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  البوابة اإللكترونية للصفقات العمومية
  نحو تحسين أفضل للخدمة العمومية في إطار االدارة االلكترونية

 اهللا عبد بو ودان. د
 مستغامن - باديس بن احلميد عبد جامعة

  البشري حممد مركان . أ
 تيسمسيلت - املتواصل التكوين جامعة

  :صالملخ
مع ما يتناسب مع  ين الخدمة العموميةتحسجمال من جماالت  تعاجل هذه الورقة البحثية

ه األخرية يف تكريس وجتسيد ، وذلك من خالل استخدام هذدارة االلكترونيةاإلمتطلبات تطبيق 
تشمل رقمنة  لكترونيةفاإلدارة اإل، ين الخدمة العموميةاصالح وتحسحماولة احلكومة اجلزائرية يف 

وكذلك بني االدارات دارات العمومية فيما بينها جل األعمال االدارية واخلدماتية اليت تتم بني اال
العمومية واملواطنني واملتعاملني االقتصاديني وحىت األجانب، وذلك من خالل االستخدام األوسع 

نرتنت لعرض وتسهيل شبكة اإلكأجهزة اإلعالم اآليل و  TIC لتكنولوجيات االعالم واالتصال
ات االلكرتونية، ويف شىت القطاعات العمومية كالصحة تقدمي اخلدمات العمومية عرب املواقع والبواب

، حبيث قامت احلكومة الصفقات العموميةوالرتبية والتعليم والعدالة واالدارة احمللية وحىت فيما خيص 
ا تسهيل تقدمي  اجلزائرية فيما خيص هاته األخرية بإصدار قرار ينشأ مبوجبه بوابة إلكرتونية من شأ

من املرسوم  174و 173تطبيقا للمادة ص جمال الصفقات العمومية وذلك وعرض اخلدمات فيما خي
واملتضمن تنظيم الصفقات العمومية، وذلك من أجل عصرنة املرافق العمومية  236-10الرئاسي رقم 

وإدخال املعلوماتية يف أداء املهام من جهة، وتقريب االدارة من املواطن واملتعاملني االقتصادين 
  .لعمومية من جهة أخرىوحتسني اخلدمة ا

البوابة ، الصفقات العمومية، االدارة اإللكرتونية، اخلدمة العمومية :الكلمات المفتاحية
 .االلكرتونية
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Abstract: 
This paper addresses one of the fields of improving public service 

which corresponding with the application of e-administration requirement, 
and that shows through the attempt of Algerian government to improving 
and reforming the public service, e-administration include the digitalization 
of both the services and administrative business, either between the public 
administrations and the citizens, economic operator and even foreign or 
between the public administrations among them, and that through the wider 
use of information and communication technologies (ICT) like the internet 
so as to offer and ease the introduce of the public services in all sectors such 
as health, education, local administration even regarding the public 
transactions, in this context the Algerian government recently issued a 
decision to establish an electronic portal that will facilitate the  provision 
and supply of services regarding the public transactions, and that under the 
application of Article 173 and 174 of Presidential Decree N°10-236. 
Covering organizing public procurements, In order to modernize public 
utilities and Introduction of the information in the performance of function, 
in addition bring the administration closer to the citizens and improving of 
public services. 

Key words: public services, E-administration, public transactions, E-
Portal 

 
  :مقدمةال

ة من طرف احلكومة من أجل إجناح عرفت اجلزائر خالل السنوات األخرية حماوالت عديد
عملية التحول إىل اإلدارة اإللكرتونية يف إطار اجلزائر اإللكرتونية، من جهة، وسعيا إىل حتسني 
وإصالح اخلدمة العمومية وحتسني العالقة بني اإلدارة واملواطن، من جهة أخرى، وذلك من خالل 

نظيمية اليت ترمي إىل جتسيد مسعى احلكومة اختاذ جمموعة من التدابري واإلجراءات التشريعية والت
الرامي إىل عصرنة املرافق العمومية وإدخال املعلوماتية يف أداء مهامها، وكذلك مسعاها إىل احلرص 

  .على حتسني العالقة بني اإلدارة واملواطن

ل عامل اإلدارة، مفادها حتوي ثورة حقيقية يفيعترب إدخال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ف
أعمال وخدمات إلكرتونية، وظهور إدارة إلكرتونية تعمل  األعمال واخلدمات اإلدارية التقليدية إىل

ودقة  اإلداري واالرتقاء بأدائه، وحتقيق االستخدام األمثل للخدمات بسرعة عالية على محاية الكيان
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وتسريع عملية ألجل تبسيط اإلجراءات اإلدارية وتسهيل  مبا ُتسهم من دعم ومساندة متناهية،
 اإلدارات من التخطيط بكفاءة وفاعلية لالستفادة من متطلبات العمل، وتقدمي صنع القرار، ومتكني

  .جودة اخلدمات اإللكرتونية وفق معايري فنية وتقنية عالية تواكب العصر

أما حتسني اخلدمة العمومية والتكفل الفعلي بقضايا املواطن، فيتصدر حاليا قائمة 
تمع مبختلف مؤسساته بصفة عامة، وما انشغاالت احل ا املختلفة بصفة خاصة، وا كومة وأجهز

إدراج هذا املوضوع يف برنامج عمل احلكومة، إال دليال على سعي احلكومة للتصدي لظاهرة تراجع 
اخلدمة العمومية اليت بدأت تشكل مصدر عدم رضا املواطن وانزعاجه، مما حيتم ضرورة وأمهية 

ه يف اإلدارة اليت جيب عليها أن تعمل يف إطار الشفافية الكاملة وتتجنب احملاباة استعادة ثقت
ا جتاهه   .واألساليب السلبية يف إدارة شؤو

يف إطار اإلدارة اإللكرتونية، أهم أولويات احلكومة من  العمومية باعتبار عصرنة اإلدارةف
اإلدارة العمومية بتقدميها، وجب قيام  وباعتبار اخلدمات العمومية من بني أهم الوظائف اليت تقوم

اإلدارة العمومية باالستعانة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال من أجل حتسني اخلدمة العمومية 
وكذلك إرساء الشفافية والنزاهة والدميقراطية يف كل  نياالقتصادي نيوللمتعامل نياملقدمة للمواطن

ا اإلدارية واخلدماتية واالجتماعية  االت، واليت من أمهها جمال تعامال وحىت اإلقتصادية، ويف كل ا
قاعدية، الصفقات العمومية اليت تعترب ركيزة هامة لبناء االقتصاد الوطين وحتديث وإنشاء هياكله ال

ا تعترب نوع من أنواع التعامالت بني اإلدارة العمومية وبني املتعاملني االقتصاديني  حبيث أ
عليه قامت احلكومة اجلزائرية بإصدار قرار ينشأ مبوجبه بوابة إلكرتونية ، و )اخلواصو  العموميني(

ا تسهيل تقدمي وعرض اخلدمات فيما خيص جمال الصفقات  خاصة بالصفقات العمومية من شأ
واملتضمن تنظيم  236-10من املرسوم الرئاسي رقم  174و 173العمومية وذلك تطبيقا للمادة 
العمومية وإدخال املعلوماتية يف أداء املهام من اإلدارة جل عصرنة الصفقات العمومية، وذلك من أ

. جهة، وتقريب االدارة من املواطن واملتعاملني االقتصادين وحتسني اخلدمة العمومية من جهة أخرى
ومن خالل كل ما سبق ذكره قمنا بالتطرق إىل أهم اجلوانب املتعلقة بتحسني اخلدمة العمومية يف 

لكرتونية من خالل البوابة االلكرتونية للصفقات العمومية، وعليه نطرح التساؤل إطار اإلدارة اال
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ما هو واقع البوابة اإللكترونية للصفقات العمومية في إطار تحسين الخدمة  :الرئيسي اآليت
  العمومية في ظل اإلدارة اإللكترونية؟

  :ولإلجابة عن هذا التساؤل نطرح األسئلة الفرعية التالية
ا احلكومة اجلزائرية ما هو   - واقع اخلدمة العمومية يف ظل اإلدارة اإللكرتونية اليت باشرت 

 بغية عصرنة اإلدارة العمومية؟
ا احلكومة اجلزائرية فيما خيص تنظيم الصفقات   - وما هي أهم اإلصالحات اليت قامت 

 ؟العمومية يف ظل اإلدارة اإللكرتونية
تنظيم التعامالت فيما خيص الصفقات العمومية  لالفوائد املأمولة من خالهي أهم وما   -

  ؟البوابة اإللكرتونية للصفقات العموميةبالطريقة اإللكرتونية من خالل 

  أهداف البحث
  :تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق مجلة من األهداف، منها ما يلي

االتعريف باخلدمة العمومية ومبختلف أنواعها، مع إبراز أهم املعايري اليت تتمي -  .ز 
ـا، باإلضـافة إىل إبـ سرد مفهوم اإلدارة اإللكرتونية، مع عرض أهم املبـادئ العامـة - راز الـيت تتميـز 

 .وخصائصهاأهم أهدافها 
ا -   .التطرق إىل أهم اجلوانب املتعلقة بالصفقات العمومية وبالبوابة اإللكرتونية اخلاصة 

  أهمية الدراسة
ـــــــا تســـــــتمد هـــــــذه الدراســـــــة أمهيتهـــــــا مـــــــن احلا جـــــــة إىل إبـــــــراز أهـــــــم املميـــــــزات الـــــــيت تتميـــــــز 

ال مـــــــن جمـــــــاالت حتســـــــني وإصـــــــالح البوابـــــــة اإللكرتونيـــــــة للصـــــــفقات العموميـــــــة، والـــــــيت تعتـــــــرب جمـــــــ
  :وعليه قمنا بتقسيم البحث إىل النقاط اآلتية، اخلدمة العمومية يف ظل اإلدارة اإللكرتونية

  ؛اخلدمة العمومية: أوال
  ؛اإلدارة اإللكرتونية :ثانيا
ا :ثالثا   .الصفقات العمومية والبوابة اإللكرتونية اخلاصة 
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  :الخدمة العمومية: أوال
يوحي مصطلح اخلدمة العمومية إىل تلك الرابطة اليت جتمع بني اإلدارة العامة احلكومية 

جلهات اإلدارية واملواطنني على مستوى تلبية الرغبات، وإشباع احلاجات املختلفة لألفراد من طرف ا
فهي الصورة العاكسة لسوء أو حسن تسيري اإلدارة العمومية، فهاته األخرية  نظمات العامة،وامل

 .تسعى إىل كسب ثقة املواطن والتقرب منه من خالل حتسني اخلدمات العمومية املقدمة له
  :مفهوم الخدمة العمومية -1

مؤسسات  ىل حتقيق منفعة عامة تقع على كاهل الدولة عن طريقإأي نشاط يهدف  تعترب
وذلك عن طريق تدخل االدارة العامة لضمان املنفعة العامة  و اعالمية،أاقتصادية  ادارية أو سواء

  .1ومراقبتها

والنظرة احلديثة تربط مهام اخلدمة العمومية مبقتضيات الدميقراطية واملتطلبات االجتماعية 
إلعالمية، بل وتشجع على الشراكة والثقافية وبضرورة احملافظة على التعددية مبا يف ذلك التعددية ا

  .2مع املتعاملني اخلواص مبا يشكل مرجعا للمصداقية والنوعية واإلبداع بالنسبة لكل أنواع الربامج

يقصد و  ،كما يستمد مفهوم اخلدمة العمومية من مفهوم املرفق العام يف القانون اإلداري
ري القيام بعمل لتحقيق املنفعة العامة، ذلك املشروع الذي بواسطته يتوىل شخص إدا"باملرفق العام 

  .3"أو يقصد به إشباع حاجة عامة وذلك بسبب طبيعته

  :أنواع الخدمة العمومية -2
تضم اخلدمة العمومية جمموعة كبرية وغري متجانسة للخدمات اجلماعية املنظمة من طرف 

  :ميكن حصرها يف جمموعة اخلدمات التالية ،الدولة
  .مثل خدمة احلالة املدنية بالبلديات :الخدمات اإلدارية - أ

اخلدمات الصحية ، مثل خدمة التمدرس اإللزامي :الخدمات االجتماعية والثقافية - ب
  .والرتفيهية

  .خدمة مؤسسة الكهرباء والغاز، مثل خدمة اجلزائرية للمياه :الخدمات الصناعية والتجارية - ج
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من اخلدمة العمومية وفق التصنيفات  بني ثالثة أنواع أخرىكما ميكننا أن منيز من ناحية 
  :التالية

جند صنفان، خدمة فردية كاستخراج الوثائق اإلدارية من  :من حيث طبيعة الخدمة المقدمة - أ
  .طرف أي فرد حيتاجها، وخدمة مجاعية كاإلنارة العمومية

جند صنفان، خدمة ذات استهالك إجباري كاستخراج : من حيث طبيعة استهالك الخدمة - ب
  .اقة التعريف الوطنية للبالغني، وخدمة ذات استهالك اختياري كاستخراج جواز السفربط
خدمة جند يف هذه احلالة ثالثة أصناف من اخلدمات، : من حيث طريقة تحمل التكلفة - ج

، تقدم دون مقابل وتتحمل تكلفتها كليا اخلزينة العمومية للدولة مثل محالت التلقيح( مجانية
يتحمل تكلفتها كليا وبشكل مباشر املستفيد (وخدمة بالمقابل ، )إلنارة العموميةوا ن العمومياألم

يتحمل تكلفتها جزئيا املستفيد منها ( وخدمة مدعمة، )منها مثل الكهرباء املنزلية واهلاتف العمومي
  .)والباقي دعم حكومي هلا مثل السكن والسلع االستهالكية األساسية كمادة احلليب واخلبز

  :البعض إىل تصنيف اخلدمة العمومية إىل صنفني وفق املعيار التسويقي كما يذهب
) مواطنني ومقيمني(يتمثل يف اخلدمات غري املسوقة املقدمة واملفروضة على اجلميع  :الصنف األول

من قبل القوة العمومية واحلصول عليها جماين وإنتاجها ميول بواسطة أموال عمومية مغذاة من 
، خدمات البلدية، الدفاع، مثل األمن) من احلصيلة اجلبائية خصوصا(للدولة اإليرادات العامة 

  .النظافة العمومية ومحاية البيئة، موميةاإلنارة الع
يتمثل يف اخلدمات املسوقة واملقدمة لألفراد بشكل اختياري وطريقة احلصول عليها  :الصنف الثاني

الغاز واملاء، كما ميكن أن تكون مدعمة ، رباءمبقابل يغطي إمجايل تكلفة اخلدمة املقدمة مثل الكه
 .4جزئيا من اخلزينة العمومية مثل السلع االستهالكية كمادة احلليب واخلبز

  :أهم المعايير التي تتميز بها الخدمة العمومية -3
علم (من خالل نتائج األعمال والدراسات اليت خلص إليها يف جمال املنامجنت العمومي 

أكدوا أن كل عمليات التسيري لنشاطات اخلدمة العمومية ينبغي عليها أن  ،)اإلدارة العمومية
ا، واملتمثلة يف املعايري التالية   :تستخدم قواعد مشرتكة، تعد مبثابة قيم تستمد منها شرعيتها وصفا
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و اللون أو  عن عدم التمييز بني املواطنني على أساس األصل أو املعتقد أيعّرب  :معيار المساواة - أ
  .يفرض املساواة بني املستفيدين يف حالة وجودهم يف وضعيات متماثلة النتماء اجلزئي، فهوا

هذا املعيار يتطلب األداء الدائم للخدمة العمومية لضمان استمرارية  :معيار االستمرارية - ب
 الرفاهية االجتماعية والرقي العام للمواطنني من خالل توفري احلاجات املشرتكة الضرورية هلم،

يتعني على الدولة محاية املؤسسات واإلدارات العمومية من حاالت الفشل واإلفالس، كما  ولذلك
يستوجب كذلك يف حاالت اإلضراب الشرعي لعمال القطاع العمومي االلتزام باحلفاظ على احلد 

  .األدىن يف أداء بعض نشاطات اخلدمات العمومية
توى اخلدمة العمومية مع التطور االجتماعي هذا املعيار يسمح بتكيف حم :معيار التطور - ج

والتقدم التقين من جهة واحتياجات املستفيدين من جهة أخرى، مثال إدخال البطاقات البيومرتية 
يف احلالة املدنية ومعاجلة العمليات اجلارية احلسابية بالنظم اآللية احلديثة، وحتديث وسائل النقل 

  .اجلماعي كاملرتو والقطار الكهربائي
م  :معيار المجانية النسبية - د امتدادا ملعيار املساواة بني املواطنني يف حالة ما إذا كانت وضعيا

، يتم اعتماد سلم يبني هذا التباين حبيث يدرج يف أعلى هذا )من حيث مستوى الدخل(متباينة 
ألمن، مث السلم اخلدمات العمومية اليت يكون الوصول إليها جمانيا للجميع، مثل خدمة الصحة وا

ترتيب اخلدمات تنازليا حسب نوعية اخلدمة ومستوى دخل املستفيد، حبيث تتعدد التسعريات 
وتتدرج إىل غاية أسفل السلم، أين يقتضي معيار املساواة يف التعامل، باحلصول على اخلدمة 

التأمني العمومية مبقابل، مثل أغلبية اخلدمات العمومية ذات الصفة الصناعية والتجارية كالسكن و 
  .وغريمها، ويكون هذا التسعري خاضعا لثمن تقرييب قابل للمراجعة دوريا

ا خدمة أساسية يكون حق  :معيار الشمولية -ه انطالقا من مفهوم اخلدمة العمومية كو
ا تعترب ضرورية يف أغلب األحيان، ومن مث فإن هذه  االستفادة منها مكفوال لكل املواطنني، أل

تكون يف متناول مجيع املواطنني، والسماح هلم بالوصول إليها بشروط مواتية اخلدمة ينبغي أن 
م املعيشية م ومستويا   .لقدرا

ثبت فيها عجز السوق يف التصحيح  ييتاخلدمة العمومية هي كل األنشطة ال :معيار الفعالية - و
، فتوفري )اجلهويةخلق الفوارق (الذي حيصل يف حاالت االستغالل غري املتوازن بني مناطق الوطن 
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، الصحة، التعليم، االتصاالت، الغاز، الكهرباء، بعض اخلدمات العمومية اجلوارية، يف جمال النقل
األمن وشق الطرق يف املناطق ذات الكثافة السكانية الضعيفة، يسهم يف خلق التوازن اجلهوي 

ربى، وعليه فإن مثل واحلفاظ على مزاولة النشاطات االقتصادية خارج التجمعات السكانية الك
يئة وتنمية هذه املناطق أكثر فعالية   .هذه اخلدمات جتعل 

اخلدمة العمومية ما هي إال تعبريا عن التضامن االجتماعي بني املواطنني تتوىل  :معيار التضامن - ز
وارق الدولة قيادته وجتسيده ميدانيا، من خالل حماربة ظاهرة الفقر واحلرمان، باملسامهة يف تقليص الف

بني املواطنني بسبب الدخل أو اإلعاقة الصحية واملادية، لذا فاخلدمة العمومية تصنف مهامها إىل 
دف إىل جعل اخلدمة العمومية  التضامن االجتماعي واملتمثلة يف ثالثة أصناف وفق معيار مهام 

دف إىل )الفئات املعوزة(مادية ومالية يف متناول املواطنني املهددين بالفقر والتهميش  ؛ مهام 
دف إىل املسامهة يف تشجيع  احملافظة على االنسجام االجتماعي والشعور باملواطنة؛ مهام 

   .5االستعمال الفعال والعادل للموارد املشرتكة

  :اإلدارة اإللكترونية: ثانيا
 يف اإلدارة من جديد ومنط منوذج بروز إىل واالتصاالت املعلومات لتقنية السريع التطور أدى

وجودة أعماهلا  مستوى من حتسن كي البريوقراطية، اإلدارات أمام املتزايد والتحدي التنافس ظل
ا،  اإلدارة أو االلكرتونية، احلكومة إدارة أو الرقمية، باإلدارة تسميته على اصطلح ما وهو خدما

 للتجارة السريع النوعي التطور بعد جاء االلكرتونية اإلدارة ظهور فإن بذلكو  .االلكرتونية
 أن الدراسات بعض ترى حني يف .6اإلنرتنت شبكة نتشاراو  اإللكرتونية األعمال اإللكرتونية،

 شفافية حتقيق حنو احلكومات وتوجهها اهتمام بداية مع ظهر اإللكرتونية، باإلدارة االهتمام
 جتماعيةواال االقتصادية التنمية أهداف خلدمة الرقمية التكنولوجيا استخدام وتعميق التعامل،

   .7والسياسية

 املعرفة، عصر إىل تقودنا اليت الرقمية الثورة مفاهيم أحد هي االلكرتونية فاإلدارة وبالتايل
يتعامل  اليت الطريقة على عميق تأثري هلا أصبح ،التكنولوجيا هلذه القوية التحويلية الطبيعة كما أن

  .8العامل بقاع شىت يف يتواصلونو  االجتماعية، العالقات ويتبادلون ويعملون، الناس، ا
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نوعي  تطور نتاج هي حديث كمفهوم االلكرتونية اإلدارة نشأة أن القول ميكن سبق ومما
التكنولوجيا  توظيف إىل احلاجة وازدياد املعلومات، ثورة ظل يف احلديثة، االتصال تقنيات أفرزته

 آليات عرب والوزارات لعامةا اإلدارات وربط واملؤسسات، املواطن عالقات إدارة يف احلديثة
  .9وتطويرها التقليدية اإلدارة مفاهيم يف اجلذري التحول وبالتايل التكنولوجيا،

  :مفهوم اإلدارة اإللكترونية -1
 اإلداري الفكر أدبيات إليه تشري ما وفق االلكرتونية اإلدارة مصطلح حداثة من بالرغم

 قدم أغلبها كان وإن املصطلح، هلذا قدمت اليت التعاريف من العديد هناك أن إال املعاصر،
 االلكرتونية احلكومة مصطلح بني مفاهيمي وترابط تداخل لوجود نظرا احلكومة االلكرتونية لتعريف

ا اإلدارة االلكرتونية عرفت حيث واإلدارة االلكرتونية،  والتقنياتالوسائل  استخدام " بأ
 .10"اإلعالن أو التجارة، أو أو اإلجراءات يم،التنظ أو املمارسة، تقتضيه ما بكل االلكرتونية

وخاصة  احلكومية، البريوقراطية األجهزة على االلكرتونية اإلدارة تطبيقات تضفيه مما وانطالقا
ولذلك  املعقلنة، العامة باخلدمة ربطهات حاول االلكرتونية لإلدارة تعريفات توجهت، اخلدمية منها

 مجهور ويصبح العامة، اخلدمة قيم ترسخ العامة، حبيث ظيفةالو  مفهوم يف أساسيا حتوال متثل هيف
 تقدمي يف التميز هدف مفهومها يتعدى كما الدولة، مؤسسات اهتمام حمور اخلدمة من املستفيدين

 تطوير خالل من والرقابة املشاركة، يف دوره وتعزيز باملعلومات، اجلمهور مع التواصل إىل اخلدمة
  .11"والدولة اطناملو  بني أفضل اتصال عالقات

يف  والسرعة الوقت اختصار إمكانية مدى تبيني حماولة على دراساتبعض ال ركزت حني يف
ا االلكرتونية اإلدارة فعرفت املسافات، وتقريب املعامالت، اجناز ية، اإلدار  املعامالت اجناز" بأ

 اإلدارات إىل لالنتقال العمالء يضطر أن دون االنرتنت، شبكة عرب العامة اخلدمات وتقدمي
م، إلجناز شخصيا   .12"والطاقات واجلهد للوقت إهدار من يرتافق ما مع معامال

 بعض وبني بينهاالتمييز  حماولة من انطالقا االلكرتونية، لإلدارة آخر تعريف ميقدوميكن ت
 كرتونيةاالل اإلدارة ويعرفااللكرتونية،  واألعمال االلكرتونية احلكومة مثل هلا، املرادفة املصطلحات
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 األعمال من كل يشملإطار  هي" مفتوحة وتقنية وظيفية وبنية متكاملة، منظومة باعتبارها
 اإلدارة على للداللة االلكرتونية واحلكومة لألعمال، االلكرتونية اإلدارة على للداللة اإللكرتونية
 لألعمال، املوجهة أو، للمواطنني املوجهة احلكومة ألعمال االلكرتونية اإلدارة أو العامة االلكرتونية

  .13"املختلفة احلكومة ودوائر ملؤسسات املوجهة أو

 داء وكفاءة احلكومة وليست بديال عنها والأااللكرتونية هي وسيلة لرفع وعليه فاإلدارة 
اوهي إدارة بال ورق  ،دورها اءإ إىلدف  دلة واملفكرات لكرتوين واألرشيف اإلتستخدم األ أل

وهي على مدار الوقت،  ال زمان حيث تعملوبوهي إدارة بال مكان  ،رسائل الصوتيةوالاإللكرتونية 
فهي ، فاملؤسسات الذكية تعتمد على عمال املعرفة وصناعات املعرفة ،إدارة بال تنظيمات جامدة

رقمنة جل األعمال واملهام اإلدارية ومعاجلتها إلكرتونيا باستخدام تكنولوجيات اإلعالم واالتصال  
تعمل على  ،سرتاتيجية إدارية لعصر املعلوماتاهي و . اإلعالم اآليل واإلنرتنت وغريمها كأجهزة

حتقيق خدمات أفضل للمواطنني واملؤسسات ولزبائنها مع استغالل أمثل ملصادر املعلومات املتاحة 
جل ألكرتوين حديث من إمن خالل توظيف املوارد املادية والبشرية واملعنوية املتاحة يف إطار 

  .ستغالل أمثل للوقت واملال واجلهد وحتقيقا للمطالب املستهدفة وباجلودة املطلوبةا

  المبادئ العامة لإلدارة اإللكترونية -2
  :14يلي ما من بني املبادئ العامة لإلدارة اإللكرتونية جند

وهذا االهتمام خبدمة املواطن يتطلب خلق بيئة عمل  :تقديم أحسن الخدمات للمواطنين - أ
نوع من املهارات والكفاءات، املهيأة مهنيا الستخدام التكنولوجيا احلديثة، بشكل يسمح فيها ت

بالتعرف على كل مشكلة يتم تشخيصها، وضرورة انتقاء املعلومات حول جوهر املوضوع، والقيام 
بتحليالت دقيقة، وصادقة للمعلومات املتوفرة، مع حتديد نقاط القوة والضعف، واستخالص 

 .قرتاح احللول املناسبة لكل مشكلةالنتائج، وا
حيث ينصب اهتمام اإلدارة العامة اإللكرتونية على حتويل األفكار إىل  :التركيز على النتائج - ب

نتائج جمسدة يف أرض الواقع، وأن حتقق فوائد للجمهور تتمثل يف ختفيف العبء عن املواطنني من 
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دفع الفواتري عن طريق (مدار الساعة  حيث اجلهد، املال، الوقت، وتوفري خدمة مستمرة على
 .)بطاقات االئتمان بدون التنقل إىل مراكز اهلاتف، الغاز، لتسديد الرسوم والفواتري املطلوبة

أي إتاحة تقنيات اإلدارة اإللكرتونية للجميع يف  :سهولة االستعمال واإلتاحة للجميع - ج
 .ن من التواصلاملدارس واملكتبات لكي يتمكن كل مواط، العمل، املنازل

ويعين أن االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات، وتعدد املتنافسني على  :تخفيض التكاليف - د
 .تقدمي اخلدمات بأسعار زهيدة، يؤدي إىل ختفيض التكاليف

ا تسعى بانتظام لتحسني يف اإلدارة اإللكرتونية، حبكم أ وهو مبدأ أساسي :التغير المستمر -ه
، ورفع مستوى األداء سواء بقصد كسب رضا الزبائن، أو بقصد التفوق يف وإثراء ما هو موجود

 .التنافس
  

  أهداف اإلدارة اإللكترونية -3
  :15ما يلي دف اإلدارة اإللكرتونية إىل حتقيق مجلة من األهداف واليت من بينها       

 قة بدال من كتابتها؛إدارة امللفات، واستعراض احملتويات بدال من حفظها، ومراجعة حمتوى الوثي -
 التحول حنو االعتماد على مراسالت الربيد اإللكرتوين بدال من الصادر والوارد؛ -
اختصار الوقت وسرعة اجناز املعامالت، حيث أن التعامل اإللكرتوين يتم بشكل آين دون  -

 انتظار؛
اإلدارية  ختفيض حدة اجلهاز البريوقراطي وتعقيداته، إذ ال حاجة إىل تضخم املستويات -

 وتعددها؛
 ؛التحول حنو اخلدمة العامة املعقلنة عن طريق تطوير اإلدارة العامة، باآلليات التقنية احلديثة -
الء، املواطنني، املوردين التوجه حنو شفافية العمل اإلداري، وشفافية املعلومات وعرضها أمام العم -

 .وغريهم

قيم  يرسخ مبا العامة، اخلدمة مفهوم يف أساسيا والحت اإللكرتونية احلكومة إدارة تعترب وبالتايل
مفهومها  ويزيد الدولة، مؤسسات اهتمام حمور اخلدمة من املستفيد اجلمهور العامة، ويصبح اخلدمة
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املعلومات،  طريق عن اجلمهور مع التواصل خلق إىل العامة، اخلدمات أداء يف التميز جمرد عن
 . لإلدارة التنظيمي البناء يف هيكلية تعديالت تتضمن كماوالرقابة،  املشاركة  يف دوره وتعزيز

أيادي  إىل احلاجة، عن الزائدة العاملة األيدي حتويل على تعمل االلكرتونية فاإلدارة مث ومن
اجلديدة  التطورات ملواكبة التأهيل إعادة طريق عن اإلدارة، مشاريع تنفيذ يف أساسي دور هلا عاملة

مع  التكيف على القادرين وغري األكفاء، غري املوظفني على واالستغناء املؤسسة، على طرأت اليت
 صنع  بدوائر وربطها البيانات توفري طريق عن القرار، اختاذ معوقات وتقليل اجلديد، الوضع
  .16القرار

  :خصائص اإلدارة اإللكترونية -4
على  أساسا مبين الكرتونية إدارة منوذج إىل التقليدي، الشكل من اإلدارة منط اختالف لعل

 السمات من جبملة تتسم اإلدارة اإللكرتونية جيعل واالتصال، تقنيات املعلومات استخدام
  :17اآليت يف إمجاهلا ميكن واخلصائص

ا للمؤسسة املختلفة اإلدارات ومتابعة إدارة -  مركزية؛ وحدة وكأ
 مراقبتها؛ يف كربأ دعم إعطاء مع ا اخلاصة العمل نقاط يف القرار اختاذ نقطة تركيز -
 طريق عن القرار اختاذ معوقات وتقليص موحدة، بصورة األصلية مصادرها من البيانات جتميع -

 وربطها؛ البيانات توفري
 العاملني؛ كافة لدى اجيابية مؤسسية ثقة وبناء دعم جلأ من املعلومات تكنولوجيا توفري -
 بني الرتابط زيادة مع فورية، بصورة للمستفيدين املعلومات وتوفري املعرفة، وبناء املستمر التعلم -

  ؛املوارد لكافة واإلدارة واملتابعة العليا، واإلدارة العاملني
 ينهي الذي األمر متواصلة، ساعة 24 ستستمر إذ زمان بال إدارة فهي الدائم التواصل صفة -

 اطن؛للمو  املقدمة اخلدمات جودة من ويرفع االنتظار، طابور يف األفراد معاناة
ى عل تعتمد باعتبارها الذكية، واملؤسسات الشبكية، املؤسسات طابع يعكسها تنظيمية مرونة -

  ؛املعرفة صناعة
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 اإلدارية، والتعقيدات البريوقراطية العراقيل على يقضي بشكل اخلدمات تقدمي يف والفعالية السرعة -
ا كما  االلكرتوين واألرشيف اللكرتوين،ا بالربيد الورقي التعامل يستبدل حيث ورق بدون إدارة أ

  .ةاآللي املتابعة ونظم الصوتية والرسائل
 بشكل اخلدمات ويوفر اإلداري، التنظيم على مرونة االلكرتونية اإلدارة تطبيق يضفي كما

اخلدمات،  طبيعة وحىت واخلاصة، العامة، باملؤسسة اللصيقة التبعية من بالتخلص ويسمح مباشر،
 يف رفيعة نوعية وحتقق الوثائق، مجيع برقمنة االلكرتونية اإلدارة تسمح ا ةاملنوط املهام وبفضل
 .18ةحمدود غري خلدمات الضرورية اهلامة العناصر عدد وخفض البيانات، معاجلة

والقيام بالوظائف  املعامالت، اجناز يف الرتابط من مزيدا حتقق االلكرتونية فاإلدارة بذلكو 
زيادة  على والعمل احلكومية، القطاعات خمتلف بني التشاركية، من مزيدا خيلق بشكل اإلدارية

باملواطن،  الدولة عالقة تعزيز مت ما إذا الشفافية عنصر واكتمال املدنية، اخلدمة تقدمي يف املصداقية
تكامليا  مدخال لكرتونيةاإل اإلدارة متثل ذلك إىل إضافة .لكرتونيةاإل العامة اخلدمات خالل من

ا عن للجميع، فضال الرضا وحتقيق اخلدمة تعزيز واحليز، والوقت داجله الستثمار  عمل أ
  .19مستمر

 املختلفة، اإلدارة عمليات متابعة يف الصرف أوجه بتقليل االلكرتونية اإلدارة تتميز حيث
وتوظيف  القرار، اختاذ مبراكز وربطها للبيانات، قاعدة توفري طريق عن القرار اختاذ وتقليل معوقات

  .20العاملني كافة لدى اجيابية مؤسسية ثقافة وبناء لدعم املعلومات، وجياتكنول

 :اآليت وفق االلكرتونية لإلدارة اجلوهرية اخلصائص بعض صياغة ميكن سبق مما
 والتغيري اإلداري، التطوير عمليات يف عصرية كآلية االلكرتونية اإلدارة إن :اإلتقان زيادة - أ

 أمهها مزايا على وتنطوي التقليدية، اإلدارية واألنشطة املهام شكل يف حامسا منعرجا متثل التنظيمي
  .املعامالت اجناز يف التام والوضوح والدقة للطلبات، الفورية املعاجلة

 معتربة مالية ملشاريع حتتاج البداية يف االلكرتونية اإلدارة كانت إذا: التكاليف تخفيض - ب
 مالية ميزانيات سيوفر ذلك بعد االلكرتونية املنظمات منوذج انتهاج فان التحول، عملية دفع دف

 .الكبري العدد ذات العاملة لليد املراحل تلك يف احلاجة تعد مل حيث ضخمة،
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 على اإلدارات جل عملت اإلدارية والعصرنة للتحديث احلاجة أمام: اإلجراءات تبسيط - ج
 من هلا ملا األمثل، ستخداماال استخدامها على وحرصت مصاحلها، إىل املعلومات إدخال

 الفئات تنوع ظل يف خاصة وسريع، مبسط بشكل املواطنني حاجات تلبية يف وقدراتإمكانيات 
 . العامة املنظمات أنشطة تستهدفها اليت

 الرقابة لوجود حمصلة هي االلكرتونية املنظمات داخل الكاملة فالشفافية :الشفافية تحقيق - د
ا الشفافية تعرف إذ" خدمات، من يقدم ما كل على الدورية حملاسبةا تضمن اليت االلكرتونية،  بأ

 مهام عن املسؤولة والسلطات جهة، من املدين، تمعا ومؤسسات املواطن، بني يربط الذي اجلسر
  .21"الرؤية يف بأكمله تمعا مشاركة تتيح فهي أخرى، جهة من العامة اخلدمة

مبادرات  على القائمني لدى أساسيا دافعا مثلت قد ةااللكرتوني اإلدارة تطبيق خصائص إن
متنوعة،  لكرتونيةإ اسرتاتيجيات خبلق هوتوج ،واحلكومات الدول، من الكثري يف االلكرتوين التحول
االلكرتونية  لإلدارة التحول أن ينب ما وهذا واإلمكانيات، الظروف، حسب مراحل على مقسمة

  .مراحل عرب يتم أن البد

  :ات العمومية والبوابة اإللكترونية الخاصة بهاالصفق: ثالثا
إن تنظيم الصفقات العمومية يعترب من أكثر املواضيع ارتباطا بالواقع السياسي واالقتصادي 
ذا  ألي بلد، واجلزائر مثل غريها من البلدان منذ نيل استقالهلا وهي حتاول إرساء قوانينها اخلاصة 

ال، فعند استقالل اجلزائر وسدا املؤرخ يف  62/157منها للفراغ القانوين قررت مبوجب القانون  ا
وكون . االستمرار بالعمل بالتشريع الفرنسي ما عدا ما يتعارض مع السيادة الوطنية 31/12/1962

الصفقات العمومية جمال اسرتاتيجي الستهالك األموال العامة وتنفيذ املشروعات فقد أصدر املشرع 
قرر مبوجبه إنشاء اللجنة املركزية للصفقات  26/03/1964املؤرخ يف  64/103مرسوما حتت رقم 

مث مت . العمومية اليت عهد هلا اختصاص اختاذ األحكام القانونية وإجراءات تنفيذ الصفقات العمومية
املتضمن الصفقات العمومية وهي أول خطوة  17/06/1967املؤرخ يف  67/90إصدار األمر رقم 

املؤرخ يف  82/145تبعه بعد ذلك صدور املرسوم رقم . ات العموميةتشريعية يف جمال الصفق
املتعلق بتنظيم صفقات املتعامل العمومي، وذلك سعيا من املشرع إلضفاء نوع من  10/04/1982
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وبظهور الظروف اإلقتصادية اجلديدة اليت دعت . الليونة والبساطة يف إبرام الصفقات العمومية
سوق ظهرت احلاجة إىل تعديل يتماشى وهذه الظروف، وكان ذلك البالد للدخول يف اقتصاد ال

ونظرا جلملة . املتعلق بالصفقات العمومية 09/11/1991املؤرخ يف  91/434مبوجب القانون رقم 
املؤرخ يف  02/250الثغرات القانونية اليت مت الوقوف عليها، مت إصدار املرسوم الرئاسي 

واملرسوم الرئاسي  11/09/2003املؤرخ يف  03/301الرئاسي  املعدل واملتمم باملرسوم 24/07/2002
وكحوصلة جلميع املراسيم والقوانني اخلاصة بالصفقات العمومية . 26/11/2008املؤرخ يف  08/338

الذي يعترب حاليا الركيزة األساسية  07/10/2010املؤرخ يف  10/236مت إصدار املرسوم الرئاسي 
املؤرخ يف  98-11وفق املرسوم الرئاسي رقم  2011ي عدل سنة إلبرام الصفقات العمومية والذ

وفق  2012مث سنة  2011 جوان 16املؤرخ يف  222- 11مث وفق املرسوم الرئاسي رقم  01/03/2011
-13وفق املرسوم الرئاسي رقم  2013مث سنة  18/01/2012املؤرخ يف  23-12املرسوم الرئاسي رقم 

فة إىل إصدار جمموعة من القرارات اليت تعزز وتفسر وحتدد باإلضا، 13/01/2013املؤرخ يف  03
 17/11/2011القرار املؤرخ يف واليت من أمهها وأحدثها  ،10/236مفهوم مواد املرسوم الرئاسي 

الذي حيدد حمتوى البوابة االلكرتونية للصفقات العمومية وكيفيات تسيريها وكيفيات تبادل 
من املرسوم  174و  173لذي صدر تطبيقا ألحكام املادتني املعلومات بالطريقة االلكرتونية وا

، واللتان تتعلقان باالتصال وتبادل املعلومات بالطريقة 22املعدل واملتمم 10/236الرئاسي رقم 
اإللكرتونية من خالل البوابة اإللكرتونية للصفقات العمومية، حيث أن هاته األخرية تتم معاجلة 

ا إلكرتون ختص االتصال بالطريقة اإللكرتونية وتنص على  173يا، فاملادة املعامالت اخلاصة 
فتخص تبادل  174، أما املادة 23وزير املاليةلكرتونية للصفقات العمومية لدى تأسيس بوابة إ

املعلومات بالطريقة اإللكرتونية وتنص على أنه ميكن للمصاحل املتعاقدة أن تضع وثائق الدعوة إىل 
هدين أو املرشحني للصفقات العمومية بالطريقة اإللكرتونية، كما ميكن املنافسة حتت تصرف املتع

للمتعهدين أو املرشحني للصفقات العمومية أن يردوا على الدعوة إىل املنافسة بالطريقة 
  .24اإللكرتونية
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  :تعريف الصفقات العمومية -1
شروط املنصوص فق الوم التشريع املعمول به تربم و الصفقات العمومية عقود مكتوبة يف مفه

الدراسات حلساب املصلحة هذا املرسوم قصد إجناز األشغال واقتناء املواد واخلدمات و عليها يف 
  .25املتعاقدة

مبوجبه شخص  العقد اتفاق يلتزم"منه تنص  54املادة حسب  ،املدينالعقد وفق القانون و 
  .26"ء مافعل أو عدم فعل شي أو مبنح أشخاص آخرين عدة أو أو عدة أشخاص حنو شخص

اقتناء : تشمل إحدى العمليات اآلتية الصفقات العمومية نالحظ من هذا التعريف أن
انجاز  ؛)اقتناء املصلحة أو إجيار عتاد أو مواد موجهة لتلبية احلاجات املتصلة بنشاطها( اللوازم

ميكن هنا قيام املقاول ببناء أو صيانة أو تأهيل أو ترميم أو هدم منشأة أو جزء منها، و ( األشغال
تقديم ؛ )واحدة لألشغال واألخرى للدراسات تشمل املراقبة التقنية واجليوتقنية ،أن جند صفقتني

القيام بدراسات واحتماالت تنفيذ مشاريع أو برامج جتهيزات ( انجاز الدراسات؛ الخدمات
  .27)عمومية بضمان أحسن شروط إلجنازها أو استغالهلا

  :ةمجاالت تطبيق الصفقات العمومي -2
الذي يسعهم جمال تطبيق قانون الصفقات العمومية ميكن  إن األشخاص العموميني

الواليات ؛ الوطنية املستقلة اهليئات، جممل اإلدارات العمومية للدولة :28حصرهم فيما يلي
 املؤسسات العمومية، و التنميةحث و مراكز الب؛ املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري، البلدياتو 

؛ املهينات العمومية ذات الطابع العلمي والثقايف و املؤسسالتكنولوجي؛ ع العلمي و ذات الطاب
واملؤسسات العمومية االقتصادية عندما  التجاري،ت العمومية ذات الطابع الصناعي و املؤسسا
ائية من الدولة وتدعى  جزئيا بإجناز عملية ممولة كليا أوتكلف  املصلحة بمبسامهة مؤقتة أو 
  .هلذا املرسوم عموميتني كما ال ختضع العقود املربمة بني إدارتني  املتعاقدة،
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  :األهداف المراد تحقيقها من خالل الصفقات العمومية -3
   :تتمثل فيما يلي       
  ؛دوليا به معمول هو وما للبلد االقتصادي السياق مع التوافق -
 ؛كذا مفهوم قاعدة املنشأالشفافية، و  تطبيق أكرب لقواعد -
 ؛املرشحني معاملة يف واملساواة العمومية للطلبات الوصول حرية مبدأ -
 ؛العمومي الطلب يف أكرب حتكم -
 ؛املتعاقدة األطرافو  املشروع صاحب بني التعاقدية العالقة يف التوازن إعادة -
 ؛العمومية الصفقات مراقبة تدعيم -
 ؛العام للمال احلسن واالستعمال التسديد ضمان -
 ؛الصفقات أحكام كيفيات أو مفاهيم عضب توضيح -
 ؛تدعيم آليات الرقابة وكذا الوقوف على املقدرة احلقيقية لالقتصاد الوطين -
     .حجمها مع العامل اخلارجيوأيضا معرفة حجم التعامالت الداخلية و  -

  :البوابة اإللكترونية للصفقات العمومية -4
  :يةمفهوم البوابة اإللكترونية للصفقات العموم - أ

ا موقع متخصص يف الصفقات العمومية، فهي فضاء واسع جلميع املتعاملني  نقصد 
ا دف إىل السماح بنشر ومبادلة و  .29العموميني يف جمال الصفقات العمومية ولكل املهتمني 

الوثائق واملعلومات املتعلقة بالصفقات العمومية وكذلك إبرام الصفقات العمومية بالطريقة 
  .30اإللكرتونية

: املعلومات املتعلقة مبا يأيت عن طريق البوابة قاعدة بيانات تسمح جبمع كما تستحدث
م اإلدارية؛ الصفقات العمومية؛ بطاقات اإلحصاء  املصاحل املتعاقدة؛ املتعاملني االقتصاديني وملفا

لني االقتصادي للطلب العمومي؛ تبادل الوثائق واملعلومات بني املصاحل املتعاقدة واملتعام
  .31االقتصاديني؛ منشورات البوابة
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تسيري األنظمة : باإلضافة إليواء البنية التحتية املعلوماتية ما يأيت يتضمنف تسيري البوابة أما
والشبكات وقاعدة البيانات؛ تسيري الدخول يف البوابة؛ صيانة البوابة، ال سيما بضمان مستوى أمن 

استمرارية وإمكانية الدخول للخدمات املقدمة من مناسب ضد التهديدات اإللكرتونية؛ دميومة و 
طرف البوابة؛ تسيري التطورات التقنية بإدراج الوظائف اجلديدة؛ نشر املعلومات والوثائق املنصوص 

  .201332نوفمرب  17من القرار املؤرخ يف  3عليها يف املادة 

 :فوائد وإيجابيات التعامل اإللكتروني في مجال الصفقات العمومية - ب
  :33اآليت من بني فوائد وإجيابيات التعامل اإللكرتوين يف جمال الصفقات العمومية جند       
 ؛ )الصفقات العمومية(التعامل اإللكرتوين من شأنه أنه يعزز الشفافية يف قطاع حساس  -
 تسريع وترية اإلجراءات والتدقيق يف العمليات وتوفري؛ و يقضي على احملاباة واحملسوبية والرشوة -

 ؛التقريب بني املسافات وبني اإلدارات واملتعاملني معها؛ و الوقت واجلهد واملال
استقطاب ؛ و محاية املال العام، باعتبار أن الصفقات العمومية جمال حيوي لتحرك رؤوس األموال -

أكرب عدد ممكن من املتعاملني ونشر جو من املنافسة املشروعة، واحلصول على عروض كثرية 
تسديد املستحقات املالية ؛ و تعزيز التنمية الوطنية واحمللية؛ و ظرف قياسي قصريومتنوعة يف 

 ؛للمتعاملني املتعاقدين واحليلولة دون تأخر تنفيذ املخططات
 ؛تسهيل إجراءات اإلشهار عن طريق جتاوز اإلشهار العادي يف الصحف -
 .تعزيز آليات الرقابة من أجل قمع مجيع مظاهر الفساد -

  

  :نشرهااإللكترونية ق والمعلومات التي تضمن البوابة الوثائ - ج
  :34الوثائق التاليةتضمن البوابة نشر املعلومات و 

النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة بالصفقات العمومية؛ االستشارات القانونية املتعلقة 
لصفقات العمومية؛ بالصفقات العمومية؛ قائمة املتعاملني االقتصاديني املمنوعني من املشاركة يف ا

قائمة املتعاملني االقتصاديني املقصيني من املشاركة يف الصفقات العمومية؛ الربامج التقديرية ملشاريع 
املصاحل املتعاقدة وقوائم الصفقات املربمة أثناء السنة املالية السابقة وكذا أمساء املؤسسات أو 

تعاقدة املتعلقة بتنفيذ الصفقات العمومية؛ جتمعات املؤسسات املستفيدة منها؛ تقارير املصاحل امل
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قائمة املؤسسات اليت سحبت منها شهادة التصنيف والكفاءة؛ األرقام االستداللية لألسعار؛ كل 
  .وثيقة أو معلومة هلا عالقة مبوضوع البوابة

  :اإللكترونية الوظائف التي تضمنها البوابة - د
  :35تضمن البوابة الوظائف اآلتية

املتعاقدة عن طريق البوابة؛ تسجيل املتعاملني االقتصاديني عن طريق البوابة؛  تسجيل املصاحل
حبث متعدد املعايري؛ التنبيه على املستجدات؛ حتميل الوثائق؛ التعهد عن طريق البوابة؛ تسيري تبادل 

ثائق؛ املعلومات بني املصاحل املتعاقدة واملتعاملني االقتصاديني؛ ترميز الوثائق؛ تاريخ وتوقيت الو 
التمرن على التعهد اإللكرتوين؛ اإلمضاء اإللكرتوين للوثائق؛ صحيفة األحداث؛ دالئل تفاعلية 

 .ملستعملي البوابة؛ كل وظيفة أخرى ضرورية للسري احلسن للبوابة
  

  :المبادئ التي يجب احترامها عند تصميم نظام المعلوماتية للصفقات العمومية -ه
  :36للصفقات العمومية يف إطار احرتام املبادئ اآلتية جيب أن يصمم نظام املعلوماتية

جيب أن تضمن صيغ وأشكال رقمنة الوثائق (سالمة الوثائق املتبادلة بالطريقة اإللكرتونية 
املكتوبة عدم املساس بسالمتها؛ توقيع الوثائق بالطريقة اإللكرتونية املؤمنة مع احرتام األحكام 

ا ؛ سرية )؛ التعرف على هوية املتعاملني االقتصاديني والتأكد منهاالتشريعية والتنظيمية املعمول 
تتم محاية الوثائق املتبادلة بالطريقة اإللكرتونية عن طريق نظام (الوثائق املتبادلة بالطريقة اإللكرتونية 

ا ؛ تتبع األحداث من خالل )ترميز الوثائق مع احرتام األحكام التشريعية والتنظيمية املعمول 
ء صحيفة لألحداث تسمح بتعقب تبادل املعلومات بالطريقة اإللكرتونية؛ تاريخ وتوقيت إنشا(

يسلم وصل استالم يبني تاريخ وتوقيت استالم العروض، لكل (الوثائق املتبادلة بالطريقة اإللكرتونية 
 ؛ توافقية األنظمة املعلوماتية)عرض يرسل بالطريقة اإللكرتونية أو على حامل مادي إلكرتوين

؛ )اعتماد معايري ومقاييس تسمح ألنظمة معلوماتية خمتلفة بالتواصل من أجل تبادل املعطيات(
  .تأمني أرشفة الوثائق الرقمية بالطريقة اإللكرتونية
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كيفيات تبادل المعلومات بالطريقة اإللكترونية بين المصالح المتعاقدة والمتعاملين  - و
 : االقتصاديين

ريقة اإللكرتونية بواسطة البوابة يف ظل احرتام أحكام املرسوم يتم تبادل املعلومات بالط
واملتضمن   2010أكتوبر سنة  7املوافق  1431شوال عام  28املؤرخ يف  236- 10الرئاسي رقم 

تنظيم الصفقات العمومية، املعدل واملتمم، ويتم تزويد البوابة بنظام مالئم لضمان أمن البيانات 
 .37ومحايتها

وثائق بالطريقة اإللكرتونية بني املصاحل املتعاقدة واملتعاملني االقتصاديني ويكون تبادل ال
دفاتر الشروط؛ مناذج التصريح ( بالنسبة للمصالح المتعاقدة: متعلقا على اخلصوص مبا يأيت

باالكتتاب ورسالة التعهد والتصريح بالنزاهة والتعهد باالستثمار، عند االقتضاء؛ الوثائق واملعلومات 
رسائل الدعوات لالنتقاء األويل و فية، عند االقتضاء؛ اإلعالنات عن املناقصات و اإلضا

االستشارات؛ إرجاع العروض، عند االقتضاء؛ طلبات استكمال أو توضيح العروض، عند 
االقتضاء؛ املنح املؤقتة للصفقات العمومية؛ عدم جدوى اإلجراءات؛ إلغاء اإلجراءات أو إلغاء 

ت العمومية؛ األجوبة عن طلبات االستفسار حول أحكام دفاتر الشروط؛ املنح املؤقتة للصفقا
 بالنسبة للمتعاملين االقتصاديين؛ )األجوبة عن طلبات نتائج تقييم العروض وعن الطعون

التصريح باالكتتاب؛ رسالة التعهد؛ التصريح بالنزاهة؛ التعهد باالستثمار، عند االقتضاء؛ طلبات (
ت أحكام دفرت الشروط، عند االقتضاء؛ سحب دفاتر الشروط والوثائق معلومات إضافية وتوضيحا

اإلضافية، عند االقتضاء؛ الرتشيحات يف إطار اإلجراءات اليت تتضمن مرحلة انتقاء أويل؛ العروض 
 .38)التقنية واملالية؛ العروض املعدلة، عند االقتضاء؛ طلبات نتائج تقييم العروض والطعون

تعاقدة واملتعاملني االقتصاديني للوظائف املخصصة هلم، متوقف ويكون دخول املصاحل امل
على تسجيلهم يف البوابة، ويتم التسجيل يف البوابة بعد ملء وإمضاء وإرسال االستمارة، املرفقة 
ذا القرار إىل مسري البوابة عن طريق الربيد اإللكرتوين، وميكن إيداع االستمارات مباشرة  مناذجها 

املتعاملني االقتصاديني املعنيني تعيني شخص جيب على املصاحل املتعاقدة و ة، و لدى مسري البواب
 .39طبيعي مرخص له بالدخول للوظائف املذكورة أعاله، يكون مزود بعنوان إلكرتوين
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وعندما تضع املصاحل املتعاقدة وثائق اإلعالن عن املنافسة يف متناول املتعهدين أو املرتشحني 
ريقة اإللكرتونية، جيب عليها أن حتدد عنوان حتميل الوثائق يف اإلعالن للصفقات العمومية بالط

 .40الصحفي

وعندما يرد املتعهدون أو املرتشحون للصفقات العمومية على إعالنات املنافسة بالطريقة 
اإللكرتونية، ميكنهم باإلضافة إىل ذلك، إيصال يف اآلجال القانونية، نسخة من العرض على حامل 

". نسخة بديلة"توضع نسخة العرض هذه يف ظرف خمتوم حيمل عبارة . و إلكرتوينمادي ورقي أ
كما ال تفتح النسخة . وجيب إيصال النسخة البديلة يف اآلجال القانونية إىل املصلحة املتعاقدة

حيمل فريوس؛ مل يصل يف اآلجال القانونية؛ : البديلة إال إذا كان العرض املرسل بالطريقة اإللكرتونية
 .41ويتم إتالف النسخة البديلة اليت مل تفتح. يتمكن من فتحهمل 

ويف احلاالت املربرة قانونا باخلصوص إذا كانت الوثائق ذات حجم كبري أو ذات طابع 
سري، فيمكن للمصاحل املتعاقدة تبليغها للمتعاملني االقتصاديني على حامل مادي ورقي أو 

ة أو الدعوة إىل االنتقاء األويل أو رسالة االستشارة وجيب أن حيدد اإلعالن عن املناقص. إلكرتوين
 .42عنوان استخراج هذه الوثائق

وعندما تكشف املصلحة املتعاقدة فريوسا يف الوثائق املتعلقة بامللف اإلداري، تطلب من 
-10من املرسوم الرئاسي رقم  122املتعهد أو املرتشح القيام بإرسال آخر، مع احرتام أحكام املادة 

وعندما تكشف . املعدل واملتمم 2010أكتوبر سنة  7املوافق  1431شوال عام  28ملؤرخ يف ا 236
وإذا . املصلحة املتعاقدة فريوسا يف الوثائق املتعلقة بالعرض، يتم فتح النسخة البديلة، إذا مت إرساهلا
املتعاقدة مل يتم إرسال النسخة البديلة أو مت إرساهلا وكانت حتتوي على فريوس، جتري املصلحة 
وتعترب . حماولة إلصالح العرض أو النسخة البديلة وتواصل تقييم العروض إذا جنح اإلصالح

ويتم . امللفات اليت حتتوي على فريوس واليت كانت حمل حماولة إصالح فاشلة، ملغاة أو غري كاملة
 .43االحتفاظ بأثر الفريوس وإبالغ املتعامل االقتصادي املعين بذلك
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الن عن اإلعالنات يف املناقصات والدعوات إىل االنتقاء األويل أو رسائل ويتم نشر اإلع
االستشارة على البوابة يف نفس الوقت مع إرسال اإلعالنات للنشر يف اجلرائد ويف النشرة الرمسية 

والتاريخ  .44لصفقات املتعامل العمومي أو إرسال رسائل االستشارة للمتعاملني االقتصاديني املعنيني
ؤخذ بعني االعتبار، حلساب مدة حتضري العروض هو التاريخ املطبق يف إطار اإلجراءات الذي ي

 .45املتبعة بالنسبة للحامل املادي الورقي

ويتم نشر وثائق اإلعالن عن املنافسة، يف حالة جتمع طلبات، باسم التجمع ومن طرف 
رتوين يف حالة جتمع مؤسسات، ويتم حتميل دفرت الشروط والتعهد اإللك. املصلحة املتعاقدة املنسقة

  .46باسم التجمع ومن طرف رئيس التجمع
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  :الخاتمة
تعترب البوابة اإللكرتونية للصفقات العمومية صورة إجيابية على حماولة إصالح وحتسني 
ا تقريب اإلدارات العمومية من املواطنني  اخلدمة العمومية يف ظل اإلدارة اإللكرتونية، واليت من شأ
ا اإلدارات  واملتعاملني االقتصاديني وتكريس مبدأ الشفافية والنزاهة يف التعامالت اليت تقوم 
ا تعترب حربا على ورق يف الوقت احلايل،  العمومية، خاصة يف جمال الصفقات العمومية، إال أ

ملتضمن ا 236-10املرسوم الرئاسي رقم  وذلك لعدم إنشاء تلك البوابة حلد الساعة بالرغم من أن
اللتان تنصان على التبادل اإللكرتوين فيما خيص الصفقات العمومية صدر  174و  173املواد 

القرار املتعلق بالبوابة اإللكرتونية للصفقات العمومية صودق عليه بتاريخ ، و 2010أكتوبر  7بتاريخ 
 .2014أبريل  9ريخ إال حىت تاومل يصدر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية  2013نوفمرب  17

البوابة اإللكرتونية يعترب نقطة ليست يف صاحل احلكومة اليت تلك وعليه فإن هذا التأخر يف إنشاء 
تسعى إىل رقمنة جل أعماهلا اإلدارية من جهة، وحتسني اخلدمة العمومية من جهة أخرى، خاصة 

ا فيما خيص التعامل اليت قطعت شوطا ملحوظ 48واملغرب 47عند املقارنة مع دول اجلوار كتونس
ا،  وعليه جيب على احلكومة التسريع اإللكرتوين للصفقات العمومية عرب بوابات إلكرتونية خاصة 

ا من أجل التطبيق الفعلي لبنود املرسوم  يف عملية إنشاء وتفعيل تلك البوابة ومباشرة العمل 
اء صورة حسنة وإرساء الشفافية الرئاسي والقرار املتعلقني بالصفقات العمومية، وذلك من أجل إعط

اخلدمة العمومية املوجهة أنواع والنزاهة فيما خيص الصفقات العمومية، وباعتبارها أيضا نوعا من 
  .للمتعاملني االقتصاديني مهما كانت صفتهم أو جنسيتهم
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