمى إثبات كل

القدرات المطموبة مف التجمع .وال يكوف المبمغ األدنى لرقـ األعماؿ ،وعدد الحصائل المالية أو غياب مراجع
مينية مماثمة سببا لرفض عروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،كما ال تطمب ممكية الوسائل المادية مف

المتعيديف أو المرشحيف إال إذا تطمب موضوع وطبيعة الصفقة ذلؾ حسب المادة .57
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كل ىذا يفيد وجوب تخصيص المصمحة المتعاقدة الصفقة لممؤسسة التي تعتقد أنيا قادرة عمى تنفيذىا
كيفما كانت كيفية اإلبراـ المقررة ،ولف يتأتى ذلؾ إال بالتأكد مف قدرات المتعيديف ومواصفاتيـ المرجعية حتى
يكوف إختيارىا ليـ سديداً.

تستعمـ المصمحة المتعاقدة أثناء تقييـ الترشيحات عند االقتضاء عف قدرات المتعيديف حتى يكوف

اختيارىا ليـ اختيا ار سديدا ،مستعممة في ذلؾ كل وسيمة قانونية ،وال سيما لدػ مصالح متعاقدة أخرػ ،
وادارات وىيئات مكمفة بميمة المرفق العمومي ،ولدػ البنوؾ والممثميات الجزائرية في الخارج.

()1

مالحظة:
فميما يكف إجراء اإلبراـ المختار يجب أف يكوف نظاـ تقييـ العروض التقنية متالئما مع

طبيعة كل مشروع وتعقيده وأىميتو (.)2

كما ال يسمح بأؼ تفاوض مع المتعيديف في إجراء طمب العروض  .ويسمح بالتفاوض في الحاالت

المنصوص عمييا في أحكاـ ىذا المرسوـ فقط.

غير أنو يمكف لممصمحة المتعاقدة لمسماح بمقارنة العروض أف تطمب مف المتعيديف كتابيا توضيح

وتفصيل فحوػ عروضيـ  .ولكف ال يمكف بأؼ حاؿ مف األحواؿ أف يسمح جواب المتعيد بتعديل عرضو أو

التأثير في المنافسة

()3

و كل ىذه التدابير ستساىـ في ترسيخ قيـ الشفافية وتعزيز آليات المنافسة في الصفقات العمومية.
المحور السادس:
إلزاـ المصمحة المتعاقدة بالتبميغ في إعالف المنح المؤقت لمصفقة عف نتائج تقييـ العروض التقنية

والمالية لحائز الصفقة العمومية مؤقتا
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فحسب المادة  161مف المرسوـ الرئاسي رقـ  247-15تقوـ لجنة فتح األظرفة وتقييـ العروض بعمل

إدارؼ وتقني تعرضو عمى المصمحة المتعاقدة التي تقوـ بمنح الصفقة أو اإلعالف عف عدـ جدوػ
اإلجراء أو إلغائو أو إلغاء المنح المؤقت لمصفقة .وتصدر في ىذا الشأف رأيا مبر ار.

و تعزي از لطرؽ الطعف التي ىي دعامة لدولة الحق والقانوف جاء المرسوـ الرئاسي رقـ 247-15

المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ ليرتقي بتنظيـ الصفقات العمومية وذلؾ بترسيخ
قيـ الشفافية وتعزيز آليات المنافسة خاصة في المادة  82التي نصت عمى أنو يجب عمى المصمحة

المتعاقدة ،لمسماح لممتعيديف ممارسة حقيـ في الطعف لدػ لجنة الصفقات العمومية المختصة  ،أف تبمغ

في إعالف المنح المؤقت لمصفقة عف نتائج تقييـ العروض التقنية والمالية لحائز الصفقة العمومية مؤقتا ورقـ
تعريفو الجبائي عند اإلقتضاء وتشير إلى لجنة الصفقات المختصة بدراسة الطعف ورقـ التعريف الجبائي

لممصمحة المتعاقدة.

ويرفع الطعف في أجل عشرة ) (10أياـ ابتداء مف تاريخ أوؿ نشر إلعالف المنح المؤقت لمصفقة
في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة أو في بوابة الصفقات العمومية ،في حدود
المبالغ القصوػ
المحددة في المادتيف  173و  184منو .
ّ

كما يتعيف عمى المصمحة المتعاقدة أف تدعو في إعالف المنح المؤقت لمصفقة ،المترشحيف والمتعيديف

الراغبيف في اإلطالع عمى النتائج المفصمة لتقييـ ترشيحاتيـ وعروضيـ التقنية والمالية ،اإلتصاؿ بمصالحيا

في أجل أقصاه ثالثة ) (3أياـ إبتداءا مف اليوـ األوؿ لنشر إعالف المنح المؤقت لمصفقة لتبميغيـ ىذه
النتائج كتابيا.

إف إدخاؿ العمل بإجراء المنح المؤقت يترتب عنو حقوؽ لممترشحيف لمصفقة مثل الحق في الطعف
ومعارضة قرار المنح و ىذا ما نصت عميو المادة  82المذكورة سالفا.
كما أدرج في الفقرة  2مف المادة  65مف المرسوـ الرئاسي رقـ  ،247-15عمى أنو يتـ اإلعالف عف

المنح المؤقت لمصفقة في الجرائد التي نشر فييا إعالف طمب العروض،عندما يكوف ذلؾ ممكنا ،مع تحديد

السعر و أجاؿ اإلنجاز وكل العناصر التي سمحت بإختيار حائز الصفقة ،وبذلؾ يكوف قد أضفى عمى إبراـ
الصفقات شفافية أكثر بإعالف الفائز مؤقتاً بالصفقة مع ذكر معايير اإلنتقاء وما يقابميا مف تنقيط لتمكيف

المتنافسيف اآلخريف مف تقديـ طعونيـ أماـ لجنة الصفقات العمومية المختصة ،رغـ أف بعض الجيات تعتبر

إجراء المنح المؤقت وجيا آخر لمبيروقراطية ( ،)1بإعتباره ال يعدو أف يكوف إختيا ار مؤقتاً مف قبل المصمحة
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المتعاقدة وال يكوف نيائياً إال بعد صدور قرار إعتماده مف الجية المختصة ،حيث أف قرار إرساء الصفقة عمى
أحد المتقدميف ليس الخطوة األخيرة في التعاقد بل ليس إال إجراء تمييدياً  ،أما عممية التعاقد فإنيا خطوة
أخرػ الحقة وتختص بيا ىيئة أخرػ لذا تعد ىذه المرحمة أىـ مراحل الصفقة مف الناحية القانونية (.)1

المحور السابع:
حماية وترقية اإلنتاج وأداة اإلنتاج الوطنييف وكذا تشجيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عند تقييـ و

مقارنة العروض.

وفقا لممادة  83تـ إدراج تدابير أكثر فعالية لحماية وترقية اإلنتاج وأداة اإلنتاج الوطنييف وكذا تشجيع

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

حيث يمنح ىامش لألفضمية بنسبة خمسة وعشريف في المائة  25 %لممنتجات ذات المنشأ الجزائرؼ و

/أو لممؤسسات الخاضعة لمقانوف الجزائرؼ التي يحوز أغمبية رأسماليا جزائريوف مقيموف فيما يخص جميع
أنواع الصفقات المذكورة في المادة . 29
وتخضع اإلستفادة مف ىذا اليامش في حالة ما إذا كاف المتعيد تجمعا يتكوف مف مؤسسات خاضعة

لمقانوف الجزائرؼ كما ىو محدد في الفقرة السابقة ومؤسسات أجنبية إلى تبرير الحصص التي تحوزىا

المؤسسات الخاضعة لمقانوف الجزائرؼ و المؤسسات األجنبية مف حيث األعماؿ التي يتعيف إنجازىا و
مبالغيا.

كما أوجب المشرع في المرسوـ الرئاسي رقـ  247-15أف يحدد ممف إستشارة المؤسسات بوضوح

األفضمية الممنوحة والطريقة المتبعة لتقييـ ومقارنة العروض لحماية وترقية اإلنتاج وأداة اإلنتاج الوطنييف
وكذا تشجيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لتطبيق ىذه األفضمية.

كما أكدت المادة  85عمى أنو عندما يكوف اإلنتاج الوطني أو أداة اإلنتاج الوطني قادريف عمى

االستجابة لمحاجات الواجب تمبيتيا لممصمحة المتعاقدة ،فإف عمى ىذه األخيرة أف تصدر دعوة لممنافسة
وطنية مع مراعاة حاالت االستثناء المنصوص عمييا في أحكاـ ىذا المرسوـ.
وعندما تصدر المصمحة المتعاقدة دعوة لممنافسة وطنية و /أو دولية ،مع مراعاة حاالت االستثناء

المنصوص عمييا في أحكاـ ىذا المرسوـ  ،فإنو يجب عمييا حسب الحالة أف:

 -تأخذ بعيف االعتبار عند إعداد شروط التأىيل ونظاـ تقييـ العروض ،إمكانيات المؤسسات

الخاضعة لمقانوف الجزائرؼ وال سيما منيا المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لمسماح ليا بالمشاركة في
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إجراءات إبراـ الصفقات العمومية في ظل احتراـ الشروط المثمى المتعمقة بالجودة والكمفة وآجاؿ
اإلنجاز ،

 -تعطي األفضمية لالندماج في االقتصاد الوطني وأىمية الحصص أو المنتجات التي تكوف محل

مناولة أو اقتناء في السوؽ الجزائرية ،

 تدرج في دفتر الشروط أحكاما تسمح بضماف تكويف ونقل المعرفة ذوؼ صمة بموضوع الصفقة، -تنص في دفتر الشروط في حالة المؤسسات األجنبية التي تتعيد لوحدىا إال إذا استحاؿ ذلؾ وكاف

مبر ار كما ينبغي بوجوب مناولة ثالثيف في المائة  % 30عمى األقل مف مبمغ الصفقة األصمي لممؤسسات

الخاضعة لمقانوف الجزائري.

وميما يكف اإلجراء المختار فإنو يجب عمى المصمحة المتعاقدة أف تدرج في دفتر الشروط تدابير ال

تسمح بالمجوء لممنتوج المستورد إال إذا كاف المنتوج المحمي الذؼ يعادلو غير متوفر أو كانت نوعيتو غير

مطابقة لممعايير التقنية المطموبة  .وباإلضافة إلى ذلؾ ال تسمح المصمحة المتعاقدة بالمجوء لممناولة
األجنبية إال إذا لـ يكف في استطاعة المؤسسات الخاضعة لمقانوف الجزائرؼ تمبية حاجاتيا.

الحوصمة العامة:
إف إصالح نظاـ الصفقات العمومية يندرج في إطار مواكبة اإلدارة العمومية لمتغيرات الجارية
بإعتبار أف متطمبات التحديث وحسف الحكامة واإلنفتاح اإلقتصادؼ يقتضي التوفر عمى نظاـ لمصفقات يأخذ

بعيف اإلعتبار ترسيخ الشفافية والحفاظ عمى مصالح اإلدارة والقطاع الخاص في إطار شراكة متوازنة يتوخى

منيا إنجاز أعماؿ بجودة عالية وبكمفة مناسبة.

في ىذا الصدد نصت المادة  5مف المرسوـ الرئاسي رقـ  247-15المتضمف تنظيـ الصفقات

العمومية و تفويضات المرفق العاـ عمى أنو « :لضماف نجاعة الطمبات العمومية و اإلستعماؿ الحسف

لمماؿ العاـ يجب أف تراعى في الصفقات العمومية مبادغ حرية الوصوؿ لمطمبات العمومية والمساواة في
معاممة المرشحيف وشفافية اإلجراءات ،ضمف إحتراـ أحكاـ ىذا المرسوـ «.

إف التسيير الراشد لمصفقات العمومية يتطمب أساسا إضافة إلى تكريس المبدأ األساسي لممنافسة مبادغ

أخرػ تعزز ىذا األخير و ىي:
 عدـ التمييز. -المساواة.

 النزاىة والشفافية وىذا يعتبر معيا ار حقيقيا لشفافية المناخ اإلستثمارؼ. النجاعة المتعمقة بالتنمية المستدامة.122
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 حماية البيئة.و تجدر اإلشارة إلى أف لجنة فتح األظرفة و تقييـ العروض مف أىـ األدوات القانونية لتحقيق ذلؾ،

كونيا تتشكل مف موظفيف مؤىميف تابعيف لممصمحة المتعاقدة يختاروف لكفاءتيـ  ،حيث تعمل ىذه المجنة
عمى تحميل العروض عمى أساس المعايير والمنيجية المنصوص عمييا في دفتر الشروط.
فيي تقوـ طبقا ليذا األخير بانتقاء أحسف عرض مف حيث المزايا االقتصادية ،في ظل احتراـ

الشروط المثمى المتعمقة بالجودة والكمفة وآجاؿ اإلنجاز و البيئة و التنمية المستدامة والشفافية و المساواة،
و بيذا تعتبر لجنة فتح األظرفة وتقييـ العروض آلية مف آليات حماية الماؿ العاـ و بالتالي نجاعة الطمب

العمومي.
نتائج الدراسة و التوصيات المقترحة
مف خالؿ دراسة آليات تفعيل المنافسة عند تحميل و تقييـ العروض إلنتقاء أحسف عرض مف الناحية
اإلقتصادية  ،تبينت أىمية ىذا الموضوع في البحث عف اآلليات المعتمدة لموصوؿ إلى إختيار أفضل

المتعامميف المتعاقديف وتوفير أفضل الشروط إلنجاز موضوع الصفقة ومنو تحقيق أكثر فعالية لمطمبات

العمومية مف خالؿ إحتراـ مبدأ المنافسة مف طرؼ جميع الفاعميف في ىذا المجاؿ ،ال سيما لجنة فتح

األظرفة و تقييـ العروض.
وبناء عمى ما سبق عرضو ،ومساىمة في مساعي عصرنة نظاـ الصفقات العمومية وترقية المنافسة في

الجزائر ،استخمص جممة مف اإلقتراحات عميا تساىـ في إصالح ما يعترؼ النظاـ الحالي مف نقائص
وثغرات:

* عدـ تفعيل العمل بالبوابة اإللكترونية لمصفقات العمومية عمى غرار الكثير مف الدوؿ يقمل مف مدػ
الشفافية في مجاؿ إبراـ الصفقات العمومية رغـ صدور القرار المؤرخ في  17نوفمبر  2013الذؼ يحدد
محتوػ البوابة االلكترونية لمصفقات العمومية وكيفيات تسييرىا وكيفيات تبادؿ المعمومات بالطريقة

اإللكترونية؛
* تكويف الموظفوف واألعواف العموميوف المكمفوف بتحضير وابراـ وتنفيذ ومراقبة الصفقات العمومية وتفويضات

المرفق العاـ و أصحاب العروض أو المتعامموف المتعاقدوف في المجاؿ اإللكتروني مف خالؿ تقديـ تكوينات
في التعامل اإللكتروني في مجاؿ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ؛
* مػف أجػل تكػريس فعاليػة دور لجنػة فػتح األظرفػة وتقيػيـ العػروض فػي ضػبط المنافسػة فػي مجػاؿ الصػفقات

العمومية ،فإنو يتعيف اإلىتماـ والتركيز عمى تكػويف أعضائيا و تحسيف المستوى وتجديػد المعػارؼ ،وذلػؾ

مف أجػل تحسػيف مسػتمر لمػؤىالتيـ وكفػاءاتيـ لتحقيػق أكثػر فعاليػة فػي تقيػيـ العػروض وانتقػاء أفضػميا مػف
الناحية اإلقتصادية و ىذا لموصوؿ إلى النجاعة في الطمبات العمومية.
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و لتدعيـ آليات تفعيل المنافسة عند تقييـ العروض و ذلؾ إلختيار أحسف عرض مف الناحية اإلقتصادية
أقترح مايمي:
* ضرورة تنظػيـ دور لجنػة فػتح األظرفػة وتقيػيـ العػروض فػي ضػبط المنافسػة فػي مجػاؿ الصػفقات العموميػة

بشػػكل أكثػػر وضػػوحا و دقػػة  ،خاصػػة فػػي ظػػل التػػداخل بػػيف النشػػاط اإلقتصػػادؼ و اإلدارؼ ألشػػخاص القػػانوف

العاـ؛

* لضماف تفعيل المنافسة مف طرؼ لجنة فتح األظرفة وتقييـ العروض عند تقييميا لمعروض يجب إحتراميا
لمبادغ حرية الولوج إلى الطمبات العمومية والمساواة في التعامل مع المتنافسيف والشفافية في اختياراتيا؛
*يجب تثميف احتراـ البيئة وأخذ بعيف اإلعتبار أىداؼ التنمية المستدامة و تفعيميا عمى مستوػ لجنة فتح
األظرفة و تقييـ العروض ،لتأميف الفعالية في الطمبات العمومية وحسف استعماؿ الماؿ العاـ و حماية البيئة؛
* إش ػراؾ المتعػػامميف المتعاقػػديف (المقػػاوليف ،المػػورديف )....،و األسػػاتذة البػػاحثيف فػػي ورشػػات تعػػديل تنظػػيـ

الصفقات العمومية و قانوف المنافسة؛

* ترقية و تطوير تسيير المصالح المتعاقدة مف خالؿ تكويف الموظفوف واألعواف العموميوف المكمفوف
بتحضير وابراـ وتنفيذ ومراقبة الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ ؛

* عم ػ ػى الػ ػمش ػ ػػرع إص ػ ػػدار قػ ػ ػانوف يح ػ ػػدد ش ػ ػػروطا ص ػ ػارمة تتعم ػ ػػق بالػ ػﻜفػ ػ ػاءة الالزمػػة و الػ ػن ازىػ ػ ػة والػ ػنجاعػ ػ ػة

لم ػتعي ػ ػيف ف ػ ػي الػػوظائؼ ال ػتي يشرؼ مسؤولػػييا عمى تحضػير وابػراـ وتنفيػذ ومراقبػة الصػفقات
وتفويضات المرفق العاـ؛

العموميػة

* مف أجؿ ضماف فعال ػ ػية لجن ػػة ف ػػتح األظرف ػػة وتقي ػػيـ الع ػػروض نوص ػ ػي بتمﻜيني ػ ػا مػ ػػف قػ ػػدر مف اإلستقالل ػ ػية

الػمادية والػبشرية حتى تتمﻜف مف ممارسة مياميا بﻜؿ نزاىة و شفافية؛

* الػ ػػدعوة إلػ ػى إيجػ ػاد آل ػيػ ػات لم ػتنسيؽ و التعػػاوف بػ ػيف لجنػػة فػػتح األظرفػػة وتقيػػيـ العػػروض و أجيػ ػزة الػػرقابػ ػة

الػخارجي ػة خاصة مع المراقب المالي ؛

* إعداد كتب وجيزة ودالئل إرشادية إلجراءات و كيفيات إبراـ وتنفيذ ومراقبػة الصػفقات العموميػة وتفويضػات
المرفق العاـ ؛
* وضع برنامج طويل المدػ لتكويف مقدمي العروض و الموظفػوف واألعػواف العموميػوف المكمفػوف بتحضػير
وابراـ وتنفيذ ومراقبة الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ؛
* تعزيز نظاـ الكشف القبمي لمممارسات المنافية لممنافسة ،بإلزامية حضور ممثل المديرية العامة لممنافسة في

لجنػة فػػتح األظرفػة و تقيػػيـ العػػروض ،و ىػذا مػػا ال نجػػده حاليػا ،فإصػػالح تنظػػيـ الصػفقات العموميػػة يجػػب أف

يمر بتعزيز نظاـ الكشف المسبق عف الممارسات المنافية لممنافسة؛
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* الرفع مف قيمة العقوبات المالية لمرتكبي المخالفات المنافية لممنافسة و إعطائيا الطابع الردعي؛
* إدخػػاؿ تعػػديل فػػي تنظػػيـ الصػػفقات العموميػػة بػػإدراج حض ػػور ىػػذا الممثػػل فػػي لجنػػة فػػتح األظرفػػة وتقي ػػيـ

العروض الذؼ ال يجب أف يكوف إختيارؼ بل يجب أف يكوف إلزامي؛

وفي األخير  ،يتبيف لنا أف تنظيـ الصفقات العمومية في بالدنا قد عرؼ نقمة نوعية منذ صدور المرسوـ

الرئاسي رقـ  247-15الذؼ إرتقى بتنظيـ الصفقات العمومية حيث رسخ قيـ الشفافية وعزز آليات المنافسة
و طرؽ الطعف كدعامات لدولة الحق والقانوف.
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المداخمة العاشرة تحت عنواف:

" يُاصػاخ تُفُز انصفماخ انؼًىيُح".

مً إعساز:

انذكتىسج اكشوس يشَاو

أستاذة محاضرة" كمية الحقوؽ والعموـ السياسية.
كمية الحقوؽ ػ جامعة الجزائر 1
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مقدمة :
الصفقات العمومية كما عرفتيا المادة الثانية مف المرسوـ الرئاسي رقـ  247-15المؤرخ في  16سبتمبر

 2015المتضمف قانوف الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العاـ 1عمى أنيا "عقود مكتوبة في مفيوـ
التشريع المعموؿ بو ،تبرـ بمقابل مع متعامميف اقتصادييف وفق الشروط المنصوص عمييا في ىذا

المرسوـ ،لتمبية حاجات المصمحة المتعاقدة في مجاؿ األشغاؿ واقتناء الموازـ والخدمات والدراسات".
وتمر الصفقات العمومية بمرحمتيف أساسيتيف ىما:
 اإلبراـ. -التنفيذ.

وتربط مرحمة اإلبراـ عالقة بيف المصمحة المتعاقدة و بيف المتعامميف االقتصادييف الذيف يسموف في ىذه

المرحمة بالمتعيديف ،ويقع عمييا االلتزاـ بضماف المنافسة و مبادغ الطمب العمومي المنصوص عمييا في المادة
الخامسة مف المرسوـ الرئاسي رقـ  247-15المؤرخ في  16ديسمبر  2015المتضمف تنظيـ الصفقات
العمومية و تفويضات المرفق العاـ " :لضماف نجاعة الطمبات العمومية واالستعماؿ الحسف لمماؿ العاـ،

يجب أف تراعى في الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصوؿ لمطمبات العمومية والمساواة في
معاممة المرشحيف وشفافية اإلجراءات ،ضمف احتراـ أحكاـ ىذا المرسوـ".

ونحاوؿ في ىذه الورقة إبراز اآلليات الممنوحة لممتعيديف لمطعف في ق اررات المصمحة المتعاقدة والتي

تتمثالف في الطعف اإلدارؼ و الطعف القضائي.

المبحث األوؿ :الطعف اإلداري
يعد الطعف وسيمة قانونية تمنح لكل مرشح أو متعيد لالحتجاج عمى أعماؿ اإلدارة المرتبطة بالصفقات

العمومية وفقا لمشروط واإلجراءات المحددة قانونا ،حيث يشكل أحد الضمانات الممنوحة لممتعامميف مف جية و التزاـ

عمى المصمحة المتعاقدة احتراـ اإلجراءات المتبعة إلبراـ الصفقات العمومية.2
إال أف القانوف وضع قواعد و إجراءات لمطعف تتمثل في:

1
2

الجريدة الرسمية العدد  50المؤرخة في  20سبتمبر  .2015ص ص .48-3

عميروش نسيـ ،رويبح جييدة ،الطعوف في الصفقات العمومية ،مذكرة مف أجل نيل شيادة ماستر في القانوف فرع إدارة و مالية  ،جامعة الجزائر ،01

كمية الحقوؽ ،السنة الجامعية .2016-2015
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-1

الطعف يكوف فقط في إجراءات اإلبراـ التنافسية:

لقد بيف قانوف الصفقات العمومية عمي سبيل الحصر كيفيات إبراـ الصفقات العمومية إذ نصت المادة

 39مف المرسوـ الرئاسي رقـ  " 247-15تبرـ الصفقات العمومية وفقا إلجراء طمب العروض الذؼ يشكل
القاعدة العامة ،أو وفق إجراء التراضي".

و تتمثل أشكاؿ طمب العروض المنصوص عمييا في المادة  42مف الصفقات العمومية والمتمثمة فيما

يمي :طمب العروض المفتوح طمب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا طمب العروض المحدود والمسابقة .
و تتمثل أشكاؿ التراضي في التراضي البسيط و التراضي بعد االستشارة.

و بما أف التراضي البسيط ىو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل واحد دوف الدعوة الشكمية لممنافسة فال

يمكف الطعف فيو مف طرؼ المتعامميف االقتصادييف اآلخريف ألنيـ ال يتمتعوف بالصفة القانونية المطموبة.
 -2الشروط المتعمقة بالطاعف:

يعتبر الطعف طعنا وقائيا واليدؼ منو حماية المرشحيف أو المتعيديف في الصفقة العمومية مف أؼ

تعسف ممكف مف طرؼ اإلدارة ،و كذلؾ الحتراـ إلزامية اإلعالف والمنافسة واجراءات إبراـ الصفقات العمومية.1

لـ يحدد تنظيـ الصفقات العمومية صراحة الشروط التي يجب أف تتوفر في الطاعف ليرفع طعنو أماـ

الجية المختصة.

و بالرجوع إلى المادة  82مف المرسوـ الرئاسي رقـ  247-15نستنتج أنو:
* يقدـ الطعف المتعيد فقط فالمتعيد ىو مف قدـ عرضا لممصمحة المتعاقدة يتعمق بموضوع الصفقة أو

تـ استشارتو مف قبل المصمحة المتعاقدة وفق مانصت عميو المادة  10/52مف المرسوـ الرئاسي رقـ .247-15

و بالتالي كل مف لـ يقدـ ترشحا ليس لو الحق في الطعف أماـ لجنة الصفقات العمومية المختصة ،أؼ

المتعامموف االقتصاديوف الذيف لـ يقدموا عروضا فميس ليـ استعماؿ ىذا الطريق أؼ الطعف اإلدارؼ ولو كاف
سبب تخمفيـ راجع لممصمحة المتعاقدة ،كرفض أعوانيا استالـ العرض أو عدـ تمكيف المتنافسيف مف الوثائق

الالزمة لدخوؿ المنافسة ،أو عدـ احتراـ اآلجاؿ المحددة لتقديـ العروض.
-

1

أف يكوف الطعف فرديا و ليس جماعيا الستخداـ المشرع صيغة الفرد في ىذه المواد.

2

مرياف حورية ،اآلجاؿ في الصفقات العمومية ،تحت إشراؼ األستاذ بمحيمر عمار ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانوف فرع قانوف األعماؿ ،جامعة

الجزائر ،كمية الحقوؽ ،السنة الجامعية ،2013-2012 :ص .48
2

عميروش نسيـ ،رويبح جييدة ،المرجع السابق.
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بمعنى أنو يجب أف تتوفر في الشخص الطاعف الشروط الواردة في المادة  13مف قانوف اإلجراءات
المدنية و اإلدارية و ىي الصفة و المصمحة القائمة أو المحتممة و أنو يمكف لمطاعف أف يرفع تظممو بنفسو

أو بواسطة وكيل أو محاـ.

الشروط المتعمقة بوثيقة الطعف :
يجب أف يفرغ الطعف اإلدارؼ في شكل مكتوب متضمنا عرض لموقائع ,و تحديدا لمطمبات وذكر إف

أمكف النصوص القانونية التي أسس عمييا تظممو ،كما يتوجب عمى الطاعف تقديـ إثباتات عف خرؽ القانوف أو
الكشف عف صورة التمييز بيف المتنافسيف.
 -3محل الطعف:
طبقا لممادة  82مف المرسوـ الرئاسي رقـ  247-15يمكف الطعف في:
*إعالف المنح المؤقت لمصفقة والذؼ كاف اإلجراء الوحيد الذؼ يمكف الطعف فيو في مرحمة اإلبراـ في
المراسيـ السابقة،
*إلغاء المنح المؤقت لمصفقة،
*إعالف عدـ الجدوػ،
*إلغاء اإلجراء .والتي أضيفت بمناسبة صدور المرسوـ الرئاسي رقـ .247/15
أوال:إعالف المنح المؤقت لمصفقة:فيو بمثابة إبالغ المرشحيف الذيف رفضت عروضيـ كذلؾ الستعماؿ حقيـ في الطعف 1،اإلعالف عف

المنح المؤقت لمصفقة ىو إجراء إعالمي بموجبو تعمف اإلدارة المتعاقدة لممتعيديف و الجميور عف اختيارىا

المؤقت وغير النيائي لمحائز عمى الصفقة وىذا نظ ار لحصولو عمى أعمى تنقيط في العرض المالي و التقني،
تبمغ نتائج تقييـ العروض المالية و التقنية في إعالف المنح المؤقت لمصفقة.

ال تبمغ في إعالف المنح المؤقت لمصفقة إال نتائج تقييـ العروض التقنية والمالية لمف منح الصفقة مؤقتا،

أما فيما يخص المتعيديف األخرييف فانو يتعيف عمى المصمحة المتعاقدة أف تدعو في نفس اإلعالف أولئؾ
الراغبيف منيـ في االطالع عمى النتائج المفصمة لتقييـ عروضيـ التقنية و المالية باالتصاؿ بمصالحيا.

1

حورية مرياف ،المرجع السابق ص.48
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تسمح اإلدارة باإلعالف عف المنح المؤقت لمصفقة لممشاركيف اآلخريف مف االطالع عمى النتيجة مع
حقيـ في الطعف تكريسا لمبدأ الشفافية في تطبيق اإلجراءات المتعمقة بالطعف .المنصوص عميو في المادة 82

ممف المرسوـ الرئاسي رقـ .247-15

ثانيا :إلغاء المنح المؤقت :لمصفقة التي تكوف وفقا لممادة  74مف المرسوـ الرئاسي رقـ ،247-15في حالة إذا ما تنازؿ حائز الصفقة العمومية قبل تبميغو الصفقة ،أو رفض استالـ اإلشعار بالتبميغ ،و كذلؾ في
حالة قبوؿ طعف قدـ ضد إعالف المنح المؤقت لمصفقة وفقا لما تناولتو المادة  82الفقرة  5مف نفس المرسوـ.
-ثالثا :إعالف عدـ الجدوى :

ويكوف في حالة المنافسة غير المجدية و قد حددت المادة  40مف

المرسوـ الرئاسي  247-15في أنو يكوف عدـ جدوػ إجراء طمب العروض عند عدـ استالـ أؼ عرض أو
عندما ال يتـ اإلعالف ،بعد تقييـ العروض ،عف عدـ مطابقة ألؼ عرض لموضوع الصفقة أو لمحتوػ دفاتر

الشروط ،أو عدـ إمكانية ضماف تمويل الحاجات.
وحددت المادة  52حاالت عدو الجدوػ في التراضي بعد االستشارة وىي عدـ استالـ أؼ عرض أو عدـ

اختيار أؼ عرض.

و ىذا اإلعالف أصبح قابال لمطعف فيو بموجب المرسوـ الرئاسي رقـ .247-15
رابعا :إلغاء إجراء إبراـ الصفقة :يمكف لممصمحة المتعاقدة إلغاء إجراء إبراـ الصفقة وفقا ما نصتعميو المادة  82فقرة  5مف المرسوـ الرئاسي رقـ .247-15
و قرار اإللغاء يمكف أف يكوف في أؼ مرحمة مف اإلجراء ،حتى ولو تـ اختيار الحائز عمى الصفقة
واإلعالف عف المنح المؤقت مف قبل المصمحة المتعاقدة ،ولكف قبل المصادقة عمى العقد ،و عمى السمطة

المختصة تسبيب ىذا القرار،وتتمثل دوافع إلغاء اإلجراء :
-

عدـ تحديد الحاجات بدقة التي مف أجميا أبرمت الصفقة العمومية،
دوافع المصمحة العامة ،في حالة حدوث ظروؼ استثنائية تمنع التنفيذ العادؼ لصفقة

أو تغير المعطيات االقتصادية والتقنية لمخدمة محل طمب العروض،
-

بسبب تجاوز العروض المقدمة لمبمغ الميزانية الممنوح لمصفقة،

في حالة وجود منازعة أؼ تقديـ شكوػ مؤسسة مف أحد المنافسيف.1

1عميروش نسيـ ،رويبح جييدة،المرجع السابق،
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ىذه بعض الحاالت عمى سبيل المثاؿ ،باعتبار لممصمحة المتعاقدة سمطة تقديرية ،وتجدر اإلشارة إلى
أف المرسوـ الرئاسي  247-15لـ يحدد حاالت إلغاء إجراء إبراـ الصفقة مكتفيا بمنح إمكانية الطعف فيو أماـ
لجنة الصفقات العمومية المختصة.

 -4الجية المختصة في النظر في الطعوف:
حدد المرسوـ الرئاسي  247-15لجاف الصفقات العمومية المختصة بالنظر في الطعوف و ىي

نفسيا المجاف المختصة بالقياـ بالرقابة الخارجية لمصفقات العمومية ،ولقد حددىا في لجاف الصفقات العمومية
لممصمحة المتعاقدة ،و المجنة القطاعية لمصفقات العمومية كما حدد معايير اختصاصيا.
أوال :المجاف المختصة :وتتمثل في
أ /لجاف الصفقات العمومية لممصمحة المتعاقدة:

ىي لجاف تحدث لدػ كل مصمحة متعاقدة ،حددىا المرسوـ الرئاسي  247-15في المواد التالية:

 .175 ،174 ،173 ،172 ،171التي تناولت تشكيمتيا واختصاصاتيا بدقة ،حيث تقدـ ىذه المجاف مساعدتيا
في مجاؿ تحضير الصفقات العمومية ،واتماـ تراتيبيا ،كما تقدـ رأييا حوؿ كل طعف مقدـ أماميا.
و تتمثّل في:
 -1المجنة البمدية لمصفقات العمومية  175 :مف المرسوـ الرئاسي رقـ .247-15
لممادة  173مف المرسوـ الرئاسي 247-15
 -2المجنة الوالئية لمصفقات العموميةّ :
المادة  175مف المرسوـ 247 -15
 -3لجنة الصفقات لممؤسسات العمومية المحمية ذات الطابع اإلداريّ :
المادة 177 ،171
 - 4المجاف الجيوية لمصفقات العموميةّ :
 -5لجنة المؤسسة العمومية الوطنية و الييكل غير الممركز لممؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع

المادة 184
اإلداريّ :

ب /المجنة القطاعية لمصفقات العمومية :المادة 185

ثانيا:المعايير المحددة الختصاص لجاف الصفقات العمومية لمنظر في الطعوف
بالربط بيف ماتضمنتو المادة  82و المواد المنظمة لمجاف الرقابة الخارجية  ،تقوـ لجاف الصفقات

العمومية بدراسة الطعوف وفقا لممعيار العضوؼ و المعيار المالي.
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أ /المعيار العضوي:
يقصد بو أف االختصاص ال ينعقد لمجنة إال إذا كاف الطرؼ المعني بالصفقة خاضع لمرقابة الخارجية

لمجياتالمذكورة في المواد  ،184 ،175 ،174 ،173 ،172 ،171والمحددة لمجاف الصفقات العمومية.

يعقد اختصاص لمجنة البمدية بدراسة الطعوف ،إضافة لمصفقات التي تبرميا المصمحة المتعاقدة ،الصفقات
المادة  6المطة األخيرة
التي تبرـ خارج إطار صفقات البمدية ،و تتمثل في المؤسسات العمومية المذكورة في
ّ
كميا أو جزئيا ،مؤقتة أو نيائيا
والمادة  82الفقرة  10التي تخضع لمتشريع المن ّ
ممولة ّ
ظـ لمنشاط التجارؼ إذا كانت ّ

مف البمدية ،

أما بالنسبة لمجنة الوالئية  ،بإعماؿ المعيار العضوؼ ،تدرس كل الطعوف
الموجية ضد اختيار المصمحة
ّ
المتعاقدة المتمّثمة في الوالية والمصالح غير ممركزة لمدولة ،ووفقا لممرسوـ الرئاسي  247-15في المادة  82فقرة
 10والمادة  6المطة األخيرة تختص كذلؾ المجنة الوالئية مثل المجنة البمدية بالنظر في الطعوف المقدمة ضد
الصفقات التي تبرميا المؤسسات العمومية الخاضعة لمتشريع الذؼ يحكـ النشاط التجارؼ و التي تكّمف بإنجاز

متعيد الحق في تقديـ طعنا
لكل
عممية ممولة مف قبل الوالية كّميا أو جزئيا بمساىمة مؤقتة أو دائمة ،و بالتالي
ّ
ّ
أماـ المجنة الوالئية لمصفقات العمومية
ويرفع أماـ المجنة الجيوية الطعوف ضد الصفقات التي تبرميا المصالح الخارجية الجيوية لإلدارات المركزية

،وىذا مايستنتج مف المادة  171مف المرسوـ الرئاسي .247-15

أما لجنة الصفقات لممؤسسة العمومية الوطنية والييكل غير الممركز لممؤسسة العمومية الوطنية ذات

الطابع اإلدارؼ ،تختص بدراسة الطعوف الناتجة عف الصفقات التي تبرميا ىذه المؤسسات وتحدد قائمة اليياكل غير

الممركزة بموجب قرار وزارؼ وفقا مانصت عميو المادة  172مف المرسوـ الرئاسي .247-15

تختص المجنة القطاعية بالنظر في الطعوف المتعمقة بقطاع وزاري معيف ،و تعتبر الو ازرة جية إدارية عميا،

وكما تقوـ بدراسة الطعوف المقدمة ضد الصفقات المبرمة مف المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و

التجارؼ عندما تكمف بإنجاز استثمارات عمومية بمساىمة نيائية أو مؤقتة لميزانية الدولة ،و التي تكوف تابعة

لمو ازرة المعنية.

ب /المعيار المالي:
 لجنتي الصفقات لمبمدية و المؤسسات العمومية المحميةالمبمغ المالي الذؼ يجب أف يتوفر حتى يعقد االختصاص ليذه المجنة وفقا ما نصت عميو المادة 173
مف المرسوـ الرئاسي :247-15
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 فيما يخص صفقات األشغاؿ و اقتناء الموازـ قدرت العتبة بأقل مف مائتي مميوف دينارجزائرؼ( 200.000.000دج).
دج).

قدرت القيمة بأقل مف خمسيف مميوف دينار جزائرؼ (50.000.000
 فيما يخص صفقات الخدمات ّ -فيما يخص صفقات الدراسات قدرت العتبة بأقل مف عشريف مميوف دينار جزائرؼ (20.000.000

دج).
المادة ( 173المرسوـ
تتغير في المرسوـ الرئاسي  247-15الذؼ تناوليا في ّ
و ىذه العتبة المالية لـ ّ
المادة .)136
الرئاسي ّ 236-10
و في حالة تجاوز صفقات البمدية و المؤسسة العمومية المحمية المبالغ المبينة أعاله ،ينتقل اختصاص
رقابة ىذه الصفقات إلى المجنة الوالئية.
المجنة الوالئية لمصفقات العمومية
حددىا المرسوـ الرئاسي  247-15في المواد  173و 184تختص بالنظر في الطعوف الناتجة عف :
 -1تنظر في الطعوف التي ترفع ضد الصفقات التي تبرميا الوالية و المصالح غير الممركزة لمدولة

والمصالح الخارجية لإلدارة المركزية ،التي تكوف أقل مف السقف المالي المحدد ،فإذا فاقت النسبة المالية التالية

تخرج مف نطاؽ المجنة الوالئية:

 -في حالة الصفقات المتعّمقة باألشغاؿ ،إذا كاف المبمغ أقل مف مميار دينار جزائرؼ (

1.000.000.000دج).

 صفقات الموازـ تكوف قيمتيا أقل مف ثالثمائة مميوف دينار جزائرؼ (300.000.000دج). صفقات الخدمات ،تكوف قيمتيا أقل مف مائتي مميوف دينار جزائرؼ ( 200.000.000دج). صفقات الدراسات ،إذا كاف مبمغ الصفقة أقل مف مائة مميوف دينار جزائرؼ ( 100.000.000دج).-2الصفقات التي تبرميا البمدية و المؤسسات العمومية المحمية ،إذا كانت تتجاوز العتبة المالية المحددة

قانونا وفق المادة  173فقرة :2

 بالنسبة لصفقات اإلنجاز و األشغاؿ و شراء الموازـ إذا كاف المبمغ يساوؼ أو يفوؽ مائتي مميوف دينارجزائرؼ( 200.000.000دج).
 -بالنسبة لصفقات الخدمات ،إذا كانت القيمة تساوؼ أو تفوؽ خمسيف مميوف دينار جزائرؼ

( 50.000.000دج).
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 فيما يخص صفقات الدراسات إذا كاف المبمغ يساوؼ أو يفوؽ عشريف مميوف دينار جزائرؼ( 20.000.000دج).
احتفع قانوف الصفقات العمومية لسنة  2015بنفس العتبة المالية المذكورة في مرسوـ  2010سواء بالنسبة

لمصفقات المبرمة مف قبل البمدية و المؤسسات المحمية أو الصفقات المبرمة مف الوالية و المصالح غير الممركزة

فيما يخص صفقات األشغاؿ و اقتناء الموازـ أما بالنسبة المالية لصفقات الدراسة ارتفعت مف  60مميوف دينار

جزائرؼ إلى  100مميوف دينار جزائرؼ.1

ثالثا-المجنة الجيوية لمصفقات و لجنة الصفقات لممؤسسة العمومية الوطنية والييكل غير الممركز

لممؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع اإلداري.

تعالج الطعوف المقدمة ضد الصفقات المبرمة مف قبل المصالح المتعاقدة في الحدود المالية التالية :
 -في حالة الصفقات المتعّمقة باألشغاؿ ،إذا كاف المبمغ أقل مف مميار دينار جزائرؼ (

1.000.000.000دج).

 صفقات الموازـ ،إذا كانت قيمتيا أقل مف ثالثمائة مميوف دينار جزائرؼ (300.000.000دج). صفقات الخدمات،مبمغيا أقل مف مائتي مميوف دينار جزائرؼ ( 200.000.000دج). صفقات الدراسات ،إذا كاف مبمغ الصفقة أقل مف مائة مميوف دينار جزائرؼ ( 100.000.000دج).رابعا -المجنة القطاعية لمصفقات
وفق ما حدده المرسوـ الرئاسي  247-15في المادة  184منو:
 -1تختص بالفصل في الطعوف المتعّمقة بالصفقات التي تبرميا اإلدارة المركزية و تكوف العتبة المالية فييا

كما يمي:

 صفقات األشغاؿ أو لوازـ اإلدارة ،يفوؽ المبمغ اثني عشر مميوف دينار جزائرؼ ( 12.000.00دج). صفقات الخدمات أو الدراسات ،يفوؽ المبمغ ستة مالييف دينار جزائرؼ ( 6.000.000دج). -2تفصل في الطعوف الناتجة عف الصفقات المبرمة مف قبل البمدية الوالية ،المؤسسة العمومية المحمية،
المؤسسة العمومية الوطنية ،المصالح الخارجية الجيوية لإلدارات المركزية ،إذا تجاوزت الصفقة العتبة المالية

التالية:

1

لمتفصيل أكثر ،ارجع لممواد  -148-147-146مكرر ،المرسوـ الرئاسي 236 -10
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 -في حالة الصفقات المتعّمقة باألشغاؿ ،إذا كاف المبمغ يفوؽ مبمغ مميار دينار جزائرؼ (

1.000.000.000دج).

 صفقات الموازـ يفوؽ مبمغ ثالثمائة مميوف دينار جزائرؼ (300.000.000دج). صفقات الخدمات ،يفوؽ مبمغ مائتي مميوف دينار جزائرؼ ( 200.000.000دج). صفقات الدراسات ،إذا كاف مبمغ الصفقة يفوؽ مبمغ مائة مميوف دينار جزائرؼ ( 100.000.000دج).و بالتالي ،كّمما تجاوزت الصفقة ىذا المقدار سواء كانت عمى المستوػ البمدؼ أو الوالئي أو المركزؼ،

فالطعوف الواردة عمييا ترفع أماـ المجنة القطاعية المختصة ،كما يدخل ضمف اختصاصيا ،الصفقات العمومية

(المادة  ،)6تقدـ الطعوف أماميا وفق حدود اختصاص لجنة
التابعة الختصاص لجنة الصفقات المؤسسة العمومية
ّ
الصفقات لمسمطة الوصية ،كما نصت عميو المادة .82
ج/في حالة توجيو الطعف إلى لجنة غير مختصة:
كاف الطعف المقدـ أماـ لجنة الصفقات العمومية غير المختصة ،ال يؤخذ بعيف االعتبار في تنظيمات

الصفقات العمومية السابقة ،لذلؾ أضاؼ المرسوـ الجديد  ،247 -15إحالة كل الطعوف المرفوعة أماـ الجية
غير مختصة إلى المجنة المصمحة المعنية ،فقد نصت المادة في المادة  82فقرة ..." 6إذا تـ إرساؿ طعف إلى

لجنة صفقات ،عف طريق الخطأ ،يجب عمى رئيس ىده المجنة أف يعيد توجييو إلى لجنة الصفقات المختصة،
ويخبر المتعيد المعني بذلؾ ،و يأخد بعيف االعتبار ،عند دراسة الطعف ،تاريخ استالمو األوؿ"....

إلضفاء المساواة بيف المتعيديف و تكريس الشفافية في معالجة الطعوف.

و ىذا

 -5ميعاد الطعف :
البد عمى الطاعف التقيد بميعاد الطعف المحدد في تنظيـ الصفقات العمومية حيث ،حدده المشرع ب ػ 10
أياـ ابتداء مف تاريخ نشر اإلعالف عف المنح المؤقت لمصفقة في النشرة الرسمية لمصفقات العمومية لممتعامل

العمومي أو في الصحافة أو النشر في بوابة الصفقات العمومية ،و إذا تزامف اليوـ العاشر مع يوـ عطمة أو
راحة قانونية يمدد أجل الطعف إلى يوـ العمل الموالي و في حاالت المسابقة و بطمب العروض المحدود يقدـ

عند نياية اإلجراء.

أما بالنسبة ألجل الطعف في ىذه إعالف عدـ جدوػ و إلغاء إجراء إبراـ الصفقة أو إلغاء المنح المؤقت

ىي نفسيا المتبعة في الطعف أثناء إعالف المنح المؤقت ألؼ عشرة ( )10أياـ ،لكف االختالؼ في بداية حساب

اآلجاؿ ،أؼ ابتداء مف تاريخ استالـ رسالة إعالـ المرشحيف أو المتعيديف ،و يمكف لمراغبيف في االضطالع

عمى مبررات ىذه الق اررات االتصاؿ بالمصالح المعنية في أجل أقصاه  3أياـ ابتداء مف تاريخ استالـ الرسالة

وفق مانصت عميو المادة  82في الفقرات  7 ،5 ،4 ،3مف المرسوـ الرئاسي .247-15
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 -6اإلجراءات المتخدة مف قبل المصمحة المتعاقدة لتسييل تقديـ الطعوف في إطار الشفافية :
مف خالؿ المادة  82مف المرسوـ الرئاسي رقـ  247 - 15نجد أنيا تنص عمى وجوب قياـ المصمحة

المتعاقدة بإجراءات مختمفة حتى يتمكف الراغبيف في الطعف في ممارستو في أحسف وجو و ىذا دعما و تكريسا
لمبدأ الشفافية :

 -النص في إعالف المنح المؤقت لمصفقة عف نتائج تقييـ العروض التقنية و المالية لحائز الصفقة مع

ذكر رقـ تعريفو الجبائي عند االقتضاء و كذلؾ رقـ التعريف الجبائي لممصمحة المتعاقدة .وتحديد السعر و آجاؿ
التنفيذ و كل العوامل التي سمحت باختياره بإدراج نقاط االنتقاء المتبعة حسب طبيعة كل صفقة و توضيح

معايير االختيار بدقة ،أيضا النص عمى المجنة المختصة بدراسة الطعف و الميمة القانونية لذلؾ.

 نشر إعالف المنح المؤقت لمصفقة في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي ) (BOMOPوبوابة الصفقات العمومية و الصحافة،وفي نفس الجرائد التي تـ إعالف الصفقة فييا سابقا .
 -دعوة المتعيديف الراغبيف في الحصوؿ عمى نتائج تقييـ عروضيـ التقنية و المالية لالتصاؿ

بمصالحيا المعنية.

 -إعالـ المتعيديف بق ارراتيا المتعمقة بإعالف عدـ الجدوػ أو إلغاء إجراءات إبراـ الصفقة أو إلغاء المنح

المؤقت برسالة موصى عمييا مع وصل استالـ و دعوتيـ لالضطالع عمى مبررات ق ارراتيا أماـ المصالح
المعنية.
 -تبميغ المتعيديف ،الذيف رغبوا لمعرفة تقييماتيـ و مبررات الق اررات المتخذة مف المصمحة المتعاقدة،

كتابيا -.البد عمى المصمحة المتعاقدة احتراـ اآلجاؿ القانونية لممارسة حق الطعف المكفوؿ قانونا حتى تضمف
أرضية سميمة إلتماـ عممية إبراـ الصفقة العمومية حتى و لو لـ تكف ىناؾ طعوف ضد ق ارراتيا.
 -7دراسة و معالجة الطعف مف قبل المجنة الصفقات العمومية :
تجتمع المجنة الصفقات المختصة بتشكيمتيا المحددة قانونا و بحضور ممثل المصمحة المتعاقدة بصوت

استشارؼ و ذلؾ محافظة عمى حياد لجنة الصفقات حاؿ دراستيا لمطعوف المرفوعة أماميا ،لتقوـ بدراسة الطعوف

دراسة شكمية تتعمق عموما باحتراـ اآلجاؿ واالختصاص المحدد ليا و دراسة موضوعية لمختمف الحجج التي
قدميا الطاعف،وتصدر المجنة في أجل  15يوـ ابتداء مف تاريخ انقضاء أجل  10أياـ المتعمقة بآجاؿ رفع الطعف
وفق ما نصت عميو المادة  82مف المرسوـ الرئاسي . 247-15و قد أغفل تنظيـ الصفقات العمومية عف
إضافة األجل الممدد في حالة تزامف اليوـ األخير مع يوـ عطمة أو يوـ راحة قانونية مثل الذؼ منح لتقديـ

الطعوف.

و تصدر المجنة ق ار ار  ،يبمغ لكل مف صاحب الطعف و المصمحة المتعاقدة.
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وتتوقف المجنة المختصة عف دراسة مشروع الصفقة إلى غاية انقضاء  30يوـ مف تاريخ نشر إعالف
المنح المؤقت و ىذا األجل يمثل ما يمي :


 10أياـ لتقديـ الطعف.



 15يوـ لدراسة الطعف.



 5أياـ لتبميغ رأؼ المجنة بالطعف المقدـ.

- 8اآلثار الناتجة عف الطعوف المقدمة أماـ لجنة الصفقات العمومية المختصة:
كما ذكرنا آنفا أف المجنة المختصة تصدر قرار وفقا ما نص عميو المرسوـ الرئاسي رقـ 247 – 15

بعدما كانت تصدر رأيا في المرسوـ السابق ,الذؼ لـ يكف واضح طبيعتو القانونية ىل ىو إلزامي أو استشارؼ أو
مطابق.
فالرأؼ االستشارؼ غير إلزامي سواء بطمبو أو األخذ بو ,بينما الرأؼ الممزـ فيو ممزـ مف حيث طمبو بدوف

إلزامية األخذ بو و الرأؼ المطابق يكوف ممزما في الوضعيتيف أؼ بطمبو و األخذ بو.

و المشرع الجزائرؼ لـ يحدد في مرسوـ  2010أؼ نوع مف الرأؼ الذؼ تصدره المجنة ,و ىل المصمحة
المتعاقدة ممزمة بتطبيقو أو ال ؟
إف القانوف لـ يجب عف ىذا التساؤؿ ,لكف مف الناحية العممية يمكف استخالص أف المصمحة المتعاقدة

ممزمة بإتباع رأؼ لجنة الصفقات العمومية،و ىذا يرجع إلى أف عرض الصفقة سوؼ يطرح مرة أخرػ أماـ لجنة
الصفقات التي فصمت في الطعف لمراقبة مدػ مشروعيتيا ,فإف لـ تأخذ المصمحة المتعاقدة برأييا فإنيا ترفض

منح التأشيرة و تحممو بمخالفة التشريع و التنظيـ.

ال ربما المنظـ لمصفقات العمومية تدارؾ األمر في المرسوـ  ، 247 – 15و استبداؿ {الرأؼ} ب

{القرار}  .الذؼ يعتبر إلزاميا و يخضع لمرقابة القضائية وفقا لمقرينة المشروعية و يكوف محل لمدعوػ اإللغاء في
حيف الرأؼ ليس لو قوة اإللزامية و غير خاضع لمرقابة القضائية .1ىدا ما أكدتو المادة  195فقرة " 4عندما
ترفض لجنة الصفقات المختصة التأشيرة و تقر أف طعنا ما مؤسس ،تأخذ المصمحة المتعاقدة في الحسباف قرار

المجنة و تواصل تقييـ العروض ،في ظل احتراـ أحكاـ ىدا المرسوـ".
وتجدر اإلشارة إلى أف المجنة المختصة بالنظر في الطعوف  ،كانت تصدر ق ار ار بموجب المرسوـ

الرئاسي  250-02و الذؼ عدؿ في المرسوـ الرئاسي  338-08لتصبح تصدر رأيا إلى غاية صدور التنظيـ
األخير.

1

عميروش نسيـ ،رويبح جييدة،المرجع السابق
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بالتالي تصدر لجنة الصفقات العمومية ق ار ار إما برفض الطعف أو بقبولو:
 -1في حالة قبوؿ الطعف فإف المصمحة المتعاقدة قد تقوـ ب:
 "-إمكانية إلغاء المنح المؤقت لمصفقة و سحبيا لمف منحت لو و منحيا إلى المترشح الذؼ يميو في

المرتبة سواء كاف ىو الطاعف أو غيره،

 -أو إلغاء اإلجراء كميا و اإلعالف عف الصفقة الجديدة ,إذا كاف السعر المقدـ مف المرشحيف اآلخريف

مرتفعا جدا و يفوؽ قيمة المبمغ المخصص مف رخصة البرنامج"

1.

-2أو عدـ االستجابة إلى صاحب الطعف و استم اررية القياـ بإجراءات الصفقة العمومية.
المبحث الثاني :الطعف القضائي
يندرج االستعجاؿ في مادة إبراـ العقود والصفقات في الفصل الخامس مف الباب الثالث المعنوف
باالستعجاؿ ،ويتضمف مادتيف ىما  946و.947
ويعرؼ القضاء االستعجالي ":عمى أنو إجراء مختصر واستثنائي يسمح لمقاضي باتخاذ قرار وقتي في

المسائل المتنازع عمييا التي ال تحتمل التأخير في إصدار القرار".2

أما االستعجاؿ في مادة إبراـ العقود والصفقات فعرؼ عمى أنو طريقة لمطعف مفتوحة لمغير ،أؼ

ليسوا بطرؼ في العقد أو الصفقة إذا شابو إخالؿ بالتزامات اإلشيار والمنافسة.3

تنص المادة  1/946مف القانوف رقـ ":09-08يجوز إخطار المحكمة اإلدارية بعريضة ،وذلؾ في حالة

اإلخالؿ بالتزامات اإلشيار والمنافسة التي تخضع ليا عمميات إبراـ العقود اإلدارية و الصفقات العمومية.

يتـ ىذا اإلخطار مف قبل كل مف لو مصمحة في إبراـ العقد والذؼ قد يتضرر مف ىذا اإلخالؿ ،وكذلؾ

لممثل الدولة عمى مستوػ الوالية إذا أبرـ العقد أو سيبرـ مف طرؼ جماعة إقميمية أو مؤسسة عمومية محمية.
يجوز إخطار المحكمة اإلدارية قبل إبراـ العقد"

يفيـ مف نص المادة  946 :بجواز إخطار المحكمة اإلدارية قبل إبراـ العقد أو بعده ،وىذا يعني

أف االستعجاؿ في العقود والصفقات ينقسـ إلى نوعيف :

2سامي بف فرحات ،الوجيز في قضاء األمور المستعجمة،المكتب الجامعي الحديث ،2005،ص .12

MAKOWSKI Frédéric, Référé précontractuel, www.marchépublicspme.com.

3
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 -Le référé précontractuelاستعجاؿ ما قبل إبراـ العقد ،1استعجاؿ بعد إبراـ العقد،االستعجاؿ بعد إبراـ العقد:يفيـ مف استعماؿ المشرع لعبارة "إذا أبرـ العقد" وىو غير معروؼ في

القانوف المقارف.

االستعجاؿ ما قبل التعاقدؼ :ادخل االستعجاؿ ما قبل التعاقدؼ ألوؿ مرة في القانوف الفرنسي سنة

 ،1992تـ إدخاؿ النص عمى القضاء االستعجالي في فرنسا تحت تأثير القانوف المجوعة األوروبية لمصفقات
العمومية  ،المجاؿ المميز والمفضل لمبناء األوروبي ،مف أجل ضماف انفتاح أكبر نحو المنافسة ،مف أجل

تحقيق التجانس والتعايش بيف القوانيف الوطنية و "الشفافية في منح الصفقات العمومية"

2

في االستعجاؿ ما قبل التعاقدؼ القاضي يجد نفسو يتمتع بسمطة رقابة وقائية يمارسيا قبل إبراـ العقد
مف أجل تصحيح االختالؿ في التزامات اإلشيار و المنافسة.
أوال:مجاالت االستعجاؿ في العقود والصفقات
تنص المادة  1/946مف قانوف ":09/08يجوز إخطار المحكمة اإلدارية بعريضة ،وذلؾ في حالة

اإلخالؿ بالتزامات اإلشيار والمنافسة التي تخضع ليا عمميات إبراـ العقود اإلدارية و الصفقات العمومية".
ثالنيا:المخالفات التي تكوف محل استعجاؿ في العقود والصفقات.

ال يختص قاضي المحكمة اإلدارية الذؼ يخطر طبقا ألحكاـ المادة  946مف قانوف اإلجراءات
المدنية واإلدارية بكل المخالفات المتعمقة بإبراـ العقود والصفقات ،وانما فقط بتمؾ القواعد واألحكاـ التي تتعمق
بإلزامية اإلشيار والمنافسة في إبراـ العقود والصفقات.
اإلخالؿ بالتزامات اإلشيار.
اإلشيار ىو القياـ بعممية نشر واسعة لمصفقة العمومية باستعماؿ جميع الوسائل المتاحة ،ويكتسي
اإلشيار الصحفي طابعا إلزاميا في الحاالت التي نصت عمييا المادة  61مف المرسوـ الرئاسي رقـ 247-15

المتضمف قانوف الصفقات العمومية:

" يكوف المجوء إلى اإلشيار الصحفي إلزاميا في الحاالت اآلتية :
 طمب العروض المفتوح،استعممت ىذه الترجمة مف قبل محافع الدولة بمجمس الدولة في مقالو "إجراءات االستعجاؿ في المادة اإلدارية" مجمة مجمس الدولة ،العدد  4سنة

،20031ص .33

VANDERMEERN Roland, Le référé administratif précontractuel, Actualité Juridique de Droit Administratif, numéro

2

spécial,1994 p91.
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 طمب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا،التراضي بعد االستشارة عند االقتضاء"،كما يحرر اإلعالف عف المناقصة بمغتيف عمى األقل ،ضمنيا المغة العربية،
أما النشر فيجب أف يتـ في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي ،وفي جريدتيف وطنيتيف

موزعتيف عمى المستوػ الوطني.

المادة  65مف المرسوـ الرئاسي رقـ  247-15المتضمف قانوف الصفقات
وىو ما نصت عميو
ّ
يحرر إعالف طمب العروض بالمغة العربية وبمغة أجنبية واحدة عمى األقل كما ينشر ،إجباريا ،في
العموميةّ ":
النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي )ف.ر .ص.ـ .ع ( وعمى األقل في جريدتيف يوميتيف وطنيتيف
موزعتيف عمى المستوػ الوطني".

ويكوف اإلشيار أيضا إلزاميا في حالة طمبات العروض المحمية التي ال تصل عتبة معينة

بحيث يستمزـ نشرىا في جرائد محمية أو جيوية وفي مقر الييات المحمية وغرؼ التجارة والصناعة والمديرية

التقنية المعنية وىذا ما ذىبت إليو المادة  3/65مف المرسوـ الرئاسي  247-15المتضمف قانوف الصفقات
العمومية:

"يمكف إعالف مناقصات الواليات والبمديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلدارؼ الموضوعة تحت

وصايتيا والتي تتضمف صفقات أشغاؿ أو لوازـ ودراسات أو خدمات يساوؼ مبمغيا تبعا لتقدير إدارؼ ،عمى

التوالي ،مائة مميوف دينار ) 100000000دج ( أو يقل عنيا وخمسيف مميوف دينار )  50000000دج (
أو يقل عنيا  ،أف تكوف محل إشيار محمي  ،حسب الكيفيات اآلتية :
*نشر إعالف المناقصة في يوميتيف محميتيف أو جيويتيف

*إلصاؽ إعالف المناقصة بالمقرات المعنية :

 -لموالية ،

 -لكافة بمديات الوالية ،

 لغرؼ التجارة والصناعة والحرؼ والفالحة ، -لممديرية التقنية المعنية في الوالية.

يفرض القانوف عمى المصمحة المتعاقدة أف تبحث عف الشروط المالئمة أكثر لتحقيق األىداؼ

المسطرة في إطار ميمتيا و أف ىذا المسعى ىو الذؼ يحدد اختيار كيفية إبراـ الصفقات ،كما أف ىذا
االختيار يدخل ضمف اختصاصات المصمحة المتعاقدة التي تتصرؼ طبقا ألحكاـ تنظيـ الصفقات العمومية

،كما يفرض عمييا أف تعمل اختيارىا عند كل رقابة تمارسيا أية سمطة مختصة . 1
1

-أحميداتو دمحم،اإلجراءات القانونية لمشفافية في التسيير العمومي و في النشاطات التجارية ،المجمة الجزائرية لمعموـ القانونية االقتصادية والسياسية،كمية

الحقوؽ جامعة الجزائر ،العدد األوؿ ؿ،2009
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كما يجب وضع الوثائق المتعمقة بالصفقة العمومية تحت تصرؼ أية مؤسسة يسمح ليا بتقديـ تعيد

وعمى إمكانية إرساؿ ىذه الوثائق إلى المترشح الذؼ يطمبيا.كما نص القانوف عمى إلزامية ذكر معايير اختيار

المتعامل المتعاقد ووزف كل واحد منيا.
اإلخالؿ بالتزامات المنافسة.

إف القانوف الوضعي ال يخضع إجراء العقود اإلدارية بشكل مسبق إلى أؼ التزاـ بإعالف لممنافسة فاف

األمر يجرؼ بشكل مختمف بالنسبة لبعض العقود الخاصة مثل الصفقات العمومية.

إال أف صياغة متطمبات اإلعالف والوضع قيد المنافسة لـ تشكل غاية في ذاتيا بل ىي تيدؼ إلى

ضماف حرية الوصوؿ إلى الطمبات العمومية ،المساواة بيف المتعيديف ،شفافية اإلجراءات و تأميف فعالية الطمبات

العمومية .1

أدخمت فكرة المنافسة عمى إبراـ العقود والصفقات بتأثير التحوؿ إلى التوجو الرأسمالي لمجزائر منذ

 1989وقننت ألوؿ مرة في .1995

والمادة الثانية مف القانوف  12/08المؤرخ في  25جواف  2008المعدؿ والمتمـ لألمر  03/03المؤرخ

في  19جويمية 2003المتعمق بالمنافسة .2

بعض المخالفات التي يمكف أف تقع:
غياب اإلشيار،عدـ النشر في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي،عدـ احتراـ األجل بيف النشر األوؿ وأخر اجل إليداع العروض،عدـ التحديد الدقيق لمحل الصفقة عند اإلشيار،عدـ كفاية المعمومات قبل إيداع العروض،تعديل شروط الدعوة إلى المنافسة،-المجوء إلى االستعجاؿ غير المبرر،

أنطواف كالؼ،مراقبة القاضي اإلدارؼ لضرورة اإلعالف المالئـ في مادة الصفقات العمومية ،مجمة القانوف العاـ و السياسة،ترجمة عرب صاصيال العدد 4

1ؿ، 2006ص .1073

األمر 03 /03المؤرخ في  19جويمية  2003المتعمق بالمنافسة ،الجريدة الرسمية عدد 43المؤرخة في  20جويمية ، 2003المعدؿ والمتمـ بالقانوف 12/08

2المؤرخ في  25جواف ، 2008الجريدة الرسمية عدد  36المؤرخة في  2جويمية . 2008
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القياـ بدراسة عروض غير مطابقة لمحتوػ الدعوة إلى المنافسة،عدـ احتراـ إعالف الدعوة إلى المنافسة وشروط المنح،-قبوؿ عرض غير مطابق لممعايير األولية .

1

ثالثا:دعوػ االستعجاؿ في العقود والصفقات
-1أصحاب الحق في تحريؾ دعوػ االستعجاؿ.
تنص المادة 2/946مف القانوف  09/08المتضمف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية ":يتـ ىذا

اإلخطار مف قبل كل مف لو مصمحة في إبراـ العقد والذؼ قد يتضرر مف ىذا اإلخالؿ ،وكذلؾ لممثل الدولة

عمى مستوػ الوالية إذا أبرـ العقد أو سيبرـ مف طرؼ جماعة إقميمية أو مؤسسة عمومية محمية.
ومنو فاف أصحاب الحق في اإلخطار ىـ:

-كل مف لو مصمحة في إبراـ العقد وقد يتضرر مف ىذا اإلخالؿ :أؼ المترشحيف والعارضيف الذيف

يتقدموف لمحصوؿ عمى العقد والصفقة .

ممثل الدولة عمى مستوػ الوالية إذا ابرـ العقد أو سيبرـ مف طرؼ جماعة إقميمية أومؤسسة عموميةمحمية.
-2االختصاص :المحكمة اإلدارية المختصة ىي محكمة مكاف إبراـ العقد وذلؾ طبقا لممادة  804مف

القانوف  09/ 08المتضمف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية والتي نصت عمى:
"-ترفع وجوبا الدعوػ أماـ المحاكـ اإلدارية في المواد المبينة أدناه:
........

-2في مادة األشغاؿ العمومية ،أماـ المحكمة التي يقع في دائرتيا مكاف تنفيذ األشغاؿ،
-3في مادة العقود اإلدارية ميما كانت طبيعتيا  ،أماـ المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصيا مكاف
إبراـ العقد أو تنفيذه".
-3اآلجاؿ:يجب عمى القاضي أف يفصل في الدعوػ في أجل عشريف يوما حسب ما نصت عميو المادة

 947مف القانوف  09/ 08المتضمف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية".تفصل المحكمة اإلدارية في أجل
عشريف يوما تسرؼ مف تاريخ إخطارىا بالطمبات المقدمة ليا طبقا لممادة  946أعاله".

AOUDIA Khaled, LALLEM Mohamed, LAOUER Rachid ,SABRI Mouloud ,Management des marché publics,

1

séminaire I.S.G.P ,du 16 au 19 septembre 2006.pp85 102.
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 -4سمطات القاضي في دعوػ االستعجاؿ
تنص المادة  946مف القانوف  09/ 08المتضمف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى  ":يمكف
لممحكمة اإلدارية أف تأمر المتسبب في اإلخالؿ باالمتثاؿ اللتزاماتو ،وتحدد األجل الذؼ يجب أف يمتثل فيو.
ويمكف ليا أيضا الحكـ بغرامة تيديدية تسرؼ مف تاريخ انقضاء األجل المحدد.
يوما".

ويمكف ليا و بمجرد إخطارىا ،أف تأمر بتأجيل إمضاء العقد إلى نياية اإلجراءات ولمدة تتجاوز عشريف
بيذا يكوف القانوف  09/08قد وسع سمطات القاضي اإلدارؼ ،1كما يمي:
-1توجيو أوامر لإلدارة :أف تأمر المحكمة المصمحة المتعاقدة بتصحيح التزاماتيا׃ فالقاضي يمكنو ״ أف

يأمر״،״ يوقف״ ،״ يمغي״ ،״ يحذؼ״ كل ما يراه ال يتوافق مع مقتضيات المنافسة و اإلشيار في العقود و

الصفقات العمومية.

بعد أف توجيت التشريعات والقضاء في الجزائر إلى تبني مبدأ عدـ جواز توجيو القاضي اإلدارؼ

أوامر اإلدارة الذؼ كاف معروفا في القانوف الفرنسي ،إذ نص مجمس الدولة أنو ليس بإمكاف القضاء يصدر أوامر
أو تعميمات لإلدارة فيو ال يستطيع أف يمزـ بالقياـ يعمل وأف سمطتو تقتصر فقط عمى إلغاء الق اررات المعينة أو

الحكـ بالتعويضات ،2كرس قانوف  09/08مسايرة القانوف الجزائرؼ لمتطورات التي عرفيا ىذا المبدأ في فرنسا.
مبررات تطبيق فكرة توجيو أوامر لإلدارة:

إف تمكيف القاضي اإلدارؼ مف توجيو أوامر اإلدارة يشكل تطبيقا فعميا لمتطمبات دولة القانوف وحماية

لمبدأ المشروعية ،وبيذا ستتخذ اإلدارة أثناء مباشرة نشاطاتيا كل االحتياطات الالزمة لتفادؼ مخالفة القانوف و
توجيو القاضي ألوامر ليا ،مما سيحقق فعالية و نجاعة النشاط اإلدارؼ و يضفي طابع الصرامة و الجدية عمى

ممارسة اإلدارة لعمميا.

إف االعتراؼ لمقاضي بسمطة توجيو أوامر لإلدارة مصحوبة بغرامات تيديدية يجعل اإلدارة ممزمة

بالتنفيذ و قد يكوف لو اثر ايجابي يتمثل في مباشرة اإلدارة ألعماليا بجدية متوخية مقتضيات مبدأ المشروعية إذا

ما تأكده باف أعماليا ستكوف محل رقابة فعالة إلى درجة إلزاميا بفعل شيء و الحكـ عمييا بغرامة تيديدية.

 -إف تطبيق المبدأ يعني اجتناب تيرب اإلدارة مف التنفيذ و يمثل ثورة عمى األفكار التقميدية التي أرست

قناعة لدػ المسؤوليف عمى اإلدارات العمومية أنيا غير معينة و غير ممزمة بالق اررات القضائية .

رشيد خموفي ،أثر قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى المنازعة اإلدارية" ،اإلجراءات المدنية و اإلدارية أماـ الجيات القضائية في بمداف المغرب العربي"

1ممتقى مغاربي مف تنظيـ كمية الحقوؽ جامعة الجزائر26و 27فيفرؼ .2008

بودريوة عبد الكريـ،مبدأ عدـ جواز توجيو القاضي اإلدارؼ أوامر لإلدارة،تقميد أـ تقييد،المجمة النقدية لمقانوف والعموـ السياسية،العدد ،2007 1ص .58
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 و يتجنب إشكاليات التنفيذ إذ أف المستفيد مف الحكـ القضائي والقائـ بالتنفيذ لف يجدا صعوبة فيتنفيذه و لف تستطيع اإلدارة وضع عراقيل لمنعو.
إال أف السماح لمقاضي في توجيو أوامر لإلدارة يجب أف ال يؤدؼ إلى شل أعماليا وعرقمتيا بالشكل الذؼ

يمس بالمصمحة العامة أو النظاـ العاـ أؼ أف المسالة يجب أف ال تتعدػ إعادة األمور إلى نصابيا .وال يعني
أف يحل القاضي محل اإلدارة.
-2الحكـ بغرامة تيديدية:
كرست المادة  946مف قانوف  09/08صالحية القاضي اإلدارؼ لمنطق بالغرامة التيديدية واضعة

حدا لمجدؿ الدائر حوؿ مدػ أىمية القاضي اإلدارؼ لمنطق بيا.

الغرامة التيديدية:استقر الفقو والقضاء في الجزائر عمى استعماؿ مصطمح الغرامة التيديدية لمداللة عمى

التيديدات المالية التي ينطق بيا القضاء قصد التزاـ الممتنعيف عف تنفيذ االلتزاـ الواقع عمى عاتقيـ بموجب
سندات تنفيذية ،أحكاـ قضائية كانت أو عقود رسمية" وتتمثل الغرامة التيديدية في تقرير القضاء لمبمغ مالي

لفائدة الدائف.

وكاف مجمس الدولة الجزائرؼ قد كيف الغرامة التيديدية عمى أنيا عقوبة بالمعنى الجزائي لربطو اياىا

بمبدأ المشروعية.

قرار  2003/04/08تحت رقـ  014989الغرفة الخامسة.
"حيث .....وبما أف الغرامة التيديدية التزاـ ينطق القاضي بو كعقوبة فانو ينبغي أف يطبق عمييا مبدأ

قانونية الجرائـ و العقوبات وبالتالي يجب سنيا بقانوف"

"حيث أنو ال يجوز لمقاضي في المسائل اإلدارية النطق بالغرامة التيديدية ماداـ ال يوجد قانوف يرخص

صراحة بيا"

إف استبعاد سمطة القاضي اإلدارؼ لتقرير الغرامة التيديدية لو انعكاسات عمى المنظومة القانونية ،

القضاء ،اإلدارة،المتقاضي.

إال أف إقرار سمطة القاضي في النطق بالغرامة التيديدية يعني إلزاـ اإلدارة بتنفيذ القرارت القضائية التي

تتضمف تصحيح االلتزامات المنافية لمبدأ المشروعية.

فما ىو اليدؼ مف المجوء إلى القضاء إف لـ تكف ىذه الق اررات ستنفذ؟ واف لـ يممؾ القاضي سمطات

إجبار اإلدارة عمى تنفيذىا؟
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فاألصل ىو أف اإلدارة تنفذ اختياريا الق اررات القضائية الصادرة ضدىا ،وذلؾ اضطالعا بدورىا في
ضماف الس ير الحسف والمنتظـ لممرافق العامة والمصمحة العمومية ولكف عمى الرغـ مف ىذا تجد اإلدارة نفسيا
تحت تأثير أسباب مختمفة في حالة امتناع عف التنفيذ مثل:
استحالة تطبيق طرؽ التنفيذ العادية ضد اإلدارة.رفض القضاء ممارسة وسائل اإلكراه القانونية ضد اإلدارة .1كما أف تقرير القاضي اإلدارؼ لمغرامة التيديدية ضد اإلدارة بغرض إلزاميا بتنفيذ الق اررات اإلدارية
يضفي مصداقية و نجاعة عمى الق اررات القضائية و نزاىة عمى عمل القاضي وعالقتو باإلدارة فالقاضي

اإلدارؼ الذؼ كاف لو الفضل والسبق في صياغة قواعد القانوف اإلدارؼ ىو قاض شجاع وجرغ في مواجية
اإلدارة التي يعرفيا جيداف و تمتعو بصالحيات إلزاميا عمى تنفيذ ق ارراتو بواسطة الغرامة التيديدية يضعو في

موقع ممتاز لرقابة اإلدارة و منع تعسفيا.

-3تأجيل إبراـ العقد إلى غاية نياية اإلجراءات:
فيمكف إذف لمقاضي أف يأمر المصمحة المتعاقدة يوقف إبراـ العقد ويؤجمو إمضاءه لمدة عشريف يوما

وىي المدة المحددة لمفصل في الدعوػ االستعجالية.

-غناؼ رمضاف،عف موقف مجمس الدولة الجزائرؼ مف الغرامة التيديدية،مجمة مجمس الدولة ،العدد  4ؿ.2003
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المداخمة الحادية عشر تحت عنواف:

"دوس انماضٍ اإلداسٌ االعتؼجانٍ فٍ تغىَح يُاصػاخ انصفماخ
انؼًىيُح"

مً إعساز:
د .طُثٍ عؼاد
أستاذة محاضرة"أ" ،كمية الحقوؽ
جامعة خميس مميانة
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مقدمة :
إف إبراـ الصفقات العمومية يفرض االستجابة لألىداؼ المسطرة مسبقا و التي تدور أغمبيا حوؿ التسيير
الجيد لألمواؿ العمومية " الفعالية  ،الكفاءة  ،التوفير "  ،تنفيذ السياسة االقتصادية  ،حماية الشريؾ مع اإلدارة ،
مساواة المؤسسات أماـ الطمبات العمومية  ،المحافظة عمى توازف مصالح الطرفيف و لتحقيق ذلؾ استخدمت
المنافسة كفكرة لتدارؾ التصرفات الشخصية في عممية إبراـ الصفقات العمومية و لدفع المتعاقد مع اإلدارة
لتوفير أفضل النوعيات بأفضل األثماف  ،و إلجبار اإلدارة عمى تحديد احتياجاتيا  ،و مقارنة الحموؿ المتنوعة
المطروحة لتمبية ىذه االحتياجات ، 1فعند إبراـ الصفقة البد مف تحقيق مبادغ ميمة أال و ىي الشفافية  ،الفعالية
 ،حماية األمواؿ العمومية بتحقيق المردودية و النجاعة.
و تكمف أىمية الصفقات العمومية باعتبارىاأداة أساسية لتطوير االقتصاد الوطني ووسيمة ضرورية
لتطبيق السياسة االقتصادية و االجتماعية لمدولة  ،مايفسر ضخامة األمواؿ المخصصة سنويا في ىذا المجاؿ ،
كما تثير الصفقات العمومية التي تبرميا اإلدارة لتسيير مرافقيا العمومية في الواقع العممي عدة منازعات ،
السيما في حالة تعسف ىذه األخيرة في استعماالمتيازاتيا أو تخمفيا عف تنفيذ التزاماتيا  ،ممحقة بذلؾ أض ار ار
لممتعاقد معيا  ،مما يستوجب تدخل الجية القضائية المختصة بناء عمى طمب ىذا األخير إلنصافو سواء بطمب
إلغاء تصرؼ اإلدارة غير المشروع  ،2أو المطالبة بالتعويض عف األضرار التي لحقت بو مف جراء ذلؾ
التصرؼ .

3

و رغبة مف المشرع الجزائرؼ و قبمو الفرنسي في تأميف أكبر قدر مف الحماية لقواعد و مبادغ إبراـ
الصفقات العمومية كقواعد العالنية و المنافسة و المساواة التي يفرضيا المرسوـ الرئاسي  247 _ 15المتضمف
تنظيـ الصفقات العمومية المعدؿ و المتمـ  ،4و مكافحة الفساد فييا  ،أوجد بديال أكثر فعالية مف خالؿ

1قدوج حمامة  ،عممية إبراـ الصفقات العمومية في القانوف الجزائرؼ  ،ديواف المطبعات الجامعية  ، 2004 ،ص . 05
2عادؿ الطبطبائي  ،الطعف بتجاوز السمطة في مجاؿ العقود اإلدارية  ،المجمة الكويتية لمحقوؽ  ،العدد  ، 03الكويت ، 1987 ،
ص  56و مابعدىا .

3نبيمة صديقي  ،مسؤولية اإلدارة عف األضرار المترتبة عف األشغاؿ العمومية  ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانوف العاـ ،
كمية الحقوؽ  ،جامعة تممساف  ، 2006 _ 2005ص . 04

_ بف أحمد حورية  ،دور القاضي اإلدارؼ في حل المنازعات المتعمقة بالصفقات العمومية  ،مذكرة ماجستير في القانوف العاـ ،
جامعة أبو بكر بمقايد  ،تممساف  ، 2011 ،ص. 02

 _4المرسوـ الرئاسي  247 _ 15المؤرخ في  16سبتمبر  ، 2015جريدة رسمية عدد  50المؤرخة في  20سبتمبر .2015
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استحداثو دعوػ جديدة لمواجية المنازعات الناشئة عف خرؽ تمؾ المبادغ و حماية حقوؽ الغير المتولدة عنيا "
المترشحيف المستبعديف " .

1

ىذا البديل تـ النص عميو في المواد  946و  947مف القانوف رقـ  09 _08المتضمف قانوف
اإلجراءات المدنية و اإلدارية الجزائرؼ 2و جعميا منازعة مف منازعات القضاء اإلستعجالي الذؼ يتـ مف خاللو
حماية قواعد العالنية و المنافسة بشكل فعاؿ و مستعجل  ،و منح قاضي االستعجاؿ سمطات واسعة غير مألوفة
في المنازعات العادية .

3

فما مفيوـ الدعوػ اإلستعجالية في مادة الصفقات العمومية ؟ و فيما تتمثل سمطات القاضي
اإلدارياإلستعجالي في مجاؿ الصفقات العمومية ؟
المبحث األوؿ  :ماىية الدعوى اإلستعجالية في مادة الصفقات العمومية
إف مف أبرز المميزات التي تختص بيا منازعات الصفقات العمومية عف غيرىا مف منازعات القضاء
اإلدارؼ تتمثل في منازعات قضاء االستعجاؿ في مجاؿ الصفقات العمومية التي خصيا المشرع الجزائرؼ
بنصوص خاصة ضمف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية .
إف الغاية مف دراسة القضاء اإلستعجالي في مجاؿ منازعات الصفقات العمومية ىو إعطاء المميزات
التي تنفرد بيا الدعوػ اإلستعجالية في مجاؿ منازعات الصفقات العمومية عف غيرىا مف مف الدعاوػ  ،سواء
ماتعمق منيا بالدعوػ اإلدارية الموضوعية في مجاؿ الصفقات العمومية  ،أو ماتعمق منيا بالدعوػ اإلستعجالية
في ميداف القضاء اإلدارؼ األخرػ .
المطمب األوؿ  :تعريف الدعوى اإلستعجالية في مجاؿ الصفقات العمومية
يجب اإلشارة إلى أف ىذا المصطمح القانوني يجمع بيف  :القضاء اإلستعجالي مف جية  ،و الصفقة
العمومية مف جية أخرػ .

1

لعالـ دمحم ميدؼ  ،القضاء اإلستعجالي قبل التعاقدؼ في مجاؿ الصفقات العمومية  ،المجمة المصرية لمدراسات القانونية و

2

القانوف رقـ  09 _ 08المتضمف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية المؤرخ في  25فيفرؼ سنة  ، 2008جريدة رسمية رقـ 21

االقتصادية  ،العدد الخامس  ،يونيو  ، 2015ص
 ،الصادرة سنة . 2008

. 11

3

لعالـ دمحم ميدؼ  ،نفس المرجع  ،ص . 11
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فرغـ نص المشرع الجزائرؼ عمى الخصائص التي يقوـ عمييا تعريف القضاء اإلستعجالي في المواد
 917و  925و  924مف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية إال انو قد أحجـ عف وضع تعريف لمقضاء
اإلستعجالي تاركا ذلؾ لمفقو و القضاء .
و قد عرفو األستاذ " Merignhacبأنو " إجراء يكوف اليدؼ منو الفصل بأقصى سرعة ممكنة في
القضايا المستعجمة  ،و في الحالة ال تي تثير فييا السندات و األحكاـ إشكاالت تتعمق بتنفيذىا  ،و لكف فقط
بطريقة مؤقتة دوف المساس بأصل الحق .
في حيف عرفتو محكمة النقض الفرنسية بقوليا  " :يقوـ اختصاص القضاء المستعجل بالدعوػ
المستعجمة عمى توافر الخطر  ،و االستعجاؿ الذؼ يبرر تدخمو إلصدار قرار وقتي يراد بو رد عدواف يبدو لموىمة
األولى أنو بغير حق و منع خطر اليمكف تداركو أو يخشي ضياعو إذا مافات الوقت .

1

أما الصفقة فيي عقد مكتوب بيف طرفيف أو أكثر يمتزـ فيو األطراؼ بتنفيذ ماتـ االتفاؽ عميو و العقد
شريعة المتعاقديف فيو القانوف الذؼ يحكـ العالقة بيف األط ارؼ المتعاقدة وىذا كما ينص عميو القانوف المدني
الجزائرؼ  ":الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفيوـ التشريع المعموؿ بو  ،تبرـ وفق الشروط المنصوص
عمييا في ىذا المرسوـ قصد إنجاز األشغاؿ  ،و اقتناء المواد و الخدمات و الدراسات لحساب المصمحة
المتعاقدة ".

2

و أماـ اتساع النشاط التعاقدؼ و الحرص عمى تحقيق أىداؼ المصمحة العامة و تجسيد مبادغ المنافسة
الشريفة و المساواة  ،لـ تتوقف جيود المشرع و مساعيو عند تقرير الحق في إلغاء كل قرار يمس بشفافية
الصفقات و نزاىتيا و بتعبير أخر فمجاؿ تدخل القضاء اإلدارؼ لـ يقتصر عمى قضاء اإللغاء فقد تطمب األمر
تقرير الحق في رفع دعوػ إستعجالية تحمي القواعد و المبادغ التي عمل عمى تكريسيا كل مف قانوف الصفقات
العمومية و قانوف الوقاية مف الفساد و مكافحتو .
يعتبر االستعجاؿ في مادة إبراـ العقود و الصفقات العمومية واحدة مف مستجدات قانوف رقـ 09 _08
يندرج في إطار الفصل الخامس مف الباب الثالث المعنوف " باالستعجاؿ " في مادة إبراـ العقود و الصفقات و
ذلؾ لممكانة التي تحتميا عممية إبراـ العقود و الصفقات ضمف نشاطات اإلدارات و دورىا في عممية البناء و
1بزاحي سموػ  ،رقابة القضاء اإلستعجالي قبل التعاقدؼ في مجاؿ الصفقات العمومية في التشريع الجزائرؼ  ،المجمة األكاديمية
لمبحث القانوني  ،مجمة تصدر عف جامعة عبد الرحماف ميرة  ،المجمد  ، 05العدد  ، 2012 ، 01ص . 31

2

فيصل نسيغة  ،النظاـ القانوني لمصفقات العمومية و آليات حمايتيا  ،مجمة االجتياد القضائي الصادرة عف جامعة دمحم خيضر ،

بسكرة  ،العدد الخامس  ،دوف ذكر سنة النشر  ،ص . 110
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التطوير و تمبية االحتياجات العامة  ،مما يعني أف تنظيـ االستعجاؿ فييا أمر حتمي رغبة مف المشرع في
تجسيد آلية سريعة لمواجية المخالفات في مجاؿ العقود و الصفقات حتى و لو أنيا وقتية .

1

المطمب الثاني  :شروط رفع الدعوى اإلدارية اإلستعجالية في نزاعات الصفقات العمومية
لقد قاـ المشرع بتحديد شروط رفع الدعوػ اإلدارية اإلستعجالية في النزاعات المتعمقة بإبراـ الصفقات
العمومية تتمثل في :
الفرع األوؿ_ الشروط الشكمية
_ أف تتوفر الصفة و المصمحة وفق القواعد العامة في المنازعات اإلدارية .
_ أف يتـ رفع دعوػ بواسطة عريضة افتتاحية أماـ المحكمة اإلدارية  ،مع مراعاة شروط العريضة و شرط
االختصاص القضائي طبقا لمقواعد العامة في المنازعات اإلدارية .
الفرع الثاني _ الشروط الموضوعية
لكوف أف الدعوػ اإلستعجالية اإلدارية في نزاعات الصفقات العمومية  ،ىي حالة خاصة اليتطمب فييا
شرط اإلستعجاؿ أو شرط السرعة  ،فإف المشرع لـ يحدد شروط موضوعية خاصة متعمقة باالستعجاؿ في القواعد
العامة  ،و اكتفى بتحديد شرط موضوعي وحيد  ،يتمثل في وجوب توفر حالة اإلخالؿ بالتزامات اإلشيار و
المنافسة  ،والتي تخضع ليا عمميات إبراـ الصفقات العمومية  ،و الممفت لالنتباه ىنا في نص المادة  ، 946أف
المشرع اكتفى بحالة إستعجالية واحدة وىي حالة اإلخالؿ بالتزامات اإلشيار و المنافسة ولـ ينص عمى حاالت
إستعجالية أخرػ متعمقة بإبراـ الصفقات العمومية .

2

المبحث الثاني  :سمطات قاضي اإلستعجاؿ اإلداري في مجاؿ الصفقات العمومية
يتمتع القاضي اإلدارؼ اإلستعجالي في مادة إبراـ الصفقات العمومية بسمطات متعددة منحت لو بموجب
تعديل قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية السيما المادة  946منو و التي سنتناوليا كاالتي :
المطمب األوؿ  :سمطة القاضي في توجيو أمر لإلدارة

1تياب نادية  ،سمسمة محاضرات في مادة قانوف الصفقات العمومية  ،كمية الحقوؽ  ،جامعة عبد الرحماف ميرة  ،بجاية ، 2015
ص . 68

2طيبوف حكيـ  ،منازعات الصفقات العمومية  ،مذكرة ماجستير  ،كمية الحقوؽ  ،جامعة الجزائر  ، 2013 ،ص . 110
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حيث يممؾ القاضياإلستعجالي سمطة مكنة توجيو أمر لإلدارة لتفي بالتزاماتيا في مجالي العالنية و
المنافسة  ،كأف يأمرىا بنشر اإلعالف عف الصفقة في الصحف اليومية  ،أو بإعادة نشره مستوفيا لبياناتو
اإللزامية  ،أو يوجو ليا أم ار بقبوؿ مرشح محروـ أو مستبعد مف دخوؿ الصفقة دوف وجو حق .
المطمب الثاني  :سمطة توقيع الغرامات التيديدية
في إطار تدعيـ سمطات القاضي اإلدارؼ اإلستعجالي في مادة إبراـ الصفقات العمومية جاءت الفقرة
الخامسة مف المادة  946مف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية و التي منحت لو سمطة توجيو الغرامة
التيديدية في مواجية المخالف اللتزامات اإلشيار و المنافسة .
تسرؼ الغرامة التيديدية حسب الفقرة الخامسة أعاله _ مف تاريخ انقضاءاألجل الذؼ حددتو المحكمة كما
ىو مبيف أعاله .
مف خالؿ دراسة المادة  946في فقرتيا  05يمكف أف نبدؼ المالحظات التالية :
_ إف سمطة توقيع الغرامة التيد يدية التطبق إال في حالة انقضاء األجل المحدد مف طرؼ المحكمة العميا عند
توجيييا األمرباالمتثالاللتزامات اإلشيار و المنافسة بمعنى انو اليمكف لممحكمة الجمع بيف توجيو األمرباالمتثاؿ
لتمؾ االلتزامات و توقيع الغرامة التيديدية .
ما تجدر اإلشارة إليو بخصوص سمطة توج يو األمر و سمطة توقيع الغرامة التيديدية ىو انو حتى يتـ
توقيعيا فإنو البد مف ثبوت المخالفة في حق المدعى عميو ( اإلدارة العامة صاحبة الصفقة ) و ىذا ال يتحقق
إال إذا نظر القاضي في موضوع الدعوػ و ىو ما قد يشكل مساسا بأصل الحق كشرط لقبوؿ الدعوػ
اإلستعجالية  ،لكف ذلؾ يبرر و يؤكد في الوقت ذاتو الطبيعة شبو اإلستعجالية لمدعوػ المتعمقة بإبراـ الصفقة
العمومية .
المطمبالثالث :سمطة األمر بتأجيل إمضاء الصفقة
بمجرد إخطار المحكمة اإلدارية بالدعوػ في حالة اإلخالؿ بالتزامات اإلشيار و المنافسة فإنو يمكنيا أف
تأمر بتأجيل إمضاء العقد  ،و بالتالي فالمحكمة ليا السمطة التقديرية في ذلؾ .
يقصد بإمضاء العقد في ىذا المجاؿ  :توقيع االتفاقية بيف المصمحة المتعاقدة و المتعامل المتعاقد الذؼ
تـ اختياره دوف احتراـ إجراءات المنافسة و اإلشيار .
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يؤجل توقيع الصفقة في ىذه الحالة إلى نياية اإلجراءات القضائية أماـ المحكمة اإلدارية عمى أال
تتجاوز المدة  20يوما .

1

خاتمة :
تعتبر األحكاـ القانونية المتعمقة باالستعجاؿ في مجاؿ الصفقات المنصوص في المادتيف  946و 947
مف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية صفعة موجعة لممفسديف في مجاؿ الصفقات العمومية عمى أساس انيا
أعطت لقاضي االستعجاؿ اإلدارؼ سمطات واسعة في مواجية اإلدارة مف شأنيا أف تؤدؼ إلى تحقيق الشفافية في
إبراـ الصفقات العمومية خاصة فيما يتعمق بسمطة توجيو األوامر لإلدارة في حالة إخالليا بالتزاماتيا المتعمقة
باإلشيار  ،و تمؾ المتعمقة بالحكـ بالغرامة التيديدية عمى اإلدارة  ،في حالة عدـ االمتثاؿ ألوامر اإلدارة  ،أو
تأجيل العقد إلى غاية االمتثاؿ ألوامرىا .
قائمة المراجع :
_ النصوص القانونية
_ القانوف رقـ  09 _ 08المتضمف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية المؤرخ في  25فيفرؼ سنة ، 2008
جريدة رسمية رقـ  ، 21الصادرة سنة . 2008
_ المرسوـ الرئاسي  247 _ 15المؤرخ في  16سبتمبر  ، 2015جريدة رسمية عدد  50المؤرخة في 20
سبتمبر .2015
_ الرسائال لجامعية
_ بف أحمد حورية  ،دور القاضي اإلدارؼ في حل المنازعات المتعمقة بالصفقات العمومية  ،مذكرة ماجستير في

القانوف العاـ  ،جامعة أبو بكر بمقايد  ،تممساف . 2011 ،

_ سديرة عبد الرحماف  ،القضاء اإلستعجالي في مادة الصفقات العمومية  ،مذكرة لنيل شيادة الماستر في

الحقوؽ  ،جامعة دمحم خيضر بسكرة .2014،

_ طيبوف حكيـ  ،منازعات الصفقات العمومية  ،مذكرة ماجستير  ،كمية الحقوؽ  ،جامعة الجزائر .2013

1سديرة عبد الرحماف  ،القضاء اإلستعجالي في مادة الصفقات العمومية  ،مذكرة لنيل شيادة الماستر في الحقوؽ  ،جامعة دمحم
خيضر بسكرة  ، 2014،ص . 44
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_ نبيمة صديقي  ،مسؤولية اإلدارة عف األضرار المترتبة عف األشغاؿ العمومية  ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير

في القانوف العاـ  ،كمية الحقوؽ  ،جامعة تممساف . 2006 _ 2005
_ المقاالت

_ بزاحي سموػ  ،رقابة القضاء اإلستعجالي قبل التعاقدؼ في مجاؿ الصفقات العمومية في التشريع الجزائرؼ ،
المجمة األكاديمية لمبحث القانوني  ،مجمة تصدر عف جامعة عبد الرحماف ميرة  ،المجمد  05العدد ، 01
. 2012
_ عادؿ الطبطبائي  ،الطعف بتجاوز السمطة في مجاؿ العقود اإلدارية  ،المجمة الكويتية لمحقوؽ  ،العدد ، 03
الكويت . 1987 ،
_ فيصل نسيغة  ،النظاـ القانوني لمصفقات العمومية و آليات حمايتيا  ،مجمة االجتياد القضائي الصادرة عف

جامعة دمحم خيضر  ،بسكرة  ،العدد الخامس  ،دوف ذكر سنة النشر .

_ لعالـ دمحم ميدؼ  ،القضاء اإلستعجالي قبل التعاقدؼ في مجاؿ الصفقات العمومية  ،المجمة المصرية

لمدراسات القانونية و االقتصادية  ،العدد الخامس  ،يونيو . 2015

_ تياب نادية  ،سمسمة محاضرات في مادة قانوف الصفقات العمومية  ،كمية الحقوؽ  ،جامعة عبد الرحماف ميرة
 ،بجاية . 2015
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المداخمة الثانية عشر تحت عنواف:

de l’AGEA de Boumerdes sur le code
"des marchés publics.

"Vision

مً إعساز:

انغُذ :سضىاٍَ ادًذ
األميف العاـ لجمعية المقاوليف
لوالية بومرداس.
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Les recommandations essentielles à prendre en charge :
• La participation qualitative de toutes les entreprises de bâtiment
notamment les petites et les moyennes à la mise en application du
code des marchés publics d’une manière rationnelle.
• Ajuster et égaliser l’interprétation des différents articles de code des
marcher afin de lui donner un sens exacte sans qu’il est une double
ou multiple interprétation.
• La nécessité de la réévaluation de la place de la petite et la moyenne
entreprise au même titre que les grande. (une manière d’encourager
la création des nouvelles entreprises)
• Il est nécessaire de revoir l’article de choix d’entreprise qui
sélectionne le moins disant dans l’offre financière sans prendre en
considération la fourchette de l’estimation administrative non
de l’enveloppe réservée au projet par le maitre de l’ouvrage.
• Création d’une commission à l’échelle de la willaya qui veille sur
une attribution équitablede projets on évitant le monopole des
grandes entreprises et cela avec la participation des représentants
de toutes les entreprises de bâtiment pour une meilleure mise
en application du code des marchés publics.
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جىكُاث اؿغاٌ الُىم السضاس ي املىػىم ب:
"املىافؼت في اللفلاث العمىمُت"
بخاعٍش الؿاب٘ والٗكغون مً قهغ ماعؽ الٟحن وؾبٗت ٖكغ جم ٖ٣ض احخمإ لجىت الخىنُاث
ال٢تراح جىنُاث الُىم الضعاس ي اإلاىؾىم بـ " اإلاىاٞؿت في اله٣ٟاث الٗمىمُت بغئاؾت الض٦خىعة
خؿاًً ؾامُت مً حامٗت ادمحم بى٢غة بىمغصاؽ و"بدًىع ؤؾخاطة مً حامٗاث الىًَ التي جإحي
ؤؾماء هم ٖلى هدى الخالي :
 ؤ.ص .اعػٍل ال٩اهىت حامٗت  ،حامٗت جحزي وػو . ص .ا٦غوع مغٍام ،حامٗت الجؼائغ . ؤ بً ؾالم زحرة  ،حامٗت زمِـ ملُاهت . ؤ .اوباًت ملُ٨ت  ،حامٗت جحزي وػو .ٖلى هظا ألاؾاؽ جم الاجٟاٖ ١لى الخىنُاث الخالُت :
 .1مً زالٞ ٫خذ باب الى٣اف و بٗض الاحابت ٖلى ٧ل الاؾئلت اإلاُغوخت جم ع ٘ٞالخىنُاث الاجُت:
 .2ابغاػ الٗال٢ت ال٣ائمت بحن ٢اهىن اإلاىاٞؿت و ٢اهىن اله٣ٟاث الٗمىمُت مً خُث جُٟٗل ٢ىاٖض
اإلاىاٞؿت التي جًٟي الكٟاُٞت و الجزاهت ٖىض ابغام و مىذ اله٣ٟت الٗمىمُت.
 .3جىيُذ بض٢ت نالخُاث مجلـ اإلاىاٞؿت في الخٗامل م٘ الجزاٖاث التي جثحرها اله٣ٟاث
الٗمىمُت مً زال ٫يغوعة وي٘ مىاص حضًضة في ٢اهىن اإلاىاٞؿت (مكغوٕ حٗضًل ٢اهىن
اإلاىاٞؿت).
 .4زل ٤جيؿُ ٤بحن مجلـ اإلاىاٞؿت و يبِ اله٣ٟاث الٗمىمُت و جٟىًٍاث اإلاغ ٤ٞالٗام و بحن
املجلـ و باقي اللجان اإلا٩لٟت بالغ٢ابت ٖلى ؾحروعة ٖملُت ابغام و مىذ اله٣ٟاث الٗمىمُت.
 .5يغوعة جُٟٗل البىابت الال٨تروهُت لله٣ٟاث الٗمىمُت .
 .6يغوعة ج٩ىًٍ و جإهُل اإلاىْٟحن و ألاٖىان الٗمىمُحن الؾُما ؤًٖاء ٞخذ و جُُ٣م الٗغوى.
 .7الخإُ٦ض ٖلى يغوعة اخترام اإلاٗاًحر البُئُت و ؤهضا ٝالخىمُت اإلاؿخضامت ٖىض اهخ٣اء اخؿً
الٗغوى مً الىاخُت الا٢خهاصًت.
 .8حٗؼٍؼ هٓام آلُاث ال٨ك ٠الٟٗلي للمماعؾاث اإلاىاُٞت للمىاٞؿت.
 .9اقغا ٥اإلاخٗاملحن اإلاخٗا٢ضًً و الاؾاجظة الباخثحن املخخهحن في وعقاث جىُٓم اله٣ٟاث
الٗمىمُت و ٢اهىن اإلاىاٞؿت.
 .10جُٟٗل صوع ال٣اض ي الاصاعي في مجا ٫الغ٢ابت ٖلى اله٣ٟاث الٗمىمُت.
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الخظاَطة الثاهُت
ملخ٣ى وَني خى٫
" عملُاث حجعالؼلع في ؿليها املماضػاث الخجاضٍت
والغف الخجاضي"
امليعقد يوو  72ديسنرب 7102
وامليظه مً

مديرية التجارة لوالية بومرداس
بالصراكة مع

كلية احلقوق ،جامعة احمند بوقرة -بومرداس.

159

يعطسة اجسائٍت نعهعهت انخظاْساث انعهًٍت انًُجصة ظُت  - 7102كهٍت انحمٕق جايعت ادمحم بٕلسة بٕيسداض ٔيدٌسٌت انخجازة نٕالٌت بٕيسداض

160

يعطسة اجسائٍت نعهعهت انخظاْساث انعهًٍت انًُجصة ظُت  - 7102كهٍت انحمٕق جايعت ادمحم بٕلسة بٕيسداض ٔيدٌسٌت انخجازة نٕالٌت بٕيسداض

اإلاُىٍت
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البرهامج
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تشوتىكىل وتشَايج انُىو انذساعٍ
الجلؼت الافخخاحُت  :مً  8.30بلى .9.30
 الاؾخمإ بلى اليكُض الىَني. ٧لمت الؿُضةٖ ،بابؿت ؾامُت ،اإلاكغٞت ألاولى ٖلى اإلالخ٣ى الىَني . ٧لمت جغخُبُت ممثل الىػاعة. ٧لمت الؿُض ٖمُض ال٩لُت البروِٞؿىع :بً نٛحر ٖبض الُٗٓم في " ٧لمت جغخُبُت". ٧لمت الؿُض والي والًت بىمغصاؽ.ؤلاٖالن ًٖ الاٞخخاح مً ٢بل الؿُض الىالي.
اهُال ١ألاقٛا: ٫
 -2الجلؿت ألاولى :مدىعي الجلؿت .
 املماضػاث الخجاضٍت املؤزًت لعملُت الحجع . الحجعفي اًاضكمع الغف.عئاؾت الجلؿت  :ص خؿاًً ؾامُت .
الؿاٖت

اؾم
اإلاخضزل

الىُْٟت

ٖىىان اإلاضازلت

اإلااؾؿت

10.00

صٖ .ؿالي
ٖبض
ال٨غٍم

ص٦خىع في ال٣اهىن

خاالث الدجؼ في اَاع
اإلاماعؾاث الخجاعٍت

٧لُت الخ٣ى١
بجاًت

10.10

10.20

مغصاؽ
ؾُضٖلي
ص.خؿاًً
ؾامُت /
الُالب :
بلُل
بل٣اؾم

عئِـ مهلخت
مغا٢بت اإلاماعؾاث جُبُ٣اث ٖملُاث الدجؼ في
مجا ٫اإلاماعؾاث الخجاعٍت
الخجاعٍت
ص٦خىعة في ال٣اهىن
خاالث الدجؼ في اَاع ٢م٘
الٛل

ممثل مضًغٍت
الخجاعة
٧لُت الخ٣ى١
بىصواو
مضًغٍت
الخجاعة
اإلاؿُلت
165

يعطسة اجسائٍت نعهعهت انخظاْساث انعهًٍت انًُجصة ظُت  - 7102كهٍت انحمٕق جايعت ادمحم بٕلسة بٕيسداض ٔيدٌسٌت انخجازة نٕالٌت بٕيسداض

10.30

٢دام ٖؼ
الضًً

10.40

َالب /
بغَل
هبُل

بحغاءاث الدجؼ في بَاع ٢م٘
الٛل

مٟدل عئِس ي
إلاهلخت ٢م٘ الٛل

ممثل مضًغٍت
الخجاعة

الًىابِ ال٣اهىهُت الخانت ٧لُت الخ٣ى١
بإٖىان اإلاماعؾاث الخجاعٍت حامٗت
بىمغصاؽ
٢م٘ الٛل .

عئِـ الضًىان

مىا٢كت  20 .ص٣ُ٢ت.
الجلؿت الثاهُت  :املخىع الثاوي والثالث.
 الهُئاث املخسدلت في عملُت الحجع. عملُت الحجعبين الخٌبُم الؼلُم لللىاهين و كعىباث الحجع.عئِـ الجلؿت  :الؿُضة خؿاًً ؾامُت.
الؿاٖت اؾم اإلاخضزل
11.00

11.15

11.30

11.40

 ال٣اض ي ؤمحن صخىػ٢اي

الىُْٟت
مالػم ؤو٫
للكغَت.
مالػم ؤو٫
للكغَت.

 بىهغاوةؾامي
 بً مؿٗىصهُ٣ب.
مهُٟى
عئِـ م٨خب
مخابٗت
صخماوي دمحم
الخدهُل و
قغٍ٠
الكاون
ال٣اهىهُت
الُىٍل دمحم عئِـ مهلخت
الٗملُاث
عائض.

ٖىىان
اإلاضازلت
مهام الكغَت في مداعبت الخجاعة
ٚحر الكغُٖت و٢م٘ الٛل

صوع الضع ٥في ٢م٘ الٛل مً زال٫
اإلاماعؾاث الخجاعٍت.

زهىنُاث ملٟاث اإلاىاػٖاث
اإلاخًمىت حجؼ الؿل٘ باليؿبت
لإلصاعة اإلا٩لٟت بالخجاعة

صوع ؤمال ٥الضولت في ٖملُت الدجؼ
وهُا ١ؾلُتهم

اإلااؾؿت

مهالر
ألامً

مهالر
الضع٥

مضًغٍت
الخجاعة
مضًغٍت
ؤمال٥
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الٗ٣اعٍت
 11.50اخمض ٞؿاح مٟدل عئِس ي
لٟدو البًائ٘
 12.00ولض دمحم ٖبض وُ٦ل حمهىعٍت
مؿاٖض لضي
ال٣اصع
مد٨مت
بىمغصاؽ
عَـ مٟدل
٢ 12.15اعي خىعٍت
عئِـ للمىاٞؿت
والخد٣ُ٣اث
الا٢خهاصًت
اإلاىا٢كت  20و

الجماع ٥بحن هُا ١الؿلُت
ونٗىبت الدجؼ
مضي جُبُ٢ ٤ىاهحن ٖملُت الدجؼ
في اإلاُضان ،الٗىائ ٤و الٗغاُ٢ل

مضي هجاٖت ألاخ٩ام ال٣اهىهُت
لخىُٓم بحغاءاث الدجؼ

الضولت
مهالر
الجماع٥
حهاػ
الٗضالت

اإلاضًغٍت
الجهىٍت
للخجاعة
الجؼائغ

ؤلاٖالن ًٖ الخىنُاث

ادخخام الخظاَطة و جىظَع الـهازاث
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المداخمة االفتتاحية" :حماًت املىافؼت مً أولىٍاث إبطام اللفلاث العمىمُت ".
لمسيدة سامية عبابسة " مديرة التجارة

ان الخمض هلل و الهالة و الؿالم ٖلى عؾى ٫هللا و آله و صخبه ،خًغاث الؿُضاث و الؿاصة الخًىع ؤعخب
ب٨م و ب٩ل يُىٞىا ال٨غام في هظا اإلالخ٣ى الىَني الخ٩ىٍني و الاٖالمي الظي ًسو مسخل ٠الُ٣اٖاث اإلاٗىُت
بالخىُٟظ زانت و التي حؿاهم في م٩اٞدت ْاهغة الٛل الخجاعي و بىاء ا٢خهاص ٢ىي ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي املخلي ؤو
اإلاؿخىي الىَني وهى ًسو مىيىٕ " :عملُاث الحجعفي ؿلُه املماضػاث الخجاضٍت و كمع الغف"
و ٦ما وٗلم حمُٗا هدً في مغخلت هامت في البىاء و الظي جؼامً م٘ ه٣و اإلاىاعص اإلاالُت ،و الظي ٌك٩ل جدضًا
إلًجاص بضًل و النهىى با٢خهاص ًغقى بلى جُلٗاها.
ؤيها الؿُضاث و الؿاصة:
بن الؿُاؾاث التي حٗخمضها الضولت في بىاء ا٢خهاصها و الظي تهض ٝمً زالله بلى الغقي باإلاىخىج الىَني و
صٖمه مً ؤحل مىاٞؿت اإلاىخىحاث اإلاؿخىعصة هظا مً حهت و مً حهت ؤزغي خماًت اإلاؿتهل ٪مً ٧ل ؤق٩ا٫
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الٛل و هظا مً زال ٫ال٣ىاهحن اإلاؿخدضزت في هظا املجا ٫و هسو بالظ٦غ ال٣اهىن  02-04اإلااعر في
 2004/06/23الظي ًدضص ال٣ىاٖض اإلاُب٣ت ٖلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت اإلاٗض ٫و اإلاخمم خُث ًخُغ ١هظا الازحر بلى
قٟاُٞت اإلاماعؾاث الخجاعٍت و ٦ظا خماًت اإلاؿتهل ٪مً ٧ل ؤهىإ الٛل و الخضلِـ الظي ًم ً٨ؤن ًىاحهه.
باإلياٞت ؤًًا بلى ال٣اهىن  03-09اإلاخٗل ٤بدماًت اإلاؿتهل ٪و صخت و ؾالمت اإلاىخىحاث التي ٌؿتهل٨ها هظا
اإلاؿتهل.٪
هظه ال٣ىاهحن ألاؾاؾُت و مً زال ٫الخىُٟظ في مسخل ٠الُ٣اٖاث و الخجاعة زانت اعجإًىا بلى ازخُاعه
٦مىيىٕ ج٩ىٍني باإلياٞت بلى الخُغ ١بلى ٧اٞت الهٗىباث و الٗغاُ٢ل التي جخال٢اها مسخل ٠هظه الُ٣اٖاث في
جىُٟظ ما حاءث به.
٦ما هغحى مً زالله بلى بػالت الالخباؾاث و جىخُض اإلاٟاهُم بحن هظه الُ٣اٖاث مً ؤحل اصاعة ٧املت و
مخ٩املت في مىاحهت هظه الخدضًاث.
و ال ًٟىجني باإلاىاؾبت ؤن ؤحضص ق٨غي لجمُ٘ اإلاكاع٦حن في هظه الخٓاهغة مً ممثلي وػاعة الخجاعة ،و ؤًٖاء
مجلـ الىالًت باإلياٞت بلى الؿلُاث الٗمىمُت مً ؤمً و صع ٥بلى حاهب ُ٢إ الٗضالت الظي صائما ؤبىابه
مٟخىخت لإلصاعة.
و ٦ظا حمُ٘ اإلااؾؿاث الٟاٖلت في هظا املجا ٫الخُىي و الهام.
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اَطالق االشغال
الجلؼت ألاولى  :بطئاػت /السهخىضة حؼاًً
محىضي الجلؼت :

املماضػاث الخجاضٍت املؤزًت لعملُت الحجع .
الحجعفي اًاضكمع الغف

:
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المداخمة األولى تحت عنواف

حاالث الحجعفي اًاضاملماضػاث الخجاضٍت
مً اعساز:

د :ػغانٍ ػثذ انكشَى
ؤؾخاط مدايغ ؤ
ولُت الحلىق والعلىم الؼُاػُت  ،حامعت عبس الطحمان ميرة –بجاًت.

ملسمت:
بن الخُىعاث الؿغَٗت التي ٌٗغٞها الؿى ١الجؼائغي مً خُث جؼاًض جض ٤ٞالؿل٘ والخضماث املخلُت
واإلاؿخىعصة ،و بن ٧ان ًسضم مهلخت اإلاؿتهل ٪الجؼائغي ُٞما ًسو جىٞحر الؿل٘ والخضماث مً خُث ال٨مُت
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والىىُٖت ،بال اهه ص ٘ٞمً حهت ؤزغي بلى يغوعة بًجاص آلُاث لًمان خماًت اإلاؿتهل ٪و جد ٤ُ٣جىاػن بحن اإلانهي
واإلاؿتهل ،٪لظل٧ ٪ان ال بض مً جضزل الضولت في ٧ل مغاخل ؤلاهخاج والخضاو ٫والاؾتهال ،٥مً ؤحل يمان خماًت
اإلاؿتهل ٪مً حهت وجد ٤ُ٣الىٓام صازل الؿى ١مً حهت ؤزغي ،وفي بدثىا هظا ؾىداو ٫صعاؾت ؤخض ؤهم
ؤلاحغاءاث التي جم ج٨غَؿها في ال٣اهىن الجؼائغي والتي جخمثل في حجؼ الؿل٘،ومً ؤحل الخُبُ ٤الؿلُم للىهىم
ال٣اهىهُت اعجإًىا جدضًض الخاالث التي ًخم ٞيها اللجىء بلى الدجؼ في يىء اإلااصة  39مً ال٣اهىن ع٢م  02-04الظي
ًدضص ال٣ىاٖض اإلاُب٣ت ٖلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت ،التي خضصث الخاالث التي ًخم اللجىء ٞيها بلى الدجؼ ،و٢ض جم
حٗضًل هو اإلااصة  39بمىحب ال٣اهىن ع٢م  ،06-10وجم بياٞت خاالث ؤزغي لم ًخم الىو ٖليها ٢بل الخٗضًل.
ولإلحابت ًٖ بق٩الُت البدث ٢ؿمىا صعاؾدىا بلى مبدثحن هدضص في اإلابدث ألاو ٫خاالث الدجؼ في بَاع
جُبُ ٤مبضؤ قٟاُٞت اإلاماعؾاث الخجاعٍت ،ؤما اإلابدث الثاوي ٞسههىاه لضعاؾت خاالث الدجؼ في بَاع جُبُ٤
مبضؤ هؼاهت اإلاماعؾاث الخجاعٍت.
املبحث ألاوٌ
الحجعفي إًاضجٌبُم مبسأ ؿفافُت املماضػاث الخجاضٍت
ًخم اللجىء بلى حجؼ الؿل٘ في بَاع جُبُ ٤مبضؤ قٟاُٞت اإلاماعؾاث الخجاعٍت  ،في خاالث مدضصة بمىحب
اإلاىاص مً  4بلى  10مً ال٣اهىن ع٢م  ، 02-04وهي ٖضم الالتزام باإلٖالم باألؾٗاع والخٗغٍٟاث(اإلاُلب ألاوٖ ،)٫ضم
الالتزام باإلٖالم بكغوٍ البُ٘(اإلاُلب الثاوي) ،وٖضم الالتزام بالٟىجغة(اإلاُلب الثالث).
املٌلب ألاوٌ
الحجعفي حالت عسم الالتزام باإلعالم باألػعاضوالخعطٍفاث
ً٣خض ي يمان قٟاُٞت اإلاماعؾاث الخجاعٍت جىٞحر حمُ٘ اإلاٗلىماث ألاؾاؾُت للمؿتهل ،٪وحٗخبر
اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت باألؾٗاع والخٗغٍٟاث مهمت حضا للمؿتهل ،٪لظل ٪هو اإلاكغٕ الجؼائغي ٖلى يغوعة جىلي
البائ٘ وحىبا بٖالم الؼبائً بإؾٗاع وحٗغٍٟاث الؿل٘ والخضماث وبكغوٍ البُ٘ٞ ، 1ال ًٟ٨ي بُٖاء مٗلىماث ل٩ل
مؿتهلٖ ٪لى خضي ،بل ًجب ؤن ً٩ىن الجمُ٘ ٖاإلاا بها ٢بل الخٗا٢ض ،وصون اللجىء بلى البائ٘ ؤو ٖاعى الخضمت
إلاٗغٞت الؿٗغ الظي ؾُُلب صٗٞها ،بط ال ًم ً٨للمؿتهل ٪ؤن ًسخاع الؿلٗت ؤو الخضمت التي ًدخاحها بطا ٧ان
3
ًجهل ؾٗغهاٞ 2.اإلابل ٜالاحمالي الظي ًضٗٞه الؼبىن ًجب ؤن ًخُاب ٤م٘ الاؾٗاع والخٗغٍٟاث اإلاٗلىت.

 -1اإلااصة الغابٗت مً ال٣اهىن ع٢م ً ،02-04دضص ال٣ىاٖض اإلاُب٣ت ٖلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت ، ،ج ع ٖضص  41لؿىت  .2004اإلاٗض٫
واإلاخمم.
ُ٦ -2مىف هىا ،٫خماًت اإلاؿتهل ٪في بَاع ٢اهىن اإلاماعؾاث الخجاعٍت ،مظ٦غة ماحؿخحر في ال٣اهىن الخام ،حامٗت الجؼائغ،
 ،2010م .13
 -3اإلااصة الؿاصؾت مً ال٣اهىن ع٢م  ،02-04مغح٘ ؾاب.٤
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ًسخل ٠الالتزام باإلٖالم باألؾٗاع والخٗغٍٟاث ما بطا ٧ان الؼبىن مؿتهل٩ا ؤو ٖىها ا٢خهاصًا ،عٚم ؤن
اإلاكغٕ اؾخٗمل ٧لمت ػبىن بال اهه محز بحن الؼبىن اإلاؿتهل ٪والؼبىن الٗىن الا٢خهاصي في َغٍ٣ت ؤلاٖالم باألؾٗاع.
ل٣ض ؤوعص اإلاكغٕ َغٍ٣ت بٖالم اإلاؿتهل ٪في اإلااصة الخامؿت مً ال٣اهىن ع٢م  ،02-04بط ًخم ؤلاٖالم وهي
ٖلى الخىالي وي٘ ٖالماث ؤو وؾم ؤو مٗل٣اث ؤو بإًت وؾُلت ؤزغي مىاؾبت إلٖالم اإلاؿتهل.1٪ؤما بطا ٧ان الؼبىن
ٖىها ا٢خهاصًا ٞان وؾائل ؤلاٖالم هي حضاو ٫ألاؾٗاع ؤو اليكغاث البُاهُت صلُل ألاؾٗاع ٧ ،ل الىؾائل اإلاالئمت
2

اإلا٣بىلت مهىُا.
بال ؤن الٟغ ١الجىهغي بحن بٖالم الؼبىن اإلاؿتهل ٪وبٖالم الؼبىن الٗىن الا٢خهاصيً ،خمثل في ٧ىن بٖالم
اإلاؿتهل ٪بلؼامي ختى ولى لم ًُلبه هى ،ؤما بٖالم الٗىن الا٢خهاصي ٩ُٞىن بُلبه هى.
حضًغ بالظ٦غ ؤن خالت ٖضم الالتزام باإلٖالم باألؾٗاع والخٗغٍٟاث لم ج ً٨في يىء ال٣اهىن ع٢م  ،02-04مً بحن
الخاالث التي ًىٞ ٘٢يها الدجؼ ،بل جم بياٞتها بلى خاالث الدجؼ بمىحب حٗضًل اإلااصة  39اإلاٗضلت في ال٣اهىن ع٢م
.06-10
املٌلب الثاوي
الحجعفي حالت عسم الالتزام باإلعالم بـطوي البُع
بياٞت بلى التزام اإلانهي بةٖالم اإلاؿتهل ٪باألؾٗاع والخٗغٍٟاث ،وي٘ اإلاكغٕ التزاما آزغ ٖلى ٖاج٣ه بمىحب
اإلااصة الثامىت مً ال٣اهىن ع٢م  ،02-04وهى ؤلاٖالم بكغوٍ البُ٘ وهى التزام اإلانهي بةٖالم اإلاؿتهل ٪بالخضوص
اإلاخىٗ٢ت للمؿاولُت الخٗا٢ضًت 3،خُث ؤن مبضؤ قٟاُٞت الؿى٣ً ،١خض ي ؤن ًمىذ اإلاؿتهل٧ ٪ل ٖىانغ اإلا٣اعهت
التي جم٨ىه مً بحغاء ازخُاع نائب.
ما في الٗال٢اث بحن ألاٖىان الا٢خهاصًحن ٞان قغوٍ البُ٘ ًجب ؤن جخًمً بحباعٍا ُُٟ٦اث الضٖ ٘ٞىض
الا٢خًاء ،الخؿىم والخسًُٟاث واإلاؿترحٗاث.
حضًغ بالظ٦غ ؤن خالت ٖضم الالتزام باإلٖالم بكغوٍ البُ٘ لم ج ً٨في يىء ال٣اهىن ع٢م  ،02-04مً بحن الخاالث
التي ًىٞ ٘٢يها الدجؼ ،بل جم بياٞتها بلى خاالث الدجؼ بمىحب حٗضًل اإلااصة  39اإلاٗضلت في ال٣اهىن ع٢م .06-10
املٌلب الثالث
الحجعفي حالت عسم الالتزام بالفىجطة
ههذ اإلااصة  10مً ال٣اهىن  02-04اإلاٗض ٫و اإلاخمم ٖلي ؤهه"ًجب ؤن ً٩ىن ٧ل بُ٘ ؾل٘ ؤو جإصًت زضماث
بحن ألاٖىان الا٢خهاصًحن اإلاماعؾحن لليكاَاث الظ٧ىعة في اإلااصة 2ؤٖاله مصخىبا بٟاجىعة ؤو وزُ٣ت ج٣ىم م٣امها.

 -1اإلااصة الخامؿت مً ال٣اهىن ع٢م  ، 02-04مغح٘ ؾاب.٤
 -2اإلااصة الؿابٗت مً ال٣اهىن ع٢م 02-04ن اإلاغح٘ هٟؿه.
 -3اإلااصة الثامىت مً ال٣اهىن ع٢م  ،02-04اإلاغح٘ هٟؿه.
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ًلؼم البائ٘ ؤو م٣ضم الخضمت بدؿلُم الٟاجىعة ؤو الىزُ٣ت التي ج٣ىم م٣امه ،وٍلؼم اإلاكتري بُلب ؤي منها ،خؿب
الخالت ؾىاء ٖىض البُ٘ ؤو جإصًت الخضمت.
مً زال ٫اإلااصة ًخطر ؤن اإلاكغٕ ٞغى ؤن ج٩ىن اإلاٗامالث بحن ألاٖىان الا٢خهاصًحن مصخىبت بٟاجىعة ؤو
وزُ٣ت ج٣ىم م٣امها ،و هى ما ٌٗغ ٝببضائل الٟاجىعة ُٞجب ٖلي البائ٘ ؤو م٣ضم الخضمت حؿلُمها للمكتري اإلانهي
٦ما ًجب ٖلي هظا ألازحر َلبها مً البائ٘ٞ ،اإلاكتري ٧البائ٘ مؿاوٖ ٫لى َلب الٟاجىعة و ًٖ ما وعص ٞيها و
1
بمغا٢بتهاٞ ،هي بطا جٟغ ٙفي مدغع م٨خىب.
٦ما ؤلؼم اإلاكغٕ الٗىن الا٢خهاصي ؤن ً٣ضم بهٟخه بائٗا ؤو مكترًا الٟاجىعة للمىْٟحن اإلااهلحن بمىحب
هظا ال٣اهىن ٖىض ؤوَ ٫لب لها ؤو في ؤحل جدضصه ؤلاصاعة  ،ومىه ٞةن مسالٟت ؤي خ٨م مما وعص في اإلااصة ٌ 13ك٩ل
حىدت ٖضم الٟىجغة.

2

مً زال ٫ال٣ٟغة 3اإلااصة  10مً ال٣اهىن ً 02-04خطر بإن ٖملُاث البُ٘ و ؤصاء الخضماث التي جخم بحن
اإلاؿتهل ٪و الٗىن الا٢خهاصي ًجب ؤن جبرع بىنل الهىضو ١ؤو ؾىض ً٣ىم م٣امها،ؤما الٟاجىعة ٞةنها حؿلم
للمؿتهل ٪في خاَ ٫لبها،ومً مًمىن هظه ال٣ٟغة ًدبحن ؤن اإلاٗامالث بحن الٗىن الا٢خهاصي و اإلاؿتهل ٪جبرع
بىاؾُت ؾىض الهىضو ١او ما ً٣ىم م٣امها ٖلي ٖ٨ـ الٟاجىعة التي ال ج٩ىن بحباعٍت بال بطا َلبها الؼبىن.
املبحث الثاوي
الحجعفي إًاضهمان هعاَت املماضػاث الخجاضٍت
خضص اإلاكغٕ الجؼائغي الخاالث التي حٗخبر مً ٢بُل اإلاماعؾاث التي جمـ بجزاهت اإلاماعؾاث الخجاعي في
الباب الثالث جدذ ٖىىان هؼاهت اإلاماعؾاث الخجاعٍت ،وؾىبرػ الخاالث التي ًخم ٞيها اللجىء بلى الدجؼ في بَاع
جُبُ ٤مبضؤ هؼاهت اإلاماعؾاث الخجاعٍت ،بط ًخم الدجؼ في خالت اإلاماعؾاث الخجاعٍت ٚحر الكغُٖت(اإلاُلب ألاو،)٫
وفي خالت اإلاماعؾاث الخجاعي الخضلِؿُت(اإلاُلب الثاوي) ،وفي خالت اإلاماعؾاث الخجاعٍت ٚحر الجزيهت(اإلاُلب
الثالث).
املٌلب ألاوٌ
الحجعفي إًاضميافحت املماضػاث الخجاضٍت غيرالـطعُت
ط٦غ اإلاكغٕ الجؼائغي خاالث اإلاماعؾاث الخجاعي ٚحر الكغُٖت في الٟهل ألاو ٫مً الباب الثالث،
وؾخ٣خهغ صعاؾدىا ٖلى زالزت خاالث  ِ٣ٞل٩ىنها ج٣ترن بٗملُت الدجؼ ،صون صعاؾت خاالث ؤزغي ال ًخم الدجؼ
ٞيها.
٦ -1ما ؤلؼم اإلاكغٕ مً زال ٫اإلااصة  2ال٣ٟغة  2مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 468-05الظي ًدضص قغوٍ جدغٍغ الٟاجىعة و ؾىض
الخدىٍل وونل الدؿلُم و الٟاجىعة ؤلاحمالُت و ُُٟ٦اث طل ٪و الظي حاء جُبُ٣ا للماصة  12مً ال٣اهىن ٖ، 02-04لي ؤن ً٩ىن
الدؿلُم بمجغص البُ٘ ؤو ؤصاء زضمت.
 -2اإلااصة  13مً ال٣اهىن ع٢م  ،02-04مغح٘ ؾاب.٤
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أوال :مماضػت ألاوـٌت الخجاضٍت زون اهدؼاب اللفت :مى٘ اإلاكغٕ الجؼائغي ٖلى ٧ل شخو ؾىاء ٧ان َبُُٗا
ؤو مٗىىٍا ؤن ًماعؽ وكاَا ججاعٍا صون ا٦دؿاب الهٟت ال٣اهىهُت وهي نٟت الخاحغ ،1طل ٪ؤن ٖضم ا٦دؿاب هظه
الهٟت ؤو ٣ٞضانها حك٩ل مسالٟت واٖخضاء ٖلى مبضؤ الجزاهت ،وما ًالخٔ ،ؤن اإلااصة الؿالٟت الظ٦غ ال ًمً٨
جهيُٟها مً بحن الخاالث اإلاضعحت يمً اإلاماعؾاث الخجاعٍت ٚحر الكغُٖت ،ألن ٖضم ا٦دؿاب نٟت الخاحغ ال
ٌك٩ل زغ٢ا إلابضؤ الجزاهت بل ٌٗض مً جُبُ٣اث قغوٍ مماعؾت ألاوكُت الخجاعٍت ،بال ؤن اإلاكغٕ الجؼائغي ٧ان
ٌٗخبرها مً اإلاماعؾاث ٚحر الجزيهت وهظا زُإ وبالخالي ٧ان مً الًغوعي اؾدبٗاص هو اإلااصة  14مً ال٣اهىن ع٢م
 ،02-04مً اإلاماعؾاث الخجاعٍت ٚحر الجزيهت.
وهظا ما ٗٞله اإلاكغٕ الجؼائغي في ال٣اهىن ع٢م  06-13اإلاٗض ٫واإلاخمم لل٣اهىن ع٢م  ،02-04خُث ٢ام بةلٛاء اإلااصة
 14مً هظا ال٣اهىن ،وخؿىا ٗٞل ألنها حٗغيذ لٗضة اهخ٣اصاث مىظ نضوع ال٣اهىن ؾىت .2004
زاهُا -إعازة بُع مىاز أولُت في حالتها ألاكلُت :جخمثل هظه الخالت في بٖاصة بُ٘ مىاص ؤولُت جم ا٢خىائها بٛغى
جدىٍلها ،بال ؤن الٗىن الا٢خهاصي ٢ام ببُٗها صون الخدىٍل ،و٢ض ؤوعص اإلاكغٕ الجؼائغي اؾخثىاءا لهظه الخالت
2

وٍخمثل في خالت وحىص مبرعاث لهظا البُ٘ ٦خى ٠ُ٢اليكاٍ ؤو حُٛحره ؤو وحىص ٢ىة ٢اهغة.
زالثا -مماضػت أػعاض غير ؿطعُت :ؤوعص اإلاكغٕ الجؼائغي خالت مماعؾت ؤؾٗاع ٚحر قغُٖت في الٟهل الثاوي مً
الباب الثالث جدذ ٖىىان مماعؾت ؤؾٗاع ٚحر قغُٖت ،وطل ٪في اإلاىاص  22و  23مً ال٣اهىن ع٢م  ،02-04بط ٌٗخبر
بُٗا ٚحر مكغوٕ البُ٘ بغ ٘ٞؤو جس ٌُٟألاؾٗاع اإلا٣ىىت ،و جؼٍُ ٠ج٩لٟت الؿل٘ والخضماث.
بط حاء في اإلااصة  22ؤن ٧ل بُ٘ ؾل٘ ؤو جإصًت زضماث ال جسً٘ لىٓام خغٍت ألاؾٗاع ال ًم ً٨ؤن جخم بال يمً
ألاؾٗاع اإلا٣ىىت َب٣ا للدكغَ٘ اإلاٗمى ٫به،و٢ض جم حٗضًل هو اإلااصة  22بمىحب ال٣اهىن ع٢م  ،06-10وؤنبدذ
٦ما ًليً" :جب على ول عىن اكخلازي في مفهىم َصا اللاهىن ،جٌبم َىامف الطبح وألاػعاض املحسزة أو
املؼلفت أو امللسق عليها ًبلا للدـطَع والخىظُم املعمىٌ بهما"  ،وجم إهافت املازة  22مىطض التي جخًمً
وحىب بًضإ جغُ٦بت ؤؾٗاع الؿل٘ والخضماث.
بال ؤن اإلاكغٕ الجؼائغي ٚحر مًمىن اإلااصة  22حٛحرا حظعٍا،بمىحب ال٣اهىن ع٢م  ،06-13بط لم حٗض جىٓم ألاؾٗاع
اإلا٣ىىت .ولم حٗض هظه الخالت يمً خاالث اإلاماعؾاث ٚحر الكغُٖت الىاعصة في ال٣اهىن ع٢م .02-04
وحاء في اإلااصة  23ؤهه ٌٗخبر مً ٢بُل مماعؾت ؤؾٗاع ٚحر قغُٖت الُ٣ام بخهغٍداث مؼٍٟت بإؾٗاع الخ٩لٟت ٢هض
الخإزحر ٖلى ؤؾٗاع الؿل٘ والخضماث ٚحر الخايٗت لىٓام خغٍت ألاؾٗاع و٦ظا الُ٣ام ب٩ل مماعؾت ؤو مىاوعة جغمي
بلى بزٟاء ػٍاصاث ٚحر قغُٖت في ألاؾٗاع.
املٌلب الثاوي

 -1هو اإلااصة  14مً ال٣اهىن ع٢م  ، 02-04مغح٘ ؾاب.٤
 -2هو اإلااصة  20مً ال٣اهىن ع٢م  ،02-04مغح٘ ؾاب.٤
175

يعطسة اجسائٍت نعهعهت انخظاْساث انعهًٍت انًُجصة ظُت  - 7102كهٍت انحمٕق جايعت ادمحم بٕلسة بٕيسداض ٔيدٌسٌت انخجازة نٕالٌت بٕيسداض

الحجعفي إًاضميافحت املماضػاث الخسلِؼُت
ؤوعص اإلاكغٕ الجؼائغي اإلاماعؾاث الخضلِؿُت في الٟهل الثالث مً الباب الثالث ،وطل ٪في اإلاىاص  24و  25مً
ال٣اهىن ع٢م  ،02-04م٘ الٗلم ؤن اإلااصة  39اإلاخٗل٣ت بالدجؼ ؤخالذ بلى هاجحن اإلااصجحن ،لظلٞ ٪ان اعج٩اب ألاٗٞا٫
اإلاظ٧ىعة في اإلااصجحن ًاصي بلى الدجؼ.
-1الخاالث اإلااصًت بلى الدجؼ في مًمىن اإلااصة :24
جمى٘ اإلاماعؾاث الخجاعٍت التي جغمي بلى ص ٘ٞؤو اؾخالم ٞىاع ١مسُٟت لُ٣مت الؿلٗت و٦ظا جدغٍغ ٞىاجحر وهمُت ؤو
ٞىاجحر مؼٍٟت ،ؤو بجال ٝالىزائ ٤الخجاعٍت واملخاؾبُت وبزٟاءها ؤو جؼوٍغها ٢هض بزٟاء الكغوٍ الخُ٣ُ٣ت
للمٗامالث الخجاعٍت.
-2الخاالث اإلااصًت بلى الدجؼ في مًمىن اإلااصة :25
جغجبِ هظه الخاالث الىاعصة في اإلااصة  25بمى٘ الخجاع مً خُاػة مىخجاث مؿخىعصة ؤو مهىٗت بُغٍ٣ت ٚحر
قغُٖت٦ ،ما ًمى٘ ٖلبهم خُاػة مسؼون مً اإلاىخجاث بهض ٝجدٟحز الاعجٟإ ٚحر اإلابرع لألؾٗاع  ،1بياٞت بلى مىٗهم
مً خُاػة مسؼون مً اإلاىخجاث زاعج مىيىٕ ججاعتهم الكغُٖت بٛغى بُٗه.
املٌلب الثالث
الحجعفي إًاضميافحت املماضػاث الخجاضٍت غيرالنزيهت
وعصث اإلاماعؾاث الخجاعٍت ٚحر الجزيهت في الٟهل الغاب٘ مً الباب الثالث ،في اإلاىاص  ،27 26و  28مً
ال٣اهىن ع٢م  02-04اإلاٗض ٫و اإلاخمم ،وؾى٣ىم بخدضًض هظه الخاالث ل٩ىنها م٣ترهت بالدجؼ بمىحب اإلااصة  ،39بط
بٗضما ههذ اإلااصة ٖ 26لى اإلاماعؾاث ٚحر الجزيهت بهٟت ٖامت ،صون ط٦غ نىعها ،حاءث اإلاىاص  27و  28لخبحن
طل.٪
هىاٖ ٥ضصا ٦بحرا مً ؤؾالُب اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت لبًاٖت اإلاىاٞؿحن آلازغًٍ ومىخجاتهم ،وٍدهل
طل ٪بإق٩ا ٫مسخلٟت ،مً ؤهمها ج٣لُض الٗالمت الخجاعٍت واٚخهابها وببضا ٫البًاٖت وج٣لُضها لخل ٤الالخباؽ
خى ٫مهضعها٦ ،ما ٢ض ًسل ٤هظا ألازحر ًٖ َغٍ ٤ؤلاقهاع اإلاًلل ؤو ؤلاقهاع ٚحر الكغعي.
-1ألاعماٌ التي مً ؿﺄنها إحسار الخلٍ والخسلِؽ :وهي مً ؤ٢ضم وؾائل بخضار الخلِ بحن اإلاىخجاث ،وجاصي
بلى اؾخٟاصة ٖىن ا٢خهاصي مً ؾمٗت وعواج اإلااؾؿت اإلاىاٞؿت ،ول٣ض ط٦غث اإلااصة ٖ 27ض ة خاالث جاصي بلى
بخضار الخلِ والخضلِـ وهي:
 -حكىٍه ؾمٗت ٖىن ا٢خهاصي مىاٞـ ًٖ َغٍ ٤وكغ مٗلىماث ؾِئت جمـ بصخهه ؤو بمىخجاجه ؤو بسضماجه.

 -1حك٩ل خُاػة مسؼون مً اإلاىخىحاث بهض ٝجدٟحز الاعجٟإ ٚحر اإلابرع لألؾٗاع خالت الاخخ٩اع في الؿى ،١ولم ًً٘ اإلاكغٕ
بمىحب اإلااصة  25قغوٍ لالخخ٩اع بل هو ٖ ِ٣ٞلى الهىعة التي جٓهغ بها هظه اإلاماعؾت ،والىدُجت اإلاترجبت ٖلى طل ،٪ولً٨
باٖخباع ؤن اإلانهي ٢ض ٌٗمض بلى اخخباؽ املخؼون ،وؤن ً٣هض بظل ٪جغبو ٚالء ألاؾٗاع.
176

يعطسة اجسائٍت نعهعهت انخظاْساث انعهًٍت انًُجصة ظُت  - 7102كهٍت انحمٕق جايعت ادمحم بٕلسة بٕيسداض ٔيدٌسٌت انخجازة نٕالٌت بٕيسداض

ج٣لُض الٗالماث اإلامحزة لٗىن ا٢خهاصي مىاٞـ ؤو ج٣لُض مىخجاجه ؤو زضماجه ؤو ؤلاقهاع الظي ً٣ىم ب٣هض ٦ؿبػبائً هظا الٗىن بؼعٕ ق٩ى ٥و ؤوهام في طهً اإلاؿتهل.٪
 اؾخٛالً ٫مهاعة ج٣ىُت ؤو ججاعٍت ممحزة صون جغزُو ناخبها. بٚغاء مؿخسضمحن مخٗا٢ضًً م٘ ٖىن ا٢خهاصي مىاٞـ زالٞا للدكغَ٘ اإلاخٗل ٤بالٗمل. الاؾخٟاصة مً ألاؾغاع اإلاهىُت بهٟت ؤححر ٢ضًم ؤو قغٍ ٪للخهغٞ ٝيها ٢هض ؤلايغاع بهاخب الٗمل ؤوالكغٍ ٪ال٣ضًم.
 بخضار زلل في جىُٓم ٖىن ا٢خهاصي مىاٞـ وجدىٍل ػبائىه باؾخٗماَ ٫غٚ ١حر هؼيهت ٦خبضًض ؤو جسغٍبوؾائله الاقهاعٍت وازخالؽ البُاُ٢اث والُلبُاث والؿمؿغة ٚحر ال٣اهىهُت وبخضار ايُغاب قب٨خه للبُ٘.
 ب٢امت مدل ججاعي في الجىاع ال٣غٍب ملخل مىاٞـ بهض ٝاؾخٛال ٫قهغجه زاعج ألاٖغا ٝواإلاماعؾاث الخىاٞؿُتاإلاٗمى ٫بها.
ل٣ض ؤخهذ اإلااصة  27زماهُت مسالٟاث حك٩ل مماعؾاث ٚحر هؼيهت بال ؤن ٖ٣ىبت الدجؼ اؾدىاصا الى اإلااصة
 39ال جُب ٤بال في خالخحن  ،ِ٣ٞوهما اإلاظ٧ىعجان في ال٣ٟغة لثاهُت وال٣ٟغة الؿابٗت ،وجخٗل ٤املخالٟت الىاعصة في
ال٣ٟغة الثاهُت بخ٣لُض الٗالماث اإلامحزة لٗىن ا٢خهاصي مىاٞـ ؤو ج٣لُض مىخجاجه ؤو زضماجه ؤو ؤلاقهاع الظي
ً٣ىم ب٣هض ٦ؿب ػبائً هظا الٗىن بؼعٕ ق٩ى ٥و ؤوهام في طهً اإلاؿتهل.٪
ؤما املخالٟت الىاعصة في ال٣ٟغة الؿابٗت ٞخخمثل في بخضار زلل في جىُٓم ٖىن ا٢خهاصي مىاٞـ وجدىٍل
ػبائىه باؾخٗماَ ٫غٚ ١حر هؼيهت ٦خبضًض ؤو جسغٍب وؾائله الاقهاعٍت وازخالؽ البُاُ٢اث والُلبُاث والؿمؿغة
ٚحر ال٣اهىهُت وبخضار ايُغاب قب٨خه للبُ٘.
-2إلاؿهاضالخولُلي:
جىاولذ اإلااصة  28مً ٢اهىن اإلاماعؾاث الخجاعٍت ؤلاقهاع الهاص ٝبلى بخضار اللبـ في طهً اإلاؿتهل ،٪وهى ٦ما
ٖبرث ٖىه" ؤلاقهاع الظي ً٣ىم به ٢هض ٦ؿب ػبائً هظا الٗىن بؼعٕ ق٩ى ٥وؤوهام في طهً اإلاؿتهل.٪
و٢ض خضصث اإلااصة  28مً ال٣اهىن ع٢م  ،02-04ؤهم نىع ؤلاقهاع ال٩اطب ؤو اإلاًلل وهي:
 اإلؿهاض الصي ًخومً جلطٍحاث أو بُاهاث أو حـىُالث ًمىً أن جؤزي إلى الخولُل بخعطٍف مىخىجأو دسمت.
 إلاؿهاض الصي ًخومً عىاكط ًمىً أن جؤزي إلى الالخباغ مع بائع آدط أو مع مىخىحاجه أو دسماجهأو وـاًه.
 ؤلاقهاع الظي ًخٗل ٤بٗغى مٗحن لؿل٘ ؤو زضماث في خحن ؤن الٗىن الا٢خهاصي ال ًخىفط على مذعونواف مً جلً الؼلع أو ال ًمىىه همان الخسماث التي ًجب جلسًمها عازة بامللاضهت مع ضخامت
إلاؿهاض.
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داجمت:
ل٣ض حاء هو اإلااصة  39مً ال٣اهىن ع٢م  02-04الظي ًدضص ال٣ىاٖض اإلاُب٣ت ٖلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت
،في الٟهل الثاوي مً الباب الغاب٘ جدذ ٖىىان ٖ٣ىباث ؤزغي لخدضص الخاالث التي ًخم ٞيها اللجىء بلى حجؼ
البًائ٘ ،وخضصث هظه اإلااصة ٖلى ؾبُل الخهغ املخالٟاث التي ًخم ٞيها الى الدجؼ وهي املخالٟاث الىاعصة في
اإلاىاص  ٝ2(27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،20 ،14 ،13 ،11 ،10و ،)7ٝواإلااصة  ،28وبٗض حٗضًل اإلااصة  39بمىحب
ال٣اهىن ع٢م  06-10ؤنبذ الدجؼ ًُب ٤في خالت اعج٩اب املخالٟاث الىاعصة في اإلاىاص ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4
 22 ،22 ،20 ،14 ،13 ،12م٨غع 2ٝ(27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،و ،)7ٝواإلااصة .28
بال ؤن حٗضًل ال٣اهىن ع٢م  02-04ؾىت  2013بمىحب ال٣اهىن ع٢م  ،06-13اإلاٗض ٫واإلاخمم لل٣اهىن ع٢م
 ،02-04ؤصي بلى بلٛاء بٌٗ خاالث الدجؼ وهي:
 الدجؼ في خالت مماعؾت وكاٍ ججاعي صون الُ٣ض في السجل الخجاعي بؿبب بلٛاء هظه اإلااصة ،وبالخالي الًم ً٨الخضًث ًٖ الدجؼ في خالت مماعؾت وكاٍ ججاعي صون الُ٣ض في السجل الخجاعي.
 الدجؼ الىاعص في اإلااصة  22التي هٓمذ بخضي نىع اإلاماعؾاث الخجاعٍت ٚحر الكغُٖت وهي اإلاؿاؽباألؾٗاع اإلا٣ىىت ،خُث ٖض ٫مًمىن اإلااصة  22ولم حٗض جىٓم هظه اإلاؿإلت.
بال ؤن اإلاالخٔ ؤن اإلاكغٕ الجؼائغي عٚم ؤهه ٖض ٫مًمىن اإلااصة  ،39باؾدبضا٧ ٫لمت "ًلىم" ب٩لمت
"ًحىم" بال ؤن اإلاكغٕ لم ًإزظ بٗحن الاٖخباع بلٛاءه للماصة  ،14وحٗضًله للماصة  ،22هاجان اإلااصجان لم ٌٗض
هىا ٥مبرع لخىاحضهما في مًمىن اإلااصة  ،39ل٩ىن الخضًث ًٖ الدجؼ بؿبب مماعؾت وكاٍ ججاعي صون
الُ٣ض في السجل الخجاعي لم ٌٗض له ؤؾاؽ ٢اهىوي في ال٣اهىن ع٢م ٦ ،02-04ما ؤن الدجؼ في خالت مماعؾت
ؤؾٗاع ٚحر قغُٖت لم ٌٗض له وحىص في ال٣اهىن ع٢م  02-04اإلاٗض ٫واإلاخمم بمىحب ال٣اهىن ع٢م .06-13

178

يعطسة اجسائٍت نعهعهت انخظاْساث انعهًٍت انًُجصة ظُت  - 7102كهٍت انحمٕق جايعت ادمحم بٕلسة بٕيسداض ٔيدٌسٌت انخجازة نٕالٌت بٕيسداض

المداخمة الثانية تحت عنواف

جٌبُلاث عملُاث الحجعفي مجاٌ املماضػاث الخجاضٍت
مً اعساز:

يشداط عُذ ػهٍ
مٟدل عئِس ي للمىاٞؿت  ،عئِـ مهلخت مغا٢بت اإلاماعؾاث الخجاعٍت.
مضًغٍت الخجاعة لىالًت بىمغصاؽ

ملسمت :
مً بحن الٗ٣ىباث التي ًم ً٨جُبُ٣ها ٖلى املخال( ٠الٗىن ؤلا٢خهاصي) هي ٖملُت الدجؼ و طل ٪و٣ٞا ألخ٩ام
ال٣اهىن  02-04اإلااعر في  23حىان  2004و املخضص لل٣ىاٖض اإلاُب٣ت للمماعؾاث الخجاعٍت و اإلاٗض ٫و اإلاخمم
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بال٣اهىن  06-10اإلااعر في  15ؤوث  ،2010و ٦ظا ال٣اهىن  08-04اإلااعر في  14ؤوث  2004اإلاخٗل ٤بكغوٍ
مماعؾت ألاوكُت الخجاعٍت.
و خؿب اإلااصة  39مً ال٣اهىن  02-04الؿال ٠الظ٦غ ،اإلاٗضلت باإلااصة  08مً ال٣اهىن  06-10اإلاظ٧ىع ؤهٟاً ،مً٨
حجؼ البًائ٘ ٖىض مسالٟت ؤخ٩ام اإلاىاص  22 20 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4و 22م٨غع،24 ،23،
 ،)7 ،2 (27 ،26 ،25و .28
في خحن حاء اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  472-05اإلااعر في  13صٌؿمبر  2005لُدضص ُُٟ٦ت جُبُ ٤بحغءاث حغص
اإلاىاص اإلاذجىػة.
و ُٞما ًلي ٖغى ٖملي جُبُ٣ي ألهم مسالٟاث اإلاماعؾاث الخجاعٍت اإلااصًت لٗملُت الدجؼ و ٦ظا زُىاث
بحغاءاث الدجؼ :
 -1الخحويرللخطحت املُساهُت:
ً٩ىن الخدًحر للخغحاث اإلاُضاهُت بٗض جدضًض ألاهضا ٝو وي٘ بغهامج اإلاغا٢بت خؿب ألاهضا ٝاإلاؿُغة
و حُٗحن الُ٣إ ؤو اليكاٍ اإلاغاص مغا٢بخه باالياٞت بلى جدضًض صائغة الخضزل ؤو البلضًت ؤو الكاعٕ مؿب٣ا
و في ما ًلي ؤهم الخُىاث اإلاخبٗت ٢بل زغوج ٞغ ١الغ٢ابت:
 -1-1مً كبل ازاضة الخجاضة:
 جدضًض ٞغ٢ت الغ٢ابت اإلاٗىُت بالغ٢ابت.
 مىاٞاتها ببرهامج اإلاغا٢بت الُىمي باالياٞت بلى اوامغ باإلاهمت.
 جىٞحر ؾُاعة اإلاهلخت في خالت ؤن ج٩ىن الخغحت زاعج بلضًت بىمغصاؽ.
ٖ لى اإلاؿاو ٫اإلاباقغ ٢بل زغوج الٟغ٢ت قغح البرهامج الخام بالخضزل و ٦ظا هض ٝالغ٢ابت اإلاغاص
جد٣ُ٣ه.
 -2-1مً كبل أعىان الطكابت:
 اؾخالم الىزائ ٤الخانت بالخغحت اإلاُضاهُت مً الاصاعة (بغهامج الخغحت  +الامغ باإلاهمت).
 جدًحر الىزائ ٤الالػمت ؤزىاء ٖملُت الغ٢ابت:
 بُا٢ت الخٟىٌٍ بالٗمل. صٞتر الاؾخضٖاءاث. وسخ مً محاهطحطز املحجىظاث الػخعمالها عىس الحاحت. وسخ مً مدايغ الخهغٍذ باأل٢ىا ٫الؾخٗمالها ٖىض الخاحت.180
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 -2زدىٌ املحل و الخعطٍف بالهىٍتٖ :ىض الضزى ٫بلى املخل الخجاعي للمخٗامل الا٢خهاصي ًخم الاؾخٟؿاع ًٖ
ناخب املخل و مً زم ًخم اؾخٓهاع بُا٢ت الخٟىٌٍ بالٗمل و الخٗغٍ ٠بالهىٍت و الٗىىان الاصاعي إلاهالر
الخجاعة.
ؤما ناخب املخل في خالت وحىصه ؤو ُٚابه ًخم الٗمل بىٟـ الاحغاء.
 -3عملُت املطاكبتزادل املحل الخجاضي:
ً -1-3لب املؼدىساث :بٗض الخٗغٍ ٠بهىٍدىا و مهامىا و ٖىىاهىا الاصاعي ًخم َلب الىزائ ٤التي حؿمذ له
بمماعؾت هظا اليكاٍ (خؿب الخالت :السجل الخجاعي – بُا٢ت الخغفي – الغزهت ؤو الاٖخماص في خالت
اليكاَاث الخجاعٍت اإلا٣ىىت).
في حالت اوعسام الىزائم الخاكت بمماضػت اليـاي الخجاضي (السجل الخجاضي) حؼب
هم املازة  14مً اللاهىن ً 02-04ىىن العىن إلاكخلازي مطجىبا مذالفت مىكىفت بمماضػاث
ججاضٍت غير ؿطعُت في حالت مماضػت أعماٌ ججاضٍت زون إهدؼاب كفت الخاحط ،و الصي ًفلل فيها
اللاهىن  08-04املخعلم بـطوي مماضػت ألاوـٌت الخجاضٍت و املحسز لىُفُت الدسجُل في السجل
الخجاضي لألوـٌت اللاضة و الغير اللاضة و املعاكب عليها باملىاز  31و  32مً هفؽ اللاهىن هما ًمىً
حجعالبوائع في َصٍ الحالت ًبلا لىم املازة  39مً اللاهىن .02-04
 فحم السجل الخجاضي٩ً :ىن بالخإ٦ض مً:
 هىٍت ناخب املخل. مُاب٣ت الٗىىان الخجاعي اإلاضون في السجل م٘ جمى ٘٢املخل الخجاعي. مُاب٣ت مىيىٕ اليكاٍ الخجاعي م٘ اليكاٍ اإلاماعؽ. فحم الطدلت في حالت اليـاي الخجاضي امللنن٩ً :ىن بالخإ٦ض مً:
 هىٍت ناخب الغزهت و مُاب٣تها م٘ السجل الخجاعي و ٦ظا مىيىٕ اليكاٍ الخجاعي. الخإ٦ض مً ؤنها ؾاعٍت اإلاٟٗى.٫مالحظتً :مىً حؼب الحالت حجع َصٍ الىزائم كلس الـخﺄهس مً صحتها أو الخﺄهس مً البُاهاث املسوهت فيها و
ًلُس شلً في محوطالحجع (املازة  50مً اللاهىن .)02-04
هما حعاز له عً ًطٍم محوطاعازة املؼدىساث املحجىظة (املازة  50مً اللاهىن .)02-04
 -2-3معاًىت املحل و الخﺄهس مً كاهىهُت و ؿفافُت املماضػاث الخجاضٍت :بٗض الخإ٦ض مً الىزائ ٤الالػمت و
صخت البُاهاث اإلاضوهت بها ً٣ىم ؤٖىان ع٢ابت اإلاماعؾاث الخجاعٍت بجىلت صازل املخل للخإ٦ض ؤن ألاؾٗاع و
الخٗغٍٟاث جم وكغها ٖلى ٧ل الؿل٘ اإلاٗغويت للبُ٘ خؿب هىٕ اليكاٍ الخجاعي اإلاماعؽ ؾىاء بىي٘
الن٣اث ؤو وكغها ٖلى ق٩ل ٢ائمت ؤو ؤي َغٍ٣ت مالئمت بدُث ؤن اإلاؿتهل ٪ال ًجض نٗىبت في الخٗغٝ
ٖلى ؤؾٗاع الؿل٘ و الخضماث باإلياٞت بلى الخإ٦ض مً ؤؾٗاع الؿل٘ طاث ألاؾٗاع اإلا٣ىىت بن وحضث.
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و مً زم ًخم َلب ٞىاجحر قغاء ؤو بُ٘ الؿل٘ و الخضماث الخانت بالخجاعة اإلاماعؾت خؿب
الخالت و الخإ٦ض مً مُاب٣تها للكغوٍ اإلاىهىم ٖليها في اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  468-05اإلااعر في -05
 468اإلااعر في  10صٌؿمبرً 2005دضص قغوٍ جدغٍغ الٟاجىعة وؾىض الخدىٍل و ونل الدؿلُم و
الٟاجىعة ؤلاحمالُت و ُُٟ٦اث طل.٪
٦ما ًجب الؿهغ ٖلى:
 مٗغٞت الاؾٗاع اإلاُب٣ت م٣اعهت باؾٗاع اإلاىاٞؿحن. مغا٢بت اإلاماعؾاث الخجاعٍت الخضلِؿُت ( اجال – ٝازٟاء و جؼوٍغ الىزائ ٤الخجاعٍت و املخاؾبُت ...)
 مغا٢بت اإلاماعؾاث الخجاعٍت الٛحر هؼيهت و اإلاماعؾاث الخٗا٢ضًت الخٗؿُٟت ( ج٣لُض الٗالماثاإلامحزة لٗىن مىاٞـ – اقهاع ٚحر قغعي .) .....
 -3-3وحىز املخالفت مً عسمه :مً زال ٫الخُىاث الؿاب٣ت التي جم ط٦غها ًم ً٨الخإ٦ض مً وحىص املخالٟت
مً ٖضمه في خالت ٖضم وحىص املخالٟت ٖملُت الغ٢ابت جيخهي هىا ؤما في خالت الٗ٨ـ (وحىص مسالٟت) ًخم
ابال ٙاإلاخىاحض باملخل (ناخب املخل ؤو الٗامل به) باملخالٟت و الاحغاءاث الىاحمت ٖنها.
 -4-3امياهُت حجع البواعت و الاحطاءاث املخعللت بها :في خالت ما بطا ٧اهذ املخالٟت اإلاٗاًىت باملخل حؿخلؼم
الدجؼ و الظي ًم ً٨ألٖىان الغ٢ابت ؤن ًلجاون لهظا الاحغاء ٣ٗ٦ىبت ج٨مُلُت و خؿب زُىعة املخالٟت
(خالت مماعؾت ؤؾٗاع ٚحر قغُٖت باليؿبت للؿل٘ طاث ألاؾٗاع اإلا٣ىىت هٓغا لخإزحر هظه اإلاماعؾت ٖلى
ال٣ضعة الكغاءًت للمؿتهل.)٪
في هظه الخالت ًبلٛىن ناخب املخل بهظا الاحغاء و ٌٗلمىه بالؿل٘ اإلاذجىػة و ؾبب الدجؼ (املخالٟت
التي ؤصث بإٖىان ع٢ابت اإلاماعؾاث الخجاعٍت بلى حجؼ البًاٖت) و بطا ٧اهذ مذجىػة ُٖيُا ؤو اٖخباعٍا و
ب٩ل الاحغاءاث اإلاٗمى ٫بها في هظه الخالت.
 في حالت الحجع العُني:
 ًخم حغص البًائ٘ اإلاغاص حجؼها و جضوٍنها في مدًغ حغص اإلاىاص اإلاذجىػة. ً٣ىم اٖىان الغ٢ابت بملء ٧اٞت البُاهاث الالػمت في مدًغ الجغص :هىٍت املخال – ٠جاعٍش الدجؼ– هىٕ البًاٖت – ؾٗغ البُ٘ في الؿى ١و ً٣ىم باإلمًاء ٖلُه م٘ مغج٨ب املخالٟت باإلياٞت بلى
حُٗحن الخاعؽ و جضوٍىه في املخًغ.
 ً٩ل ٠مغج٨ب املخالٟت بدغاؾت اإلاىاص اإلاذجىػة في خالت امخال٦ه ملخالث جسؼًٍ ،بدُث حكم٘اإلاىاص اإلاذجىػة بالكم٘ ألاخمغ مً َغ ٝألاٖىان اإلااهلحن و جىي٘ جدذ خغاؾت مغج٨ب
املخالٟت(.هظه الخالت نٗبت الخىُٟظ بؿبب ٖضم جىٞغ الكم٘ الاخمغ في الخحن باالياٞت لٗضم
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وحىص زخم زام بالدجؼ في مجا ٫اإلاماعؾاث الخجاعٍت مثلما هى مٗمى ٫به في احغاءاث ٢م٘
الٛل)
 في حالت عسم امخالهه ملحالث الخذعًٍ ًخم الاجلاٌ َاجفُا بملالح مسًطٍت الخجاضة مً أحلالبث في احطاءاث هلل املىاز املحجىظة إلى ملالح أمالن السولت و جىىن مؼؤولُت هلل املىاز
املحجىظة على عاجم املخالف أو حؼب الامياهُاث املىفطة مً ًطف ملالح البلسًت حؼب
الحالت.
 في حالت الحجعالاعخباضي:
 ًخم حغص البًائ٘ اإلاغاص حجؼها و جضوٍنها في مدًغ حغص اإلاىاص اإلاذجىػة. ً٣ىم اٖىان الغ٢ابت بملء ٧اٞت البُاهاث الالػمت في مدًغ الجغص :هىٍت املخال – ٠جاعٍش الدجؼ– هىٕ البًاٖت – ؾٗغ البُ٘ في الؿى ١و ً٣ىم باإلمًاء ٖلُه م٘ مغج٨ب املخالٟت.
 جدضص ُ٢مت اإلاىاص اإلاذجىػة ٖلى ؤؾاؽ ؾٗغ البُ٘ اإلاُب ٤مً َغ ٝمغج٨ب املخالٟت ؤو بالغحىٕبلى ؾٗغ الؿى.١
 -5-3اػخسعاء املخالف :بٗض اؾخ٨ما٧ ٫اٞت الاحغاءاث ًخم اؾخضٖاء املخال ٠للخًىع بلى مهالخىا ٢هض
جدغٍغ املخًغ الغؾمي و ٦ظا اؾخ٨ما ٫الاحغاءاث ال٣اهىهُت و ً٩ىن طل ٪بةٖالمه بخاعٍش الخًىع و
الؿاٖت باإلياٞت بلى ع٢م اإلا٨خب.
 -6-3في حالت معاضهت الطكابت :في هظه الخالت جخم ٖملُت الغ٢ابت باللجىء بلى ال٣ىة الٗمىمُت ؤو اؾخضٖاءه بلى
مهالخىا مباقغة صون اإلاغوع ٖبر الاحغاءاث الؿالٟت الظ٦غ و جدغٍغ مدًغ عؾمي العج٩ابه مسالٟت
مٗاعيت الغ٢ابت و مخابٗخه ً٢ائُا.
 -4الاحطاءاث املخذصة باملسًطٍت:
-1-4حوىض املخالف مً عسمه:
 في خالت خًىع املخالً :٠خم الاؾخمإ بلى مغج٨ب املخالٟت و مؿاءلخه ًٖ املخالٟت اإلايؿىبت بلُه و
جضوًٍ طل ٪في املخًغ.
 في حالت عسم حوىض املخالفً :خم جدغٍغ املخًغ بُٛاب اإلاٗني باألمغ.
-2-4جحطٍطاملحوطً :خم جدغٍغ مدًغ املخالٟت في ٧ل الخاالجى ً٩ىن ٧اآلحي:
 ؤلاقاعة بلى جىاعٍش و ؤما ً٦الخد٣ُ٣اث اإلاىجؼة و اإلاٗاًىاث اإلاسجلت. ؤلاقاعة بلى هىٍت ونٟت اإلاىْٟحن اللظًً ٢امىا بالخد٣ُ٣اث.183
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 ؤلاقاعة بلى الهىٍت ال٩املت إلاغج٨ب املخالٟت ؤو ألاشخام اإلاٗىُحن بالخد٣ُ٣اث و وكاَهموٖىاوٍنهم.
 جهيُ ٠املخالٟت خؿب ؤخ٩ام ال٣اهىن و حؿدىض ٖىض الا٢خًاء بلى الىهىم الخىُٓمُتاإلاٗمى ٫بها.
 الدجؼ ًجب ؤن ًبحن باملخًغ و ًطفم بىزائم الجطز للمىخىحاث املحجىظة. جى ُ٘٢املخايغ مً َغ ٝألاٖىان الظًً ٖاًىىا املخالٟت و ٦ظا مغج٨ب املخالٟت في خالتخًىعه.
-3-4الاًساع على مؼخىي مللحت املىاظعاث  :بٗض اؾخ٨ما ٫جدغٍغ املخًغ ً٣ىم اٖىان الغ٢ابت الظًً ٢امىا
بخدغٍغه باًضاٖه لضي اإلاؿاو ٫اإلاباقغ ع٣ٞت بُا٢ت حؿلُم املخايغ و ٦ظا وع٢ت اإلاغا٢بت و ٧ل الىزائ ٤اإلاغا٣ٞت له
خؿب الخالت (وسخت مً السجل الخجاعي – وسخت مً الاؾخضٖاء – ؤو وسخت مً الٟىاجحر .)....
اللعىباث املسجلت في احطاءاث عملُت الحجع
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ملخم جىهُحي ًبين أَم الاحطاءاث التي ًلىم بها عىن ضكابت املماضػاث الخجاضٍت
و احطاءاث الحجعإن وحسث.
بلُل بللاػم ً /الب زهخىضاٍ  ،ولُت الحلىق ،
التحضٌر لعملٌة
ومفدف ضئِس ي في كمع الغف  -مسًطٍت الخجاضة املؼُلت
الرقابة
التوجه إلى المحل
التجاري
التعرٌف بالهوٌة و
طلب الوثائق التً
تسمح بممارسة
التأكد من سالمة و مطابقة
الوثائق و معاٌنة المحل
التأكد من عدم وجود مخالفات
فً مجال الممارسات التجارٌة و
كذا مطابقة النشاط التجاري

عدم وجود مخالفة

وجود المخالفة

نهاٌة عملٌة الرقابة

تستلزم حجز
البضائع

التستلزم حجز
البضائع

جرد المواد
المحجوزة و تقٌٌدها
فً محضر الجرد

استدعاء المخالف من
أجل السماع إلى
اقواله و تحرٌر
محضر رسمً

تشمٌع البضائع
المحجوزة و تعٌٌن
حارس علٌها

إذا لم ٌتسنى ذلك النعدام
وسائل التخزٌن بالمحل

االتصال بالمدٌرٌة قصد تحوٌلها
إلى مخازن أمالك الدولة

استدعاء المخالف من أجل
السماع إلى اقواله و تحرٌر
محضر رسمً
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المداخمة الثالثة تحت عنواف

الخسابيرالخحفظُت في اًاضمحاضبت وكمع الغف
مً اعساز:

د .دغاٍَ عايُح
ولُت الحلىق ـ حامعت ادمحم بىكطة بىمطزاغ

طـ  :تهُم تهماعى
ًالب زهخىضاٍ ولُت الحلىق ـ حامعت ادمحم بىكطة بىمطزاغ
ومفدف اعىان كمع الغف ـمسًطٍت الخجاضة املؼُلت .

ملسمت :
قهضث الؿى ١الجؼائغٍت ٖلى ٚغاع الضو ٫اإلاىخهجت لؿُاؾُت ا٢خهاص الؿى ١خغُ٦ت متزاًضة في اليكاٍ
الخجاعي و في ٖضص اإلاخضزلحن و ٧ان لؼاما ٖلى الضولت جىٞحر آلالُاث وألاصواث الًابُت واإلااَـغة للخجاعة بهضٝ
خماًت اإلاؿتهل ٪ؤوال الا٢خهاص الىَني ويبِ وجىُٓم الؿى ١زاهُا .و٢ض جُٟ٨ذ اإلاىٓىمت ال٣اهىهُت الجؼائغٍت
و٧ ٤ٞل الخُىعاث واإلاخُلباث خُث جم وي٘ جغؾاهت مً ال٣ىاهحن ألحل طل ٪و٧ان ألامغ  03/03اإلااعر في
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 19/07/2003اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت اإلاٗض ٫واإلاخمم مً يمنها ال٣اهىن الظي عؾم الؿاؾُت الٗامت للؿى ، ١زم حاء
ال٣اهىن  02-04اإلااعر في  2004 /23/06الظي ًدضص ال٣ىاٖض اإلاُب٣ت ٖلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت اإلاٗض ٫واإلاخمم مً
احل جبُان اهضا ٝا٦ثر قمىلُت  ،باإلياٞت بلى ال٣اهىن  08-04اإلااعر في  14/08/2004اإلاخٗل ٤بكغوٍ
مماعؾت ألاوكُت الخجاعٍت اإلاٗض ٫واإلاخمم  ،وؤزحرا مً احل جىؾُ٘ صائغة الًمان للمؿتهل ٪نضع ال٣اهىن -09
 03اإلااعر في  25/02/2009اإلاخٗل ٤بدماًت اإلاؿتهل ٪و ٢م٘ الٛل اإلالغي لل٣اهىن  02-89بلى حاهب ههىم
ؤزغي في الكإن.
في ْل هظه ال٣ىاهحن وي٘ اإلاكغٕ ٧ل آلالُاث وألاصواث ال٣اهىهُت لخماًت اإلاؿتهل ٪الا اهه لم ًخم يبِ
الخاالث اإلاخٗل٣ت ب٣م٘ ال ٛل نغاخت وخهغا ول٨ىه جم الخىهُو ٖليها بالىٓغ لإلحغاءاث ال٣مُٗت التي ويٗها
اإلاكغٕ خماًت للمؿتهل.٪
مً بحن هظه الالُاث اهه وي٘ حهاػ ع٢ابي جسخو به بصاعة ٢م٘ الٛل ب٩ل مؿخىٍاتها والتي جًُل٘ بمهمت
الُ٣ام بٗملُاث الدجؼ ٖلى الؿل٘ ،ؾىاء ً٩ىن طل ٪مً ٢بل مهالر الخجاعة ،ؤو مهالر ألامً والضع ٥الىَني او
الجماع ،٥بمؿاٖضة مً الجماع ٥و٧ل الهُئاث ؤلاصاعٍت املخلُت.
جخىلى اصاعة ٢م٘ الٛل هظه اإلاهمت بالىٓغ لالزخهاناث اإلاى٧لت بليها ممثلت في ؤٖىان ٌٗملىن في اَاع جُبُ٤
ألاهضا ٝاإلاؿُغة مً اإلاكغٕ  ،و٢ض ؤصعحذ الٗضًض مً املخالٟاث في ؤلاَاع جخمدىع في بٌٗ الالتزاماث التي
ًخٛاض ى ٖنها الخاحغ ؤو الٗىن الا٢خهاصي ؾىاء مً باب الٛل او التزوٍغ او الخ٣لُض او ٚحرها مً املخالٟاث التي
جلبي مهلخخه الًُ٣ت وفي اإلا٣ابل جًغ باإلاؿتهل.٪
ٌؿخُُ٘ ؤٖىان ٢م٘ الٛل الُ٣ام بجملت مً الخضابحر الخدُٟٓت إلاماعٍت مهامهم ٖلى ا٦مل وحه وجسخهغ في
زالر ٖملُاث مً احل مداعبت الٛل و٢مٗه ،وجخمثل في ؛ ؤلاًضإ ،السخب ،والدجؼ صون عزهت مً الً٣اء،
خُث جضزل هظه الُُٟ٨اث جضزل في هُا ١ازخهاناتهم بطا ما جىاٞغث الخاالث التي مً زاللها ًغج٨ب الٗىن
الا٢خهاصي ؤو الخاحغ املخالٟاث املخٓىعة ٢اهىها .وٖلُه ً٣ىم ؤٖىان ٢م٘ الٛل بالخضابحر الخدُٟٓت هظه َب٣ا
إلاا ًىو ٖلُه ال٣اهىن ما ًجٗلىا وؿلِ الًىء ٖلى حكُ٨لت هظا الجهاػ والخضابحر الخدُٟٓت التي ً٣ىمىن بها في
قإن مداعبتهم ل٩ل ؤق٩ا ٫الٛل الخجاعي وهى ما ًجٗلىا هُغح الؼؤاٌ ما هي الحاالث التي ًمىً ألعىان كمع
الغف اللُام باإلحطاءاث الخحفظُت جٌبُلا ملبسأ الحٌُت واملىلىق عليها كاهىها؟
ال ًم ً٨ألٖىان ٢م٘ الٛل الُ٣ام بإي جضبحر جدٟٓي مً قإهه مداعبت الٛل بال بطا ٧ان يمً ازخهاناجه وال
ٌؿخُُ٘ ؤن ًى ٘٢بخضي هظه الٗملُاث بال بطا ٧اهذ ٗٞال جضزل في بَاع املخالٟاث اإلاىهىم ٖليها الا ؤن اإلاكغٕ
لم ًضعج اإلاكغٕ ألانىا ٝوألاق٩ا ٫التي ًٖ ٘٣ليها الدجؼ في مىاص مدضصة وبهما ٌؿخسلو مً الىهىم اهه ًد٤
لٗىن ٢م٘ الٛل الُ٣ام بثالر ٖملُاث جىضعج يمً ازخهاناتهم مً قإنها عصٕ الجغائم واملخالٟاث اإلاغج٨بت
وألحل جإَحر ٧ل هظه الخاالث ؾيخُغ ١بلى مٗغٞت ألاشخام الظًً ًد ٤لهم الُ٣ام بهظه الخضابحر الخدُٟٓت
(اإلابدث ألاو )٫زم الخٗغ ٝبلى خاالث ٢م٘ الٛل مً زال ٫الخُغ ١بلى ؤق٩ا ٫الخضابحر الخدُٟٓت في
ؤلاَاع(اإلابدث الثاوي).
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املبحث ألاوٌ :ألاعىان امليلفين بلمع الغف وإلاحطاءاث الخحفظُت.
حٗض وػاعة الخجاعة مً اإلااؾؿاث وؤلاصاعاث اإلا٩لٟت بدماًت اإلاؿتهل ،٪و حٗض هظه اإلاهمت مً ؤهم مهام الىػاعة
والتي ؾُغث بمىحب ال٣اهىن  03-09بؾتراجُجُت حٗخمض ٖلى الى٢ائُت وال٣م٘ ،خُث ج٣ىم مهالر ٢م٘ الٛل
بالخضزل ٖلى مؿخىي الؿى ١الضازلُت وفي ٧ل مغاخل ؤلاهخاج ،الاؾخحراص ،الخىػَ٘ وج٣ضًم الخضماث مً ؤحل
٦ك ٠حمُ٘ املخالٟاث واجساط حمُ٘ ؤلاحغاءاث الالػمت للخض منها بهض ٝخماًت اإلاؿتهل ٪وطل ٪مً زال ٫بصاعة
٢م٘ الٛل.
ًمثل ؤٖىان ٢م٘ الٛل ؤؾاؽ ٧ل ألاحهؼة التي حٗمل ٖلى ٢م٘ الٛل في مضًغٍت الخجاعة ٖمىما و جًم اإلاضًغٍت
في ق٣ها هظا ٖلى هُ٩ل جىُٓمي مؿُغ بمىحب مغؾىم جًم زمؿت مهالر جىٟغص ؤٚلبُتها بدىُٓم الؿى١
ومغا٢بخه وخماًت اإلاؿتهل ٪بلى حاهب خل الجزاٖاث اإلاخٗل٣ت بظل ٪و في ٧ل مهلخت ًىحض زالر م٩اجب و٣ٞا
للماصة ٣ٞ 07غة  01مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  409-03الؿال ٠الظ٦غ ،وٖلُه ؾىٗغى هظه اإلاهالر :1
 مهلخت مالخٓت الؿى ١وؤلاٖالم الا٢خهاصي. مهلخت مغا٢بت اإلاماعؾاث الخجاعٍت واإلاًاصة للمىاٞؿت. مهلخت خماًت اإلاؿتهل ٪و٢م٘ الٛل. مهلخت اإلاىاػٖاث والكاون ال٣اهىهُت. مهلخت ؤلاصاعة والىؾائل.خضص اإلاكغٕ ؤٖىان بصاعٍحن في بَاع هظه اإلاهالر و جم جإهُلهم بمىحب ال٣اهىن للبدث والخدغي في املخالٟاث
التي هو ٖليها ٢اهىن خماًت اإلاؿتهل( ٪اإلاُلب ألاو )٫و٢ض مىذ لهم مهام ونالخُاث مً احل جمُ٨نهم مً ٢م٘
الٛل (اإلاُلب الثاوي) .
املٌلب ألاوٌ  :أعىان كمع الغف.
في بَاع اإلاضًغٍاث الىالئُت هجض ؤٖىان ٢م٘ الٛل ًخمخٗىن بهٟت ٢اهىهُت مدضصة ٢اهىنٞ ،هم ٌٗخبرون مً
ً
ً
اإلاىْٟحن اإلاىىٍ لهم ٢اهىها بٌٗ مهام الًبِ الً٣ائي و٣ٞا ألخ٩ام اإلااصة  14مً ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجؼائُت،
خُث جم جإهُلهم بمىحب ؤخ٩ام اإلااصة 25مً ال٣اهىن ع٢م  03-09اإلااعر في ٞ 25براًغ  2009اإلاخٗل ٤بدماًت
اإلاؿتهل ٪و٢م٘ الٛلٖ ،لى ٚغاع يباٍ الكغَت الً٣ائُت ،للبدث ومٗاًىت مسالٟاث ؤخ٩ام هظا ال٣اهىن.
باإلياٞت بلى يباٍ الكغَت الً٣ائُت ٞةهه ًاهل للبدث ومٗاًىت مسالٟاث ؤخ٩ام هظا ال٣اهىن ؤٖىان ٢م٘
الٛل الخابٗىن للىػاعة اإلا٩لٟت لخماًت اإلاؿتهل ،٪خُث ًاهل لهاالء البدث ومٗاًىت املخالٟاث ٦ما ؤنهم ًٟىيىا
بالٗمل َب٣ا لألخ٩ام الدكغَُٗت والخىُٓمُت الؿاعٍت اإلاٟٗى. ٫
 انظر الممحق الخاص بالييكل التنظيمي لمديرية التجارة 1.188
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و٢ض ؤيٟى ٖليهم ال٣اهىن نٟت الًبُُت الً٣ائُتٞ ،ىٓغا للُبُٗت الٟىُت واإلاٗ٣ضة التي جدؿم بها وؾائل
اعج٩اب ؤٖما ٫الٛل وا لخضإ ،والُبُٗت الخانت لهظه الجغائم ٞاهه ًخىحب ٖليهم ؤن ًاصي ؤٖىان ٢م٘ الٛل
الُمحن (ؤصاء الُمحن) ؤمام مد٨مت ب٢امتهم ؤلاصاعٍت الُمحن الخالُت " ؤ٢ؿم باهلل الٗلي الُٗٓم ؤن ؤ٢ىم بإٖما٫
ووُْٟتي بإماهت ونض ١وؤخاٖ ٔٞلى الؿغ اإلانهي وؤعاعي في ٧ل ألاخىا ٫الىاحباث اإلاٟغويت ٖلي".
ولًمان ا لُ٣ام ؤٖىان بصاعة ٢م٘ الٛل بمهامهم ٖلى ؤ٦مل وحه مىذ لهم اإلاكغٕ ٖضة يماهاث ؤهمها :
 – 1جمخٗهم بالخماًت ال٣اهىهُت مً حمُ٘ ؤق٩ا ٫الً ِٛوالتهضًض التي ٢ض حُٗ ٤مهامهم لهظا ٢غع اإلاكغٕ بخجغٍم
ؤي ٗٞل ًسى ٫صون ُ٢ام ؤٖىان ٢م٘ الٛل بمهامهم . 1
٦ما ؾلُت ٖ٣ىبت حىائي ٖلى مغج٨ب الٟٗل اإلاخٗل ٤بمىحب اإلااصة  435مً ٢اهىن الٗ٣ىباث ،والتي ؤخالخىا بليها
اإلااصة  80مً ٢اهىن  03/09اإلاخٗل ٤بدماًت اإلاؿتهل. 2 ٪
 – 2بم٩اهُت بؾخٗانهم بإٖىان ال٣ىة الٗمىمُت ،الظًً ًجب ٖليهم ؤن ًمضوهم بُض الٗىن واإلاؿاٖضة ،بن اؾخضعى
ألامغ لظل. 3٪
و جخمثل ؤؾال٢ ٥م٘ الٛل في زالر  :ؾل ٪مغا٢بي ٢م٘ الٛل ،ؾل ٪مد٣٣ي ٢م٘ الٛل ،ؾل ٪مٟدص ي ٢م٘
الٛل.
ؤ – ؾل ٪مغا٢بي ٢م٘ الٛل ًً :م عجبت وخُضة وهي مغا٢ب ٢م٘ الٛل ٩ً.ل ٠مغا٢بى ٢م٘ الٛل بالبدث ًٖ
ؤًت مسالٟت للدكغَ٘ والخىُٓم اإلاٗمى ٫بهم.
ب  -ؤؾال ٥مد٣٣ي ٢م٘ ؤلٛلًً :م زالزت(  )03عجب.
 عجبت مد٢ ٤٣م٘ الٛل. عجبت مد ٤٣عئِـ ل٣م٘ الٛل. عجبت عئِـ مد ٤٣عئِـ ل٣م٘ الٛل.وٍ٩لٟىن باإلاهام الخالُت :
مغا٢بت ا٢خُإ الُٗىاث وجدلُل مُاب٣ت اإلاىخجاث للخهائو الخ٣ىُت ال٣اهىهُت والخىُٓمُت.

1
2

 -دمحم بودالي ،حماية المستيمؾ في القانوف المقارف  ،ط ،دار الكتاب الحديث ،الجزائر  ،2006ص.340

 -تنص المادة  435مف قانوف العقوبات عمى انو " يعاقب بالحبس مف شيريف إلى سنتيف وبغرامة مف 2000دج عمى 20.000

دج ،ودوف اإلخالؿ بالعقوبات المقررة في المادة  183ومايمييا مف ىذا القانوف ،كل مف يضع الضباط  ،وأعواف الشرطة

3

القضائية وكذلؾ الموظفيف الموظفيف الذيف يسند إلييـ القانوف سمطة معاينة المخالفات المشار إلييا في المواد.

 انظر المادة  8مف المرسوـ تنفيذؼ  39/90المتعمق برقابة الجودة وقمع الغش ،المرخ في ،1990/01/13ج.ر عدد 05(معدؿ ومتمـ بالمرسوـ التنفيذؼ  315/01مؤرخ في  16أكتوبر .2001
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الُ٣ام بالخد٣ُ٣اث الخانت خى ٫املخالٟاث للدكغَ٘ والخىُٓم اإلاٗمى ٫بهما في مجا٢ ٫م٘ الٛل.
م٩اٞدت املخالٟاث اإلاخٗل٣ت بمُاب٣ت وؤمً اإلاىخجاث.
اإلاؿاهمت في وكاَاث الاجها ٫و الخدؿِـ.
ج – ؾل ٪مٟدص ي ٢م٘ الٛل :
ًًم زالر عجب:
 عجبت مٟدل عئِس ي ل٣م٘ الٛل. عجبت عئِـ مٟدل عئِس ي ل٣م٘ الٛل.– عجبت مٟدل ٢م٘ الٛل.
وٍ٩ل ٠مٟدص ي ٢م٘ الٛل بالبدث ًٖ ؤًت مسالٟت ال خ٩ام الدكغَ٘ والخىُٓم وٍ٩لٟىن بهظه الهٟت ٦ما ًلي:
– اإلاؿاهمت في مؿاع الخدالُل والضعاؾاث الخهىنُت والخد٣ُ٣اث اإلاخٗل٣ت بمُاب٣ت اإلاىخىحاث.
– الخٗاون م٘ الجهاث الً٣ائُت املخخهت ومؿاٖضتها في مٗالجت ملٟاث اإلاىاػٖاث.
 اإلاكاع٦ت في بٖضاص وجىُٟظ بغامج الخضزالث الً٣ائُت وما بحن الُ٣اٖاث.املٌلب الثاوي  :كالحُاث أعىان إزاضة كمع الغف.
ل٣ض مىذ ٧ل مً ال٣اهىن  03/09واإلاغؾىم الخىُٟظي 39/09اإلاخٗل ٤بغ٢ابت الجىصة و٢م٘ الٛل ؾلُاث
واؾٗت ألٖىان ٢م٘ الٛل،خُث ً٣ىم ألاٖىان اإلا٩لٟىن بغ٢ابت الجىصة و٢م٘ الٛل بمغا٢بت اإلاىخىحاث والخضماث
اإلاىحهت بلى اإلاؿتهل ٪وٍخم طلَ ًٖ ٪غٍ ٤اإلاٗاًىاث اإلاباقغة بالٗحن املجغصة ؤو بىاؾُت ؤحهؼة الُ٣اؽ
واإلاىاػٍحن ،وجخم ٖملُت اإلاغا٢بت ؤًًا مً َغٍ ٤الخض ٤ُ٢والاؾخمإ بلى ألاشخام اإلاؿاولحن.
ًسخو ألاٖىان اإلاظ٧ىعًٍ في اإلااصة  25مً ٢اهىن  03/09اإلاخٗل ٤بدماًت اإلاؿتهل ٪و٢م٘ الٛل ،بالبدث
والخدغي في مضي مُاب٣ت اإلاىخىج ،بمجغص ا٦خما ٫نىٗه وويٗه لالؾتهال ،٥مهما ٧ان اإلاىخىج ،بمجغص ا٦خما٫
نىٗه وويٗه لالؾتهال ٥و مهما ٧ان هىٕ اإلاىخىج ،زضمت ٧ان ؤو ؾلٗت.1
بن الخدغٍاث التي ً٣ىم بها ؤٖىان ٢م٘ الٛل جسو البدث ًٖ مضي اؾخجابت اإلاىخىج للمىانٟاث ال٣اهىهُت،
ُ
ومضي اخخىائه ٖلى ُٖىب زُٟتٖ ،لما ؤن الُٗب الظي ًغجب مؿاولُت اإلاىخج لِـ الُٗب الظي ًى٣و مً
الٟائضة اإلاىحىصة مً اإلاىخىج ،وبهما الُٗب الظي ٌٗغى صخت اإلاؿتهل ٪للخُغ.2
 -1وقد تـ تعريف المنتوج عمى أنو كل سمعة أوخدمة يمكف أف يكوف موضوع تنازؿ بمقابل أو مجانا  .أنظر المادة ( )3مف قانوف
 ، 03/09المذكور آنفا.

 -2موفق حماد عبد ،الحماية المدنية لممستيمؾ في التجارة اإللكترونية ،طبعة  ، 1مكتب الشيرواؼ  ،العراؽ  ،2011ص .361
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٦ما ًمخض هُا ١ازخهام ؤٖىان ٢م٘ الٛل بلى مغا٢بت مضي مُاب٣ت اإلاىخىج ؾىاء ٧ان مىخىحا وَىُا ؤو
مؿخىعصاٞ .1باٖخباع الغ٢ابت هي زًىٕ ش يء مٗحن لغ٢ابت حهاػ ؤو هُئت ًدضصها ال٣اهىن وطل ٪للُ٣ام بالخدغي
وال٨ك ًٖ ٠الخ٣ائ ٤املخضصة ٢اهىها.2
بن بؾىاص مهمت مغا٢بت اإلاىخىج بمٟهىمه الىاؾ٘ ( زضمت ،ؾلٗت وَىُت وؤحىبُت)بلى ؤٖىان ٢م٘ الٛل ٦هُئت
بصاعٍت جابٗت للىػاعة اإلا٩لٟت لخماًت اإلاؿتهل ٪هي مً ؤهم نالخُاث ؤٖىان ٢م٘ الٛل.
بطن جخمثل اإلاهمت ألاؾاؾُت لألٖىان ٢م٘ الٛل في مغا٢بت مُاب٣ت اإلاىخىحاث والخضماث اإلاىحهت للمؿتهل٪
بم٣ابل ؤو مجاها وفي مسخل ٠مغاخل ٖملُت ويٗها لالؾتهال٢ ٥هض البدث ومٗاًىت املخالٟاث التي حك٩ل زُغ
ٖلى صخت وؾالمت وؤمً اإلاؿتهل.٪
ً
ؾىاء ٧ان بمٟغصه ؤو م٘ الٗىن ؤو ألاٖىان الظًً جٟ٨لىا بمهمت اإلاغا٢بت ،بالُ٣ام ب٩ل
ًخٟ٨ل ٖىن ٢م٘ الٛل،
ؤلاحغاءاث الالػمت لإلٖضاص ؤلاصاعي إلال ٠اإلاخابٗت الً٣ائُت وطل ٪زال٧ ٫اٞت مغاخل الخد ٤ُ٣والخضابحر ؤلاصاعٍت
الخدُٟٓت اإلاظ٧ىعة ؤٖاله.
خُث ًلتزم ٖىن ٢م٘ الٛل باخترام الىهىم ال٣اهىهُت الخانت ب٩ل بحغاء ،بياٞت بلى ؤلاحغاءاث التي جم
الخُغ ١بليها ؤٖاله ،زال٧ ٫ل مغخلت مً مغاخل الخد ٤ُ٣وؤلاحغاءاث ؤلاصاعٍت الخدُٟٓت ،خؿب ٧ل خالت.
وفي بَاع مماعؾت مهامهمً ،خمخ٘ ؤٖىان الغ٢ابت و٣ٞا لل٣اهىن  03-09بالهالخُاث الخالُت :
ً
 خغٍت الضزى ٫نهاعا ؤو لُال ،بما في طل ٪ؤًام الُٗل ،بلى املخالث الخجاعٍت واإلا٩اجب اإلالخ٣اث ومدالثالصخً والخسؼًٍ وبهٟت ٖامت بلى ؤي م٩ان،باؾخثىاء املخالث طاث الاؾخٗما ٫الؿ٨ني التي ًخم الضزى٫
ً
بليها َب٣ا ألخ٩ام ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجؼائُت.
 بحغاء اإلاغا٢بت ؤزىاء ه٣ل اإلاىخىحاث ٖلى مؿخىي الُغ٢اث. ٞدو الىزائ ٤و/ؤو ؾمإ اإلاخضزلحن اإلاٗىُحن في حمُ٘ مغاخل وي٘ اإلاىخىج لالؾتهال.٥ ٞدو ٧ل وزُ٣ت ج٣ىُت ؤو بصاعٍت ؤو ججاعٍت ؤو مالُت ؤو مداؾبُت و٦ظا ٧ل وؾُلت مٛىاَِؿُت ؤومٗلىماجُت في ؤي ًض وحضث وصون ؤن ًدخج اججاههم بالؿغ اإلانهي ،والُ٣ام بذجؼها بطا ٧ان الخد٤ُ٣
ًخُلب طل ٪م٣ابل ونل اؾخالم.
 اإلاٗاًىت اإلاباقغة بالٗحن املجغصة ؤو بإحهؼة الُ٣اؽ ،ل٩ل مىخىج في حمُ٘ مغاخل ويٗه لالؾتهال ،٥وٖىضالا٢خًاء ،ا٢خُإ ُٖىاث بٛغى بحغاء الخدالُل ؤو الازخباعاث ؤو الخجاعب.
ً
اجساط ٧ل الخضابحر الخدُٟٓت ٢هض خماًت صخت وؾالمت اإلاؿتهل ٪ومهالخه اإلااصًت واإلاخمثلت ؤؾاؾا في :
1

 أنظر المادة  2مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  467/05الذؼ يحدد شروط مراقبة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلؾ ،المؤرخ في  2005/12/10ج.رعدد 80الصادرة في .2005/12/11

 -2حدوش فتيحة ،ضماف سالمة المستيمؾ مف المنتوجات الخطيرة في القانوف  ،فرع عقود ومسؤولية  ،بومرداس،2010 ،ص.43
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ع ٌٞالضزى ٫اإلاا٢ذ ؤو النهائي للمىخىحاث اإلاؿخىعصة ٖىض الخضوص.
بًضإ اإلاىخىحاث.
السخب اإلاا٢ذ للمىخىحاث ٖىض مسخل ٠مغاخل ٖملُت الٗغى لالؾتهال.٥
الدجؼ ؤو السخب النهائي للمىخىحاث.
حُٛحر اججاه اإلاىخىحاث.
بٖاصة جىحُه اإلاىخىحاث الؾخٗمالها بٗض الخدىٍل.
بجال ٝاإلاىخىحاث ٚحر الهالخت لالؾتهال ٥ؤو الاؾخٗما.٫
الخى ٠ُ٢اإلاا٢ذ لليكاَاث.

ومً احل جد ٤ُ٣طلً ٪مغ ؤٖىان بصاعة ٢م٘ الٛل بًغوعة اإلاٗاًىت وبٖضاص املخايغ ٖىض الُ٣ام باإلاغا٢بت:
 - 1مٗاًىاث املخالٟاث  :وٍ٣هض باإلاٗاًىت مكاهضة وبزباث الخالت ال٣ائمت في م٩ان و٢ىٕ املخالٟت و ألاقُاء التي
جخٗل ٤بها و٦ظل ٪ال٨ك ًٖ ٠الخ٣ُ٣ت وبزباث خالت املخترٞحن الظًً لهم نلت باملخالٟت.
ً٩ل ٠ؤٖىان ٢م٘ الٛل اإلاظ٧ىعًٍ في ال٣اهىن  03/09اإلااعر في ُٟٞ 25غي  2009بمٗاًىت املخالٟاث
والخد ٤ُ٣في املخالٟاث التي جمـ صخت وؾالمت و ؤمً اإلاؿتهل ٪ومهالخه اإلااصًت و٢ض زىلذ لهم مهام اإلاٗاًىت
ًٖ َغٍ:٤
 اإلاٗاًىت اإلاباقغة ٣ً :ىم ٖىن اإلاغا٢بت بخٟخِل صٖ ٤ُ٢لى الؿلٗت ؤو الخضمت اإلاىحهت لالؾتهال ٥وٍخم
طلَ ًٖ ٪غٍ ٤الٟدو الخاعجي باؾخٗما ٫الخىاؽ وقغوٍ الىٓاٞت ،واخترام صعحت خغاعة الخٟٔ
ومُاب٣ت الىؾم.
 ؤحهؼة الُ٣اؽ ً :م ً٨لٗىن ٢م٘ الٛل اؾخٗما ٫ؤصواث وؤحهؼة الُ٣اؽ اإلاىحىصة في خُ٣بت اإلاغا٢بت
للُ٣ام باالزخباعاث والُ٣اؾاث اإلاىاؾبت إلزباث مُاب٣ت اإلاىخىج مً خُث صعحت الخمىيت الىػن ،
الؿٗت  ،ال٨ثاٞت.
 -2بٖضاص املخايغ :ب ٌٛالىٓغ مً الجاهب الك٨لي ملخايغ اإلاٗاًىت ٞةن ألاٖىان اإلاظ٧ىعًٍ في اإلااصة 25
مً ال٣اهىن اإلاخٗل ٤بغ٢ابت الجىصة و٢م٘ الٛل في بَاع مهام الغ٢ابت اإلاىجؼة وجبحن ٞيها الى٢ائ٘ واملخالٟاث
والٗ٣ىباث اإلاخٗل٣ت بها وج٩ىن هظه املخايغ مىزى ١بها بلى ٚاًت بزباث ٖ٨ؿها ، 1واإلاالخٓت ؤن ال٣اهىن اإلاغجبِ
ب٣م٘ الٛل لم ًدضص املخايغ ؤي مدايغ اإلاٗاًىت.
٦ما ًم ً٨الًُٗ في املخايغ التي ًدغعها ألاٖىان املخخهىن ًٖ مٗاًىتهم للمسالٟاث التي جمـ بإمً
وؾالمت اإلاؿتهل ٪وطل ٪في خالت ٖضم اخترام الجىاهب الك٩لُت لخدغٍغ املخًغ ؤو خالت ٖضم ط٦غ ألاٖىان
اإلاباقغون للغ٢ابت ،ؤو ٖىض ٖضم اإلاٗاًىت الجضًت ،و٦ظلٖ ٪ىض الخلِ في الخاعٍش ،باإلياٞت بلى الخإزغ في جدغٍغ
 -1انظر المادة  25المتعمق برقابة الجودة وقمع الغش ،دليل مفتش قمع الغش  ،ص.15
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مدًغ اإلاٗاًىت  ،وؤزحرا بطا ٧اهذ املخايغ الىا٢هت ؤو التي عؤث املخ٨مت ( ٖىض الخ٨م في اإلاىيىٕ ) ٖضم وحىص
املخالٟت.
وفي بَاع مماعؾت ؤٖىان ٢م٘ الٛل للمهام ٖليهم اخترام الؿغ اإلانهي والبض مً جبُان وُْٟتهم وج٣ضًم جٟىييهم
بالٗمل وفي اإلا٣ابل ًد ٤لهم الخمخ٘ ب٩امل الخماًت ال٣اهىهُت مً حمُ٘ ؤق٩ا ٫الً ِٛؤو التهضًض م٘ الالتزام
الهاعم باإلحغاءاث ال٣اهىهُت للغ٢ابت وجدغٍغ مدًغ ب٩ل بحغاءاث التي ًخم اجساطها َبٗا م٘ اخترام خ٣ى١
الضٞإ للخايٗحن للمغا٢بت.
املبحث الثاوي  :أؿياٌ الخسابيرالخحفظُت في اًاضكمع الغف واؿياله.
خضص ٢اهىن خماًت اإلاؿتهل 03-09 ٪الخضابحر ؤلاصاعٍت الخدُٟٓت ل٣م٘ الٛل جُبُ٣ا إلابضؤ الخُُت ،وطل ٪في
اإلااصة  53مىه والتي جىو ٖلى زمؿت جضابحر بصاعٍت جخمثل في ع ٌٞالضزى ٫اإلاا٢ذ او النهائي للمىخىحاث
اإلاؿخىعصة ٖىض الخضوص و ؤلاًضإ  ،و السخب اإلاا٢ذ ،و الدجؼ ،و السخب النهائي للمىخىج ٢هض حُٛحر اججاهه
ؤو بٖاصة جىحيهه ؤو بجالٞه .م٘ الٗلم ان قغوٍ وُُٟ٦اث جُبُ ٤اخ٩ام هظه اإلااصة جدضص و٣ٞا للمغؾىم جىُٟظي.
وحٗخبر ٧ل هظه الخضابحر ؤلاصاعٍت الاخخُاَُت مً اإلاهام املخىلت ألٖىان ٢م٘ الٛل و٣ٞا للماصة  1/53مً ال٣اهىن
خُث ًخسظونها في اَاع خماًت اإلاؿتهل ٪وصخخه وؾالمخه ومهالخه .ومىه اإلاُٗاع الظي ٌٗخمض ٖلُه هاالء
الاٖىان في ُ٢امهم بهظه الخضابحر ًغج٨ؼ ٖلى ٧ل ما ًخٗل ٤بظل.٪
ٗٞضص املخالٟاث التي ًم ً٨ان ً٣ىم بها الٗىن الا٢خهاصي او الخاحغ ٦ثحرة والٗضًض منها جهب في حملت هظه
الخضابحر التي ًم ً٨ان هىحؼها في زالر جضابحر او ٖملُاث ؤؾاؾُت وهي ؛ ؤلاًضإ (اإلاُلب ألاو ،)٫السخب بىىُٖه
( اإلاُلب الثاوي ) وازحرا الدجؼ( اإلاُلب الثالث).
املٌلب ألاوٌ :عملُت إلاًساع .
ههذ اإلااصة  55مً ال٣اهىن ٖ 03-09لى اههً " :خمثل إلاًساع في وكف مىخىج معطون لالػتهالن زبذ بعس
املعاًىت املباؿطة  ،اهه غيرمٌابم وشلً بلطاضمً إلازاضة امليلفت بحماًت املؼتهلً وكمع الغف.
وٍخلطض إلاًساع كلس هبٍ مٌابلت املىخىج املـدبه فُه مً ًطف املخسدل املعني.
ٌعلً عً ضفع إلاًساع مً ًطف إلازاضة امليلفت بحماًت املؼتهلً وكمع الغف بعس معاًىت هبٍ مٌابلت
املىخىج.".
ًلجإ ٖىن ٢م٘ الٛل بلى هظا ؤلاحغاء إلاا ًخإ٦ض بإن اإلاىخىج الظي ٞدهه ٚحر مُاب ٤بٗض اإلاٗاًىت اإلاباقغة ؾىاء
٧ان طال ٪بالٗحن املجغصة ؤو اؾخٗما ٫ؤحهؼة الُ٣اؽ وطال٢ ٪هض يبِ اإلاُاب٣ت مً َغ ٝاإلاخضزل اإلاٗني.
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جىو اإلااصة  11مً ال٣اهىن  03-09في اَاع الٟهل الخام بالؼامُت اإلاُاب٣ت ٖلى ان ً " :جب ان ًلبي ول
مىخىج معطون لالػتهالن الطغباث املـطوعت للمؼتهلً مً حُث ًبُعخه وكىفه وميـئه وهمُاجه
وكابلُخه لالػخعماٌ والادٌاضالىاحمت عً اػخعماله.
هما ًجب ان ٌؼخجُب املىخىج للطغباث املـطوعت للمؼتهلً مً حُث ملسضٍ والىخائج املطحىة املـطوعت
واملميزاث الخىظُمُت مً هاحُت حغلُفه وجاضٍر كىعه والخاضٍر ألاكص ى الػتهالهه وهُفُت اػخعماله وؿطوي
حفظه والاحخُاًاث املخعللت بصلً والطكابت التي أحطٍذ علُه" .وٖلُه ً٩ىن ؤلاًضإ ٖلى مؿإلت اإلاُاب٣ت
بالىٓغ لهظا الاؾاؽ ال٣اهىوي .
وٍخم بحغاء ؤلاًضإ ًٖ َغٍ ٤حغص ٦مُت اإلاىخىج اإلاٗني بٗضم اإلاُاب٣ت وجدغٍغ مدًغ سخب اإلاىخىج مً ٖملُت
الىي٘ لالؾتهال٢ ٥هض يبِ اإلاُاب٣ت وٍ٩ىن طال ٪بم٣خض ى ٢غاع مً ؤلاصاعة اإلا٩لٟت بدماًت اإلاؿتهل٢ ٪م٘
الٛل والظي ًجب ؤن ًبل ٜللمسـال ( ٠اإلاخضزل)  ،بٗض طالٌٗ ٪ظع املخال ٠اإلاٗني بةحغاء ٖملُت يبِ اإلاُاب٣ت
في آلاحا ٫وبالُُٟ٨ت املخضصجحن ٖلى م٣غع ؤلاًضإ والظي ًبل ٜبيسخت مىه بلى املخال. ٠
جخدٖ ٤٣ملُت ؤلاًضإ بخىاٞغ ٖضة ويُٗاث ًغج٨ب ٞيها اإلاخضزل املخالٟت وهي :
الحـ ــالت ألاولى:
وٖىض ببال ٙمهالر اإلاغا٢بت بةجمام ٖملُت يبِ اإلاُاب٣ت ؤو اهً٣اء آلاحا ٫املخضصة لهظه الٗملُت٣ً ،ىم ؤٖىان
٢م٘ الٛل بمٗاًىت اإلاىخىج اإلاٗني للخإ٦ض مً ع ٘ٞاملخالٟاث اإلاٗاًىت وجدغٍغ مدًغ بظال ٪وٍخم ٖلى ؤؾاؽ هظا
املخًغ بٖضاص م٣غع ًخًمً ؤلاٖالن ًٖ عٞـ٘ الُض وبمًائه مً َغ ٝاإلاضًغ الىالئي للخجاعة وجبلُُٛه بلى اإلاخضزل
اإلاٗني .
الحـ ــالت الثاهُت:
في خالت ٖضم جم ً٨اإلاخضزل اإلاٗني مً اجساط الخضابحر اإلاالئمت مً ؤحل بػالت ؾبب ٖضم اإلاُاب٣ت في آلاحـا٫
والُُٟ٨اث املخـضصة ًىحه للمسال ٠اإلاٗني بٖظاع بظل ٪مً ؤحل ج٣ضًم جٟؿحراث التي ٖلى ؤؾاؾها ًم ً٨ؤن
ًُلب مىه بجمام الٗملُت في آحـا ٫مدضصة بياُٞت و ٤ٞالُُٟ٨اث اإلاخٖ ٤ٟليها ٢بل اجساط ؤلاحغاءاث ال٣اهىهُت
اإلاىاؾبت وهى ما ههذ ٖلُه اإلااصة .56
الح ـ ــالت الثالثت :
بطا زبذ ٖضم بم٩اهُت يبِ مُاب٣ت اإلاىخىج ؤو بطا ع ٌٞاإلاخضزل اإلاٗني بحغاء طالً ٪خم َلب عزهـت حجؼ
اإلاىخىج مً وُ٦ـل الجمهىعٍت املخخو ب٢لُما بٛغى حٛحر اججاهه ؤو بٖاصة جىحيهُه ؤو بجالٞه.
بطا ٧ان اإلاىخىج نالخا لالؾتهال ٥وزبذ ٖضم مُاب٣خت ،بما ؤن ٌٛحر اإلاخضزل اإلاٗني اججاهه بةعؾاله بلى هُئت
طاث مىٟٗت ٖامت الؾخٗماله في ٚغى مباقغ وقغعي ،وبما ٌٗاص جىحهُه بةعؾاله بلى هُئت الؾخٗماله في ٚغى
قغعي بٗض جدىٍله و٣ٞا للماصة .57
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اإلاالخٔ في ٖملُت ؤلابضإ ؤن اإلاكغٕ لم ًدضص مضة يبِ اإلاُاب٣ت وجغ٦ها للؿلُت الخ٣ضًغٍت لإلصاعة اإلا٩لٟت
لخمـاًت اإلاؿتهل ٪و٢م٘ الٛل ،و٦ظال ٪لم ًىضر في خالت ع ٌٞاملخال ٠لًبِ اإلاُاب٣ت مباقغة بٗض ا٦دكاٝ
املخالٟت هل ًخم بٖالم وُ٦ل الجمهىعٍت مباقغة الجساط بحغاءاث الدجؼ ؤم جمىذ له مهلت ؟
املٌلب الثاوي  :عملُت السحب.
حٗخبر ٖملُت السخب احغاء او جضبحر ًخمخ٘ ب٘ ؤٖىان ٢م٘ الٛل و السخب هىٖحن؛ ما٢ذ ونهائي ٩ً ،ىن ما٢خا
مبضئُا متى جىاٞغث هو اإلااصة  59والتي جىو ٖلى اهه ً " :خمثل السخب اإلاا٢ذ في مى٘ وي٘ ٧ل مىخىج لالؾتهال٥
ؤًىما وحض ٖىض الاقدباه في ٖضم مُاب٣خه وطل ٪في اهخٓاع هخائج الخدغٍاث اإلاٗم٣ت الؾُما هخائج الخدالُل او
الازخباعاث او الخجاعب " .و٢ض ًخدى ٫بلى نهائي متى جبيذ ٖضم مُاب٣ت اإلاىخىج مثال وان الىزائٚ ٤حر مُاب٣ت او
بٗض احغاء اإلاٗاًىت او الخدالُل ٞخ٩ىن في ًض الٗىن صلُل ازباث ٢اَ٘ ٖلى املخالٟت ما ٌؿمذ له مً الُ٣ام باحغاء
السخب النهائي صون بٖالم وُ٦ل الجمهىعٍت.
م٘ الٗلم اهه ً٩ىن نهائي في خالخحن؛ ؤما صون بةٖالم وُ٦ل الجمهىعٍت و٣ٞا للماصة  59الؿالٟت الظ٦غ  ،او بةٖالمه
و٣ٞا للماصة  62وهي خاالث زانت هخٗغى بليها ٖىض ٖملُت الدجؼ. .
ٚحر ؤهىا في هظا الهضص هغ٦ؼ ٖلى السخب اإلاا٢ذ باٖخباعه جضبحر اختراػي مً قإهه الخد ٤٣مً بٌٗ الىزائ٤
وجىاٞغ املخالٟت.
ًخم اجساط بحغاء السخب اإلاا٢ذ ٖىض الاقدباه في مُاب٣ت اإلاىخىج اإلاغا٢ب ؤو ٖىض جىٞغ مٗلىماث خىٖ ٫ضم
مُاب٣ت الىىُٖت الجىهغٍت إلاىخىج مٗغوى لالؾتهال ٥وطال٢ ٪هض بحغاء الخدغٍاث اإلاٗم٣ت بما ًٖ َغٍ:٤
 ا٢خُإ الُٗىاث ٢هض الخدالُل والخجاعب املخبرًت. الخهىٖ ٫لى وزائ ٤ؤو مٗلىماث ٚحر مخىٞغة لضي خـائؼ اإلاىخىج إلزباث مُاب٣ت مخخىحت ،خُث ً٣ىم ٖــىناإلاغا٢بت بدكمُ٘ ٦مُت اإلاىخىحاث اإلاٗىُت باإلاغا٢بت وجدغٍغ مدًغ السخب اإلاا٢ذ وحغص ال٨مُاث اإلاٗىُت وجىي٘
جدذ خغاؾت اإلاخضزل اإلاٗني.
ًجب ؤن ًجغي ٖىن اإلاغا٢بت ؤو املخبر الخدغٍاث في ؤحل ؤ٢هاه ( )07ؤًام وٍم ً٨جمضًض هظا ألاحـل ٖىضما
جخُلب الكغوٍ الخ٣ىُت للغ٢ابت والخدالُل ؤو الازخباعاث الخدالُل طل.٪
بطا لم ًخم بزباث ٖضم مُاب٣ت اإلاىخىج اإلاسخىب ما٢خا ًغٞ ٘ٞىع بحغاء السخب اإلاا٢ذ وحٗىى للمخضزل
اإلاٗني ُ٢مت الُٗىاث اإلا٣خُٗت املخضصة في مدًغ الا٢خُإ .
ؤما بطا زبذ ٖضم مُاب٣ت اإلاىخىج اإلاٟدىم ًدُم ببال ٙاإلاخضزل اإلاٗني بذجؼ مىخىحه بٛغى حٛحر اججاهه ؤو
بٖاصة جىحُه ؤو بجالٞه وٍدغع مدًغ بظل ٪وٍخم ٞىعا بٖالم وُ٦ل الجمهىعٍت املخخو ب٢لُما.
واإلاالخ ــٔ هىا:
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 اإلاضة املخضصة (ٚ ) 07حر ٧اُٞت ولم ًبحن اإلاكغٕ في خالت جمضصيها مً الهُئت اإلا٩لٟت بخ٣ضًغ اإلاضة التي لم ًخمجمضًضها هىا ًُغح الؿاا ٫هل جمضًض اإلاضة مً ازخهام املخبر ؤو ؤلاصاعة اإلا٩لٟت بدماًت اإلاؿتهل ٪وٖلى ؤي
ؤؾاؽ؟
 بسهىم حٗىٌٍ الُٗىاث ٞان مبال ٜالخٗىٌٍ بؿُُت وٖمل ؤٖىان ٢م٘ الٛل ًضزل في بَاع خماًت الصختالٗمىمُت و٧ان مً اإلاٟغوى بلٛاء الخٗىٌٍ وفي خالت الخٗىٌٍ لم ًدضص اإلاكغٕ الُغٍ٣ت اإلاىاؾبت لظل.٪
املٌلب الثالث  :عملُت الحجعأو السحب النهائي للمىخىج.
ؤو٧لذ مهمت الدجؼ ألٖىان ٢م٘ الٛل بمىحب هو اإلااصة  62والتي جخًمً مسخل ٠الخاالث التي ًم ً٨الُ٣ام
بٗملُت الدجؼ صون َلب الغزهت اإلاؿب٣ت مً الؿلُت الً٣ائُت املخخهت ٖلى ؤؾاؽ انها جمثل بخضي حغائم
الخُغ  ،ول٨ني جىحب ٖلى ٖىن ٢م٘ الٛل بًغوعة بٖالم وُ٦ل الجمهىعٍت مباقغة بٗض ؤلانهاء مً ؤلاحغاءاث
ال٣اهىهُت الالػمت للدجؼ وهي املخضصة في اإلااصة  62وجخمثل في في زمـ خاالث هضعحه يمً زمؿت ٞغوٕ.
الفطع ألاوٌ :في حالت املىخىحاث التي جثبذ أنها معوضة او مغـىؿت أوػامت أو اهتهذ مسة كالحُتها.
ان زبىث ٖضم اخترام ؾالمت وؤمً اإلاىخىج مً ػاوٍت اهه مؼوع او مٛكىف او ؾام او اهتهذ نالخُخه ٌٗض حغٍمت
جمـ بامً وؾالمت اإلاىخىج وهي خالت حغٍمت مؿخ٨ملت الاع٧ان ٌٗا٢ب ٖليها ٢اهىن الٗ٣ىباث و٣ٞا للماصة  431مىه
في اَاع حغٍمت الٛل  ،وٖلُه ال ٌؿخُُ٘ ٖىن ٢م٘ الٛل الخماَل او الخد ٤٣في اإلاؿإلت ا٦ثر واهما جدا٫
الًُ٣ت للٗضالت وٍخسظ جضبحر الدجؼ والسخب النهائي مً صون اهخٓاع ؤي عزهتُٞ ،ب٣ا لىو اإلااصة  70مً
ال٣اهىن ع٢م  ، 03/09جىضعج هظه الخهغٞاث يمً حطٍمت الغف اإلاٗا٢ب ٖليها ٢اهىها لٗضم اخترام ؾالمت وؤمً
اإلاىخىج ٧ل وجخمثل هظا الخهغٞاث في :
 جؼوٍغ اإلاىخىج اإلاىحه لالؾتهال ٥ؤو لالؾخٗما ٫البكغي ؤو الخُىاوي ،وٍ٣هض به ألاٖما ٫اإلااصًت التي جباقغ ٖلىاإلاىخىج ب٣هض حُٛحر خ٣ُ٣خه.
 ٖغى ؤو وي٘ للبُ٘ ؤو بُ٘ مىخىحا م٘ الٗلم ؤهه مؼوع ؤو ٞاؾض ؤوؾام ؤو زُحر لالؾخٗما ٫البكغي ؤوالخُىاوي.
ٌٗض بطن ٖضم اخترام وامً اإلاىخىج حغٍمت ًخىٞغ ٞيها الغ ً٦اإلااصي ،باإلياٞت بلى الغ ً٦اإلاٗىىي واإلاخمثل في
ال٣هض الجىائي ؤي اعج٩اب ألاٗٞا ٫الؿاب٣ت ًٖ هُت ٢هض وبصعا ٥جام ،م٘ الخد ٤ُ٣الىدُجت ؤلاحغامُت.
الفطع الثاوي  :املىخىحاث التي جثبذ عسم كالحُتها لالػتهالن.
حٗخبر هظه الخالت ؤًًا مً يمً الخاالث التي ال ًدخاج ؤن ًُلب ٖىن ٢م٘ الٛل عزهت مً الً٣اء بؿبب
زبىث الخهغ ٝواإلاؿاؽ باإلاؿتهل ٪بهىعة مباقغة الن مؿإلت ٖضم نالخُت اإلاىخىج ٌٗخبر حغٍمت زضإ ؤومداولت
زضإ اإلاؿتهل ٪وهى ما ههذ ٖلُه اإلااصة  429مً ٢اهىن الٗ٣ىباث وؤ٦ضث ٖليها اإلااصة  68مً ٢اهىن .03-09
ان اإلاخضزل ملؼم في ٖملُت وي٘ اإلاىاص الٛظائُت لالؾتهال ٥اخترام الؼامُت وؾالمت هظه اإلاىاص والؿهغ ٖلى ان ال
ان جًغ بصخت اإلاؿتهل ٪وحٗخبر اهتهاء الهالخُت مً اهم الخهغٞاث التي ال جدخاج بلى مٗاًىت او ازباث َاإلاا ان
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البُاهاث التي ٖلى اإلاىخىج جهغح بظل ٪وجىضعج هظا الخهغ ٝفي اَاع الخماًت الجىائُت الن ٦ظا جهغٌٗ ٝض مً
بحن الجغائم الخُحرة اًًا.
الفطع الثالث  :حُاظة املىخىحاث زون ػبب ؿطعي والتي ًمىً اػخعمالها في التزوٍط.
ال ًد ٤للخاحغ او اإلاخضزل او اإلاىخج ان ًدىػ ٖلى مىخىحاث ٚحر التي جىضعج يمً اليكاٍ الظي ً٣ىم به ...وطل٪
ٖلى ؤؾاؽ اهه ٢ض ًٟؿغ في ٚحر نالخه وفي زاهت الٛل والتزوٍغ ٞ ،مثال ًِخىحب ٖلى الخباػ ان ً٩ىن لضًه
ؾلٗت جخمثل في الؿمي صاو الٟغٍىت والؿاهىهج والخمحرة ،..و٧ل ما ًضزل في الترُ٦بت الٗاصًت للخبز او ختى اإلاًاٞت
متى نغح بظلٚ ،... ٪حر اهه ال ًد ٤له ان ًدىػ ٖلى مىاص مً قإهه ازاعة اللبـ ٧ان هجض ٖىضه ماصة الؼٖٟغان ٖلى
ؤؾاؾا انها ال جىضعج في الترُ٦بت وان ويٗذ في الخبز ٞهي بضا ٘ٞاعحاٖه طو لىن ا٢غب لالنٟغ بما ًىحي
للمؿتهل ٪ان الٟغٍىت اإلاؿخٗملت طاث هىُٖت حُضة.
وفي هظا الخهغ ٝاإلاٛكىف حغٍمت ٌٗا٢ب ٖليها.
وهى هٟـ الكإن باليؿبت لىحىص ٦مُاث الخمو ٖىض الخاحغ الظي ً٣ىم بغحي ال٣هىة الخ مً ألامثلت التي ال
ًجب ان ً٣ىم بها الخاحغ جًلُال للمؿتهل.٪
الفطع الطابع  :املىخىحاث املللسة.
حٗخبر هظه الخالت ؤًًا مً يمً الخاالث التي ال ًدخاج ان ًُلب ٖىن ٢م٘ الٛل عزهت مً الً٣اء بؿبب
زبىث الخهغ ٝواإلاؿاؽ باإلاؿتهل ٪بهىعة مباقغة الن مؿإلت الخ٣لُض جي حغٍمت ٌٗا٢ب ٖليها بمىحب ٢اهىن
الٗ٣ىباث .
وهي جمـ الٗالمت الخجاعٍت وبالخالي جًلُل اإلاؿتهل ٪ولم ج ً٨اإلاىاص الخانت بالخ٣لُض في اَاع ٢اهىن
الٗ٣ىباث قاملت ل٩ل ؤق٩ا ٫الخٗضي ٖلى الٗالمت الخجاعٍت لهظا حاءث ال٣ىاٖض الخانت اإلامثلت في ال٣اهىن ع٢م
 03-09اإلاخٗل ٤بدماًت اإلاؿتهل ٪و٢م٘ الٛل ما٦ضة ٖلى طل ،٪خُث ًغزو ال٣اهىن ألٖىان الغ٢ابت وصون
عزهت مً الؿلُاث الً٣ائُت السخب النهائي مً الخضاو " ٫للمىخىحاث اإلا٣لضة "  ،م٘ بم٩اهُت جى ٠ُ٢وكاٍ
اإلااؾؿاث اإلاؿاولت ًٖ الخ٣لُض ،وهظا و٣ٞا للمىاص  62و 65مً ال٣اهىن اإلاظ٧ىع ،بلى حاهب بجال ٝاإلاىخىحاث
اإلا٣لضة اإلاسخىبت نهائُا .
م٘ الٗلم اهه جم ججغٍم ؤٗٞا ٫الخ٣لُض بمىحب ٢اهىن الٗالماث بخجغٍم ؤٖما ٫الخ٣لُض ،بل وبخٗٞ ٠ُُ٨ل
الخ٣لُض بالجىدت وطل ٪بىو نغٍذ ال ًضٕ للدك ٪ُ٨م٣غعا له حؼاءاث ؤنلُت وؤزغي ج٨مُلُت.1
هما هم علُه في كاهىن بطاءة الادتراع :ألامغ ع٢م  07/03اإلااعر في  2003/07/19اإلاخٗل ٤ببراءة الازترإ  1في
اإلااصة  61و 62مىه  .وهو ٖلُه في اإلااصة  27مً ٢اهىن  02/04اإلااعر في  2004/06/23املخضص لل٣ىاٖض اإلاُب٣ت
ٖلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت.
1

اَظس انًادحٍٍ  27ٔ 76يٍ لإٌَ انعالياث .
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الفطع الخامؽ :ألاؿُاء وألاحهعة التي حؼخعمل لللُام بالتزوٍط.
ان اإلاخضزل في الٗملُت الاؾتهالُ٦ت متى ٢ام بدُاػة ؤحهؼة او مىخىحاث صون ؾبب قغعي والتي ًم ً٨ان ج٩ىن في
اَاع اإلاؿاهمت في ٖملُت التزوٍغ ً٩ىن مسالٟا لل٣اهىن وٍد ٤لٗىن ٢م٘ الاٚل اجساط في قاهه ٖملُت الدجؼ
مباقغة ٖلى ؤؾاؽ طل ٪ومثاٖ ٫لى طل ٪ان ًدىػ ٖلى الت لهى٘ الىؾم في خحن اهه جاحغ مىاص ٚضائُت ٌٗخبر
وحىص هظه الالت لِـ له اي ؾبب قغعي واهما بضا ٘ٞالُ٣ام بٗملُاث جضزل في مهالخه الخانت .
هالخٔ مما ؾب ٤ؤن ٧ل الخهغٞاث التي ؤصعحها اإلاكغٕ في خاالث الدجؼ الٟىعي والنهائي صون الخاحت بلى
عزهت مً الً٣اء هي التي حك٩ل او جهى ٠في اخضي الجغائم اإلاٗا٢ب ٖليها في ٢اهىن الٗ٣ىباث ؾىاء حغٍمت
الٛل او الخضإ او الخ٣لُض  ،التزوٍغ ..الخ .وعٚم طلٞ ٪اهه انغ ٖلى يغوعة اٖالم وُ٦ل الجمهىعٍت بظالٞ ٪ىعا
.
الخاجمت :
ٖلى الٗمىم ٞةن الترؾاهت ال٣اهىهُت التي ؤوحضث لخماًت اإلاؿتهل ٪والتي ويٗذ مً احل جىُٓم ألاحهؼة
ؤلاصاعٍت اإلاسخغة لىٟـ الٛغى ال ًم ً٨ؤن جاصي مهامها وال وٗٞالُتها ؤمام ٣ٞضان الىعي الاؾتهال٧ي واهدكاع
الث٣اٞت الاؾتهالُ٦ت الصخُدت وفي اإلا٣ابل وبالىٓغ للمىخج الظي له صوع ٗٞا ٫في جغُ٢ت الٗملُت الاؾتهالُ٦ت مً
حاهبه ؤمام بل٣اء اإلاؿاولُت ٖلُه مً زال ٫الالتزاماث التي ٞغيذ ٖلُه ٢اهىها ه٣ى ٫ؤهه مهما وحضث ٢ىاهحن التي
جغا٢ب وجدض مً الخجاوػاث الخُحرة بال ؤهه ًب٣ى الًمحر هى اإلاغا٢ب وبُٛابه جؼصاص ألايغاع املخض٢ت باإلاؿتهل٪
والتي هلمؿها ًىمُا مً زال ٫الدؿمماث الٛظائُت زانت التي ًخٗغى لها اإلاؿتهل ٪الجؼائغي ًىمُا ج٣غٍبا
ان مثل هظه الخضابحر الخدُٟٓت هي يغوعة ل٣م٘ الٛل و مً قإنها ان جس ًٖ ٠ٟمٗاهاة اإلاؿتهل ٪مً ٧ل
ؤؾالُب ال ٛل والخضإ  ،وهظا مً زال ٫الؿل٘ والخضماث اإلا٣ضمت له ،والتي ٧اهذ جبضو في ْاهغها الؿعي هدى
زضمخه وبقبإ خاحاجه وعٚباجه ،ول ً٨في خ٣ُ٣تها ٧اهذ تهض ٝبلى اؾخٛالله وجد ٤ُ٣ؤ٦بر ٢ضع مم ً٨مً
ألاعباح؛ ول ً٨في اإلا٣ابل جب٣ى الٗضًض مً الٗغاُ٢ل التي جىاحه هظه الخضابحر الخدُٟٓت ؾىاء مً خُث مماعؾت
ؤٖىان ٢م٘ الٛل إلاهامهم وما ًىاحهىهه مً ازُاع او مً زال ٫الٗغاُ٢ل ؤلاصاعٍت التي جىاحه الٗملُاث بدض طاتها
وٖلُه ٖلى اإلاكغٕ ملء الثٛغاث ال٣اهىهُت التي مً قانها حؿهُل ألاصاء الجُض لهظه ؤلاحغاءاث وبالخالي جدؿحن
زضمت اإلاؿتهل ٪مً بىابت خماًخه ٢اهىهُا .

 1انجسٌدة انسظًٍت نعُت  7112انعدد .44
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المداخمة الرابعة تحت عنواف

إحطاءاث الحجعفي إًاضكمع الغف
مً اعساز:

لذاو ػض انذٍَ
مفدف ضئِس ي للمع الغف وضئِؽ مللحت حماًت املؼتهلً -مسًطٍت الخجاضة بىمطزاغ .

مقدمة:

ج٨دس ي مغا٢بت مُاب٣ت اإلاىخجاث و الخضماث اهمُت ٦بحرة بٛغى خماًت ؾالمت و صخت اإلاؿتهل ٪خُث ًخم بظ٫
مجهىصاث ٦بحرة .وٍإحي ال٣اهىن  03-09اإلااعر في ُٟٞ 25غي  2009و اإلاخٗل ٤بدماًت اإلاؿتهل ٪و ٢م٘ الٛل لخجؿُض هظه
الٛاًت الىبُلت.
وٗخمض في هظا الٗغى ٖلى جدضًض مىاهج الخضزل الخانت بٗملُاث الدجؼ و السخب في مجا٢ ٫م٘ الٛل لخىخُض
الاحغاءاث الىاحب اجساطها او الُ٣ام بها خؿب ما ًىو ٖلُه ال٣اهىن اإلاظ٧ىع اٖاله
 الاَساف و مجاٌ الخٌبُم: يهض ٝهظا ال٣اهىن الى جدضًض ال٣ىاٖض اإلاُب٣ت في مجا ٫خماًت اإلاؿتهل ٪و ٢م٘ الٛل جُب ٤اخ٩ام هظا ال٣اهىن ٖلى ٧ل ؾلٗت او زضمت مٗغويت للمؿتهل ٪بم٣ابل او مجاها ٖلى ٧ل مخضزل و في حمُ٘ مغاخلٖملُت الٗغى لالؾتهال(٥اإلااصجحن1و.)2
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وٍُبٖ ٤لى اإلاخضزل اي ٧ل شخو َبُعي او مٗىىي ًخضزل في ٖملُت ٖغى اإلاىخىج لالؾتهال( ٥الاهخاج ،الاؾخحراص ،الخسؼًٍ،
الى٣ل و الخىػَ٘ بالجملت و الخجؼئت) بهض ٝخماًت اإلاؿتهل ٪و الظي هى ٧ل شخو َبُعي او مٗىىي ً٣خني ؾلٗت مىحهت
لالؾخٗما ٫النهائي لخلبُت خاحاجه الصخهُت او شخو ازغ او خُىان مخٟ٨ل به

اوال  :الاعىان امليلفىن بخٌبُم احيام اللاهىن املخعلم بحماًت املؼتهلً و كمع الغف
باإلياٞت الى يباٍ الكغَت الً٣ائُت و الاٖىان الازغًٍ اإلاغزو لهم بمىحب الىهىم الخانت بهم ًاهل و ًٟىى بالٗمل
اٖىان ٢م٘ الٛل مً ٢بل الاصاعة اإلا٩لٟت بالخجاعة إلاٗاًىت مسالٟاث هظا ال٣اهىن بمىحب اإلاىاص  25،26مً ال٣اهىن اإلاظ٧ىع و
اإلااصة  27مً ٢اهىن الاحغاءاث الجؼائُت
ًخمخ٘ الاٖىان اإلاٗىُحن بالخماًت ال٣اهىهُت مً ٧ل ما قاهه ان ٌُٗ٣هم في جإصًت اإلاهام ٖ،ىض الخاحت ًم ً٨لهاالء الاٖىان َلب
جضزل ال٣ىة الٗمىمُت و التي ًخٗحن ٖليها مض ًض اإلاؿاٖضة ٖىض اوَ ٫لب ،وٍم ً٨اللجىء الى الؿلُت الً٣ائُت املخخهت
ا٢لُمُا

زاهُا  :املهام و اللالحُاث:
في اَاع مماعؾت اإلاهام ًخمخ٘ الاٖىان بالهالخُاث الخالُت:
 خغٍت الضزى ٫نهاعا او لُال بما في طل ٪في اًام الُٗل الى املخالث الخجاعٍت و اإلا٩اجب و اإلالخ٣اث و مدالث الصخً و الخسؼًٍو بهٟت ٖامت اي م٩ان باؾخثىاء املخالث طاث الاؾخٗما ٫الؿ٨ني التي ًخم الضزى ٫اليها َب٣ا ألخ٩ام ٢اهىن الاحغاءاث
الجؼائُت
ٞدو ٧ل الىزائ ٤و التي ًم ً٨ان ج٩ىن ج٣ىُت ،اصاعٍت ،ججاعٍت ،مالُت او مداؾبُت و ٦ظا ٧ل وؾُلت مٛىُِؿُت او مٗلىماجُتفي اي ًض وحضث و صون ان ًدخج اججاههم بالؿغ اإلانهي و الُ٣ام بذجؼها
 ؾمإ اإلاخضزلحن اإلاٗىُحن في حمُ٘ مغاخل وي٘ لالؾتهال٥ اإلاٗاًىت اإلاباقغة بالٗحن املجغصة او بإحهؼة الُ٣اؽ ل٩ل مىخىج في حمُ٘ مغاخل ويٗه لالؾتهال ،٥وج٨مل ٖىض الا٢خًاءبا٢خُإ ُٖىاث بٛغى احغاء الخدالُل او الازخباعاث او الخجاعب ،ج٣خُ٘ زالر(ُٖ )03ىاث مخجاوؿت و ممثلت للخهت مىيىٕ
الغ٢ابت و حكم٘ ،جغؾل الاولىالى املخبر اإلااهل و ًخم الاخخٟاّ يمً الكغوٍ اإلاىاؾبت بالُٗىاث الازغي ٦كاهض في خالت احغاء
الخبرة،واخضة لضي مهالر الغ٢ابت و الازغي لضي اإلاخضزل اإلاٗني،ان ٧ان اإلاىخىج ؾغَ٘ الخل ٠او بالىٓغ الى َبُٗتها و وػهه او
٦مُخه او حجمه او ُ٢مخه ج٣خُ٘ ُٖىت واخضة و حكم٘ زم جغؾل ٞىعا الى املخبر اإلااهل
 الُ٣ام باإلاغا٢بت ازىاء ه٣ل اإلاىخىحاث و الؿل٘ ٖلى مؿخىي الُغ٢اث الُ٣ام بمغا٢بت مُاب٣ت اإلاىخجاث اإلاؿخىعصة ٖىض الخضوص ٢بل حمغ٦تها اجساط ٧ل الخضابحر الخدُٟٓت ٢هض خماًت اإلاؿتهل ٪و صخخه و ؾالمخه و مهالخه اإلااصًت و اإلاٗىىٍت و اإلاخمثلت في:*ع ٌٞالضزى ٫اإلاا٢ذ او النهائي للمىخىحاث اإلاؿخىعصة ٖىض الخضوص
* الاًضإ
* السخب اإلاا٢ذ للمىخىحاث
* الدجؼ او السخب النهائي للمىخىحاث
* حُٛحر الاججاه،اٖاصة الخىحُه او اجال ٝاإلاىخىحاث
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* الخى ٠ُ٢اإلاا٢ذ لليكاَاث

زالثا  :الخسابيرالخحفظُت و مبسا الاحخُاي
 -1الاًساع ً :خمثل في و ٠٢مىخىج مٗغوى لالؾتهالً ٥لجا الُه اٖىان ٢م٘ الٛل صون وي٘ الكم٘ بٛغى يبِ
مُاب٣ت مىخىج و الظي زبذ بٗض اإلاٗاًىت اإلاباقغة او بٗض احغاء الخدالُل اإلاض٣٢ت اهه ٚحر مُاب ٤و طل ٪بم٣غع مً
الاصاعة اإلا٩لٟت بدماًت اإلاؿتهل ٪و٢م٘ الٛل.
 ٌٗظع اإلاخضزل الحغاء ٖملُت يبِ اإلاُاب٣ت في الاحا ٫و الُُٟ٨ت املخضصجحن ٖلىم٣غع الابضإ و الظي ًبلٜبيسخت مىه
 جغ ٘ٞاملخالٟاث اإلاٗىُت بخدغٍغ مدًغ ًخم ٖل اؾاؾه اٖضاص م٣غع ع ٘ٞالاًضإ مً الاصاعة اإلا٩لٟتبدماًت اإلاؿتهل ،٪بٗض مٗاًىت اجمام الاحغءاث مً ٢بل الاٖىان.
 في خالت ٖض جم ً٨اإلاخضزل مً الُ٣ام باػالت ؾبب ٖضم اإلاُاب٣ت ،جمضص الاحا ٫بٗض اٖظاعه بطا زبذ ٖضم ام٩اهُت يبِ اإلاُاب٣ت و اطا ع ٌٞاإلاخضزل الاحغاءً،خم َلب عزهت حجؼ اإلاىخىج مًوُ٦ل الجمهىعٍت املخخو ا٢لُمُا،بٛغى حُٛحر اججاههإ اٖاصة جىحيهه او اجالٞه.
 -2السحب املؤكذ
ًخمثل في مى٘ وي٘ مىخىج لالؾتهال ٥اًىما وحض ٖىضالاقدباه في ٖضم مُاب٣خه و طلٟ٨ي اهخٓاع هخائج الخدغٍاث
اإلاٗم٣ت الؾُما الخدالُل او الازخباعاث او الخجاعب ًجب ان جخم هظه الخدغٍاث في احل ؾبٗت اًام ٖمل و ًمً٨
ان جمضص ٖىضما جخُلب الكغوٍ الخ٣ىُت طل٪
بطا زبذ ٖضم مُاب٣ت اإلاىخىج ٌٗلً ًٖ حجؼه اوسخبه نهائُا مً ٖملُت الىي٘ لالؾتهال ٥و ًخم اٖالم وُ٦ل
الجمهىعٍت املخخو ا٢لُمُا بظلٞ ٪ىعا.
ًمٌ ً٨ؿخُٟض اإلاخضزل في هظه الخالت و بٗض حؿىٍت الىصًت إلال ٠اإلاىاػٖاث مً احغاءاث الاًضإ ٢هض اإلاُاب٣ت
اطا ؾمدذ اإلاٗغٞت الٗلمُت
اطا لم ججغ هظه الخدغٍاث او اطا زبذ مُاب٣ت اإلاىخىج ًغٞ ٘ٞىعا احغاء السخب اإلاا٢ذ بمىحب عزهت خغٍت
الخهغ ٝباإلاىخىج ،و حٗىى للمخضزل بُ٣مت الُٗىاث اإلا٣خُٗت املخضصة ٖلى مدًغ الا٢خُإ و ٦ظا ٖلى ونل
الا٢خُإ اإلاؿلم للمٗني
 -3حجعاملىخجاث.
اطا زبذ ٖضم مُاب٣ت مىخىج مسخىب ما٢خاٌٗ ،لً ًٖ حجؼه ،و ٌٗلم ٞىعا وُ٦ل الجمهىعٍت املخخو.
باليؿبت للمىخجاث ٚحر اإلاُاب٣ت و التي اجسظ بكانها احغاء الاًضإ و زبذ ٖضم ام٩اهُت يبِ مُاب٣تها او عٌٞ
اإلاخضزل اإلاٗني احغاء ٖملُت يبِ اإلاُاب٣تً ،خم حجؼها بٗض َلب عزهت مؿب٣ت مً وُ٦ل الجمهىعي املخخو
ا٢لُما.
 -4السحب النهائي للمىخجاث
ًىٟظ مً َغ ٝالاٖىان اإلاظ٧ىعًٍ في اإلااصة  25صون عزهت مؿب٣ت مً الؿلُت الً٣ائُت املخخهت بمىحب اإلااصة
 62خُث ًخم اٖالم وُ٦ل الجمهىعٍت ٞىع الاهتهاء مً الاحغءاث و ًخم في الخاالث الاجُت:
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اإلاىخجاث التي زبذ انها:
 مٛكىقت مؼوعة ؾامت التي اهتهذ نالخُتها -5السحب النهائي للمىخجاث
 اإلاىخجاث التي زبذ ٖضم نالخُتها لالؾتهال.٥
 خُاػة اإلاىخىحاث صون ؾبب قغعي و التي ًم ً٨اؾخٗمالها في التزوٍغ
 اإلاىخىحاث اإلا٣لضة
 الاقُاء او الخجهحزاث التي حؿخٗمل للُ٣ام بالتزوٍغ
ًاصي الدجؼ ،السخب اإلاا٢ذ او النهائي الى جدغٍغ مدايغ و حكم٘ اإلاىخجاث اإلاكدبه ٞيها و جىي٘ جدذ خغاؾت
اإلاخضزل اإلاٗني ( اإلااصة .)61
 -6حغُيرإلاججاٍ ملىخىج مسحىب نهائُا أو محجىظ
بمىحب اإلاىاص  58 ، 57 :و ً 63خمثل هظا ؤلاحغاء في حؿلُم اإلاىخىج ٚحر اإلاُاب ٤و الهالر لإلؾتهال ٥الى هُئت
طاث مىٟٗت ٖامت الؾخٗماله في ٚغى ٚحر مباقغ و قغعي .
بم٣غع ناصع ًٖ اإلاضًغ الىالئي للخجاعة ًخم هظا ؤلاحغاء بٗض مىا٣ٞت الهُئت اإلاؿخلمت م٣ابل ونل اؾخالم ً ،بلٜ
اإلاخضزل اإلاٗني بيسخت مً اإلا٣غع و ًخم ؤلاٖالم الٟىعي للؿُض وُ٦ل الجمهىعٍت بظل. ٪
 -7إعازة جىحُه مىخىج مسحىب نهائُا أو محجىظ
بمىحب اإلاىاص ً 63، 58 ، 57خمثل هظا ؤلاحغاء في حؿلُم اإلاىخىج ٚحر اإلاُاب ٤و الهالر لالؾتهال ٥الى هُئه
مسخهت حؿخٗمله في ٚغى قغعي بٗض جدىٍله .
 ًخم ؤلاٖالم الٟىعي للؿُض وُ٦ل الجمهىعٍت بظل. ٪ ًدخ ٟٔبٗائض الخىاػ ٫لضي هظه الهُئت ختى جبث الؿلُت الً٣ائُت في مهحره . -8إجالف مىخىج مسحىب نهائُا أو محجىظ
بمىحب اإلاىاص ً 64، 63، 57 .خم بجساط ٢غاع ؤلاجال ٝللمىخىج بٗض حٗظع الُ٣ام باإلحغاءاث اإلاظ٧ىعة ؤٖاله -
ب٣غاع مً الجهت الً٣ائُت املخخهت .
 بم٣غع ناصع ًٖ اإلاضًغٍت الىالئُت للخجاعة ًبل ٜاإلاخضزل اإلاٗني بيسخت مىه وٍخم بٖالم الؿُض وُ٦ل الجمهىعٍتٞىعا بظل. ٪
 -9إجالف مىخىج مسحىب نهائُا أو محجىظ
جخم الٗملُت بدًىع ؤٖىان ٢م٘ الٛل ً ،خم جدغٍغ مدًغ بجالً ٝىٗ٢ىهه م٘ اإلاخضزل اإلاٗني .
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في خاله ع ٌٞاإلاخٗامل جىُٟظ ألامغ باإلجال ٝللمىخىج ً ،بل ٜوُ٦ل الجمهىعٍت املخخو للبث في طل. ٪
بجال ٝمىخىج مسخىب نهائُا ؤو مذجىػ
ًم ً٨ؤن جخم ٖملُت ؤلاجال ٝمً َغ ٝؤٖىان الغ٢ابت مباقغة ٖىض مٗاًىت املخالٟت صون الجىء الى ؤلاحغاءاث
ؤلاصاعٍت بطا٧اهذ الٗملُت ال حؿخضعي بحغاءاث زانت بؿبب َبُٗت اإلاىخىج ٦ ،مُخه ُ٢ ،مخه ....
مغا٢بت الؿل٘ م٘ بجال ٝمىخىج
بمىحب اإلااصة  66مً هٟـ ال٣اهىن ً ،خدمل اإلاخضزل اإلا٣هغ حمُ٘ اإلاهاعٍ ٠الىاججت ًٖ جُبُ٤
ؤلاحغاءاث اإلاظ٧ىعة ؤٖاله .
 -10الخىكُذ املؤكذ لليـاي
بمىحب اإلااصة ً : 65م ً٨ؤن ج٣ىم اإلاهالر اإلا٩لٟت بدماًت اإلاؿتهل ٪و ٢م٘ الٛل َب٣ا للدكغَ٘ و الخىُٓم
الؿاعي اإلاٟٗى ، ٫بالخى ٠ُ٢اإلاا٢ذ ليكاٍ اإلااؾؿاث التى زبذ ٖضم مغاٖتها لل٣ىاٖض املخضصة في ال٣اهىن -09
 03الى ٚاًت بػالت ٧ل ؤلاؾباب التي ؤصث الى اجساط هظا الخضبحر,
مً مبضؤ ؤلاخخُاٍ ًم ً٨إلٖىان اإلاغا٢بت حكمُ٘ ألاث ؤلاهخاج للمخضزل اإلاٗني  ،بمجغص مٗاًىت مسالٟاث مً
قإنها حك٩ل زُغا ٖلى صخت و ؤمً اإلاؿتهل ٪م٘ بحباعٍت بجساط ٧ل الخضبحر الخدًُٟت ألازغي اإلاظ٧ىعة ؤٖاله
بسهىم اإلاىخىحاث اإلاٗىُت باملخالٟت .
 على مؼخىي الحسوزعزهت صزى ٫مىخىج مؿخىعص ٖىض الخضوص
ع ٌٞصزى ٫مىخىج مؿخىعص ٖىض الخضوص
ع ٌٞصزى ٫مىخىج مؿخىعص ٖىض الخضوص ( اإلااصة ) 54
 ًهغح بالغ ٌٞاإلاا٢ذ لضزى ٫مىخىج مؿخىعص ٖىض الخضوص في خالت الك ٪في ٖضم مُاب٣خه وهظا بٛغىبحغاء جدغٍاث مض٣٢ت ؤو لًبِ مُاب٣خه .
 و ًهغح بالغ ٌٞالنهائي لضزى ٫مىخىج مؿخىعص ٖىض الخضوص بٗض زبىث ٖضم مُاب٣خه ؾىاء ٧اهذ اإلاٗاًىتبالٗحن املجغصة ؤو بٗض بحغاء الخدغٍاث اإلاض٣٢ت
ججضع ؤلاقاعة بال ؤهه جخم ٖملُت مغا٢بت مُاب٣ت اإلاىخجاث اإلاؿخىعصة ٖلى الخضوص و٣ٞا ألخ٩ام اإلاغؾىم الخىُٟظي
ع٢م  467 -05اإلااعر في  2005/12/10املخضص لكغوٍ مغا٢بت مُاب٣ت اإلاىخجاث اإلاؿخىعصة ٖلى الخضوص وُُٟ٦اث
طل٪
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المداخمة الخامسة تحت عنواف

الوىابٍ اللاهىهُت الخاكت بﺄعىان املماضػاث الخجاضٍت كمع
الغف .
مً اعساز:

تشَش َثُم
ًالب زهخىضاٍ  ،ولُت الحلىق – حامعت ادمحم بىمطزاغ بىمطزاغ

ملسمت :
م٘ اقخضاص اإلاىاٞؿت في الؿى ١وجؼاًض ٖضص اإلاخضزلحن الا٢خهاصًحن جؼاًضث ْاهغة اهدكاع خاالث الٛل
والخضإ والخضلِـ والاخخ٩اع مما ٌك٩ل زُغا ٖلى صخت اإلاؿتهل ٪مً حهت وًٍغ الا٢خهاص الىَني مً حهت
ازغي مً احل صل ٪و٢هض الخض مً هضه اإلاماعؾاث و عصٕ مغج٨بيها وي٘ اإلاكغٕ الُاث ٢اهىهُت ل٣م٘ الٛل
وصل ٪مً زال ٫وي٘ حهاػ ًسخو بهضه الٗملُاث ًخمثل في اٖىان الغ٢ابت و٢م٘ الٛل في هضا الاَاع ًيبغي ٖضم
الخلِ بحن ٢اهىن اإلاىاٞؿت  ،و ٢اهىن خماًت اإلاؿتهل ، ٪خُث ؤن مجا ٫هظا ألازحر هى جىُٓم الٗال٢اث التي جيكإ
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ُٞما بحن اإلااؾؿت مً حهت ،و اإلاؿتهل ٪مً حهت زاهُت ،بما ًخًمىه مً ؤخ٩ام خمائُت إلاهلخت اإلاؿتهل ،٪بِىما
مجا ٫جضزل ٢اهىن اإلاىاٞؿت هى الٗال٢اث بحن اإلااؾؿاث ُٞما بُنها صازل الؿى ١الىاخض ،ختى و بن الخ٣ى
ال٣اهىهان في بٌٗ اإلاىاي٘ ،خُث ؤن اإلاىاٞؿت الخغة التي ًًمنها ٢اهىن اإلاىاٞؿت في خض طاتها ؾى ٝجهب في
مهلخت اإلاؿتهل ، ٪مً خُث بؾهامها في جد ٤ُ٣ؤخؿً جىاؾب بحن الثمً و الجىصة٦ ،ما ؤن بٌٗ ألاخ٩ام التي
هي مً نمُم ٢اهىن خماًت اإلاؿتهل ٪مً قإنها صٖم هؼاهت اإلاىاٞؿت٦ ،ما هى الكإن باليؿبت لإلٖالم باألؾٗاع و
الخٗغٍٟاث قغوٍ البُ٘ اإلاىهىم ٖليها في ال٣اهىن  02/04اإلاخًمً ال٣ىاٖض اإلاُب٣ت ٖلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت
ان الخى ٤ُٞبحن يمان اإلاىاٞؿت الجزيهت وخماًت اإلاؿتهل ٪جخ٣خض ي مىا جدضًض الًىابِ ال٣اهىهُت لخضزل اٖىان
٢م٘ الٛل واإلاماعؾاث الخجاعٍت و ٤ٞما حاء في ال٣اهىن ع٢م  03-09اإلااعر في ٞ 25براًغ  2009اإلاخٗل ٤بدماًت
اإلاؿتهل ٪و٢م٘ الٛل وال٣اهىن  02-04اإلااعر  23حىٍلُت  2004اإلاٗض ٫واإلاخخم املخضص لل٣ىاٖض اإلاُب٣ت ٖلى
اإلاماعؾاث الخجاعٍت
اوال اللفت اللاهىهُت ألعىان كمع الغف
ٌٗخبر ؤٖىان ٢م٘ الٛل مً اإلاىْٟحن اإلاىىٍ بهم ٢اهىها بٌٗ مهام الًبِ الً٣ائي و٣ٞا ألخ٩ام اإلااصة 14
مً ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجؼائُت ،خُث جم جإهُلهم بمىحب ؤخ٩ام اإلااصة  25مً ال٣اهىن ع٢م  03-09اإلااعر في 25
ٞبراًغ  2009اإلاخٗل ٤بدماًت اإلاؿتهل ٪و٢م٘ الٛل .خضصث مهامهم في ؤخ٩ام الباب الثاوي مً اإلاغؾىم الخىُٟظي
ع٢م  415-09اإلااعر في  16صٌؿمبر  2009اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاس ي الخام اإلاُبٖ ٤لى الٗما ٫اإلاىخمحن بلى
ألاؾال ٥الخانت باإلصاعة اإلا٩لٟت بالخجاعةٖ ،لى ٚغاع يباٍ الكغَت الً٣ائُت ،للبدث ومٗاًىت مسالٟاث ؤخ٩ام
هظا ال٣اهىن.
٦ما ٌٗخبر ؤٖىان ٢م٘ الٛل مً اإلاؿاٖضًً الً٣ائُحن ،خُث جسى ٫لهم مهمت ً٢ائُت بدثت ،بط ؤنهم ملؼمىن
٢بل مباقغة مهامهم بإصاء الُمحن ؤمام مد٨مت ب٢امتهم ؤلاصاعٍت والتي حؿلم بقهاص بظلً .٪ىي٘ هظا ألازحر ٖلى
بُا٢ت الخٟىٌٍ بالٗمل وطلَ ٪ب٣ا ألخ٩ام اإلااصة  26مً ال٣اهىن ع٢م  03-09اإلااعر في ٞ 25براًغ  2009اإلاظ٧ىع
ؤٖاله.
وٍخمخ٘ ؤٖىان ٢م٘ الٛل بمىحب ؤخ٩ام اإلااصة  27مً ال٣اهىن ع٢م  03-09اإلاظ٧ىع ؤٖاله ،بالخماًت ال٣اهىهُت مً
حمُ٘ ؤق٩ا ٫الً ِٛؤو التهضًض التي مً قإنها ؤن حك٩ل ٖائ٣ا في ؤصاء مهامهم٦ ،ما ًم٨نهم َب٣ا ألخ٩ام اإلااصة
 28مً هظا ال٣اهىن في بَاع مماعؾت وْائٟهم وٖىض الخاحتَ ،لب جضزل ؤٖىان ال٣ىة الٗمىمُت الظًً ًخٗحن
ٖليهم مض ًض اإلاؿاٖضة ٖىض ؤوَ ٫لب.
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٦ما ًم ً٨ألٖىان ٢م٘ الٛل اللجىءٖ ،ىض الًغوعة ،للؿلُت الً٣ائُت املخخهت ا٢لُمُا اإلاخمثلت ؤؾاؾا في وُ٦ل
الجمهىعٍت ٖلى مؿخىي املخ٨مت و/ؤو الىائب الٗام ٖلى مؿخىي املجلـ الً٣ائيَ ،ب٣ا لإلحغاءاث الؿاعٍت
اإلاٟٗى.٫
زاهُا مـهــام وكـالحـُــاث أعــىان كـمــع الـغــف
ً٩ل ٠ؤٖىان ٢م٘ الٛل بمٗاًىت املخالٟاث اإلاىهىم ٖليها في ؤخ٩ام ال٣اهىن ع٢م  03-09اإلااعر في ٞ 25براًغ
 2009اإلاكاع بلُه ؤٖاله َب٣ا ألخ٩ام اإلااصة  27مً ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجؼائُت والتي جىو ٖلى :

"ًباقغ اإلاىْٟىن وؤٖىان ؤلاصاعاث واإلاهالر الٗمىمُت بٌٗ ؾلُاث الًبِ الً٣ائي التي جىاٍ بهم
بمىحب ٢ىاهحن زانت و ٤ٞألاويإ وفي الخضوص اإلابِىت بخل ٪ال٣ىاهحن وٍ٩ىهىن زايٗحن في مباقغتهم مهام
الًبِ الً٣ائي اإلاى٧لت بليهم ،ألخ٩ام اإلااصة الثالثت ٖكغ مً هظا ال٣اهىن".
في هظا ؤلاَاع ،جخمثل اإلاهمت ألاؾاؾُت ألٖىان ٢م٘ الٛل في مغا٢بت مُاب٣ت اإلاىخىحاث والخضماث اإلاىحهت
للمؿتهل ٪بم٣ابل ؤو مجاها وفي مسخل ٠مغاخل ٖملُت ويٗها لالؾتهال٢ ،٥هض البدث ومٗاًىت املخالٟاث التي
مً قإنها ؤن حك٩ل زُغا ٖلى صخت وؤمً اإلاؿتهل ٪و/ؤو ؤن جلخ ٤يغعا بمهالخه اإلااصًت واجساط ؤلاحغاءاث
ال٣اهىهُت اإلاىاؾبت لخماًخه وطل ٪خؿب ؤلاحغاءاث اإلاىهىم ٖليها في :


ال٣اهىن ع٢م  03-09اإلااعر في ٞ 25براًغ  2009اإلاخٗل ٤بدماًت اإلاؿتهل ٪و٢م٘ الٛل؛



اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  39-90اإلااعر في  30حاهٟي  1990اإلاخٗل ٤بغ٢ابت الجىصة و٢م٘ الٛل ،اإلاٗض٫
واإلاخمم؛



اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  467-05اإلااعر في  10صٌؿمبر  2005املخضص لكغوٍ مغا٢بت مُاب٣ت اإلاىخىحاث
اإلاؿخىعصة ٖىض الخضوص وُُٟ٦اث طل٪؛



اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  415-09اإلااعر في  16صٌؿمبر  2009اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاس ي الخام اإلاُب٤
ٖلى الٗما ٫اإلاىخمحن بلى ألاؾال ٥الخانت باإلصاعة اإلا٩لٟت بالخجاعة.
في بَاع مماعؾت مهامهمً ،خمخ٘ ؤٖىان الغ٢ابت بالهالخُاث الخالُت :



خغٍت الضزى ٫نهاعا ؤو لُال ،بما في طل ٪ؤًام الُٗل ،بلى املخالث الخجاعٍت واإلا٩اجب واإلالخ٣اث ومدالث
الصخً والخسؼًٍ وبهٟت ٖامت بلى ؤي م٩ان ،باؾخثىاء املخالث طاث الاؾخٗما ٫الؿ٨ني التي ًخم الضزى٫
بليها َب٣ا ألخ٩ام ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجؼائُت؛



بحغاء اإلاغا٢بت ؤزىاء ه٣ل اإلاىخىحاث ٖلى مؿخىي الُغ٢اث؛
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ٞدو الىزائ ٤و/ؤو ؾمإ اإلاخضزلحن اإلاٗىُحن في حمُ٘ مغاخل وي٘ اإلاىخىج لالؾتهال٥؛



ٞدو ٧ل وزُ٣ت ج٣ىُت ؤو بصاعٍت ؤو ججاعٍت ؤو مالُت ؤو مداؾبُت و٦ظا ٧ل وؾُلت مٛىاَِؿُت ؤو
مٗلىماجُت في ؤي ًض وحضث وصون ؤن ًدخج اججاههم بالؿغ اإلانهي ،والُ٣ام بذجؼها بطا ٧ان الخد٤ُ٣
ًخُلب طل ٪م٣ابل ونل اؾخالم؛



اإلاٗاًىت اإلاباقغة بالٗحن املجغصة ؤو بإحهؼة الُ٣اؽ ،ل٩ل مىخىج في حمُ٘ مغاخل ويٗه لالؾتهال،٥
وج٨مل ٖىض الا٢خًاء ،با٢خُإ ُٖىاث بٛغى احغاء الخدالُل ؤو الازخباعاث ؤو الخجاعب؛



اجساط ٧ل الخضابحر الخدُٟٓت الًغوعٍت بػاء اإلاىخىحاث اإلاك٩ى ٥في مُاب٣تها ؤو ٚحر اإلاُاب٣ت ٢هض
خماًت صخت وؾالمت اإلاؿتهل ٪و/ؤو مهالخهم اإلااصًت واإلاخمثلت ؤؾاؾا في :
o

• ع ٌٞالضزى ٫اإلاا٢ذ ؤو النهائي للمىخىحاث اإلاؿخىعصة ٖىض الخضوص؛

o

• اًضإ اإلاىخىحاث؛

o

• السخب اإلاا٢ذ للمىخىحاث ٖىض مسخل ٠مغاخل ٖملُت الٗغى لالؾتهال٥؛

o

• الدجؼ ؤو السخب النهائي للمىخىحاث؛

o

• ألامغ باؾترحإ اإلاىخىحاث؛

o

• حُٛحر اججاه اإلاىخىحاث؛;

o

• بٖاصة جىحُه اإلاىخىحاث الؾخٗمالها بٗض الخدىٍل؛

o

• اجال ٝاإلاىخىحاث؛

o

• الخى ٠ُ٢اإلاا٢ذ لليكاٍ؛

o

• ألامغ بةٖاصة الخهضًغ.

ضابعا واحـبــاث أعــىان كـمــع الـغــف
جٖ ٘٣لى ٖاج ٤ؤٖىان ٢م٘ الٛل واحباث ٖضًضة ٌؿخىحب ٖليهم الالتزام بها ٖىض مماعؾت مهامهم والتي جخمثل
ؤؾاؾا في :


اخترام الؿغ اإلانهي؛



جبُان الىُْٟت وبْهاع الخٟىٌٍ بالٗمل؛



الالتزام الهاعم باإلحغاءاث ال٣اهىهُت للغ٢ابت وجدغٍغ مدًغ ب٩ل بحغاء ًخم اجساطه؛



اخترام خ٣ى ١الضٞإ للخايٗحن للمغا٢بت؛



الٗمل ؤًام الُٗل وزاعج ؤو٢اث الٗمل الغؾمُت ٖىض الخاحت؛
207

يعطسة اجسائٍت نعهعهت انخظاْساث انعهًٍت انًُجصة ظُت  - 7102كهٍت انحمٕق جايعت ادمحم بٕلسة بٕيسداض ٔيدٌسٌت انخجازة نٕالٌت بٕيسداض

ؤٖىان الٛل اإلااهلىن و ٤ٞؤخ٩ام اإلااصة  49مً ال٣اهىن ع٢م  02-04اإلااعر في  23حىان  2004الظي ًدضص
ال٣ىاٖض اإلاُب٣ت ٖلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت اإلاٗض ٫واإلاخمم لل٨ك ًٖ ٠املخالٟاث اإلاخٗل٣ت باإلاماعؾاث وألاوكُت
الخجاعٍت.
خؿب اإلااصة  49مىه ًاهل للُ٣ام بالخد٣ُ٣اث ومٗاًىت مسالٟاث اخ٩ام هضا ال٣اهىن اإلاىْٟىن الاحي ص٦غهم
 يباٍ واٖىان الكغَت الً٣ائُت اإلاىهىم ٖليهم في ٢اهىن الاحغاءاث الجؼائُتاإلاؿخسضمىن اإلاىخمىن الى الاؾال ٥الخانت باإلاغا٢بت الخابٗىن لالصاعة اإلا٩لٟت بالخجاعة
 اٖىان الاصاعة اإلا٩لٟت بالخجاعة اإلاغجبىن في الهىٖ14 ٠لى الا٢ل اإلاُٗىىن لهضا الٛغىًاصي هاالء الاٖىان الُمحن و ًبِىىا ازىاء ٖملهم ويُٟتهم بالٗمل
ًم ٫ ً٨ألٖىان الغ٢ابت الُ٣ام بخٟدو ٧ل اإلاؿدىضاث الاصاعٍت او الخجاعٍت او اإلاالُت او املخاؾبُت و٧ل وزُ٣ت
ازغي صون الامخىإ بذجت الؿغ اإلانهي خؿب اإلااصة51
٦ما ًم ً٨لألٖىان الُ٣ام بذجؼ البًائ٘ ولههم خغٍت الضزى ٫الى املخالث الخجاعٍت واإلا٩اجب واإلالخ٣اث واماً٦
الصخً والخسؼًٍ باؾخثىاء الاما ً٦الؿ٨ىُت التي ًخم صزىلها َب٣ا ألخ٩ام ٢اهىن الاحغاءاث الجؼائُت وٍم٨نهم
ٞخذ اي َغص او مخإ بدًىع اإلاغؾل او اإلاغؾل الُه او الىا٢ل
 ان اي مٗاعيت لٗمل هاالء الاٖىان ًترجب ٖنها ٖ٣ىبت جخمثل في الخبـ مً  6اقهغ الى ؾيخحن وبٛغامت مالُتمً ماءة ال ٠صًىاع الى ملُىن صًىاع او باخضي هاجحن الٗ٣ىبخحن
في هضا الؿُاٌٗ ١خبر ٖلى ؾبُل اإلاثا ٫مٗاعيت ٧ل امخىإ ًٖ ج٣ضًم وزاء ١ومؿدىضاث وع ٌٞالاؾخجابت
لالؾخضٖاء وو ٠٢اليكاٍ او خث الاٖىان الا٢خهاصًحن ٖلى جى ٠ُ٢وكاَهم او اهاهتهم ا الٗى... ٠الخ خُث جخم
اإلاخابٗت الً٣اءًت للمسالٟحن
 يغوعة جدغٍغ املخالٟاث في مدايغ ًدغعها الاٖىان جبحن نٟت املخغع وهىٕ املخالٟت والٗ٣ىباث اإلا٣ترختوالالشخام اإلاٗىُىن باملخالٟت ونٟاتهم وٖىاوٍنهم
 -جدغٍغ املخايغ جدغع املخايغ في يغ 8 ٝاًام مً جاعٍش نهاًت الخد ٤ُ٣م٘ الؼامُت امًاءها جدذ َائلت البُالن مً َغٝالٗىن الضي خغعها وٍجب ان ًبحن في املخًغ ان مغج٨ب املخاٞت ٢ض جم اٖالمه بها وجم ابالٚه بًغوعة
الخًىع ازىاء الخدغٍغ وٍىٖ ٘٢ليها وٖىض ُٚابه او مٗاعيخه ٌسجل صل ٪في املخًغ ٦ما حسجل هضه
املخايغ في سجل زام و جدٟٔ
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داجمت
ان يمان هؼاهت وقٟاُٞت اإلاماعؾاث الخجاعٍت التي ً٣ىم بها الاٖىان الا٢خهاصًىن وبحن اإلاؿتهل ٪وخماًخه
واٖالمه جخُلب مماعؾت مهمت الغ٢ابت و٢م٘ الٛل و ٤ٞيىابِ وخضوص ٢اهىهُت الًجب الخُاص ٖنها ختى ال
جخدى ٫الى حٗؿ ٠وال الى جضزل في الدؿُحر الا٢خهاصي الخغ واإلابني ٖلى اإلاىاٞؿت
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الجلؼت الثاهُت  :بطئاػت /عبابؼت ػامُت
محىضي الجلؼت :

الهُئاث املخسدلت في عملُت الحجع.
عملُت الحجعبين الخٌبُم الؼلُم لللىاهين و كعىباث الحجع
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المداخمة األولى تحت عنواف

مهام الـطًت في محاضبت الخجاضة غيرالـطعُت وكمع الغف.
مً اعساز:

اللاض ي امين
مالظم أوٌ للـطًت.

زح ـ ـ ـ ـى ظكاي
مالػم ؤو ٫للكغَت.
ملالح امً والًت بىمطزاغ

ملــسمــت :
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ل٣ــض خــاو ٫اإلاكــغٕ الجؼائــغي مــً زــال ٫ال٣ــاهىن ع٢ــم  02-04الــظي ًدــضص ال٣ىاٖــض اإلاُب٣ــت ٖلــى اإلاماعؾــاث
الخجاعٍــت ؤن ًًــ٘ آلُــاث مــً ؤحــل يــبِ اليكــاٍ الخجــاعي صون اإلاؿــاؽ بمبــضؤ خغٍــت ؤلا٢خهــاص وطلــ ٪مــً زــال٫
حٗؼٍؼ بزخهاناث الضولت في م٩اٞدت اإلاماعؾاث اإلاًاعبت ب٩ل ؤق٩الها و مٗا٢بت املخالٟاث اإلاخٗل٣ت بها .
٦م ــا ؤن ال ًٟــاء ؤلا٢خه ــاصي الٗ ــالمي ًخُل ــب الخىح ــه هد ــى ؤلاهً ــمام بل ــى اإلاىٓم ــت الٗاإلاُ ــت للخج ــاعة و ل ــً ًخد ٣ــ٤
طلــ ٪بال ٖــً َغٍــ ٤جُُ٨ــ ٠الدكــغَٗاث الىَىُــت مــ٘ اإلاخُلبــاث ؤلا٢خهــاصًت و ؤلاحخماُٖــت و مــا جٟغيــه اإلاماعؾــاث
الخجاعٍــت الجزيهــت و الكــغٍٟت  .لــظا ٧ــان مــً الً ــغوعي جىؾــُ٘ مجــا ٫اإلاغا٢بــت لِكــمل مبــضئُا ألاٖــىان ؤلا٢خه ــاصًحن
زان ــت ال ــظًً ًيك ــُىن ف ــي مج ــا ٫ؤلاهخ ــاج و ًغح ــ٘ طل ــ ٪بل ــى بؾ ــىاص مهم ــت مغا٢ب ــت اإلاماعؾ ــاث الخجاعٍ ــت بل ــى الضول ــت
بٗ ــض ؤن ؤن ــبدذ مضٖىم ــت ب ــةحغاءاث مخابٗ ــت و باإلا٣اب ــل ل ٣ــض ٖم ــض اإلاك ــغٕ بل ــى الخ ــض م ــً اإلاماعؾ ــاث الخجاعٍ ــت ٚح ــر
الكغُٖت في بَاع يمان ٞـغى بختـرام هؼاهـت اإلاماعؾـاث الخجاعٍـت ألامـغ الـظي جُلـب مـً اإلاكـغٕ مـً زـال ٫ال٣ىاٖـض
اإلاُب٣ـت ٖلـى اإلاماعؾـاث الخجاعٍــت بلـى حٗؼٍـؼ ٗٞالُـت الغ٢ابــت فـي ْـل يـٗ ٠الىؾــائل البكـغٍت و اإلااصًـت و الـظي جغجــب
ٖى ــه ي ــغوعة حك ــضًض الٗ٣ىب ــاث اإلاُب ٣ــت ف ــي خال ــت ٖ ــضم بختـ ـرام ؤلالتزام ــاث ال٣اهىهُ ــت اإلاُب ٣ــت ٖل ــى اإلاماعؾ ــاث
الخجاعٍت ٞما هي ؤهم الىؾائل اإلاالئمت لًمان ع٢ابت ٗٞالت في بَاع هؼاهت اإلاماعؾاث الخجاعٍت .
و ٖلُه ؾىداو ٫الخُغ ١بلى اإلاىيىٕ مً زال ٫الخُت الخالُت:
ملسم ـ ــت .
املحىض ألاوٌ  :مفاَُم حىٌ مذالفت املماضػاث الخجاضٍت غيرالـطعُت.
 -01مماعؾت ألاوكُت الخجاعٍت صون ا٦دؿاب الهٟت .
 -02بٖاصة البُ٘ بؿٗغ ؤصوى مً ؾٗغ الخ٩لٟت الخُ٣ُ٣ت .
 -03البُ٘ بالخس ٌُٟؤو البُ٘ التروٍجي في خالت جهُٟت املخؼون .
 -04ع ٌٞالبُ٘ ؤو ؤصاء زضمت بضون مبرع .
املحىض الثاوي  :ماَُت الغف الخجاضي و آلُت كمعه .
 -01الٛل الخجاعي ( حٗغٍٟه  ،نىعه و ؤهىاٖه ).
 -02ؤع٧اهه ( اإلااصي  ،اإلاٗىىي  ،الكغعي ).
 -03حغٍمت ج٣لُض الٗالماث الخجاعٍت ( حٗغٍٟها و ؤع٧انها)
املحىض الثالث  :زوض الـطًت في الحجعو امللترحاث .
 -01ؤلاحغاءاث ال٣اهىهُت لدجؼ الؿل٘.
 -02الً٣اًا اإلاسجلت في ؾىتي (.)2017-2016
 -03اإلا٣ترخاث والخىنُاث.
الخاجمت
 املحـ ــىض ألاوٌ  -مفاَُم حىٌ مذالفت املماضػاث الخجاضٍت غيرالـطعُت212
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بن هُ٩لــت ال٣ــاهىن اإلاخٗلــ ٤باإلاماعؾــاث الخجاعٍــت جٓهــغ مــً زــال ٫بٖخمــاص اإلاكــغٕ لــبٌٗ ال٣ىاٖــض الجضًــضة التــي
حؿمذ باألزظ بٗحن ؤلاٖخباع املخالٟاث ؤو جى ُ٘٢الٗ٣ىباث ٖلى بٌٗ الخاالث التي حك٩ل مماعؾت ٚحر قغُٖت
 -01مماضػت الاوـٌت الخجاضٍت زون إهدؼاب اللفت :
ل٣ـض ههـذ اإلاــاصة  14مـً ال٣ـاهىن  02 -04اإلاــاعر فـي  2004/07/23 :املخـضص لل٣ىاٖــض اإلاُب٣ـت للمماعؾـاث الخجاعٍــت
ٖلى ؤهه ًمى٘ ٖلى ؤي شخو مماعؾت ألاٖما ٫الخجاعٍت صون ب٦دؿاب الهٟت التي جدضصها ال٣ىاهحن اإلاٗمى ٫بها .
مى٘ اإلاكغٕ ٖلى الصخو ؾىاءا ٧ان مٗىىٍا ؤو َبُُٗا مماعؾت وكاَا ججاعٍا صون ب٦دؿاب الهٟت ال٣اهىهُت
بمٗنى ٌكترٍ يغوعة جىاٞغ نٟت الخاحغ طل ٪ؤن ٖضم ب٦دؿاب الهٟت ؤو ٣ٞضانها حك٩ل مسالٟت و بٖخضاء ٖلى
مبضؤ الجزاهت ٚحر ؤن البدث ًٖ نٟت الخاحغ جخُلب الغحىٕ بلى ؤخ٩ام ال٣اهىن ع٢م  08-04اإلاخٗل ٤بكغٍ
مماعؾت ألاوكُت الخجاعٍت
وٖلُه ًلؼم ٖلى ٧ل شخو َبُعي ؤو مٗىىي ًغٚب في مماعؾت وكاٍ ججاعي بالُ٣ض في السجل الخجاعي و ال
ًم ً٨الًُٗ ُٞه في خالت الجزإ ؤو الخهىمت بال ؤمام الجهاث الً٣ائُت املخخهت .
٦ما ؤن اليكاَاث الخجاعٍت ج٣خهغ في مماعؾتها ٖلى :
 وكاَاث بهخاج الؿل٘.
 وكاَاث بهخاج الخضماث .
 وكاَاث الخىػَ٘ بالجملت .
 وكاَاث الخىػَ٘ بالخجؼئت .
و مــا ًالخــٔ ؤن اإلاــاصة الؿــالٟت الــظ٦غ ال ًم٨ــً جهــيُٟها مــً بــحن الخــاالث اإلاضعحــت يــمً اإلاماعؾــاث الخجاعٍــت ٚحــر
الك ــغُٖت ألن ٖ ــضم ب٦دؿ ــاب ن ــٟت الخ ــاحغ ال ٌك ــ٩ل زغ ٢ــا إلاب ــضؤ الجزاه ــت ب ــل ٌٗ ــض م ــً جُبُ ٣ــاث ق ــغوٍ مماعؾ ــت
ألاوكُت الخجاعٍت و بالخالي ٧ان مً الًغوعي بؾدبٗاص هو اإلااصة  14مً ال٣اهىن . 02-04
 -02اعازة البُع بؼعط أزوي مً ػعطالخيلفت الحلُلي :
خُــث حــاء فــي هــو اإلاــاصة  19مــاًلي ًمىــ٘ بٖــاصة بُــ٘ ؾــلٗت بؿــٗغ ؤصوــى مــً ؾــٗغ ج٩لٟتهــا الخ٣ُ٣ــي ٣ً ،هــض بؿــٗغ
الخ٩لٟــت الخ٣ُ٣ــي ؾــٗغ الك ـغاء بالىخــضة اإلا٨خــىب ٖلــى الٟــاجىعة ًًــا ٝبلُــه الخ٣ــى ١و الغؾــىم و ٖىــض ؤلا٢خًــاء
ؤٖباء الى٣ل " بن ؤهـم آلازـاع التـي ًغجبهـا البُـ٘ بالخؿـاعة هـى الخـإزحر ٖلـى ٢ـىي الٗـغى و الُلـب فـي الؿـى ١و مـً ؤبـغػ
ن ــىع ه ــظه الاٖم ــا ٫جل ــ ٪الت ــي جخمد ــىع خ ــى ٫ألاؾ ــٗاع  ٣ٞــض ً ٣ــىم الخ ــاحغ بخس ٟــٌُ ؤؾ ــٗاعه بضعح ــت ٦بح ــرة جخج ــاوػ
الخضوص اإلاإلىٞت في الخجاعة ٧إن ًبُـ٘ بؿـٗغ الخ٩لٟـت ؤو بسؿـاعة  ،و بٗـض ؤن ًـخم ً٨مـً حـظب ٖمـالء مىاٞؿـُه ٌٗـىص
بلى ع ٘ٞالؿٗغ  ،طل ٪ؤن البُ٘ بسؿاعة ٚالبا ما يهض ٝبلى ب٢هاء اإلاىاٞؿحن مً الؿى. ١
و بالخ ــالي  ٞــةن ٖملُ ــت البُ ــ٘ بسؿ ــاعة حٗ ــض ٖم ــال مىا ُٞــا لٗىه ــغ الجزاه ــت ألنه ــا ج ــاصي بل ــى ببٗ ــاص بٗ ــٌ اإلاخٗ ــاملحن م ــً
الضزى ٫بلى الؿى ١ختى و لى ٢ام الخاحغ ًٖ َغٍ٣ها بلى حلب الٗمالء ألنها حك٩ل مماعؾت ججاعٍت ٚحر قغُٖت .
 -03البُع بالخذفُى أو البُع التروٍجي في حالت جلفُت املخعون
جىو اإلااصة ٖ 21لى ؤهه " جدضص ًٖ َغٍ ٤الخىُٓم  ،قـغوٍ و ُُٟ٦ـاث البُـ٘ زـاعج املخـالث الخجاعٍـت بىاؾـُت ٞـخذ
الُغوص ؤو البُ٘ ٖىض مساػن اإلاٗامل و البُ٘ بالخس ٌُٟو البُ٘ في خالت جهُٟت املخؼوهاث و البُ٘ التروٍجي .
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ٖم ــال بإخ ٩ــام م ــىاص ال ٣ــاهىن ٞ 02-04ةه ــه  ٢ــض ج ــم وي ــ٘ بٗ ــٌ ألاخ ٩ــام الخىُٓمُ ــت  ،بةن ــضاع اإلاغؾ ــىم الخى ُُٟــظي
ع٢ــم  215-06الــظي ًدــضص قــغوٍ البُــ٘ بــالخس ٌُٟو البُــ٘ التروٍجــي و البُــ٘ فــي خالــت جهــُٟت املخؼوهــاث و البُــ٘
زاعج املخالث الخجاعٍت بىاؾُت ٞخذ الُغوص .
ٌٗـغ ٝالبُـ٘ بــالخس ٌُٟخؿـب اإلاــاصة الثاهُـت خؿــب اإلاغؾـىم الخىُٟــظي ٖلـى ؤهــه البُـ٘ بالخجؼئــت اإلاؿـبى ١ؤو اإلاغٞــ٤
باإلقهاع و الظي يهضَ ًٖ ٝغٍ ٤الخس ٌُٟفي الؿٗغ بلى بُـ٘ الؿـل٘ اإلاىصٖـت فـي املخـؼن بهـٟت ؾـغَٗت  ،و ال ًجـىػ
البُ٘ بـالخس ٌُٟبال الؿـل٘ التـي ٌكـتريها الٗـىن ؤلا٢خهـاصي مىـظ  03ؤقـهغ ٖلـى ألا٢ـل ببخـضاءا مـً جـاعٍش بضاًـت البُـ٘
بالخس. ٌُٟ
ؤما لبُ٘ بالتروٍج ٞهى خؿب اإلاـاصة  07مـً اإلاغؾـىم الخىُٟـظي الؿـال ٠الـظ٦غ ٧ـل ج٣ىُـت بُـ٘ ؾـل٘ مهمـا ً٨ـً قـ٩لها
و التــي ًغمــي الٗــىن ؤلا٢خهــاصي ٖــً َغٍ٣هــا بلــى حلــب الؼبــائً و ٦ؿــب وٞــا هم ٖــً َغٍــ ٤ؤلاقــهاع ٖلــى واحهــت مدلــه
الخجاعي
 -04ضفى البُع أو أزاء دسمت زون مبرض
جمى ــ٘ اإلا ــاصة  15م ــً  ٢ــاهىن  02-04ع ٞــٌ بُ ــ٘ ؾ ــلٗت ؤو جإصً ــت زضم ــت ب ــضون مب ــرع ق ــغعي  ،بطا ٧اه ــذ ه ــظه الؿ ــلٗت
مٗغويت للبُ٘ ؤو ٧اهذ الخضمت مخىٞغة بدُث حٗخبر ٧ل ؾلٗت مٗغويت ٖلى هٓغ الجمهىع مٗغويت للبُ٘ .
ٌكــ٩ل عٞــٌ البُــ٘ مماعؾــت ججاعٍــت ٚحــر قــغُٖت بطا ٧ــان الــغ ٌٞمبِىــا ٖلــى مبــرع ٚحــر قــغعي  ،و ال ًم٨ــً ؤن ٌٗخبــر
حٗؿـٟا مـً ٢بــل الٗـىن ؤلا٢خهـاصي  ،ألن اإلاؿــإلت جسـغج ٖـً اإلاىاٞؿــت ٚحـر اإلاكـغوٖت  ،و بالخــالي ال ٌٗـض ؾـببا قــغُٖا
إلمخىإ الخاحغ ًٖ البُ٘ بةنُىإ و ٢ائ٘ وهمُت ؤو زُالُت جمى٘ اإلاؿتهل ٪مً ٖملُت الكغاء .
 املح ــىض الثـاهـي  :ماَُت الغف الخجاضي وآلُت كمعه . -01حعطٍــف الغــف الخجــاضي  :هــى بزٟــاء خ٣ُ٣ــت البًــاٖت بخُٛحرهــا حُٛح ـرا ماصًــا ختــى جهــبذ قــِئا آزــغ وبْهاعهــا
بٛحــر مٓهغهــا الخ٣ُ٣ــي بٗــض الخُٛحــر ،وج٩ــىن حغٍمــت الٛــل فــي اإلاــىاص الٛظائُــت و الُبُــت ،و الٛــل فــي هــظه الخالــت
مخج ــه بل ــى طاث البً ــاٖت ال بل ــى اإلاخٗا ٢ــض و ل ــظل ٪ج ٣ــ٘ الجغٍم ــت خت ــى و ل ــى ل ــم ً ٨ــً هى ــا ٥مخٗا ٢ــض  ،واًً ــا خت ــى
اطا لــم ج ٨ــً هىــا ٥هدُج ــت احغامُــت  ،ؤم ــا فــي ال ٣ــاهىن الجؼائــغي  ٞــالٛل الخجــاعي ه ــى ٧ــل م ــا ًخٗلــ ٤بإٖم ــا ٫الخ ــضٕ
والٛــل اإلاىهــىم ٖليهــا فــي البــاب الغابــ٘ مــً ٢ــاهىن الٗ٣ىبــاث جدــذ ٖىــىان  :الٛــل فــي الؿــل٘ والخــضلِـ فــي اإلاــىاص
الٛظائُت والُبُت وهي ألاٖما ٫اإلاٗا٢ب ٖليها في اإلاىاص مً  429بلى.ٕ.١ 434ج
 -02كىض الغف الخجاضي:
لخساع  :ججغم اإلااصة ٧ "429ل مً ًسضٕ ؤو ًداو ٫ؤن ًسضٕ اإلاخٗا٢ضًً ؾىاء في:
ا ِ
أ  /اللفاث الجىَطٍت :ؤو في الترُ٦ب ؤو في وؿبت اإلا٣ىماث الالػمت ل٩ل هظه الؿل٘ ؾىاء في هىٖها ؤو مهضعها ،
ؾىاء في ٦مُت ألاقُاء اإلاؿلمت ؤو في هىٍتها"
ب  /عسم الصحت :
*الفاعل ٌ :كترٍ ؤن ً٩ىن الٟاٖل َغٞا في الٗ٣ض باٖخباع ؤن اإلاكغٕ ًخدضر ًٖ اإلاخٗا٢ض وال تهم نٟت الٟاٖل
٣ٞض ً٩ىن مىخجا ؤو مؿخىعصا ؤو مىػٖا ؤو ماصي زضمت .
*مىهىع عسم الصحت  :وٍجب ؤن ًىهب ٖضم الصخت ٖلى ٖىانغ الؿلٗت املخضصة في هو اإلااصة  429مً
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٢اهىن الٗ٣ىباث.
ج  /ػىء الىُت  :وهي يغوعٍت لُ٣ام الجغٍمت والبض مً بزباتها بطا ال مدل ل٣غٍىت ؾىء الىُت
 -03أه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىاع الغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف الخجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاضي:
أ  /الغف أو الـطوع في غف ألاغصًت:
وه ـ ـ ــى الب ـ ـ ــضء ف ـ ـ ــي جى ُٟـ ـ ــظ ال ـ ـ ــغ ً٦اإلا ـ ـ ــاصي ب ـ ـ ــإي وؾ ـ ـ ــُلت م ـ ـ ــً الىؾ ـ ـ ــائل ول ٨ـ ـ ــً ًى ٢ـ ـ ــ ٠ؤو ًً ـ ـ ــبِ الج ـ ـ ــاوي
وهــى فــي هــظه اإلاغخلــت ٢بــل ونــىله بلــى جدُ٣ــ٢ ٤هــضه الجىــائي ؤي اعج٩ــاب حغٍمــت الٛــل فــي ؤًــت نــىعة مــً ن ــىعه
الؿاب ٤ط٦غها  ،وطل ٪لؿبب الصزا ٫إلعاصجه ٞيها.
ٌٗا٢ــب ٧ــل مــً ٚــل ؤو قــغٕ فــي ٚــل ؤٚظًــت ؤلاوؿــان ؤو الخُـىان ؤو الىباجــاث ؤو الٗ٣ــا٢حر الُبُــت ؤو ألاصوٍــت
او م ــً الخان ــالث الؼعاُٖ ــت ؤو اإلاىخج ــاث الُبُُٗ ــت ؤو اإلاىخج ــاث اله ــىاُٖت مٗ ــضة للبُ ــ٘ و ٦ــظل ٧ ٪ــل م ــً َ ــغح او
ٖــغى للبُــ٘ ؤو بــإ قــِئا مــً هــظه ألاٚظًــت او الٗ٣ــا٢حر ؤو الىباجــاث ؤو ألاصوٍــت ؤو الخانــالث الؼعاُٖــت ؤو اإلاىخجــاث
اإلاٛكىقــت ٧اهــذ ؤوٞاؾــضة او اهخهــى جــاعٍش نــالخُتها مــ٘ ٖلمــه بــظل .٪و٧ــل مــً نــى٘ ؤو َــغح او ٖــغى للبُــ٘ او بــإ
م ــىاص او ٖب ــىاث او اٚل ٣ــت مم ــا ٌؿ ــخٗمل ف ــي  ٚــل اٚظً ــت الاوؿ ــان او الخُ ــىان او الىباج ــاث او الٗ ٣ــا٢حر الُبُ ــت او
الاصوٍـت او مــً الخانـالث الؼعاُٖــت او اإلاىخجــاث الُبُُٗـت او اإلاىخجــاث الهـىاُٖت ٖلــى وحــه ًىٟـي حــىاػ اؾــخٗمالها
مكغوٖا او ب٣هض الٛل و٦ظل٧ ٪ل مً ؾاٖض او خغى ٖلى اؾخٗمالها في الٛل بىاؾُت ٦غاؾـاث او مُبىٖـاث
او بإي وؾُلت ؤزغي مً اي هىٕ ٧اهذ.
ب /حُاظة ألاغصًت املغـىؿت بللس الخساوٌ لغطن غيرمـطوع:
وه ــي الخُ ــاػة املخٓ ــىعة الت ــي ج ٣ــ٘ ٖل ــى ألاق ــُاء الت ــي ج ٩ــىن حغٍم ــت ال ٛــل ؤو الٗ ــغى ؤو الُ ــغح للبُ ــ٘ وٍج ــب
ؤن ج ٩ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىن ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــظه اإلا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىاص مٛكىق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ؤو ٞاؾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضة  ٞـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةن ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ج ٨ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــً  ٦ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــظل ٞ ٪ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال مد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل للخج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغٍم
ؤًًــا حٗــغ ٝهــظه الخُــاػة ال٣اهىهُــت التــي ج٩ــىن إلاالــ ٪الؿــلٗت و٦ــظل ٪الخُــاػة الىا٢هــت التــي ج٩ــىن لخؿــاب مال٨هــا
بٗ٣ــض ٧الىصٌٗــت ؤو الى٧الــت ؤمــا مجــغص ؤلامؿــا ٥اإلاــاصي بالؿــلٗت بــال٣غب مــً نــاخبها وجدــذ ؾــُُغجه الٌٗــض مبــرعا
للجغٍمت ألن الخٓغ لِـ في الخُاػة بل خٓغ ونى ٫الؿلٗت اإلاٛكىقت ؤو الٟاؾضة بلى ؤًضي مؿـتهل٨يها ٖـً َغٍـ٤
الخٗامل ٞيها.
ـ ـ ًج ــب ؤن ج ٩ــىن الخُ ــاػة الٟٗلُ ــت  :بمٗن ــى ؤن ج ٩ــىن اإلا ــىاص الٛظائُ ــت ف ــي مد ــل مال٨ه ــا ومسؼه ــه ٞالخُ ــاػة ال٣اهىهُ ــت
وخضها الجٟ٨ي
حٗــض هــظه الجغٍمــت مــً الجغٍمــت مــً الج ـغائم الٗمضًــت الن وكــاٍ الجــاوي ٞيهــا مــً قــإهه خُــاػة ألاٚظًــت اإلاٛكىقــت
ب٣هض الخضاو ٫بٛغى ٚحر مكغوٕ وٖلمه بدُاػتها و بعاصجه في الاؾخمغاع ٞيها.
ج /اػترزاز أو حلب ألاغصًت املغـىؿت:
اإلا٣هـ ــىص بالجل ـ ــب ؤو اؾـ ــترصاص بصز ـ ــا ٫اإلاـ ــىاص ٚح ـ ــر نـ ــالخت لالؾ ـ ــتهال ٥البكـ ــغي وٚح ـ ــر بكـ ــغي ؤو الٟاؾ ـ ــضة
ٖلـ ـ ـ ـ ــى ب٢لـ ـ ـ ـ ــُم الضولـ ـ ـ ـ ــت ب٣هـ ـ ـ ـ ــض َغخهـ ـ ـ ـ ــا للخـ ـ ـ ـ ــضاوٞ ٫ـ ـ ـ ـ ــةطا ؤصزـ ـ ـ ـ ــل الصـ ـ ـ ـ ــخو مـ ـ ـ ـ ــىاص الؾـ ـ ـ ـ ــخسضامه الصخ ـ ـ ـ ـ ـ ي
ولِـ لُغخها ال ٌٗض طلـ ٪حلبـا وال حغٍمـت ٚـل  ،وهـي مـً الجـغائم الٗمضًـت طاث ٢هـض حىـائي زـام بمٗنـى ؤهـه ال
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ً ٟ٨ـ ـ ـ ــي ٞيه ـ ـ ـ ــا مج ـ ـ ـ ــغص الٗل ـ ـ ـ ــم ب ـ ـ ـ ــل ًج ـ ـ ـ ــب ؤن ًخ ـ ـ ـ ــىاٞغ ال٣ه ـ ـ ـ ــض وه ـ ـ ـ ــى َ ـ ـ ـ ــغح الؿ ـ ـ ـ ــل٘ للخ ـ ـ ـ ــضاو ٫والاجج ـ ـ ـ ــاع ٞيه ـ ـ ـ ــا
ص /الغف بٌطٍلت إلاَماٌ:
وه ـ ــي الت ـ ــي ج ٣ـ ــ٘ هدُج ـ ــت زُ ـ ــإ م ـ ــً الٟاٖ ـ ــل وال ً٣ه ـ ــض و٢ىٖه ـ ــا ٞالً ـ ــغع ٞيه ـ ــا ً ٣ـ ــ٘ هدُج ـ ــت لؿ ـ ــىء جه ـ ــغٞه
ف ـ ــي الى ٢ـ ــذ ال ـ ــظي  ٧ـ ــان م ـ ــً اإلاِؿ ـ ــىع ٖلُ ـ ــه ؤن ًخى ٢ـ ــ٘ ب ـ ــإن جه ـ ــغٞه  ٢ـ ــض ً ـ ــاصي بل ـ ــى ؤلاي ـ ـغاع بم ـ ــا ٫الٛح ـ ــر ؤو ببضه ـ ــه
وٍ ٩ـ ــىن ؤلاهم ـ ــا ٫ب ـ ــةعاصة بصعا ٥الٟاٖ ـ ــل ،وَٗ ـ ــض ؤلاهم ـ ــا ٫م ـ ــً ح ـ ـغائم الخُ ـ ــإ ٚح ـ ــر ٖم ـ ــضي  ،وه ـ ــى بز ـ ــال ٫الج ـ ــاوي
ٖىض جهغٞاجه بىاحباث الخُُت والخظع.
 -03أضوان حطٍمت الغف الخجاضي :
بن ؤع٧ان حغٍمت الٛل الخجاعي ولخخد ٤٣هظه الجغٍمت ًجب ان ج٩ىن هىا ٥ؤٗٞا ٫ماصًت حٗ٨ؿها نىع
مً الخضإ و٢هض مٗىىي ًخمثل في حٗمض ٚل آلازغًٍ  ،وهي حغٍمت ال جسلى هي ألازغي مً ألاع٧ان اإلاٗغوٞت وهم
:
 1-3الطهً املازي:
وهــى ًخــإل ٠فــي ألاؾــاؽ مــً الؿــلى ٥ؤلاحغامــي  ،و ال ًخُلــب هدُجــت احغامُــت مدــضصة خُــث ج٣ــىم الجغٍمــت
بمجغص وحىص الؿلى ٥ؤلاحغامي.
*الؼلىن إلاحطامي :و ٢ض خهغجه اإلااصة  431مً ٢اهىن الٗ٣ىباث في ؤعبٗت ؾلىُ٦اث و هم:
ٚ-01ــل مــىاص نــالخت لخٛظًــت ؤلاوؿــان ؤو الخُىاهــاث ؤو مــىاص َبُــت ؤو مكــغوباث ؤو مىخجــاث ٞالخُــت ؤو َبُُٗــت
مسهه ـ ــت لالؾ ـ ــتهال ، ٥وٍخد ٣ـ ــ ٤ال ٛـ ــل بةي ـ ــاٞت ؤو به ٣ـ ــام ؤي ٖىه ـ ــغ م ـ ــً اإلا ـ ــاصة ٦م ـ ــا حٗـ ـ ـاعٖ ٝليه ـ ــا الى ـ ــاؽ
ؤو بسلُهـ ـ ـ ــا بٛحرهـ ـ ـ ــا ؾـ ـ ـ ــىاء ٧اهـ ـ ـ ــذ مـ ـ ـ ــً هٟـ ـ ـ ـــ الجـ ـ ـ ــيـ ؤو مـ ـ ـ ــً ٚحـ ـ ـ ــره ،ومـ ـ ـ ــً الٛـ ـ ـ ــل ؤًًـ ـ ـ ــا به٣ـ ـ ـ ــام التر٦حـ ـ ـ ــز
الالػم مً اإلااصة مثل ال٣هىة..
 ٖ-02ــغى ؤو وي ــ٘ للبُ ــ٘ م ــىاص ن ــالخت لخٛظً ــت ؤلاوؿ ــان ؤو الخُىاه ــاث ؤو م ــىاص َبُ ــت ؤو مك ــغوباث ؤو مىخج ــاث
ٞالخُـت ؤو َبُُٗـت ٌٗلــم ؤنهـا مٛكىقــت ؤو ٞاؾـضة ؤو مؿــمىمت .و فـي هــظه الخالـت ال ًخــضزل البـائ٘ فــي ٖملُـت الٛــل
اإلاىهــب ٖلــى البًــاٖت بالؼٍــاصة ؤو بالى٣هــان ؤو الخلــِ ،و بهمــا ً٩ــىن ؾــلى٦ه مخىحهــا ؤؾاؾــا بلــى اإلاكــتريِٞ .ؿــإ٫
ًٖ الٗغى و لى لم ً ً٨له ؤي صزل في الٛل .
ٖ-03ــغى ؤو ويــ٘ للبُــ٘ مــىاص زانــت حؿــخٗمل لٛــل مــىاص نــالخت لخٛظًــت ؤلاوؿــان ؤو الخُىاهــاث ؤو مكــغوباث
ؤو مىخج ــاث ٞالخُ ــت ؤو َبُُٗ ــت ؤو ًد ــث ٖل ــى اؾ ــخٗمالها بىاؾ ــُت ٦خِب ــاث ؤو ميك ــىعاث ؤو وك ـغاث ؤو مٗل ٣ــاث ؤو
بٖالهـ ــاث ؤو حٗلُمـ ــاث مهمـ ــا ٧اهـ ــذ.و فـ ــي هـ ــظه الخالـ ــت طهـ ــب ال٣ـ ــاهىن بلـ ــى ججـ ــغٍم ٧ـ ــل مـ ــً ٌٗـ ــغى مـ ــىاص حؿـ ــخٗمل
في الٛل ؤو ٧ان مدغيا ٖلى الٛل باًت وؾُلت ٧اهذ.
-04الخ ــث ٖل ــى اؾ ــخٗما ٫اإلا ــىاص الت ــي حؿ ــخسضم ف ــي ال ٛــل بىاؾ ــُت ٦خِب ــاث او ميك ــىعاث او وكـ ـغاث او مٗل ٣ــاث
او اٖالهـ ــاث ا و حٗلُمـ ــاث مهمـ ــا ٧ـ ــان هىٖهـ ــا  ،و ًـ ــضزل فـ ــي طلـ ــ ٪مـ ــً ً٣ـ ــضم للخجـ ــاع مٗلىمـ ــاث ٖـ ــً ُُٟ٦ـ ــاث الٛـ ــل
و َغ٢ه ؾىاء ٧ان قٟىٍا او ميكىعا.
-2-3الـ ــطهً املعىـ ــىي ٣ً :ـ ــىم ال ـ ــغ ً٦اإلاٗىـ ــىي ف ـ ــي حغٍم ـ ــت ال ٛـ ــل ٖلـ ــى ال٣ه ـ ــض الجى ـ ــائي بٗىه ـ ــغٍه الٗل ـ ــم و ؤلاعاصة
اط ال ًخد ٣ــ ُ٢ ٤ــام الجغٍم ــت بىح ــىص الٗ ــغى  ٣ٞــِ اط ال ب ــض ان ً ٩ــىن الٗ ــاعى ٖاإلا ــا ب ــالٛل الىا ٢ــ٘ ٖل ــى البً ــاٖت
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ٞاطا ٖغى للبُ٘ ماصة مٛكىقت و هى ال ٌٗلم بالٛل ال ج٣ىم الجغٍمـت فـي خ٣ـه ،امـا الٗلـم بـظلٞ ٪خ٣ـ٘ بـه الجغٍمـت
ختى و لى لم ً ً٨هى الظي ٢ام بٗملُت الٛل..
 - 3-3العلىبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاث امللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطضة لجطٍمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف الخجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاضي:
هه ــذ اإلا ــىاص اإلاخٗل ٣ــت ب ــالٛل ف ــي بُ ــ٘ الؿ ــل٘ والخ ــضلِـ ف ــي اإلا ــىاص الٛظائُ ــت والُبُ ــت ال ــىاعصة ف ــي  ٢ــاهىن الٗ٣ىب ــاث
ان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلُت  ٣ٞـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــِ لج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغائم الخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضإ و ال ٛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل والخُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاػة و ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبـ والٛغام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت.
 -01فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي حالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــساع:
حٗا٢ــب اإلا ــاصة  429م ــً  ٢ــاهىن الٗ٣ىب ــاث ٖل ــى الخ ــضإ ب ــالخبـ م ــً ق ــهغًٍ ال ــى  3ؾ ــىىاث وبٛغام ــت م ــً 2.000صج
بلى  20.000صج ؤو بةخضي هاجحن الٗ٣ىبخحن ٧ ِ٣ٞل مً ًسضٕ ؤو ًداو ٫ؤن ًسضٕ اإلاخٗا٢ض:
 ؾىاء في الُبُٗت ؤو في الهٟاث الجىهغٍت او في الترُ٦ب ،او في وؿبت اإلا٣ىماث الالػمت ل٩ل هظه الؿل٘. ؾىاء في هىٖها ؤو في مهضعها. ؾىاء في ٦مُت ألاقُاء اإلاؿلمت او في هىٍتها.و خؿب هو اإلااصة  430مً ٢اهىن الٗ٣ىباث جغ٣ٖ ٘ٞىبت الخبـ الى 5ؾىىاث و الٛغامت مً  10000صج
الى ٖ500.000ىضما جغج٨ب الجغٍمت او الكغوٕ ٞيها بىاؾُت وؾُلت مً الىؾائل الخالُت :
 بىاؾُت الىػن والُ٨ل ؤو بإصواث ؤزغي زاَئت ؤو ٚحر مُاب٣ت. بىاؾُت َغ ١اخخُالُت ؤو وؾائل جغمي بلى حٛلُِ ٖملُاث الخدلُل ؤو اإلا٣ضاع ؤو الىػن ؤو الُ٨ل. بىاؾُت بُاهاث ٧اطبت جغمي بلى الاٖخ٣اص بىحىص ٖملُاث ؾاب٣ت ؤو صخُدت ؤو الى مغا٢بت عؾمُت لم جىحض.-02في حالت الغف :
خؿب هو اإلااصة  431مـً ٢ـاهىن الٗ٣ىبـاث ٌٗا٢ـب بـالخبـ مـً ؾـيخحن الـى زمؿـت ؾـىىاث و بٛغامـت مـً
 10.000بلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى 50.000صج.
الٓــغو ٝاإلاكــضصة :ههــذ اإلاــاصة  432مــً ٢ــاهىن الٗ٣ىبــاث ٖلــى زالزــت ْــغو ٝمكــضصة ً٣ابــل ٧ــل ْــغ ٝمنهــا ٖ٣ىبــت
زانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ،و جلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ٪الٓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغو٦ ٝمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وعصث مغجبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت و هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي:
 بطا ؤلخ٣ــذ اإلاــاصة اإلاٛكىقــت بالطــخُت مغيــا او عجـؼا ٖــً الٗمــل ٌٗا٢ــب البــائ٘ او الٗــاعى بــالخبـ مــً زمـــؾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىىاث بل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ٖك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ ؾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىىاث و بٛغام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــً  500.000بل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى 1.000.000صج.
 بطا حؿــببذ جلــ ٪اإلاــاصة فــي مــغى ٚحــر ٢ابــل للكــٟاء ،ؤو فــي ٣ٞــض اؾــخٗماًٖ ٫ــى ،ؤو فــي ٖاهــت مؿــخضًمت ٌٗا٢ــبالجى ــاة بالس ــجً اإلاا ٢ــذ م ــً ٖك ــغ ؾ ــىىاث بل ــى ٖك ــغًٍ ؾ ــىت و بٛغام ــت م ــً 1.000.000صج بل ــى 2.000.000صج.
 بطا حؿببذ جل ٪اإلااصة في مىث بوؿان ٌٗا٢ب الجىاة بالسجً اإلاابض..-03في حالت الحُاظة:
ٖا ٢ـ ــب ٖليه ـ ــا اإلاك ـ ــغٕ ف ـ ــي اإلا ـ ــاصة  433م ـ ــً  ٢ـ ــاهىن الٗ٣ىب ـ ــاث ٖل ـ ــى مج ـ ــغص خُ ـ ــاػة جل ـ ــ ٪اإلا ـ ــىاص اإلاٛكىق ـ ــت
ؤو الٟاؾ ــضة ب ــضون ؾ ــبب  ٢ــاهىوي ب ــالخبـ م ــً ق ــهغًٍ بل ــى ز ــالر ؾ ــىىاث و بٛغام ــت م ــً 2.000صج بل ــى 20.000صج
مىاص نالخت لخٛظًت ؤلاوؿان ؤو الخُىان ٌٗلم ؤنها مٛكىقت ؤو ٞاؾضة ؤو مؿـمىمت .ؾـىاء مـىاص َبُـت مٛكىقـت،
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ؤو م ــىاػًٍ ؤو م٩اًُ ــل زاَئ ــت او م ــىاص زان ــت حؿ ــخٗمل ف ــي  ٚــل م ــىاص ن ــالخت للخٛظً ــت ؤلاوؿ ــان ؤو الخُ ــىان ؤو
مكغوباث ؤو مىخجاث ٞالخُت او َبُت..
٦ما ٌٗا٢ب ؤًًا خؿب هو اإلاـاصة  434مـً ٢ـاهىن الٗ٣ىبـاث بإ ٢ـ ى الٗ٣ىبـاث الـىاعصة ؤٖـاله ٧ـل مخهـغٝ
او مداؾـ ــب ً٣ـ ــىم بٛـ ــل اإلاـ ــىاص اإلاٗهـ ــىص بلُـ ــه بُٗهـ ــا ؤو مـ ــىػٕ لخـ ــىم خُىاهـ ــاث مهـ ــابت بـ ــةمغاى مٗضًـ ــت ؤو مـ ــىاص
اؾتهالُ٦ت ٞاؾضة.
-03حطٍمت جللُس العالمت الخجاضٍت :
حٗض الٗالمت الخجاعٍت مً ؤهم ٖىانغ اإلالُ٨ت الهىاُٖت والخجاعٍت التي جؼاًض الاهخمام بها م٘ جُىع الخجاعة
الضازلُت والضولُت ،خُث ا٢خهغ مجالها في البضاًت ٖلى الؿل٘ واإلاىخجاث وامخض بلى الخضماث اإلا٣ضمت في ٧اٞت
املجاالث زم اهخ٣ل هُا٢ها لِكمل الخجاعة ؤلال٨تروهُت التي ؤنبدذ ٖهب الخجاعة اإلاٗانغة  ،وهٓغا إلاا جاصًه
الٗالمت الخجاعٍت مً صوع في جد ٤ُ٣الىمى الا٢خهاصي ٣ٞض ؤصي طل ٪بلى حٗضص ؤق٩ا ٫الخٗضي ٖليها ومً طل٪
ج٣لُض الٗالمت الخجاعٍت والظي ؤنبذ مخٟل ب٨ثرة في ٖهغ الخُىع الخجاعي بط هىا ٥الٗضًض مً الٗالماث
الخجاعٍت التي امخضث قهغتها لدكمل ٧اٞت صو ٫الٗالم وؤنبدذ عاسخت في طهً اإلاؿتهل٨حن هٓغا لخمخٗها بالجىصة
والًمان ،وهى ما حٗلها ٖغيت للخٗضي ،زانت في مجا ٫اإلاىخجاث الاؾتهالُ٦ت ألامغ الظي جُلب يغوعة
م٩اٞدت ٧اٞت ؤهىإ الخٗضي ٖلى الٗالمت الخجاعٍت وبؿِ الخماًت ال٣اهىهُت الالػمت لها.
بإخ٩ام ألامغ  06/03ماعر في  19حماصي الاوٖ ٫ام  1424اإلاىا ٤ٞلـ ً 19ىلُى ٖام  2003اإلاخٗل٣ت اإلاخٗل٤
بالٗالماث مجا ٫خماًت الٗالمت خُث ؤحاػ الترزُو ال٨لي ؤو الجؼئي للؿل٘ والخضماث للٛحر ،ومىذ للمغزو له
خ ٤خماًت الٗالمت اإلاغزو بها حؼائُا ًٖ َغٍ ٤ع ٘ٞصٖىي الخ٣لُض و٧ل جضبحر مً قإهه خماًتها ،و ألا٦ثر مً
طل ٪الخ ٤في اإلاُالبت بمهاصعة ألاقُاء والىؾائل اإلاؿخٗملت في الخ٣لُض وبجالٞها.
وم٘ جٟا٢م هظه الٓاهغة ًُغح الدؿائ ٫الخالي :هل اإلاكغٕ الجؼائغي ب٩ل حىاهب حغٍمت ج٣لُض الٗالمت
الخجاعٍت ،وهل ٢غع لها خماًت ٗٞالت؟.
 - 01-03مفهىم امللىُت اللىاعُت :
ٌٗخبر ٧ل مً ٢ام بدسجُل الٗالمت الهىاُٖت الخانت بمىخىج نىاعي مال٩ا لها صون ؾىاه
خُث حٗخبر ٦ضلُل ممحز للهاو٘ و ج٩ىن هظه الٗالماث ٖلى ق٩ل بمًاءاث ؤو ٧لماث ؤو خغو ٝؤو ؤع٢ام ؤو عؾىم
ؤو عمىػ ممحزة و التي جىي٘ ٖلى اإلاىخىج الهىاعي لخدضًض ؤنلها و اهخما ها ؤو هىٖها ؤو مغجبتها ؤو َغٍ٣ت جدًغيها
ؤو للضاللت ٖلى جإصًت زضمت مً الخضماث و التي جسً٘ لكغوٍ مُٗىت  ،خُث ًخم حسجُلها ٗ٦المت مٗتر ٝبها
٢اهىها .
 -02-03الطهً املازي لجطٍمت جللُس العالمت الخجاضٍت.
بن الغ ً٦اإلااصي لجغٍمت ج٣لُض الٗالمت الخجاعٍت ال ًخىاٞغ بال بخد ٤٣ؤمغًٍ ؤؾاؾحن هما ؤن
بلى جًلُل الجمهىع وزضاٖهم ،وؤن ًخم صون مىا٣ٞت ناخب الٗالمت ،ؤما بطا لم ًخد ٤٣هظًً
ًاصي
ألامغًٍ ٞال ٌٗض طل ٪ج٣لُض وجيخٟي ٖىه الاٖخضاء،هظا ألازحر الظي ؾِخم الخُغ ١بلُه مً زال ٫مُلبحن هدىاو ٫في
اإلاُلب ألاو ٫ألاٗٞا ٫التي حٗض ج٣لُض للٗالمت الخجاعٍت وفي اإلاُلب الثاوي ؾيخُغ ١بلى نىع ج٣لُض الٗالمت.
أ -أفعاٌ الخللُس الىاكعت على شاجُت العالمت :
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و التي ال جسغج ٖلى زالزت ؤٗٞا. ٫
* الخللُس باليسخ والخللُس بالدـبُه.
أوال  /الخللُس باليسخ ً :خمثل الٗىهغ اإلااصي في انُىإ ٖالمت مُاب٣ت جُاب٣ا جاما للٗالمت ألانلُت ،ؤو نى٘
ٖالمت حكبه في مجمىٖها الٗالمت الخُ٣ُ٣ت بةٖاصة انُىإ حاهبها ألاؾاس ي واإلامحز بك٩ل ًجٗل الٗالمت الجضًضة
٢اصعة ٖلى جًلُل الجمهىع وحظب اإلاؿتهل ،٪خُث ٌٗخبر ه٣ل الٗالمت ٖىهغ ٧ا ٝلىحىص الخ٣لُض ب ٌٛالىٓغ
ًٖ ٧ل اؾخٗما ٫لها ألن الخ٣لُض ٢ائم بمىحب الخهيُ٘ اإلااصي للٗالمت (ٌ.ك٩ل لبؿا في َبُٗت اإلاىخىج( 3
زاهُا  /الخللُس بالدـبُه ً :خمثل الٗىهغ اإلااصي للخ٣لُض بالدكبُه في الخُٛحر في الٗالمت ألانلُت ؤو ؤلاياٞت
للٗالمت الخ٣ُ٣ت ب٩املها ؤو حؼء منها بدُث ًًٓ اإلاؿتهل ٪ؤنها الٗالمت ألانلُت ،وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤املخا٧اة
الخضلِؿُت ؤو الدكبُه الخضلِس ي ،خُث ًازظ بٗحن الاٖخباع في حىدت حكبُه الٗالمت الدكبيهاث ؤلاحمالُت التي
جاصي باإلاؿتهل ٪الٗاصي بلى الخلِ بحن الٗالمخحن ،ألامغ الظي ٢ض ًاصي بلى اإلاؿاؽ بد٣ى ١اإلاؿتهل ٪الظي ٢ض
ٌؿخٗمل مىخىحا ال ًخالءم م٘ ما ًغٚب ُٞه ٦ما ٢ض ًمـ بمهضاُ٢ت اإلاىخىج ألانلي وهجض طل ٪ؤ٦ثر زُىعة في
خالت ج٣لُض ٖالمت الضواء خُث ه٩ىن ؤمام مؿاؽ بالصخت الٗامت٦ ،ما ٢ض ًازغ ٖلى ؤلا٢خهاص الىَني ألهه ال
ٌؿاٖض ٖلى الابخ٩اع ٞ ،الدكبُه الخضلِس ي خؿب هظا الخٗغٍ٣ً ٠ىم بطا ما اؾخٗمل الصخو ٖالمت شخو
ؤزغ صون ج٣لُضها ،وٍ٩ىن طل ٪باؾخٗما ٫البُا٢اث واإلاله٣اث الخانت بالٗالماث ألانلُت ٖلى مىخجاث
وبًائ٘ مدكابهت للمىخجاث ألانلُت٦ ،مىاص الخجمُل و٢اعوعاث الُٗىع.
ب -الخللُس باػخعماٌ عالمت مللسة أو مـبهت:
ًخمثل الٗىهغ اإلااصي في هظه الجغٍمت باالؾخٗما ٫الباَل لٗالمت ججاعٍت ؤو ٖالمت ٢غٍبت الكبه
بهىعة جاصي بلى الاهسضإ  ،و٢ض ًخسظ طل ٪نىعا مخٗضصة٣ٞ ،ض ًخسظ نىعة وي٘ ٖالمت ججاعٍت ؤو ٖالمت ٢غٍبت
الكبه لها ٖلى البًائ٘ ؤو اإلاىخجاث طاتها بُغٍ٣ت مباقغة ،و٢ض ًخم طل ٪بُغٍ٣ت ٚحر مباقغة ٧إن حؿخٗمل
الٗالمت ٖلى ألاقُاء التي حؿخسضم في حؿىٍ ٤البًائ٘ ؤو اإلاىخجاث ٧ ،الُٛاءاث ؤو اإلاٛلٟاث ؤو ؤي ش يء آزغ
ؤو حٗغى ُٞه البًائ٘  ،جدُٞ ٟٔه ألحل البُ٘ ؤو الخجاعة ؤو الهىاٖت و٢ض ؤقاعث بلى هظه
جبإ
اإلااصة  26مً ألامغ.06/ 03
الجغٍمت
ج -بُع بوائع عليها عالمت مللسة أو عطهها للبُع.
ٌٗا٢ب ال٣اهىن ٧ل مً بإ بًاٖت اؾخٗملذ لها ٖالمت ججاعٍت م٣لضة ؤو ٖغيها للبُ٘ ؤو
ألي ٚغى مً ؤٚغاى الخجاعة والهىاٖت ،ل٩ىنها ؤٗٞاال جمـ بد ٤ملُ٨ت الٗالمت ألانلُت
ب٢خىاها
والظي جمذ خماًخه بمىحب اإلااصة  09مً اإلاخٗل ٤بالٗالماث خُث ههذ في ٣ٞغتها الثاهُت ٖلى ؤهه م٘ مغاٖاة
ؤخ٩ام اإلااصة  11ؤصهاه ٞةن الخ ٤في ملُ٨ت الٗالمت ًسى ٫ناخبه خ ٤الخىاػٖ ٫نها ومىذ عزو بؾخٛال ٫ومى٘
الٛحر مً اؾخٗماٖ ٫المخه ججاعٍا صون جغزُو مؿب ٤مىه ٖلى ؾل٘ ؤو زضماث ممازلت ؤو مكابهت لخل ٪التي
سجلذ الٗالمت ألحلها  ،وَؿخىي ؤن ً٩ىن الصخو الظي ًبُ٘ ؤو ٌٗغى للبُ٘ مىخجا واخضا ؤو ٖضة مىخجاث
م٣لضة ؤو مهىىٖت بُغٍ٣ت الخضلِـ ٢ض ؾاهم في نىٗها ؤم لم ٌؿاهم ،ما صام ؤهه ً٣ىم بالٟٗل ب٣هض زضإ
اإلاكتري واإلاالخٔ ؤن اإلاكغٕ الجؼائغي لم ًىو ٖلى الؿل٘ .
 03-03الطهً املعىىي لجطٍمت جللُس العالمت الخجاضٍت :
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جخُلب هظه الجغٍمت جىاٞغ ال٣هض الجىائي الٗام اإلاخمثل في ٖلم الجاوي بإن ما ًغج٨به مً ج٣لُض
و حٗضي ٖلى ؤخُ٣ت الٛحر في مىخىحه و ٖلى زهىنُت مىخىحه ٞهىا اإلا٣لض مغص البضء في جهيُ٘ مىخىج ممحز للٛحر
هىا جبضؤ الجغٍمت ب٩اٞت ؤع٧انها و ج٣ىم ُ٢اما جاما و جخىاٞغ هىا الىُت الؿِئت بةعاصة اإلا٣لض الجاوي.
 -04 -03العلىباث امللطضة للمع الجطٍمت.
بن حغٍمت ج٣لُض اإلاىخجاث ٌٗا٢ب ٖليها اإلااصة  32و اإلااصة  33مً الامغ ع٢م  06-03ماعر في  19حماصي
ؤهه
الاوٖ ٫ام  1424اإلاىاً 19 ٫ ٤ٞىلُى ٖام  2003اإلاخٗل٣ت بالٗالماث الخجاعٍت و التي جىهان
٧ل مً اعج٨ب حىدت الخ٣لُض ٌٗا٢ب بالخبـ مً  06اقهغ الى ؾيخحن و بٛغامت مالُت مً ( )2.500.000صج
الى ٖكغة مالًحن صًىاع ( 10.000.000صج ) ؤو باخضي الٗ٣ىبخحن
 الٛل ٤اإلاا٢ذ ؤو النهائي للماؾؿت.
 مهاصعة الاقُاء و الىؾائل التي اؾخٗملذ في املخالٟت .
 اجال ٝالاقُاء مدل املخالٟت .
 املح ــىض الثـالث زوض الـطًت في الحجعوامللترحاث -01إحطاءاث الحجعو امللازضة:
 -01-01حعطٍف الحجع :
هــى بحـغاء جخســظه ؤلاصاعة اإلا٩لٟــت بدماًــت اإلاؿــتهل ٪بمٗنــى حُٛحــر ؤلاججــاه الخ٣ُ٣ــي للمىخــىج و بٖــاصة جىحيهــه
ؤو بجالٞــه صون ؤلازــال ٫باإلاخابٗــاث الجؼائُــت وٍخمثــل الدجــؼ فــي ســخب اإلاىخــىج اإلاٗتــر ٝبٗــضم مُاب٣خــه مــً خــائؼه و
ً٩ــىن مــأ ٫هــظا اإلاىخــىج بمــا بلــى مغ٦ــؼ طا مىٗـت ٖامــت بطا ٧ــان ٢ــابال لإلؾــتهال ٥ؤو ًخلــ ٠بطا ٧ــان م٣لــضا ؤو ٚحــر نــالر
لإلؾتهال ٥م٘ جُهحر الؿى ١الىَىُت مً اإلاىخىحاث ٚحر اإلاُاب٣ت مً خُـث الىؾـم زانـت اإلاؿـخىعصة منهـا وجىـاو٫
اإلاك ــغٕ ؤًً ــا الٗ٣ىب ــاث جخمث ــل ف ــي ٖملُ ــت الدج ــؼ جد ــذ ٖى ــىان ٖ٣ىب ــاث ؤز ــغي ف ــي اإلا ــىاص م ــً  39بل ــى ٚ 48ح ــر ؤن
الضعاؾت ؾخ٣خهغ ٖ ِ٣ٞلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت ٚحر الكغُٖت و التي حكملها بحغاءاث الدجؼ .
ب ــالغحىٕ بل ــى اإلا ــاصة  39اإلاٗضل ــت م ــً ال ٣ــاهىن الؿ ــال ٠ال ــظ٦غ ًم ٨ــً حج ــؼ البً ــائ٘ ٦م ــا ًم ٨ــً حج ــؼ الٗخ ــاص
و الخجهحـ ـزاث الت ــي ؤؾ ــخٗملذ ف ــي بعج٩ابه ــا م ــ٘ مغاٖـ ـاة خ ٣ــى ١الٛح ــر خؿ ــً الىُ ــت و ٖلُ ــه  ٞــةن مىي ــىٕ املخال ٟــاث
مىيـ ــىٕ الدجـ ــؼ هـ ــي جلـ ــ ٪اإلاىهـ ــىم ٖليهـ ــا فـ ــي ؤخ٩ـ ــام اإلاـ ــىاص  21-20-14و طلـ ــ ٪بهـ ــغٍذ اإلاـ ــاصة  29مـ ــً اإلاغؾـ ــىم
الخى ُٟـ ـ ـ ــظي  215/06و بالخ ـ ـ ـ ــالي ال ج ٩ـ ـ ـ ــىن مىي ـ ـ ـ ــىٕ الدج ـ ـ ـ ــؼ املخال ٟـ ـ ـ ــاث ٚح ـ ـ ـ ــر اإلاىه ـ ـ ـ ــىم ٖليه ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ــي اإلا ـ ـ ـ ــاصة 39
مً ال٣اهىن  02-04و هي ٧الخالي اإلاىاص .19-18-17-16-15
و ًج ـ ــب ؤن ج ٩ـ ــىن اإلا ـ ــىاص اإلاذج ـ ــىػة مىي ـ ــىٕ مدً ـ ــغ الج ـ ــغص و ٞـ ــ ٤ؤلاح ـ ـغاءاث الت ـ ــي جد ـ ــضص ٖ ـ ــً َغٍ ـ ــ ٤الخىٓ ـ ــُم
بدُــث ٌكــخمل حــغص اإلاــىاص اإلاذجــىػة ؤلاخهــاء الىنــٟي و الخ٣ــضًغي ملجمــىٕ اإلاــىاص مىيــىٕ املخالٟــاث ٦ ،مــا جذجــؼ
البًائ٘ ؤًا ٧ان م٩ان وحىصها .
و  ٢ــض ً ٩ــىن الدج ــؼ َب ٣ــا للم ــاصة  40م ــً ال ٣ــاهىن الؿ ــال ٠ال ــظ٦غ بم ــا ُٖيُ ــا ؤو بٖخب ــاعي و ً٣ه ــض ب ــالدجؼ الُٗن ــي
٧ل حجؼ ماصي للؿل٘ ؤما الدجؼ ؤلاٖخباعي ٞهى ٧ل حجؼ ًخٗل ٤بؿـل٘ ال ًم٨ـً مغج٨ـب املخالٟـت ؤن ً٣ـضمها لؿـبب
ما.
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و ٌٗــىص ؤلازخهــام ملخــا ٔٞالبُــ٘ باإلاؼاًــضة للبُــ٘ الٟــىعي للمــىاص اإلاذجــىػة زانــت بطا قــمل الدجــؼ مــىاص ؾــغَٗت
الخل ٠ؤو ج٣خض ي طل ٪خالت الؿى ١ؤو لٓغو ٝزانت ؤزغي .
٦م ــا جسً ــ٘ اإلا ــىاص اإلاذج ــىػة اإلاك ــاع بليه ــا ؾ ــلٟا بل ــى اإلاه ـاصعة بمىح ــب خ ٨ــم  ً٢ــائي بى ــاءا ٖل ــى اإلا ــاصة 44
اإلاٗضل ــت  ،و ف ــي خال ــت الدج ــؼ الُٗن ــي حؿ ــلم ه ــظه اإلا ــىاص اإلاذج ــىػة بل ــى بصاعة ؤم ــال ٥الضول ــت الت ــي ج ٣ــىم ببُٗه ــا و ٞــ٤
الك ــغوٍ و الىه ــىم اإلاٗم ــى ٫بهم ــا ،ؤم ــا ف ــي خال ــت الدج ــؼ ؤلاٖخب ــاعي ج ٩ــىن اإلاه ــاصعة ٖل ــى ُ٢م ــت اإلا ــىاص اإلاذج ــىػة
ب٩املها ؤو حؼء منها
بلى حاهب ٖملُتي الدجؼ و اإلاهاصعة ًم ً٨بجبإ بحغاء الٛل ٤ؤلاصاعي بدُث ججحز اإلااصة  46اإلاٗضلـت للـىالي املخـخو
ب٢لُمُ ــا بى ــاءا ٖل ــى ب٢ت ـراح اإلا ــضًغ ال ــىالئي ؤن ًخس ــظ بمىح ــب  ٢ـغاع بح ـغاءاث الٛل ــ ٤ؤلاصاعٍ ــت ال جخج ــاوػ م ــضة  ً 60ــىم
ٖل ــى ؤن ً ٩ــىن ٢ـ ـغاع الٛل ــ٢ ٤اب ــل للُٗ ــً ؤم ــام ال ً٣ــاء  ،و ف ــي خال ــت بل ٛــاء ٢ـ ـغاع الٛل ــً ٤م ٨ــً للٗ ــىن ؤلا٢خه ــاصي
اإلاخًغع اإلاُالبت بالخٗىٌٍ ًٖ الًغع الظي لخ٣ه .
ؤما في خالت ُ٢ام الٗىن ؤلا٢خهاصي بمسالٟت ؤزغي بىاءا ٖلى اإلااصة  47اإلاٗضلت جًـاٖ ٠الٗ٣ىبـت و ًم٨ـً لل٣اضـ ي
ؤن ًمى٘ الٗىن ؤلا٢خهاصي املخ٩ىم ٖلُه مً مماعؾت ؤي وكاٍ بهٟت ما٢خت و هظه اإلاضة ال جؼٍض ًٖ  10ؾىىاث
 الخسدالث املسجلت في مجاٌ ميافحت ظاَطة إهدـاضالخجاضة غيرالـطعُت :
ٖضص اإلالٟاث الً٣ائُت
ٖضص اإلالٟاث
ٖضص املخالٟاث في
اإلاىجؼة
اإلاسجلت
مجا ٫م٩اٞدت الخجاعة
الخُٗحن
واإلاغؾلت للجهاث
في الخ٣لُض
ٚحر الكغُٖت
الً٣ائُت املخخهت
ػ ـىـت 2016
347
06
347
ػ ـىـت 2017

465

05

413

ٖضص الً٣اًا التي
مؿتها ٖملُاث
الدجؼ
126
272

الاكتراحاث والخىكُاث :
ف ـ ــي بَ ـ ــاع البد ـ ــث ٖ ـ ــً م ـ ــضي مالئم ـ ــت الىه ـ ــىم ال٣اهىهُ ـ ــت املخ ـ ــضصة لل٣ىاٖ ـ ــض اإلاُب ٣ـ ــت ٖل ـ ــى اإلاماعؾ ـ ــاث
الخجاعٍـ ـ ــت و الىا٢ـ ـ ــ٘ الا٢خهـ ـ ــاصي و الاحخمـ ـ ــاعي اإلاٟـ ـ ــغوى فـ ـ ــي املجخمـ ـ ــ٘ الجؼائـ ـ ــغي ًم٨ـ ـ ــً ا٢ت ـ ـ ـراح بٗـ ـ ــٌ الى٣ـ ـ ــاٍ
إلُٖاء ٗٞالُت ؤ٦بر ٖلى مؿخىي الغ٢ابت :
 جىٞحر ؤما ً٦مسههت لىي٘ الؿل٘ مدل الدجؼ (اإلاكغوباث ال٨دىلُت).
 جسه ـ ــُو ؤم ـ ــا ً٦مد ـ ــضصة إلج ـ ــال ٝالؿ ـ ــل٘ اإلاٛكىق ـ ــت (زان ـ ــت منه ـ ــا الت ـ ــي جدخ ـ ــىي ٖل ـ ــى م ـ ــىاص زُح ـ ــرة
مًغة بالصخت و اإلاؿاؽ باملخُِ البُئي).
 الخيؿُ ٤بحن مهالر الكغَت و مهالر مضًغٍت الخجاعة في مجـا ٫جبـاص ٫اإلاٗلىمـاث خـى ٫الؿـل٘ اإلاٛكىقـت
 ،الٛحر مُاب٣ت و اإلاًغة بالصخت و م٘ حمُ٘ الٟاٖلحن .
 ؤلا٦ثــاع مــً اإلالخُ٣ــاث و ألاًــام الخدؿِؿــُت لٟائــضة اإلاــىاَىحن مــً ؤحــل وكــغ الخىُٖــت و جدؿــِـ اإلاــىاَىحن
بٓاهغة الٛل الخجاعي .
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 جم ٨ـ ــحن اإلا ـ ــىْٟحن اإلا٩ل ٟـ ــحن بالخد ٣ُ٣ـ ــاث ؤلا٢خه ـ ــاصًت م ـ ــً س ـ ــخب الس ـ ــجل الخج ـ ــاعي ما٢خ ـ ــا ف ـ ــي خال ـ ــت
ُ٢ام الٗىن ؤلا٢خهاصي بمسالٟاث مخ٨غعة بلى ٚاًت الٟهل مً ٢بل الجهاث الً٣ائُت املخخهت .
 ج ــضُٖم  ٞــغ ١الغ٢اب ــت ب ــإ٦بر  ٢ــضع مم ٨ــً م ــً الىؾ ــائل البك ــغٍت و اإلااصً ــت م ــً ؤح ــل جد ُ٣ــ ٤ع٢اب ــت ٗٞال ــت و
خماًت ؤ٦ثر لألٖىان اإلا٩لٟحن بالخد٣ُ٣اث .
 ي ــغوعة جيؿ ــُ ٤اإلاه ــام ب ــحن مسخل ــ ٠الهُئ ــاث اإلا٩ل ٟــت بمغا٢ب ــت اإلاماعؾ ــاث الخجاعٍ ــت ٚح ــر الك ــغُٖت ٢ه ــض
حؿهُل ؤلاحغاءاث ال٣اهىهُت اإلاٗمى ٫بها .
 بوكـ ــاء ٢ؿـ ــم مدٟىْـ ــاث ألؾـ ــماء الخجـ ــاع املخـ ــالٟحن لـ ــضي اإلاهـ ــالر ألامىُـ ــت والخجاعٍـ ــت زانـ ــت مىـ ــه ٞئـ ــت
اإلاؿخىعصًً .
 ٞ ــخذ ألاؾ ــىا ١الج ــىاعي الت ــي ج ــم بوك ــا ها ي ــمً مسُ ــِ الخ٩ىم ــت ف ــي بَ ــاع مداعب ــت الخج ــاعة ٚح ــر الك ــغُٖت
والً٣اء ٖلى ألاؾىا ١اإلاىاػٍت المخهام الباٖت ٚحر الكغُٖحن في بَاع مىٓم .
الخــاج ـمــت :
فـ ـ ـ ــي اَـ ـ ـ ــاع البدـ ـ ـ ــث ٖـ ـ ـ ــً مـ ـ ـ ــضي مالئمـ ـ ـ ــت الىهـ ـ ـ ــىم ال٣اهىهُـ ـ ـ ــت و بالخهـ ـ ـ ــىم املخـ ـ ـ ــضصة لل٣ىاٖـ ـ ـ ــض
اإلاُب ٣ــت ٖل ــى اإلاماعؾ ــاث الخجاعٍ ــت و اإلاخُلب ــاث الا٢خه ــاصًت و الاحخماُٖ ــت الت ــي ًٟغي ــها الىا ٢ــ٘ ف ــي املجخم ــ٘
الجؼائ ــغي و م ــً ز ــال ٫الخىن ــُاث اإلا٣ترخ ــت لً ــمان ؤ٦ث ــر ٗٞالُ ــت ٖل ــى مؿ ــخىي الغ٢اب ــت و مؿ ــاًغة الخُ ــىعاث
الٗلمُــت و حٗــل اإلاىخــىج الــىَني املخلــي طا ٢ــضعة جىاٞؿــُت والنهــىى باال٢خهــاص الــىَني  ،باإليــاٞت بلــى حصــجُ٘
الجاهب الخس ي الخىٖىي لضي اإلاؿتهل٨حن .
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المداخمة الثانية تحت عنواف
زوض السضن في كمع الغف.
مً اعساز:

تىهشاوج عايٍ
ضائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس

تٍ يغؼىد يصطفً
هلُب
ملالح السضن -والًت بىمطزاغ

ملسم ــت:
بن م٩اٞدت الٛل ومداعبت الخ٣لُض والٟؿاص ،هظا اإلااعص الظي ًىسغ وٍغه٧ ٤امل الا٢خهاص الىَني زُغ ٦بحر
ًخُلب جضزل حمُ٘ الُ٣اٖاث مً هُئاث خ٩ىمُت ومىٓماث مضهُت وز٣اُٞت واحخماُٖت  ،صًيُت وبٖالمُت
وجغبىٍت  ،مً ؤ٦بر الضوا ٘ٞاإلااصًت بلى اللجىء لُغٍ٣ت الٛل هى الغبذ الؿغَ٘ بضون ج٩الُ ٠والُم٘ والجك٘
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الظي ٌٗتري ؤصخابه لجم٘ اإلااٖ ٫لى خؿاب آلازغًٍ وٖلى الا٢خهاص الىَني بالظاث صون الخ٨ٟحر في ٖىا٢به
وهخائجه اإلاباقغة و ٚحر اإلاباقغة ٖلى ؾالمت وصخت اإلاؿتهل. ٪
أهطاضودُمت على إلاوؼان والصحت والاكخلاز الىًني :
بن اإلاخًغع ألا٦بر في ٖملُت الٛل في هظه اإلاىاص هى ؤلاوؿان بالضعحت ألاولى ،اإلاؿتهل ٪واإلاؿخٗمل لها بىُا١
واؾ٘ وٖغٌٍ وبضعحت زاهُت ًإحي الخُىان والىباث والُُىع بلخ… وٖلُه ؾىظ٦غ ؤهم ألازُاع الصخُت وألامىُت
والؼعاُٖت والبُئُت الؾخٗما ٫هظه اإلاىاص اإلاٛكىقت وهي ٦ما ًلي:
باليؿبت لأليغاع الصخُت بن الٛل في اإلاىاص الٛظائُت الٗامت ًاصي بلى خضور حؿمماث ٚظائُت وؤمغاى زُحرة
مؿخٗهُت ٖلى اإلاضي ال٣غٍب واإلاخىؾِ والبُٗض جخمثل في مًاٖٟاث صخُت تهضص الصخت الٗمىمُت مثل
الخؿاؾُت اإلاٟغَت والخُحرة .بٌٗ ؤهىإ الؿغَاهاث وؤمغاى الجهاػ الهًمي والخىٟس ي والجهاػ الٗهبي و٦م
سجلذ ٖضة حؿمماث ٚظائُت وٖضة وُٞاث هدُجت الٛل في جغُ٦بت ومدخىي اإلاىاص الٛظائُت وٖضم مُاب٣تها
للم٣اًِـ الصخُت والٗاإلاُت اإلاٗمى ٫بها ،ػٍاصة ٖلى اؾتهال ٥ؤصوٍت مٛكىقت ٖىا٢بها الصخُت ٚحر مدمىصة.
ؤما ألازُاع ألامىُت ٞخإحي ٖلى ؾبُل اإلاثاٖ ٫ىضما ًُا ٫الٛل والخداًل في جهيُ٘ بٌٗ ألاحهؼة ال٨هغومجزلُت
مثل اإلاضافئ واإلاىا٢ض وسخاهاث اإلااء ٣ٞض ج٩ىن ال٩اعزت ؤٖٓم ٖلى خُاة ؤلاوؿان إلاا حؿببه مً حؿغباث للٛاػ الظي
ٌك٩ل زُىعة ٦بحرة ٖلى ألاعواح واإلامخل٩اث ٨ٞم جم حسجُل ٖضة وُٞاث لٗائالث بإ٦ملها مً حغاء حؿغب الٛاػ
مً اإلاضافئ وسخاهاث اإلااء اإلاٛكىقت و٦ظل ٪و٢ىٕ خغائ ٤مضمغة.
– هٟـ الخا ٫باليؿبت ل ُ٘٣الُٛاع اإلاٛكىقت التي جدؿبب في خضور ؤيغاع وؤزُاع ٖلى ؾالمت وؾائل الى٣ل
وآلاالث التي ٌؿخٗملها ؤلاوؿان ٖلى الضوام والتي ًىجم ٖنها ضخاًا وزؿائغ ماصًت وبكغٍت.
– و٦ظل ٪باليؿبت للبجزًً اإلاٛكىف والؼٍىث الهىاُٖت والصخىم الهىاُٖت ًازغ ؾلبا ٖلى ؾالمت وؾائل الى٣ل
وجلخ ٤بها ؤيغاع تهضص ؾالمت مؿخٗمليها .
ؤما ألازُاع الؼعاُٖت والبُئُت ٞهي جيخج ٖىض اؾخٗما ٫ؤؾمضة مٛكىقت في الؼعاٖت وحؿمُض التربت ٞةنها حٗىص
بالًغع والخلىر ٖلى التربت وجلىر الىباث واملخهى ٫الؼعاعي وجضهىع البِئت مً حغاء اإلاىاص الُ٨مُائُت
اإلاٛكىقت في الؿماص ولِؿذ مغ٦بت ٖلى ؤؾـ ٖلمُت وال ٖلى اإلا٣اصًغ واإلا٣اًِـ اإلاخبٗت في َغٍ٣ت جدًحرها.
باليؿبت لأليغاع الا٢خهاصًت مً الٛلً :اصي بلى ٣ٞضان الث٣ت بحن اإلاىخج واإلاؿتهل ، ٪ػٍاصة ٖلى الخؿائغ
الٟاصخت التي ًخ٨بضها اإلاىخج الىا٦ ٘٢طخُت وبن ؤٚلبُت اإلاىاص اإلاٛكىقت ؤو اإلاؼوعة ,ج٩ىن ٚحر مٟىجغة وٚحر
زايٗت للغؾىم والًغٍبت التهغب مً الًغٍبت مما ًازغ ؾلبا ٖلى الا٢خهاص الىَني وٍث٣ل ٧اهله بُغٚ ١حر
٢اهىهُت وؤًًا ًدؿبب في ٦ؿاص وٞؿاص الؿل٘ واإلاىاص ٚحر اإلاٛكىقت واإلاهىىٖت بُغ ١ؾلُمت وخُ٣ُ٣ت ٚحر
مؼٍٟت.
الخللُس والتزوٍطفي الؼلع :
بن الخدى ٫الا٢خهاصي في الجؼائغ اإلابني ٖلى مبضؤ الخغٍت الا٢خهاصًت ،م ً٨الكغ٧اث مً التروٍج إلاىخىحاتها
وجىػَٗها صازل وزاعج الىًَ٦ ،ما ػاص مً وعوص اإلاىخىحاث مً زاعج الىًَ ،ألامغ ؤصي بلى جىاٞـ الكغ٧اث ٖلى
حؿىٍ ٤مىخىحاتها وجمُحزها ًٖ بُ٣ت اإلاىخىحاث ،وطل ٪باؾخسضام الٗالماث الخجاعٍت اإلامحزة التي ًخم ً٨مً
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زاللها اإلاؿتهل ٪الخمُحز والازخُاعٚ ،حر ؤن هاحـ ج٣لُض وجؼوٍغ الٗالماث ًب٣ى ٖائ٣ا صون ُ٢ام الٗالمت بضوعها في
عبِ حؿغ الث٣ت بحن اإلاىخج واإلاؿتهل٪
السضن الىًني في كمع الغف
بن مهمت الضع ٥الىَني هى الؿهغ ٖلى اخترام ال٣ىاهحن و ألاهٓمت ،واهُال٢ا مً هظا اإلابضؤ حؿهغ وخضاث
اإلااؾؿت ٖلى اخترام مجمىٖت ال٣ىاهحن اإلاخٗل٣ت بدماًت اإلاؿتهلَ ٪ىاٖ ٫ملُت ٖغى اإلاىخىج ؤو الخضمت
لالؾتهال ،٥اٖخباعا لىىُٖاتها ومهما ٧ان الىٓام ال٣اهىوي اإلاخضزلً ،ىضعج هظا اليكاٍ ؤؾاؾا في مهام الكغَت
الا٢خهاصًت التي حك٩ل بخضي ٞغوٕ الكغَت ؤلاصاعٍتٚ ،حر ؤهه ال ًم ً٨يمان هجاح هظه اإلاهام بال بخىا٤ٞ
املجهىصاث والخيؿُ ٤بُنها ٖلى حمُ٘ مؿخىٍاث اإلااؾؿت ،زضمت للهالر الٗام م٘ جغحُذ الضوع الى٢ائي ومىده
ؤهمُت ٦بري بٗض ؤن ؤنبدذ ال٣ىاهحن حؿمذ بظل.٪
 -1السوض الىكائي للسضن الىًني :
بن الخىمُت املخؿىؾت لليكاَاث الخجاعٍت وْهىع الؿى ١اإلاىاػٍت و٦ثرة اإلاماعؾاث الخجاعٍت اإلاىاُٞت
للىهىم الدكغَُٗت والخىُٓمُت ،م٘ قاؾٗت ب٢لُم الىالًاث و٢لت الىؾائل البكغٍت واإلااصًت اإلاىيىٖت جدذ
جهغ ٝمضًغٍاث اإلاىاٞؿت وألاؾٗاع.
ججٗل يمان خماًت اإلاؿتهل ٪و ٢م٘ الٛل ها٢هت ،وٖلُه ٞةن مكاع٦ت الضع ٥الىَني في مهام الغ٢ابت
زال ٫حمُ٘ ؤَىاع ٖغى اإلاىخىج لالؾتهال ٥جبضو يغوعة ملخت وطل ٪للىنى ٫بلى الىخائج اإلاغحىة وفي هظا
الؿُاٌ ١كمل الضوع الى٢ائي لىخضاث الضعٖ ٥ضة مداوع ؤؾاؾُت وهي:
 ؿـ ــطًت الٌ ــطكاث:
ًم ً٨اٖخباع مهام قغَت الُغ٢اث بخضي اإلاهام الغئِؿُت التي جىٟظها وخضاث الضع ٥الىَني،
والتي ًم ً٨اؾخٛاللها في الجاهب الى٢ائي لخماًت اإلاؿتهل ٪و ٢م٘ الٛل ٞاإلاغا٢بت ٖلى قب٩اث الُغ١
حؿمذ صون ق ٪مغا٢بت قغوٍ ه٣ل البًائ٘ والؿل٘ التي جسً٘ لكغوٍ زانت ،حؿهغ وخضاث الؿالح
ٖلى يمانها.
وفي هظا ؤلاَاع ًخم جىحُه الٗىاًت ،بلى الكغوٍ اإلاىٓمت لى٣ل البًائ٘ ٦ما ههذ ٖلُه مسخل٠
الخىُٓماث وال٣ىاهحن٦ ،ما ًجب مغا٢بت مسخل ٠الىزائ ٤ؤلاصاعٍت التي ٌكترٍ جىٞغها ٖىض ه٣ل الؿل٘
والخإ٦ض مً مُاب٣ت الىزائ ٤ؤلاصاعٍت املخخلٟت للؿل٘ اإلاى٣ىلت.
 حطاػت الحسوز
بن بؾىاص مهمت خغاؾت الخضوص البرًت الىَىُت بلى ؾالح الضع ٥الىَني ٢ض اخخىث ٖلى مهمخحن
ؤؾاؾِخحن هما ،ؤوال :الضٞإ ًٖ التراب الىَني والخٟاّ ٖلى اإلاٗالم الخضوصًت في بَاع مهمت الضٞإ الىَني،
وزاهُا :م٩اٞدت الجغٍمت اإلاىٓمت بكتى نىعها مثل الهجغة ٚحر الكغُٖت ،ججاعة املخضعاث ،و٦ظا م٩اٞدت
التهغٍب.
لٓاهغة التهغٍب آزاع حض ؾلبُت ٖلى جماؾ ٪واوسجام الا٢خهاص الىَني ،خُث ؤن الؿل٘ اإلاهغبت
جسلٖ ٤ىض صزىلها ألاؾىا ١الىَىُت مهاٖب ل٩ل اإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحن ٞيها ٚحر زايٗت للًغائب
الجمغُ٦ت وبالخالي جدضر مىاٞؿت ٚحر قغُٖت للمىخجاث الىَىُت ،هظا ما يهضص همى الا٢خهاص الىَني ،وَٗض
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بخضي الٗىامل الغئِؿُت في بٞالؽ اإلااؾؿاث الىَىُت ،وما ًىجغ ٖىه مً هخائج ؾلبُت ،ججبر اإلانهي ٖلى
الخداًل والٛل إلاىاحهت الؿل٘ اإلاهغبت.
باإلياٞت بلى هظا ٞةن الؿل٘ اإلاهغبت ٖاصة ما ج٩ىن مٛكىقت وال جخىٞغ ٞيها الكغوٍ الخىُٓمُت اإلاخٗل٣ت
باإلاُاب٣ت للم٣اًِـ اإلاٗمى ٫بها ،و٢ض ال جدمل ؤي مٗلىماث ًٖ م٩ان وكإتها ،مما ٌك٩ل اؾخٗمالها مساَغ ٖلى
صخت وؾالمت اإلاؿتهل ،٪و٦ظا اوٗضام الًمان ٖىض ا٢خىا ها مما ًمـ باإلاهالر اإلااصًت للمؿتهل ٪والهاو٘.
ًخطر مما ؾب ٤ؤن الى٢اًت مً ْاهغة التهغٍب ،هى ٖمل ؤؾاس ي في خماًت اإلاؿتهل ٪و ٢م٘ الٛلً ،ىجؼ
الٗمل الى٢ائي في هظا املجا ٫بالخىاحض اإلاؿخمغ في اإلاُضان ،وبدىُٟظ مسخل ٠اإلاهام اإلاىىٍ بىخضاث خغؽ الخضوص.
 ظٍاضة املحالث الخجاضٍت :
ٌٗخمض الٗمل الى٢ائي في مُضان خماًت اإلاؿتهلٖ ،٪لى ٖضة حىاهب عزو بها اإلاكغٕ ،منها مغا٢بت قغوٍ
الٗغى للبُ٘ ،و٦ظا املخالث الخجاعٍت ومضي مُاب٣تها للمىانٟاث الخىُٓمُت وقغوٍ الىٓاٞت ،والخإ٦ض مً
وحىص الغزو اإلامىىخت مً َغ ٝالؿلُاث ؤلاصاعٍت في مجاٖ ٫غى اإلاىخجاث الخُحرة للبُ٘ ،مثل ججاعة
ألاؾلخت واإلاىاص الُ٨ماوٍت الخانت بالٟالخت٦ ،ما ًجب ألازظ بٗحن الاٖخباع ومغا٢بت املخالث التي ًسً٘
حؿُحرها بلى ٟ٦اءاث وؤٞغاص طوي الكاهضاث اإلاخسههت مثل الاؾدكاعاث الُبُت والهُضلُت.
 ظٍاضة امللاوع واملؤػؼاث الاكخلازًت
بن ػٍاعة اإلااؾؿاث الهىاُٖت حؿمذ لىخضاث الؿالح باإلَالٕ ًٖ ٢غب ٖلى َغ ١ؤلاهخاج ،و ٦ظا
مُاب٣ت ٖملُت ؤلاهخاج للمٗاًحر واإلا٣اًِـ التي جد٨مها يىابِ ؤمىُت والخضابحر الخانت بةهخاج الؿل٘،مغا٢بت
اخترام ٖضم الاؾخٗما ٫في ٖملُت ؤلاهخاج اإلاىاص املخًغة َب٣ا للخىُٓم ٦ ،ما ًجب ؤلاَالٕ ٖلى مسخل٠
الىزائ ٤ؤلاصاعٍت والغزو الخانت باإلهخاج وؤلاَالٕ ٖلى الخجاعب التي ً٣ىم بها اإلاهى٘ مً ؤحل الً٣اء ٖلى
ألازُاع التي ٢ض حك٩لها اإلاىخىحاث ٖلى جًلُل اإلاؿتهلً .٪خم ؤلاَالٕ ٖلى قغُٖت البُ٘ خُث ً٩ىن مىذ
الٟىاجـحر بحن اإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحن وٖلى الٗمىم في ٧ل اإلابُٗاث التي ًخم بالجملت بحباعٍا.
 م ـطاكبت ألاػىاق
ًم ً٨اٖخباع ٖملُت مغا٢بت ألاؾىا ١مً ؤهم اليكاَاث التي حؿمذ بدماًت اإلاؿتهل ٪و ٢م٘ الٛل ٧ىن
ؤن الؿىٌٗ ١ض اإلا٩ان الىخُض الظي جخجم٘ ُٞه ٦م هائل مً مسخل ٠اإلاىخىحاث والؿل٘ الاؾتهالُ٦ت ،التي ًخم
جضاولها بحن اإلاؿتهل ٪و اإلاىخج .وَٗض جضزل وخضاث الضع ٥الىَني في مجا ٫الى٢اًت هام ،مؿدىضا ٖلى مهام
الكغَت الا٢خهاصًت ،وَكمل هظا الخضزل مجا ٫واؾ٘ ،بضؤ مً مغا٢بت امخال ٥الخجاع للسجالث الخجاعٍت
ومُاب٣تها لليكاٍ الخجاعي اإلاماعؽ مً َغ ٝاإلانهي ،ؤلاَالٕ ٖلى قغوٍ الىٓاٞت الؿائضة صازل ألاؾىا١
مغا٢بت اإلاىاص الٛظائُت مً خُث جاعٍش الهى٘ وجاعٍش نهاًت مضة نالخُت الاؾتهال ٥قغوٍ الخٛلُ ،٠مغا٢بت
ؤؾٗاع اإلاىاص ؤلاؾتراجُجُت التي جسً٘ للخىُٓم ،مغا٢بت قٟاُٞت الخٗامالث الخجاعٍت و٧ل ألاٖما ٫التي مً
قإنها زل ٤وي٘ ٌؿمذ باخخ٩اع الؿى ١لهالر اخض ألاَغا ٝمً اإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحن ،مغا٢بت نالخُت
اإلاىاػًٍ ومسخل ٠ؤصواث الُ٣اؽ اإلاؿخٗملت في ٖملُاث البُ٘ .
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 الاجلاٌ وجبازٌ املعلىماث مع امللالح املخخلت :
بن الاجها ٫باإلاهالر املخخهت التي حؿاهم في وي٘ مٗالم الؿُاؾت الا٢خهاصًت للضولت وحؿهغ ٖلى
جُبُ٣ها مُضاهُا ٌٗىص بٟىائض حض اًجابُت ٖلى وخضاث ماؾؿت الضع ٥الىَني ٞال ًم٨ىىا به٩اع الخبرة
والٟ٨اءاث التي جمل٨ها هظه اإلاهالر ،وفي هظا ؤلاَاع يهض ٝالاجها ٫باإلاهالر املخخهت بلى الاَالٕ ٖلى آزغ
اإلاؿخجضاث التي جسو خغ٦ت ألاؾىا ١واليكاَاث الا٢خهاصًت وؤخضر الُغ ١التي ٌؿخسضمها اإلاضلؿىن
والٛكاقىن ومسخل ٠الخُل التي ٌؿخٗملها اإلاهىُىن لإلٞالث مً الغ٢ابت ،بياٞت بلى جىُٓم زغحاث مُضاهُت
مكتر٦ت .
 البحث عً املعلىماث الاكخلازًت :
ًب٣ى البدث ًٖ اإلاٗلىماث وحمٗها وجدلُلها الٗىهغ ألاؾاس ي في جدضًض الُغ ٝاإلاخٟىٞ ، ١اإلاٗلىماث
هي الؿالح ألاؾاس ي التي حؿمذ جىٞغها ٖلى الؿُُغة وحؿُحر ٧ل ألاخضار ،وفي هظا املجا ٫ومً احل ع٘ٞ
مغصوص اليكاٍ الى٢ائي الظي يهض ٝبلى خماًت اإلاؿتهلٞ ،٪ان وخضاث الضع ٥الىَني مُالبت بالبدث
واؾخٛال٧ ٫ل اإلاٗلىماث التي جسو ألاويإ الا٢خهاصًت وخالت ألاؾىا ١باٖخماص مسخل ٠الخ٣ىُاث التي
حؿمذ بجلب اإلاٗلىماث.
 -2السوض اللمعي للسضن الىًني :
ً٣ىم ٖؿ٨غي الضع ٥الىَني في بَاع مماعؾتهم لكغَت خماًت اإلاىخج و اإلاؿتهل ٪بالبدث ًٖ الجغائم
ومٗاًىتها ،وٍم ً٨لٗؿ٨غَي الضع ٥الىَني الُ٣ام باإلاٗاًىاث الخل٣ائُت لهظا الىىٕ مً الجغائم ؤزىاء الُ٣ام
بالخضماث الٗاصًت ؤو الخانت ب٩ل الجغائم اإلاخٗل٣ت باألؾٗاع وخماًت اإلاؿتهل ٪و ٢م٘ الٛل ،ؤو بىاء ٖلى ق٩ىي
ج٣ضم بليهم.
ٚحر ؤن اليكاٍ ال٣معي ال ًم ً٨ؤن ٌٗغ ٝالىجاح ال٩امل بال في ْل جىٞغ قغٍ ؤؾاس ي وهى اإلاٗغٞت
الجُضة لإلخ٩ام التي جىٓم وحؿحر الا٢خهاص الىَني ٞالخُىع اإلاؿخمغ وبضون اهُ٣إ الظي ٌكهضه الا٢خهاص
وعجلت الخىمُت ٖاصة ما ًىا٦به جُىع ؤو حُٛحر في ال٣ىاهحن لجٗلها جخماش ى م٘ اإلاُُٗاث الجضًضة التي ًٟغيها
الىا ٘٢ػٍاصة بلى ؾُاؾت بصماج الا٢خهاص الىَني في الا٢خهاص الٗالمي الظي مً قإهه ؤن ًسل ٤وي٘ لم ٌؿب ٤وؤن
ٖغٞخه مٗٓم ماؾؿاث الضولت ،هظا الىي٘ ؤُ٦ض بمىاػاة الاًجابُاث التي ًضزلها ٖلى الا٢خهاص الىَني،
ؾُدمل حىاهب ؾلبُت في مُضان الٛل والخضلِـً ،خُلب مىاحهتها بظ ٫مجهىصاث مٗخبرة ،ولً ًخإحى هظا بال
باإلاٗغٞت الجُضة لل٣ىاهحن وجدضًث اإلاٗاع ٝبهٟت مؿخمغة باالَالٕ ٖلى ٧ل الىهىم الدكغَُٗت الخضًثت التي
ٌؿنها اإلاكغٕ الجؼائغي.
 جولُل املؼتهلً بؼلع غيرمٌابلت للملاًِؽ الخىظُمُت .
جم البدث و٢م٘ الجغائم اإلاخٗل٣ت بىي٘ لالؾتهال ٥مىخجاث ؤو زضماث مً اإلام ً٨ؤن جًلل اإلاكتري،
خُث ًخجؿض طل ٪بٗغى ؾل٘ ؤو زضمت ٚحر مُاب٣ت للمىانٟاث ال٣اهىهُت مً خُث  :الُبُٗت ،الهٟاث،
اإلايكإ ،اإلامحزاث ألاؾاؾُت ،الترُ٦ب ،وؿبت اإلا٣ىماث الالػمت ،الهىٍت ،ال٨مُت ،الىخائج اإلاغحىة منها م٣اًِـ
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حٛلُ ،٠اإلاهضع ،جاعٍش الهى٘ ،جاعٍش ألا ٢ى لالؾتهالُُٟ٦ ،٥ت الاؾخٗما، ٫الاخخُاَاث الىاحب اجساطها
ٖىض الاؾخٗماٖ ،٫ملُاث اإلاغا٢بت التي ؤحغٍذ.
 كىاعس ؿفافُت املعامالث الخجاضٍت .
ُٞما ًسو ٢اٖضة اإلاٗامالث الخجاعٍت ٞال بض مً جىٞحر ٖىهغًٍ هامحن واإلاخمثلحن في بلؼامُت جدغٍغ
الٟىاجحر ووكغ ألاؾٗاع .
* الفىاجـُـط:
ًسً٘ جدغٍغ الٟىاجحر بلى ٢ىاٖض هٓامُت ًخٗحن اخترامها ٖىض بُ٘ الؿل٘ الاؾتهالُ٦ت ج٩ىن هظه
ألازحرة بحباعٍت بحن اإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحن وفي مبُٗاث الجملتٚ ،حر ؤنها ج٣ضم بحباعٍا في حمُ٘
الخاالث التي ًُلبها اإلاؿتهل ،٪وهي جدخىي ٖلى بُاهاث ًم ً٨جلخُهها في:
 جاعٍش الخدغٍغ والغ٢م الدؿلؿلي. م٣غوءة وبضون وسخ ؤو قُب جبٗا للغ٢م الدؿلؿلي في صٞتر الٟاجىعة.حٗخبر الٟاجىعة املخهل ٖليها ًٖ َغٍ ٤اليسخ ؤو الخهىٍغ ؤو بإي وؾُلت مً وؾائل الاؾخيؿار وال٨خابت
الُضوٍت ٚحر ٢اهىهُت .
* عسم وـطألاػعاض:
بلؼامُت بقهاع ألاؾٗاع ًخىاله البائ٘ ٢هض بلؼام الؼبىن بإؾٗاع بُ٘ الؿل٘ ؤو الخضماثً ،خم بقهاع
ألاؾٗاع بىاؾُت وي٘ ٖالماث ،مله٣اث ؤو مٗل٣اث ؤو ؤًت وؾُلت ؤزغي مىاؾبت إلٖالم اإلاكتري بإؾٗاع
البًُ٘ ،جب ؤن ًىا ٤ٞالؿٗغ اإلاٗلً اإلابل ٜؤلاحمالي الظي ًضٗٞه الؼبىن م٣ابل قغاء ؾلٗت ؤو جإصًت زضمت
 ،وفي حمُ٘ املخالث ج٩ىن ألاؾٗاع مغئُت وم٣غوءةُٞ ،ما ًسو بقهاع ألاؾٗاع في الٗال٢اث بحن ألاٖىان
الا٢خهاصًحن ً٩ىن بىاؾُت حضاو ٫ألاؾٗاع ،اليكغاث صلُل ألاؾٗاع ؤو ؤًت وؾُلت ؤزغي مالئمت وم٣بىلت
في ألاٖغا ٝاإلاهىُت.
* عسم هعاَت املماضػاث الخجاضٍت .
ج٩ىن اإلاماعؾاث الخجاعٍت ٚحر الجزيهت بخىٞغ ؤخضي الكغوٍ الخالُت:
 ٖضم اخترام ؤؾٗاع بٌٗ الؿل٘ والخضماث الخايٗت لىٓام الؿٗغ اإلاىٓم. ٖضم مُاب٣ت الؿٗغ اإلاٗلً وبزٟاء الٗىانغ اإلا٩ىهت له  ،بالخهغٍذ اإلاؼٍ ٠ألؾٗاع الخ٩لٟت ٢هض الخإزحرٖلى ؤؾٗاع الؿل٘ والخضماث ٚحر الخايٗت لىٓام خغٍت ألاؾٗاع ؤو ص ٘ٞؤو اؾخالم ٞىاع ١مسُٟت للُ٣مت
ؤو مماعؾت ومىاوعة جغمي بلى بزٟاء ػٍاصاث ٚحر قغُٖت لألؾٗاع
 قغُٖت اإلاٗامالث الخجاعٍت وفي هظا ؤلاَاع حٗخبر ٧ل ؾلٗت مٗغويت ٖلى هٓغ الجمهىع مٗغويت للبُ٘ ،وٍمى٘ ع ٌٞبُ٘ هظه الؿلٗت ؤو ؤصاء الخضمت إلاؿتهل ٪صون مبرع قغعي بطا َلبها اإلاؿتهل٦ ، ٪ما ًمى٘
الاقتراٍ ٖلى اإلاؿتهل ٪البُ٘ بكغاء ٦مُت مٟغويت ؤو اقتراٍ لبُ٘ مىخجاث ؤزغي ؤو زضماث و٦ظل٪
اقتراٍ ؤصاء زضمت ؤو قغاء مىخج ماٖضا اإلاىخجاث مً هٟـ الىىٕ الباٖت ٖلى ق٩ل خهت ؤو بٖاصة بُ٘
اإلاىاص ألاولُت في خالتها ألانلُت التي حكتري ٢هض الخدىٍل ،وَؿدثني الخاالث اإلابرعة ٦خى ٠ُ٢اليكاٍ
وحُٛحره ؤو خاالث الًغوعة ال٣هىي الثابخت قغٖا ،و٦ظا ًدًغ ٧ل وكاٍ ًماعؾه الخاحغ وٍ٣ىم زاعج
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مىيىٕ ججاعجه الكغُٖت بٗملُاث طاث ؤهمُت ومخ٨غعة حكبه وكاَا مهىُا طاث َاب٘ نىاعي ؤو خغفي ؤو
ججاعي.
وٖلى الٗمىم ً٣ىم ؤٞغاص الؿالح ب٣م٘ الجغائم اإلاخٗل٣ت بالُاب٘ الخضلِس ي للمماعؾاث الخجاعٍت،
اإلاٗامالث اإلاىاُٞت للمىاٞؿت ،واإلاماعؾاث وألاٖما ٫ؤلالؼامُت بلى ٖغ٢لت ؤو الخض مً خغٍت اإلاىاٞؿت
والهُمىت ٖلى ألاؾىا ١ؤو الاخخ٩اع ٧لُا ؤو حؼئُا خُث ًخم مٗاًىت الجغائم بخدغٍغ مدايغ مىحهت بلى
الؿُض وُ٦ل الجمهىعٍت و الؿلُاث املخخهت .
ًم ً٨لٗؿ٨غي الؿالح َلب بحغاء الخدلُل للؿل٘ مً َغ ٝاملخابغ اإلاٗخمضة ٢هض مٗغٞت اإلاُاب٣ت م٘ اخترام
ال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت بُُٟ٨ت ا٢خُإ.
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المداخمة الثالثة تحت عنواف

دلىكُاث ملفاث املىاظعاث املخومىت حجعالؼلع باليؼبت
لإلزاضة امليلفت بالخجاضة
مً اعساز:

زحماوي دمحم ؿطٍف
ضئِؽ مىخب مخابعت الخحلُل و الـؤون اللاهىهُت  ،مسًطٍت الخجاضة لىالًت بىمطزاغ

ملسمت:
٢ض ًدباصع بلى ؤطهان البٌٗ ؤن بعؾا ٫املخايغ اإلاخًمىت بحغاء حجؼ ؾل٘ بلى الجهاث الً٣ائُت
املخخهت ب٢لُمُا ٖلى ٚغاع باقي ملٟاث اإلاىاػٖاث اإلاىجؼة جُبُ٣ا ملخخل ٠ال٣ىاهحن اإلاٗمى ٫بها ؾىاء في
مجا ٫مغا٢بت قغوٍ مماعؾت ألاوكُت الخجاعٍت ،ال٣ىاٖض اإلاُب٣ت ٖلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت و٦ظا خماًت
اإلاؿتهل ٪و٢م٘ الٛل ٌ ،ك٩ل اإلاغخلت ألازحرة مً مهام مهالر اإلاضًغٍت الىالئُت للخجاعة ،بُض ؤن ما
ؾيخُغ ١بلُه ُٞما ًلي الى جبُان مضي زهىنُت مل ٠اإلاىاػٖاث اإلاخًمً بحغاء حجؼ ؾل٘ ،باليؿبت
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إلاهلخت اإلاىاػٖاث والكاون ال٣اهىهُت ،ؾىاء ما حٗل ٤منها باإلالٟاث اإلاىجؼة مً َغ ٝاإلاهلخت ،مً
مغاحٗت املخايغ مً هاخُت اإلاىيىٕ والك٩ل ،جدىٍلها بلى الجهاث الً٣ائُت املخخهت ،مخابٗت الً٣اًا
الجؼائُت اإلابرمجت بىاء ٖلى هظه اإلالٟاث وألاخ٩ام وال٣غاعاث الً٣ائُت الهاصعة ٞهال ٞيها بلى ٚاًت حؿُحر
الً٣اًا اإلاضهُت( ؤلاصاعٍت ) الىاقئت ؤنال ًٖ بحغاء حجؼ الؿل٘  ،بلى اإلالٟاث اإلاىجؼة مً َغ ٝاإلاهالر
اإلاخٗاوهت ( ؤمً – صعً ) ٥برػ مً زال ٫الضوع الخ٣ني ألٖىان الغ٢ابت اإلااهلحن إلاٗاًىت مضي مُاب٣ت
اإلاذجىػاث مً ٖضمها.
 /1باليؼبت للملفاث املىجعة مً ًطف املللحت :
./1مطاحعت املحاهطاملخومىت إحطاء حجعػلع:
جسخل ٠اإلالٟاث اإلاخًمىت بحغاء حجؼ ؾل٘ ًٖ باقي اإلالٟاث مً خُث بٖخباعه بحغاءا ج٨مُلُا ً٣غه ال٣اهىن بالىٓغ
بلى َبُٗت املخالٟت وزُىعتها ٖلى ؾبُل ؤلام٩ان خؿب ال٣اهىن الؾُما في مجا ٫جُبُ ٤ال٣اهىن اإلاخٗل٤
بال٣ىاٖض اإلاُب٣ت ٖلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت ؤو باإلاىخىحاث بالًغوعة ُٞما ًسو جُبُ ٤الدكغَ٘ اإلاخٗل ٤بدماًت
اإلاؿتهل ٪و٢م٘ الٛل ً،دض في بًٗها الؾُما م٘ ٖضم بم٩اهُت بٖاصة مُاب٣ت اإلاىخىج مً ؾلُت وخُاػة اإلاخٗامل
ٖلى بًاٖت لها ؤهمُت مً خُث ال٨مُت والُ٣مت ،ج٣ضع ؤخُاها باإلاالًحر ًخم بجالٞها في بٌٗ الخاالث مما ٌك٩ل مً
وحهت هٓغ اإلاخٗامل ؤلا٢خهاصي زؿاعة ٞاصخت  ،ومً وحهت هٓغ ؤلاصاعة اإلا٩لٟت بالخجاعة جُبُ ٤لل٣اهىن الظي
ٌٗض الُٟهل بحن قغُٖت بزباث املخالٟت وبحغاء الدجؼ اإلاغجبِ بها زهىنا بطا جم الًُٗ في قغُٖخه وبحغاءاجه
الالخ٣ت ،ؤمام الجهاث الً٣ائُت املخىلت صؾخىعٍا بالؿهغ ٖلى الخُبُ ٤الؿلُم لل٣اهىن بهُال٢ا مً مبضؤ
الكغُٖت '' ال حطٍمت وال علىبت أو جسابير أمً بغير كاهىن'' وٟ٨٦الت لخ ٤الصخو حؼائغٍا ٧ان ؤم ؤحىبُا في
اللجىء بلى الً٣اء الجؼائغي و٣ٞا إلابضؤ اإلاؿاواة و٣ٞا للمىاص  140- 139مً الضؾخىع و٦ظا ٢اهىن ؤلاحغاءاث
اإلاضهُت وؤلاصاعٍت .
ومً هظا اإلاىُل ٤جىلي اإلاهلخت في مجا ٫مغاحٗت اإلالٟاث ؤهمُت بالٛت لألؾاؽ ال٣اهىوي لٗملُت الدجؼ و٣ٞا
للىهىم ال٣اهىهُت الخانت ؾىاءا في مجا ٫جُبُ ٤ال٣اهىن ع٢م  08-04اإلااعر في  2004/08/14املخضص لكغوٍ
مماعؾت ألاوكُت الخجاعٍت اإلاٗض ٫واإلاخمم  ،ال٣اهىن ع٢م  02-04اإلااعر في  2004/06/23املخضص لل٣ىاٖض
اإلاُب٣ت ٖلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت ،اإلاٗض ٫واإلاخمم و ٦ــظا ال٣اهىن ع٢م  03-09اإلااعر في  2009/02/25اإلاخٗل٤
بدمـ ـ ــاًت اإلاؿتهل ٪و٢م٘ الٛل  ،التي جدضص ُُٟ٦ت مٗاًىت املخالٟاث التي حك٩ل بغ٦ىيها الكغعي واإلااصي ؤؾاؾا
٢اهىهُا للدجؼ م٘ بعٞا ١اإلال ٠بجمُ٘ الىزائ ٤بما ٞيها هخائج الخدالُل  ،و٦ظا مً خُث ُُٟ٦ت حغص اإلاذجىػاث
مً زال ٫جدضًض ال٨مُت والُ٣مت بمىحب مدًغ حغص و٣ٞا للىماطج املخضصة في الىهىم الخىُٓمُت ً ،خم
يمنها ؤلاخهاء الىنٟي والخ٣ضًغي للبًاٖت اإلاذجىػة ًدضص بالًغوعة مألها وٍثبذ في خالت الدجؼ الُٗني
خؿب الخالت بمىحب مدايغ بؾخالم ،بٖاصة جىحُه ،بؾخالم مً َغ ٝالهُئاث ؤو اإلااؾؿاث الٗمىمُت ،ؤو
ؤلاجال ٝو٣ٞا للىهىم ال٣اهىهُت و٦ظا حٗلُماث الىػاعة الىنُت ال٣ايُت بخدىٍل البًائ٘ الهالخت لإلؾتهال٥
ؤو ؤلاؾخٗما ٫مدل بحغاء الدجؼ بلى لجان الهال ٫ألاخمغ الجؼائغي وهظا في بَاع جد ٤ُ٣اإلاىٟٗت الٗامت .
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بن املخايغ املخغعة مً َغ ٝؤٖىان الغ٢ابت ؤلا٢خهاصًت و٢م٘ الٛل بهٟتهم مىْٟحن م٩لٟحن للُ٣ام ببٌٗ
مهام الًبِ الً٣ائي لخُبُ ٤ههىم ٢اهىهُت بىاءا ٖلى ما جم مٗاًيخه و٣ٞا لؿلُاتهم وبزخهانهم وو٣ٞا
لإلق٩ا ٫ال٣اهىهُت ،حك٩ل في ألازحر هدُجت للمٗاًىاث وؤلاحغاءاث التي جم الُ٣ام بها جخىلى اإلاهلخت مغاحٗتها
يمً املخًغ الغؾمي ٦مغح٘ ًد ٟٔفي خالت جُبُٚ ٤غامت الهلر وصٗٞها ؤو ًغؾل بلى الجهاث الً٣ائُت
املخخهت ب٢لُمُا خؿب ما ً٣خًُه ال٣اهىن .
و٦دىنلت ٣ٞض سجلذ اإلاهلخت في ما ًسو ملٟاث الدجؼ ،ما ًلي
_1في مجاٌ جٌبُم الدـطَع املخعلم باللىاعس املٌبلت على املماضػاث الخجاضٍت :
ؤ -الحجعالعُني (الحجعاملازي للؼلع ) :
َبُٗت الؿل٘ ٖ ــضص
اإلالٟاث

اإلاىاص
الٛظائُت

06

اإلاىاص
الهىاُٖت

02

ال٨مُ ــت

338,778
ًَ

ِ٦ 134ـ

الُ٣م ــت (صج)

33.572.169

مهاصعة
ؤلاحغاءاث اإلاخسظة
حُٗحن مغج٨ب املخالٟت خاعؾا اإلاذجىػاث مً
للبًاٖت – البُ٘ الٟىعي َغ ٝالجهاث
للمذجىػاث -جدىٍل اإلاذجىػاث الً٣ائُت
بلى الهُئاث ؤو اإلااؾؿاث
الٗمىمُت طاث الُاب٘ ؤلاحخماعي
ؤو ؤلاوؿاوي – ؤلاج ـ ـ ـ ــالٝ
جم في ٧ل اإلالٟاث حُٗحن مغج٨ب
/
املخالٟت خاعؾا ٖلى البًاٖت
البُ٘ الٟىعي ( ًَ 317,251 ٫
بُاٍٞ-غٍىت –جمغ )

/

7420
بجال ٝاإلاذجىػاث
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ب_-الحجعإلاعخباضي (حجععلى ػلع ال ًمىً ملطجىب املخالفت جلسًمها لؼبب ما ):
اللُم ــت(زج) إلاحطاءاث املخذصة
ع ــسز امللفاث الىمُ ــت
ًبُعت
حعُين مطجىب املخالفت حاضػا
املىجعة
الؼلع
للبواعت – البُع الفىضي
للمحجىظاث -جحىٍل املحجىظاث
إلى الهُئاث أو املؤػؼاث
العمىمُت شاث الٌابع إلاحخماعي
أو إلاوؼاوي – إلاج ـ ــالف
مىاز
غصائُت
مىاز
كىاعُت

01

/

ملازضة كُمت
املحجىظاث مً
ًطف الجهاث
اللوائُت

ًً80

4.800.000

/

/

/

/

/

/

-2في مجاٌ جٌبُم الدـطَع املخعلم بحماًت املؼتهلً وكمع الغف :
ًبُعت
الؼلع

مىخىحاث
غصائُت

مىخىحاث
كىاعُت

عسز
عملُاث
الحجع

الىمُت(ًً) اللُمت (زج )

124,27

حغُير
إلاججاٍ
(ًً)

9,56 47.261.223,8

حعُين املعني إلاجالف(
ًً)
حاضػا
للبواعت
/

114,71

155

62

263 ,72

109.181,75

0,496

1,722

261,50

-/2مخابعت اللواًا الجعائُت املبرمجت بىاءا على املحاهط املخومىت إحطاء الحجع ،وهصا ألاحيام واللطاضاث
اللوائُت اللازضة فلال فيها :
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بطا ٧اهذ ألاخ٩ام وال٣غاعاث الً٣ائُت النهائُت الهاصعة ٞهال في ملٟاث اإلاخابٗت الً٣ائُت اإلاخًمىت بحغاء حجؼ
بًائ٘ ،حك٩ل باليؿبت لبٌٗ اإلاهالر ؾىضا إلجمام
بٌٗ ؤلاحغاءاث اإلاغجبُت بةحغاء الدجؼ ،وهسو بالظ٦غ هىا بصاعة ؤمال ٥الضولت مً خُث ب٦دؿاب الخؼٍىت
للمبل ٜالىاجج ًٖ بُ٘ اإلاىاص مىيىٕ الدجؼ الُٗني ؤو
حؿلمها مً َغ ٝخاعؽ البًاٖت ٢هض بُٗها و٣ٞا للكغوٍ اإلاىهىم ٖليها في الدكغَ٘ والخىُٓم اإلاٗمى ٫بهما
،ؤو لغصها بلى ناخبها في خالت الخ٨م بغ ٘ٞالُ ــض
ًٖ حجؼ الؿل٘  ،ؤولخدهُل اإلابال ٜالتي جمثل ٧ل ؤو حؼء مً ُ٢مت ألامال ٥اإلاذجىػة بٖخباعٍا التي جم مهاصعتها
وهظا باليؿبت لإلصاعة اإلا٩لٟت بالًغائب ٞةن اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت باألخ٩ام وال٣غاعاث الً٣ائُت حك٩ل باليؿبت
لإلصاعة اإلا٩لٟت بالخجاعة ؤؾاؾا لخُُ٣م اإلالٟاث اإلاىجؼة مً َغ ٝمهالر الغ٢ابت ؤلا٢خهاصًت و٢م٘ الٛل مً
حهت والى٢ىٖ ٝلى حمُ٘ الى٣ائو في مجا ٫جُبُ ٤الدكغَ٘ والخىُٓم مخٗل٣حن بالخجاعة الخاعحُت واإلاماعؾاث
الخجاعٍت واإلاىاٞؿت والخىُٓم الخجاعي وخماًت اإلاؿتهل ٪و٢م٘ الٛل وهظا في بَاع الخٟ٨ل بمخابٗت اإلاىاػٖاث
اإلاغجبُت بيكاَاتها مً حهت ؤزغي ٦مهام ؤؾاؾُت للمضًغٍت الىالئُت للخجاعة و٣ٞا ألخ٩ام اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م
 09-11اإلااعر في  2011/01/20اإلاخًمً جىُٓم اإلاهالر الخاعحُت في وػاعة الخجاعة ونالخُاتها وٖملها .
و ججضع ؤلاقاعة في هظا املجا ، ٫ؤهه ومً زال ٫الاَالٕ ٖلى مىُى ١ألاخ٩ام الً٣ائُت ؤلابخضائُت الهاصعة ٞهال
في ملٟاث اإلاخابٗت الً٣ائُت اإلاىجؼة مً َغ ٝمهالر الغ٢ابت ؤلا٢خهاصًت و٢م٘ الٛل للٟترة اإلامخضة مً
 2017/01/01بلى ٣ٞ، 2017/06/30ض جم مالخٓت ٖضم ٞهلها في مؿإلت اإلاذجىػاث بمهاصعة ؤو ُ٢متها ال٩لُت
ؤو الجؼئُت وال ؾُما ؤن اإلالٟاث جخًمً زغ٢ا لل٣ىاٖض اإلاىهىم ٖليها في اإلاىاص  10و 11مً ال٣اهىن ع٢م 02-04
املخضص لل٣ىاٖض اإلاُب٣ت ٖلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت ،صون بهما ٫ؤلاقاعة بلى ؤن مؿإلت الخ٨م باإلاهاصعة ٢ض وعصث
في الىو ٖلى ؾبُل ؤلام٩ان ػٍاصة ٖلى الٗ٣ىباث اإلاالُت اإلاىهىم في هظا ال٣اهىن وهظا خؿب هو اإلااصة  44مً
ال٣اهىن ع٢م  '' 02-04ػٍاصة ٖلى الٗ٣ىباث اإلاالُت اإلاىهىم ٖليهافي هظا ال٣اهىن ً،م ً٨لل٣اض ي ؤن ًد٨م
بمهاصعة الؿل٘ اإلاذجىػة في خالت زغ ١ال٣ىاٖض اإلاىهىم ٖليها في اإلاىاص
10و11و12و19و21و22و23و24و25و (2و 27 )7و 28مً هظا ال٣اهىن '' .
ٞةطا ٧ان اإلاؿإلت ٢اهىهُت بحن إلامياهُت والىحىب ٞ،ةنها حؿخىحب خؿب عؤًىا بٖاصة الىٓغ في الىو ال٣اهىوي وال
ؾُما ؤن ألامغ ًخٗل ٤وب ٌٛالىٓغ ًٖ الٛغامت الهاصعة يض املخال ، ٠ببًائ٘ مىيىٕ حجؼ ُٖني ؤو بٖخباعي
ًازغ ٖضم الٟهل ٞيها مً خُث ٞائضة ؤلاحغاء  ،وهظا ُ٢اؾا ٖلى ال٣ىاهحن الخانت ألازغي ٧األمغ ع٢م 06-05
اإلااعر في  2005/08/23اإلاخٗل ٤بم٩اٞدت التهغٍب ( اإلاىاٖ ٤ٞلُه بمىحب ال٣اهىن ع٢م  17-05اإلااعر في
، )2005/12/31واإلاٗض ٫واإلاخمم بمىحب ألامغ ع٢م  09-06اإلااعر في  ( 2006/07/15اإلاىاٖ ٤ٞلُه بمىحب
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ال٣اهىن ع٢م  20-06اإلااعر في  ) 2006/12/11والظي ًىو في اإلااصة  16مىه ٖلى ما ًلي '' جلازض للالح أمالن
السولت ،البوائع املهطبت والبوائع املؼخعملت إلدفاء التهطٍب ووػائل الىلل إن وحسث
في الحاالث املىلىق عليها في املىاز 10و11و12و13و14و 15مً َصا ألامط.''....
ؤما بطا ٧اهذ اإلاؿإلت بحغائُت جى ٠٢مً زاللها مؿإلت الخ٨م باإلاهاصعةٖ ،لى يغوعة ج٣ضًـ ــم َلب ٞ،هىا ًُغح
ؤلاق٩ا ٫خى ٫مهضع الُلب بحن الىُابت الٗامت و٣ٞا ألخ٩ام اإلااصة ع٢م  36مً ألامغ ع٢م  155-66اإلااعر
في 1966/06/08اإلاخًمً ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجؼائُت  ،اإلاٗضلت واإلاخممت بمىحب ؤخ٩ام اإلااصة  06مً ألامغ ع٢م
 02-15اإلااعر في  2015/07/23بىهها في ال٣ٟغة ُٞ 09ما ًسو مهام ممثلي الىُابت الٗامت '' ببضاء ما ًغاه الػما
مً َلباث ؤمام الجهاث الً٣ائُت اإلاظ٧ىعة ؤٖاله '' وبحن ؤلاصاعة اإلا٩لٟت بالخجاعة جُبُ٣ا لىم املازة  63مً
اللاهىن ضكـ ــم ً ''02 -04مىً ملمثل الىظٍط امليلف بالخجاضة املؤَل كاهىها حتى ولى لم جىً إلازاضاث امليلفت
بالخجاضة ًطفا في السعىي ،أن ًلسم أمام الجه ــاث اللوائُت املعىُت ًلباث هخابُت أو ؿفىٍت في إًاض
املخابعاث اللوائُت الىاؿئت عً جٌبُم أحيام َصا اللاهىن ''.
فبين السفع بجىاظٍت الحىم بملازضة املحجىظاث أو كمُتها ( اليلُت أو الجعئُت ) ال الىحىب ،وبين
املالئمت في جلسًم ًلب امللازضة ً ،بلى إلاؿياٌ مٌطوحا.
/3مخابعت اللواًا املسهُت( إلازاضٍت ) الىاؿئت أكال عً إحطاء حجعالؼلع(ضفى زدىٌ مىخىج )
ؤقغها ُٞما ؾب ٤ؤن حؼء مً زهىنُت بحغاء الدجؼ ًخمثل في بم٩اهُت وكىء هؼاٖاث مضهُت ؤمام الجهاث
الً٣ائُت اإلاضهُت ( ؤلاصاعٍت )  ،وفي هظا ؤلاَاع هخج ًٖ جُبُ ٤ال٣اهىن ع٢م  03-09اإلاخٗل ٤بدماًت اإلاؿتهل ٪و٢م٘
الٛل بذجؼ مىخىحاث ٖلى مؿخىي وخضاث بهخاج و بغ ٌٞاإلاضًغٍت الىالئُت للخجاعة صزى ٫مىخىحاث مؿخىعصة
ٖبر مٟدكُاتها إلاغا٢بت الجىصة و٢م٘ الٛل ٖبر الخضوص البرًت والبدغٍت والجىٍت واإلاىاَ ٤واملخاػن جدذ الجمغ٦ت
اإلايكاة واملخضصة مىاٗ٢ه ــا بمىحب ال٣غاع الىػاعي اإلاكتر ٥اإلااعر في  2011/11/ 13و٦ظا ال٣غاع الىػاعي
اإلاكتر ٥اإلااعر في  ، 2012/03/25وكىء وب٢امت صٖاوي ً٢ائُت مً َغ ٝاإلاخٗاملحن ؤلا٢خهاصصًً الىاقُحن في
مجا ٫ؤلاؾخحراص  ،ؤمام املخ٨مت ؤلاصاعٍت َب٣ا للمُٗ ــاع الًٗ ــىي املخضص إلزخهام الجهاث الً٣ائُت ؤلاصاعٍت
َب٣ا ألخ٩ام اإلااصة  801مً ٢اهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت  ،بههبذ في مىيىٖها وَلباتها ٖلى بلٛاء م٣غعاث
ع ٌٞصزى ٫اإلاىخىج الهاصعة ًٖ اإلاضًغٍت الىالئُت للخجاعة بةٖخباعها ٖمل ٢اهىوي ؤوكإ مغا٦ؼ ٢اهىهُت بالؿلب
باليؿبت لهاالء للمخٗاملحن ؤلا٢خهاصًحن ٧ان له َاب٘ بهٟغاصي وجىُٟظي مً زال ٫مى٘ صزى ٫اإلاىخىحاث
اإلاؿخىعصة مما ؤلخ ٤بالىدُجت مً وحهت هٓغ اإلاخٗاملحن ؤلا٢خهاصًحن ؤطي بهم ؤحاػ لهم بظل ٪خ ٤اللجىء بلى
الجهت الً٣ائُت املخخهت للىٓغ في مكغوُٖت ال٣غاع .
وفي هظا الهضص ٣ٞض جم جبُل ٜاإلاضًغٍت الىالئُت للخجاعة  ،بدسجُل ٖضة ً٢اًا ؤمام املخ٨مت ؤلاصاعٍت لبىمغصاؽ ،
هٟهل ٖضصها َ ،بُٗتها ،مىيىٕ َلباتها ومىُى ١ألاخ٩ام الهاصعة ٞهال ٞيها ٦ ،ما هى مبحن ؤصهاه :
ا -اللواًا إلاػخعجالُت
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عسز اللواًا
02

مىهىع الٌلباث اللوائُت
 إلغاء ملطض ضفى زدىٌ مىخىج-مىح ضدلت مطوضحاوٍاث

مىٌىق ألاوامطاللازضة فلال فيها
ضفى الٌلب مع جحمُل املسعُت وافت امللاضٍفاللوائُت
 جىاظٌ املسعُت عً الخلىمت مع جحمُلها وافتامللاضٍف اللوائُت

ب-اللواًا العازًت
عسز
اللواًا

مىهىع الٌلباث اللوائُت
 حُٗحن زبحر إلحغاء جدالُل خى ٫مىخىج -بلٛاء م٣غع ع ٌٞصزى ٫مىخىج

 اإلاُالبت بخٗىٌٍ ٢ضعه 5.000.000صج ًٖمجمل ألايغاع اإلااصًت واإلاٗىىٍت وبخخُاَُا
حُٗحن زبحر لخدضًض َبُٗت وُ٢مت ألايغاع
وجدضًضها ه٣ضا

04

_ بلٛاء م٣غع ع ٌٞصزى ٫مىخىج ،م٘ ع٘ٞ
الُض ٖلى خاوٍت ،حٗىٌٍ ٢ضعه
 100.000.000صج

مىٌىق ألاحيام اللوائُت اللازضة فلال فيها
 ع ٌٞالضٖىي لٗضم الخإؾِـ ال٣اهىوي. بلٛاء م٣غع ع ٌٞصزى ٫اإلاىخىج م٘ عٌٞما ػاص ًٖ طل ٪مً َلباث م٘ بٖٟاء
اإلاضعى ٖليها مً اإلاهاعٍ ٠الً٣ائُت( بٗض
زبرة ) .
 جىاػ ٫اإلاضُٖت ًٖ الخهىمت م٘ جدمُلها٧اٞت اإلاهاعٍ ٠الً٣ائُت

 ع ٌٞالضٖىي لٗضم الخإؾِـ وجدمُلاإلاضُٖت مهاعٍ ٠الخبرجحن واإلاهاعٍ٠
الً٣ائُت(بٗض زبرجحن )

 /2باليؼبت للملفاث املىجعة مً ًطف امللالح املخعاوهت :
زالٞا إلاؿإلت مٗاًىت مسخل ٠املخالٟاث اإلاغجبُت بمماعؾت اليكاٍ الخجاعي ؾىاء ما حٗل ٤منها بكغوٍ مماعؾت
ألاوكُت الخجاعٍت ،ال٣ىاٖض اإلاُب٣ت ٖلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت و٦ظا خماًت اإلاؿتهل ٪و٢م٘ الٛل،والتي ٌكتر٥
ُٞما ًسو ألاهلُت
إلاٗاًىتها ٧ل مً يباٍ وؤٖىان الكغَت الً٣ائُت اإلاىهىم ٖليها في ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجؼائُت ،ألاٖىان ألازغًٍ
اإلاغزو لهم بمىحب ٢ىاهحن زانت  ،م٘ ألاٖىان اإلاىخمىن بلى ألاؾال ٥الخانت باإلاغا٢بت الخابٗىن لـإلصاعة
اإلا٩لٟت بالخجاعة ً،ب٣ى الخإ٦ض مً َبُٗت اإلاذجىػاث ومُاب٣تها مؿإلت ج٣ىُت جضزل يمً اإلامحزاث ألاؾاؾُت
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ألٖىان ٢م٘ الٛل  ،وفي هظا ؤلاَاع ٢ام ؤٖىان ٢م٘ الٛل بضوع ج٣ني بىاءا ٖلى َلباث مً مهالر ألامً جم مً
زاللها :
*_ معاًىت وإجالف  47.000هغ مً املىخجاث اللىاعُت والغصائُت غيراملٌابلت.
*_إعازة جىحُه  115هغ مً املىخجاث اللىاعُت بلُمت  250.000زج لفائسة الهالٌ ألاحمط الجعائطي
لىالًت بىمطزاغ

الجضًغ بالظ٦غ ؤهه ٢ض جم في هظا املجا ٫ججاوػ ٖضة بق٩الُاث والؾُما مؿإلت بؾخالم ،جسؼًٍ وخغاؾت
اإلاذجىػاث و٣ٞا للىهىم ال٣اهىهُت اإلاٗمى ٫بها التي ؤُٖذ لخؿً الخٔ بٌٗ الخلى ٫الٗملُت ٦خُٗحن
املخال ٠خاعؾا ٖلى البًاٖت في خالت بمخال٦ه ملخالث جسؼًٍ بلى ٚاًت نضوع ٢غاع الٗضالت و٣ٞا ألخ٩ام اإلااصة 41
مً ال٣اهىن ع٢م  02-04ؤو الخهغ ٝفي اإلاذجىػاث الؿغَٗت الخل ٠اإلاهضصة بالٟؿاص الؿغَ٘ ؤو إلا٣خًُاث الؿى١
صون اإلاغوع باإلحغاءاث الً٣ائُت اإلاؿب٣ت ًٖ َغٍ ٤البُ٘ الٟىعي للمذجىػاث ب٣غاع مً الؿُض والي الىالًت
بة٢تراح مً اإلاضًغ الىالئي للخجاعة ،ؤو جدىٍلها مجاها بلى الهُئاث واإلااؾؿاث طاث الُاب٘ ؤلاحخماعي وؤلاوؿاوي
،وٖىض ؤلا٢خًاء بجالٞها مً ٢بل مغج٨ب املخالٟت بدًىع اإلاهالر اإلااهلت وجدذ مغا٢بتها و٣ٞا للدكغَ٘ والخىُٓم
اإلاٗمى ٫بهما .
ل٣ض ؤصي الخيؿُ ٤بحن مهالر ؤلاصاعة اإلا٩لٟت بالخجاعة وبحن اإلاهالر اإلاخٗاوهت جدذ بقغا ٝالجهاث الً٣ائُت
املخخهت في بػالت الٛمىى ًٖ الٗضًض مً الى٣اٍ الٗملُت ُٞما ًسو بحغاء الدجؼ ،مٗاًىت اإلاذجىػاث
وجدضًض مألها ،هي الى٣اٍ التي جًمنها مىيىٕ اإلاظ٦غة اإلاىجؼة مً َغ ٝاإلاضًغٍت الىالئُت للخجاعة واإلاىحهت بخاعٍش
 2015/05/13بلى ٧ل مً بصاعة ؤمال ٥الضولت ،الىائب الٗام لضي املجلـ الً٣ائي باإلجها ٫م٘ الؿاصة و٦الء
الجمهىعٍت ل ـ ــضي مد ـ ــا٦م بزخهام املجلـ ٢ ،ائ ـ ــض املجمىٖت الىالئُت للضع ٥الىَني ،عئِـ ألامً الىالئي ٧ ،ان
مً بحن هخائجها هظا اإلالخ٣ى ٟ٦غنت لخدضًض اإلاٟاهُم خى ٫هظا ؤلاحغاء و َغح ؤلاق٩الُاث الٗملُت وال٣اهىهُت
اإلاغجبُت به والتي ؾدك٩ل إلاا ال اإلااصة ألاولُت لخُىٍغ وجدؿحن الىهىم ال٣اهىهُت ًجب ؤن ٌٗنى ٞيها الٗىهغ
البكغي باألهمُت مً خُث الخ٩ىًٍ مً ؤحل يمان جُبُ ٤ؾلُم لهظه ال٣ىاهحن خماًت للمؿتهل ٪ولإل٢خهاص
الىَني .
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المداخمة الرابعة تحت عنواف

زوض أمالن السولت في عملُت الحجعوهٌاق ػلٌتهم.
مً اعساز:

الٌىٍل دمحم
ضئِؽ مللحت العملُاث العلاضٍت مسًطٍت امالن السولت  -والًت بىمطزاغ

ملسمت :
جخًمً اإلاضازلت املخاوع الخالُت:
 0ؤلاَاع ال٣اهىوي
 7ؤهىإ الدجؼ
 2صوع و هُا ١جضزل بصاعة ؤمال ٥الضولت
 4بُ٘ اإلاىاص اإلاذجىػة
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 1مذجىػاث جسً٘ إلَاع زام :اإلاٗاصن الثمُىت
 6الٗىائ ٤والهٗىباث:
أوال :إلاًاضاللاهىوي:
 ال٣اهىن ع٢م  30/90اإلااعر في  14حماصي ألاولى ٖام  1411اإلاىا ٤ٞلـ ؤو ٫صٌؿمبر ؾىت  1990اإلاخًمً ٢اهىنألامال ٥الىَىُت اإلاٗض ٫واإلاخمم بال٣اهىن ع٢م  14-08اإلااعر ً 20ىلُى ؾىت .2008
 اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  427-12اإلااعر في  02نٟغ ٖام  1434اإلاىا 16 ٠٢صٌؿمبر ؾىت  ، 2012املخضصلكغوٍ و ُُٟ٦اث بصاعة و حؿُحر ألامال ٥الٗمىمُت و الخانت الخابٗت للضولت (اإلاىاص مً )159 137الؾُما
اإلااصة . 143
 ألامغ ع٢م  03-03اإلااعر في  19حماصي ألاولى ٖام  1424اإلاىاً 19 ٤ٞىلُى ؾىت  2003و اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت ،اإلاٗض ٫و اإلاخمم بال٣اهىن ع٢م  05-10اإلااعر في  05عمًان ٖام  1431اإلاىا15 ٤ٞاوث ؾىت . 2010
 ال٣اهىن  02-04اإلااعر في  05حماصي ألاولى ٖام  1425اإلاىا ٤ٞلـ ً 23ىلُى ؾىت  2004الظي ًدضص ال٣ىاٖضاإلاُب٣ت ٖلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت.
 اإلاظ٦غة الهاصعة ًٖ اإلاضًغ الٗام لألمال ٥الىَىُت جدذ ع٢م  2294بخاعٍش  2002/04/16اإلاخٗل٣ت بالبُ٘الٟىعي للمىاص للمذجىػاث ؾغَٗت الخل.٠
زاهُا :أهىاع الحجعَ :ب٣ا ألخ٩ام اإلااصة  40مً ال٣اهىن ع٢م  02/04اإلااعر في  2004/06/21املخضص
لل٣ىاٖض اإلاُب٣ت ٖلى اإلاماعؾاث الخجاعٍتٞ ،ةن الدجؼ ًم ً٨ؤن ً٩ىن ُٖيُا ؤو اٖخباعٍا.
 الحج ــعالعُىـيٌ :و ٧ل حجؼ ماصي للؿل٘.
 الحجعالاعخباضي:هى ٧ل الدجؼ الُٗني٩ً ،ل ٠مغج٨ب املخالٟت ؤن ً٣ضمها لؿبب ما.
 .1حطاػت املىاز املحجىظة  :في خالت الدجؼ الُٗني ،ج٩ل ٠مغج٨ب املخالٟت بضعاؾت اإلاىاص اإلاذجىػة ٖىضما
ًمخل ٪مدضصاث للخسؼًٍ خُث حكم٘ اإلاىاص اإلاذجىػة بالكم٘ ألاخمغ مً َغ ٝألاٖىان اإلااهلحن و جىي٘
جدذ صعاؾت مغج٨ب املخالٟت.
 وٖىضما ال ًمل ٪مغج٨ب املخالٟت مدالث للخسؼًًٍ ،سى ٫اإلاىْٟحن اإلااهلىن َب٣ا لهظا ال٣اهىن ،صعاؾت
الدجؼ بلى بصاعة ؤمال ٥الضولت التي ج٣ىم بخسؼًٍ اإلاىاص اإلاذجىػة في ؤي م٩ان لهظا الٛغى.
 وج٩ىن اإلاىاص اإلاذجىػة جدذ مؿاولُت خاعؽ الدجؼ بلى ٚاًت نضوع ٢غاع الٗضالت و ج٩ىن الخ٩الُ٠
اإلاغجبُت بالدجؼ ٖلى ٖاج ٤مغج٨ب املخالٟت .
 .2الدجؼ ٖلى اإلاىاص ؾغَٗت الخل ٠ؤوالتي ج٣خض ي طل ٪خالت الؿى ١ؤو لٓغو ٝزانتَ :ب٣ا ألخ٩ام اإلااصة 43
مً ال٣اهىن الؿال ٠الظ٦غ ً ،م ً٨للىالي املخخو ب٢لُمُا  ،بىاءا ٖلى ا٢تراح اإلاضًغ الىالئي اإلا٩ل ٠بالخجاعة
ؤن ً٣غع صون اإلاغوع باإلحغاءاث الً٣ائُت اإلاؿب٣ت  ،البُ٘ الٟىعي للمىاص اإلاذجىػة ؤو جدىٍلها مجاها بلى
الهُئاث و اإلااؾؿاث طاث الُاب٘ الاحخماعي ؤلاوؿاوي  ،و ٖىض الا٢خًاء ،بجالٞها مً ٢بل مغج٨ب املخالٟت
بدًىع اإلاهالر اإلااهلت و جدذ مغا٢بتها و٣ٞا للدكغَ٘ و الخىُٓم اإلاٗمى ٫بهما.
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 .3ملازضة املىاز املحجىظة:
َب٣ا ألخ٩ام اإلااصة  44مً ال٣اهىن  02/04اإلاظ٧ىع ؤٖالهٞ ،ةهه ًم ً٨لل٣اض ي ؤن ًد٨م بمهاصعة الؿل٘
اإلاذجىػة في خالت زغ ١ال٣ىاٖض اإلاىهىم ٖليها في هظا ال٣اهىنٞ ،ةطا ٧اهذ اإلاهاصعة جخٗل ٤بؿل٘ ٧اهذ
مىيىٕ حجؼ ُٖني ٞةنها حؿلم هظه اإلاىاص إلصاعة ؤمال ٥الضولت التي ج٣ىم ببُٗها و  ٤ٞالكغوٍ اإلاىهىم
ٖليها في الدكغَ٘ و الخىُٓم اإلاٗمى ٫بهما .
 و في خالت الدجؼ الاٖخباعي ٞ ،اإلاهاصعة ج٩ىن ٖلى ُ٢مت ألامال ٥اإلاذجىػة ب٩املها ؤو ٖلى حؼء منها.زالثا :زوض وهٌاق جسدل إزاضة أمالن السولت في عملُت الحجع:
ًخطر مً زال ٫ؤخ٩ام اإلاىاص مً  41و  42و  43و  44و  45ؤن صوع هُا ١جضزل بصاعة ؤمال ٥الضولت في
ٖملُت الدجؼ جخلخو ُٞما ًلي:
 خغاؾت اإلاىاص اإلاذجىػة ُٖيُا ٖىضما الًمل ٪ناخب املخالٟت مدالث للخسؼًٍ . بُ٘ اإلاىاص اإلاذجىػة ؾغَٗت الخل ٠بىاءا ٖلى ٢غاع ناصع ًٖ الؿُض الىالي ؤو م٣غع ناصع ًٖ اإلاضًغ الىالئياإلا٩ل ٠بالخجاعة.
 اؾخالم و بُ٘ اإلاىاص اإلاذجىػة ُٖيُا التي نضع بكإنها خ٨ما ً٢ائُا باإلاهاصعة. بًضإ اإلابال ٜالىاججت ًٖ بُ٘ الؿل٘ مىيىٕ الدجؼ الُٗني والٟىعي لضي ؤمحن الخؼٍىت الىالئُت بلى ٚاًتالخ٨م الً٣ائي.
ضابعا :بُع املىاز املحجىظة :
 في خالت الدجؼ الُٗني ج٣ىم مضًغٍت ؤمال ٥الضولت للىالًت بٗملُت بُ٘ اإلاىاص بىاء ٖلى:
 مدًغ حؿلُم اإلاىاص اإلاذجىػة مغ ٤ٞبجغص ٦مي و هىعي. خ٨م ً٢ائي باإلاهاصعة . في حالت الحجععلى املىاز ػطَعت الخلف أو التي جلخط ى شلً حالت الؼىق أو لظطوف داكت :
ٖمال بإخ٩ام اإلااصة  43مً ال٣اهىن ً 02/04م ً٨ؤن ج٩ل ٠مضًغٍت ؤمال ٥الضولت ببُ٘ هظه اإلاىاص بىاء ٖلى:
مدًغ حؿلُم اإلاىاص اإلاذجىػة ؾغَٗت الخل ٠مغ ٤ٞبجغص ٦مي و هىعي للمىاص .
٢غاع مً الؿُض الىالي با٢تراح مً مضًغ الخجاعة ًهغح بالبُ٘ الٟىعي للمىاص اإلاذجىػة ؾغَٗت الخل ٠ؤو التي
ج٣خض ي طل ٪خالت الؿى ١ؤو لٓغو ٝزانت صون اإلاغوع باإلحغاءاث الً٣ائُت اإلاؿب٣ت.
ؤو م٣غع ناصع ًٖ اإلاضًغ الىالئي اإلا٩ل ٠بالخجاعة باؾم وبخٟىٌٍ مً الؿُض وػٍغ الخجاعة ٌؿمذ بالبُ٘
الٟىعي للمىاص اإلاذجىػة ؾغَٗت الخل.ِ٣ٞ ٠
وهظا جُبُ٣ا للم٣غع ع٢م  01/51اإلااعر في  2001/10/13الهاصع ًٖ الؿُض وػٍغ الخجاعة اإلاخًمً
جٟىٌٍ باإلمًاء بلى مضعاء الىالًاث للمىاٞؿت ألاؾٗاع.
ًطٍلت البُع:
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مىذ اإلاكغٕ الجؼائغي إلاضًغٍت ؤمال ٥الضولت نالخُت البُ٘ لٟائضة الخؼٍىت الٗامت حمُ٘ ؤهىإ ألازار و
ألامخٗت والبًائ٘ واإلاٗاصن واإلاىاص وحمُ٘ ألاقُاء التي ا٢خىتها بم٣خض ى مماعؾتها خ٣ها في الؿُاصة بؿبب الدجؼ،
بؿبب اوٗضام الىعزت ؤو الكٟٗت ؤو ؤي َغٍ٣ت ؤزغي لال٢خىاء.
بطا ٧اهذ اإلاذجىػاث طاث َاب٘ جاعٍخي ؤو ٞني ؤو ؤزغي ؤو ٖلمي ٞال ج٩ىن مدل البُ٘ و بهما ًخم ويٗها في اإلاخاخ٠
وجهى ٠يمً ألامال ٥الٗمىمُت و جسً٘ للدكغَ٘ الخام بها.
و هظا ماٌؿدك ٠مً هو ال٣ٟغة الثاهُت مً هو اإلااصة  143مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م . 427-12
ً٣ىم ببُ٘ اإلاذجىػاث ؤٖىان مهلخت ؤمال ٥الضولت املخلٟىن الظي ًدغعون مدايغ بظل ،٪و ًمىٗىن
ب٣ىة ال٣اهىن مً الخضزل في ٖملُت الكغاء ؾىاء ٧ان جضزال مباقغا ؤوٚغ مباقغ ؤو ً٣بلىا عص البُ٘ اإلاباقغ و
الٛحر اإلاباقغ لألقُاء التي ٧لٟىا ببُٗها.
و ال جخم ٖملُت البُ٘ بال بٗض ؤلاقهاع و بٖالن اإلاؼاًضة ،بط ًلؼم ال٣اهىن مضًغٍت ؤمال ٥الضولت بةحغاء اإلاؼاص
٢بل ٖ 15لى ألا٢ل مً جاعٍش البَُ٘ ًٖ ،غٍ ٤اإلاله٣اث و بن ا٢خض ى ألامغ ًٖ َغٍ ٤ؤلاٖالهاث الصخُٟت ؤو بإًت
وؾُلت ؤزغي ًم ً٨ؤن جثحر اإلاىاٞؿت ،ماٖضا ألاقُاء و ألامال ٥ال٣ابلت للخل ٠ؤو ألاقُاء التي ًخد٨م عٗٞها ٞىعا ؤو
ألاقُاء الُ٣مت.
ً٩ىن اإلاؼاص الٗلني ًٖ َغٍ ٤الٗغوى املخخىمت ؤو باإلاؼاًضة الكٟىٍت ؤو بإًت َغٍ٣ت ؤزغي جدٟؼ ٖلى
اإلاىاٞؿت.
جدضص مضًغٍت ؤملل ٪الضولت اإلاؼاًضة جاعٍش اإلاؼاًضة وم٩اهتها ،وجإزظ بٗحن الاٖخباع زانت َبُٗت ألاقُاء
واإلاٗضاث واإلاىاص والبًائ٘ املخخلٟت اإلاُلىب بُٗها و٦مُاتها ومىٗ٢ها.
ججغي اإلاؼاًضة ؾىاء في ٖحن اإلا٩ان التي جىحض ُٞه ألاقُاء اإلاظ٧ىعة واإلاٗضاث واإلاىاص والبًائ٘ املخخلٟت،ؤو
في اإلاغا٦ؼ التي جسخاعها زهُها لظل ٪بدؿب اإلاى ٘٢الجٛغافي وألاهمُت الا٢خهاصًت.
وفي ٧ل ألاخىا ٫ال ًم ً٨ؤن ً٩ىن زمً ه٣ل ملُ٨ت ؤي قيئ ؤو ٖخاص بؿٗغ ً٣ل ًٖ ُ٢مت الخجاعٍت و
جهيُ ٠اإلااصة  153مً اإلاغؾىم ع٢م  427-12الؿال ٠الظ٦غ ؤهه ال ًم ً٨ؤن ً٩ىن ؾٗغ اإلاؼاًضة ؤ٢ل مً الؿٗغ
ألاصوى املخضص م٣ضما ،و بطا لم ًخم الىنى ٫بلى الؿٗغ ألاصوى مً زال ٫اإلاؼاًضاث و الٗغوى ًخم جإحُل البُ٘ مً
َغٖ ٝىن ؤمال ٥الضولت ،و ًُ٣ض في بًغاصاث اإلاحزاهُت الٗامت للضولت ٖائض اإلاذجىػاث بال بطا ٧اها هىا ٥ؤخ٩ام
٢اهىهُت مسالٟت.
دامؼا :محجىظاث جذوع للىاعس داكت:
 و ًخٗل ٤ألامغ باإلاهىٚاث و اإلاٗاصن الثمُىت اإلاذجىػة و اإلاهاصعة (طهبًٞ-ت) و اإلاؿلمت إلصاعة ؤمال٥الضولت .
 .1عملُت حؼلُم املعازن الثمُىت إلزاضة أمالن السولت :
ج٩ىن مىيىٕ حؿلُم إلصاعة ؤمال ٥الضولت اإلاهىٚاث مً اإلاٗاصن اإلا٨دؿبت نهائُا لٟائضة الضولت باإلاهاصعة
بمىحب خ٨م ً٢ائي نهائي ؤو جل ٪التي جم حمٗها جبٗا لكٛىع التر٦ت.
 املللحت املؼلمت :و ًم ً٨ؤن ًدهل ٖليها مً ٦خاب يبِ مسخل ٠الجهاث الً٣ائُت بٗىىان اإلاهاصعة.
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ً طٍلت الدؼلُم :جخم ٖملُت حؿلُم اإلاهىٚاث مً اإلاٗاصن الثمُىت بلى بصاعة ؤمال ٥الضولت بمىحب مدًغ
حؿلُم ٌكمل ٖلى اإلاٗلىماث آلاجُت ( /مغاح٘ الخ٨م الً٣ائي – هىٍت ألاشخام اإلاٗىُحن – الخُٗحن اإلاض-٤٢
الُبُٗت – الىػن – الُ٣مت الخ٣غٍبُت)...
 الخب ـ ــطة:
ًخم حؿلُم اإلاهىٚاث اإلاؿخلمت بلى مٟدكُت الًمان اإلاىيىٖت جدذ ع٢ابت مسابغ اإلاالُت
للجؼائغ ،وهغان و ٖىابت مً ؤحل بهجاػ زبرة ٖلى اإلاٗاصن الثمُىت اإلاؿلمت.
.2





إًساع املعازن الثمُىت لسي بىً الجطائطوهُفاث الخىفل باملعازن املـترن:
ٖىض بجمام الخبرة ٖلى هظه ألاقُاء واؾترحاٖها ً،خم مٗالجاتها ٦ماًلي:
ألاقُاء اإلاؿخ٣غ ٖلى ؤنها مً مٗضن زمحن (مجىهغاث و  ُ٘٢الظهب و الًٟت):
ًخم حسجُلها في ٢ائمت ممًاة و ماقغ ٖليها مً َغ ٝمضًغ ؤمال ٥الضولت زم جُٟض في سجل زام
ًخًمً هٟـ اإلاٗلىماث ،زم جى٣ل في َغص مسخىم و ًخم بًضاٖها لضي الٟغٕ الخاب٘ لبى ٪الجؼائغ ٖلى مؿخىي
الىالًت.
ألاقُاء اإلاؿخ٣غ ٖلى ؤنها مً هداؽ ،و مً مٗضن مكتر ٥وؾبائٞ ،٪هي ؾِخم بُٗها قي اإلاؼاص الٗلني.
ألاقُاء اإلاؿخ٣غ ٖلى ؤنها مً مٗضن مكتر ٥وؾبائ ٪التي لِؿذ لها ؤًت ُ٢متٞ ،هي ؾِخم بجالٞها بمكاع٦ت
اإلاهالر اإلاٗىُت (مهالر ألامً – بِئت )
ػازػا :العىائم و اللعىباث:
بن الٗائ ٤ال٨بحر والىخُض الظي ًىاحه مضًغٍت ؤمال ٥الضولت لىالًت بىمغصاؽ في الخٟ٨ل باإلاىاص اإلاذجىػة
اإلاؿلمت لها٨ً ،مً في ُٚاب م٣غاث بًضإ اإلاىاص اإلاذجىػة ،ألامغ الظي ًخٗظع اؾخالمها ماصًا و يمان
خغاؾتها ٦ما ًىو ٖلُه ال٣اهىن . 02/04
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كطاءة الخىكُاث  ،جىظَع الـهازاث و ادخخام امللخلى.
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جحذ الطعاًت الؼامُت ملعالي الؼُس وظٍطالخجاضة وبئؿطاف الؼُس والي والًت بىمطزاغ
مسًطٍت الخجاضة لىالًت بىمطزاغ
و غطفت الخجاضة واللىاعت الؼاحل

بالخيؼُم مع ولُت الحلىق ،حامعت ادمحم بىكطة
بىمطزاغ

تىصُاخ اشغال انًهتمً انىطٍُ دىل :
"ػًهُاخ دجض انغهغ فٍ يجانٍ انًًاسعاخ انتجاسَح ولًغ انغش "
بخاعٍش الؿاصؽ والٗكغون مً قهغ صٌؿمبر الٟحن وؾبٗت ٖكغ  ،جم ٖ٣ض احخمإ لجىت الخىنُاث
ال٢تراح جىنُاث اإلالخ٣ى الىَني اإلاىؾىم ب ـ " ٖملُاث حجؼ الؿل٘ في مجالي اإلاماعؾاث الخجاعٍت والٛل الخجاعي
جدذ عئاؾت الض٦خىعة ص .خؿاًً ؾامُت حامٗت بىمغصاؽ.
الاًٖاء الخايغون /
الؿُضة ٖبابؿت ؾامُت مضًغة الخجاعة.
-1
صٖ .ؿالي ٖبض ال٨غٍم  ،حامٗت بجاًت.
-2
صٖ .باؽ ٞغٍض  ،حامٗت بىمغصاؽ.
-3
بلُل بل٣اؾم مٟدل عئِس ي ل٣م٘ الٛل  ،باإلاؿُلت.
-4
مغصاؽ ؾُض ٖلي ًٖ مضًغٍت الخجاعة لبىمغصاؽ.
-5
ٖلى هظا ألاؾاؽ جم الاجٟاٖ ١لى الخىنُاث الخالُت :
 -1مً ؤحل بيٟاء الغؾمُت ٖلى الاحغاءاث الخانت بالدجؼ في اإلاماعؾاث الخجاعٍت البض مً الخىهُو ٖلى
مىاص لهى٘ الخخم اإلاخٗل ٤بالدجؼ ٖلى ٚغاع ما هى مٗمى ٫به لضي ؤٖىان ٢م٘ الٛل.
 -2الٗمل ٖلى جىٞحر و تهُئت ؤؾالُب جىُٟظ الاحغاءاث الخانت بالدجؼ باليؿبت للمىاص الٗاصًت و الخؿاؾت
الؾُما الى٣ل و خغاؾت و جسؼًٍ اإلاىاص اإلاذجىػة ؾىاء ٧ان ٖلى مؿخىي بصاعة الخجاعة ؤو ٖلى مؿخىي
ؤمال ٥الضولت بما ًالئم َبُٗت اإلاىخىحاث وهظا في الك ٤الخٗل ٤ب٣م٘ الٛل.
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 -3في الك ٤الخام باإلاماعؾاث الخجاعٍت يغوعة اًجاص ؾبل زانت لخىُٟظ احغاءاث السخب ُٞما ًسو
اإلاىاص طاث الُاب٘ الخام (اإلاىاص ال٨مُائُت ،اإلاىاص الؿامت ،الصخت الىباجُت) ختى ال ًازغ في اجمام
الاحغاءاث الخانت بالسخب النهائي و الاجال.ٝ
 -4الؼام امال ٥الضولت بالخٗا٢ض م٘ املخاػن لخسؼًٍ الؿل٘ اإلاذجىػة (ٖلى ٖاج ٤اإلاخضزل).
 -5يغوعة انضاع ٢غاع وػاعي بحن الُ٣اٖاث اإلاٗىُت ًدضص قغوٍ وُُٟ٦اث احغاء اجال ٝالبًائ٘ اإلاذجىػة.
 -6ج٨ثُ ٠صوعاث ج٩ىٍيُت و اًام جدؿِؿُت بالكغا٦ت م٘ ٧ل الٟاٖلحن و اإلاكاع٦حن في ٖملُاث الدجؼ
الاحغاءاث الخابٗت لها جٟاصًا ل٩ل زُإ مً قإهه ؤن ًًٟي ٖلى ٖضم الخُبُ ٤الؿلُم لل٣اهىن.
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