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الججتي تججوفر الججوقت و تسججهل عمليججة الطالعا علججى الوثججائق و تبججادل المعلومججات بيججن المصججالح
المتعاقدة و المتعاملين القتصججاديين ،ممججا يججدفع بججالدارة العامججة إلججى التطججور وبالتججالي تحقيججق
المصلحة العامة.
الاكلميييات الامفتاحيييية :الابوابييية اللاكترونيييية ،الاصيييفقات الاعموميييية ،الاتوقييييعاللاكتروني.
الاملخص بالالغة الافرنسية:Le portail électronique des marches publics est contrôle selon déferlantes procédures liées au processus
de publicité et a la conclusion de transactions publics conformément a diverses procédures électroniques qui
permettent de gagner du temps et facilitent le processus d’accès aux documents et l’échange d’informations
entre les services adjudicateurs et les agents économiques.

مقدمة:
يشهد العالم تطورات متلحاقة في مجال نظم المعلومات و التي واكبتها تطججورات أخججرى
في مجال نظم التصالت ،و قد نجم عججن هججذا القججترانا بيججن المجججالين ظهججور"ثججورة تكنولوجايججا
التصالت والمعلومات :أو " الثورة المعلوماتية" ،ظهججور مشججروعا الحكومججة اللكترونيججة و الججتي
تعمل الدولة على تجسيدها من خلل اعتماد التقنيججات المعلوماتيججة فججي جاميججع المجججالت و مججن
بينها الدارة العامة و التي تتعاقد مع المتعاملين القتصججاديين مججن أجاججل تلبيججة الحاجاججات العامججة
للمواطانين ،إل أنا التطور لهذه الخيججرة دفججع بالمشججرعا إلججى إيجججاد الطريقججة اللكترونيججة لبججرام
الصفقات العمومية و التي تسهر على تسييرها البوابة اللكترونية للصججفقات العموميججة ،و علججى
هذا السأاس يمكن طارح الشإكالية التالية :ما هو الانظام الاقييانوني لالبوابيية اللاكترونييية
لالصفقات الاعمومية؟ و ما هو دورها في ابرامها؟
للجاابة على الشإكالية المطروحاة نقسم الجاابة إلى مبحثين:
 الامبحث الول:الانظام الاقانوني لالبوابة اللاكترونية لالصفقات الاعمومية -الامبحث الاثاني :دور الابوابة في ابرام الاصفقات الاعمومية.

الامبحث الول :الانظييام الاقييانوني لالبوابيية اللاكترونييية لالصييفقات الاعمومييية فييي
الاجزائر
تبرم الصفقات بالطرق التقليدية الدارية وفقا للجاراءات البرام التي تقوم على القاعججدة
العامة و هي طالب العروض ،و التراضي باعتباره السأتثناء إل أنه و تماشإيا مع مبججادئ العولمججة و
التطور التكنولوجاي ،و اسأتحداث طارق جاديدة لعرض الطلبات و اسأتقبال العججروض فججي البوابججة
اللكترونية)المطلب الول( ،و الخاصة بالصفقات العمومية)المطلب الثاني(.
الامطلب الول :تعريف الابوابة اللاكترونية و الاصفقات الاعمومية
لقد اسأتحدث المشرعا الثانوي الجزائري هذه البوابة بموجاب المرسأججوم الرئاسأججي 236-10
المتضمن قانونا الصفقات العمومية ، 1و التي منح لها العديد من الصلحايات فججي مجججال الطلججب
- 1المرسأوم الرئاسأي  236-10المتضمن قانونا الصفقات العمومية ،الملغى بموجاب المرسأوم
الرئاسأي  247-15المتضمن قانونا الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام الصادر بتاريخ

العمومي في مجال الصفقات العمومية ،و قبل الحديث عن النظام القانوني لهذه البوابة ،يجججدر
بنا أول تعريف البوابة في الفرعا الول ،و تعريف الصفقات العمومية في الفرعا الثاني.
الافرع الول :تعريف الابوابة اللاكترونية لالصفقات الاعمومية
لقججد اسأجتحدث المشججرعا الجزائجري البوابجة اللكترونيجة مجن أجاججل تبججادل المعلومجات بيجن
المصججالح المتعاقججدة و المتعججاملين القتصججاديين ،و تسججيير مججن قبججل كججل مججن وزارتججي ماليججة و
تكنولوجايات العلم والتصججال طابقججا للمججادة  204مججن المرسأججوم الرئاسأججي  247-15المتضججمن
قانونا الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
الافرع الاثاني :تعريف الاصفقات الاعمومية في الاتشريع الاجزائري
تعيرفّ الصفقات العمومية بموجاب المادة  2من المرسأججوم الرئاسأججي  247-15المتضججمن
ق.ص.عا  2بأنها ":عقود مكتوبة في مفهججوم التشججريع المعمججول بججه ،تججبرم بمقابججل مججع متعججاملين
اقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسأوم ،لتلبية حااجاات المصلحة المتعاقججدة
في مجججال الشإججغال واللججوازم والخججدمات والدراسأججات" ،و يلحاججظ أنا جاميججع القججوانين المتعلقججة
بالصفقات العمومية حارصت على إعطاء تعريف لهذا النوعا مججن العقججود الداريججة ،ورك يججزت علججى
وجاججوب إفراغهججا فججي شإججكلها الرسأججمي ،إل أنا هججذه القاعججدة العامججة قججد يججرد عليهججا اسأججتثناءات
منصوص عليها في ق.ص.عا.3
الامطلب الاثاني :أهداف و محتوى الابوابة اللاكترونية لالصفقات الاعمومية
تعمل البوابة اللكترونية للصفقات العمومية على التوفيق بين الطلبججات العموميججة للمصججالح
المتعاقججدة الكترونيججا و المعججاملين القتصججاديين)الفججرعا الول( ،كمججا أنهججا تتضججمن مجموعججة مججن
البيانات و التي تسهر على تسييرها وزارة المالية)الفرعا الثاني(.
الافرع الول :أهداف الابوابة اللاكترونية في مجال الاصفقات الاعمومية
لقد حاددت المادة  4من نفس القرار الهدافّ السأاسأية المرتبطة بالبوابججة ،و المتمثلججة فيمججا
يلي:
 02ذي الحجة عام  1436الموافق ل  16سأبتمبر سأنة  2015يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات
المرفق العام ،الصادر في ج.ر العدد  50بتاريخ  20سأبتمبر ، 2015ص.03.
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دد على عنصر الكتابة في مختلف قوانين الصفقات العمومية ،إل أنه
 -3إذا كانا المشرعا قد شإ ي
أورد اسأتثناءا على هذه القاعدة ،بموجاب المادة  12من المرسأوم الرئاسأي  247-15السالف
ذكره ":في حاالة السأتعجال الملح المعيلل بخطر داهم يتعرض له ملك أو اسأتثمار للمصلحة
المتعاقدة ،أو المن العمومي ول يسعه التكييف مع آجاال وإجاراءات إبرام الصفقات العمومية،
بشرط أنه لم يكن في وسأع المصلحة المتعاقدة تويقع الظروفّ المسببة لحالت السأتعجال،
وأنا ل تكونا نتيجة مناورات للمماطالة من طارفها ،يمكن لمسؤول الهيئة العمومية أو الوزير أو
الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني ،أنا يرخص بموجاب قرار معيلل ،بالشروعا في
بداية تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة العمومية ،ويجب أنا تقتصر هذه الخدمات على ما هو
ضروري فقط لمواجاهة الظروفّ المذكورة أعله.
 كما يجب أنا ترسأل نسخة من المقيرر المذكور في الفقرة السابقة المعد حاسب الشروطالمنصوص عليهما في التشريع والتنظيم المعمول بهما ،إلى مجلس المحاسأبة وإلى الوزير
المكلف بالمالية)سألطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام( والمفتشية العامة
للمالية ".للمزيد من المعلومات الطالعا على :بن أحامد حاورية ،الرقابة الدارية و القضائية على
الصفقات العمومية ،رسأالة دكتوراه ،كلية الحقوق و تاعلوم السياسأية-جاامعة تلمسانا-2016 ،
.2017
عندما ل يسمح السأتعجال الملح بإعداد الصفقة قبل الشروعا في بداية تنفيذ الخدمات ،يثبت
اتفاق الطرفين عن طاريق تبادل الرسأائل ،و في نهاية هذه الجاراءات لبد على المصلحة
المتعاقدة أنا تس يوي الوضعية القانونية لهذه الجاراءات ،خلفا لحاكام المادة  3أعله ،خلل مدة
سأتة) (6أشإهر ،ابتداء من تاريخ التوقيع على المقيرر المذكور أعله ،إذا كانت العملية تفوق
المبالغ المذكورة في الفقرة الولى من المادة  13أدناه ،وعرضها على الهيئة المختصة بالرقابة
الخارجاية للصفقات العمومية".

تسجيل الامصالاح الامتعاقدة عن طريق الابوابة :إذ يهدفّ هذا الجاراء إلى تسجيل جاميججعالمصالح المتعاقدة التي تريد إبججرام الصججفقات العموميججة ،و مضججمونها و ايججداعا دفججاتر الشججروط
الخاصة بها.
تسجيل الامتعاملين القتصاديين عن طريق الابوابية :يعتججبر هججذا الهججدفّ مججن الغايججاتالسأاسأية للبوابة اللكترونية ،و التي تعمل على تسهيل التعرفّ على المتعججاملين القتصججاديين و
بالتالي اقصاء العدد الكبر من المتعاملين القتصاديين الممنوعين و المقصيين من المنافسة.
 بحييث متعييدد الامعيايير :تحديججد المعججايير السأاسأججية المعتمججدة مججن أجاججل ابججرام الصججفقاتالعمومية و هي إما المعيججار المججالي أو التقنججي أو غيججر ذلججك مججن المعججايير المحججددة فججي قججانونا
الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام.
الاتنبيه عن الامستجدات :يعتبر مجال الصفقات العمومية مججن المجججالت المرتبطججة بأعمججالالدارة العامة و التي تسعى إلى تلبية الحاجاات العامجة للمجواطانين ،و بالتجالي تحقيجق المصجلحة
العامة ،لهذا تم تسخير هذه البوابة من أجال ابراز آخر المستجدات و التي تستلزم التعرفّ عليها
و العمل على تحقيقها.
تحميل الاوثائق  :هي مهمة تعهد للبوابة اللكترونية بغرض تسهيل الحصول و تحميل و إدخجالجاميع المستندات و الوثائق المرتبطة بمجال الصفقات العمومية.
الاتعهد عن طريق الابوابة :هو من الضمانات القانونية التي حارص المشرعا الجزائري علىتحديدها وتضمينها إما في دفتر الشججروط أو فججي البنججود التعاقديججة للصججفقات العموميججة ،و هججي
طاريقة تسهل الحصول و الضطلعا عليه من قبل المصالح المتعاقدة.
تيسير تبادل الامعلومات بين الامصالاح الامتعاقدة و الامتعاملين القتصاديين :تعتججبرالبوابة اللكترونية من الوسأائل الحديثة و المستحدثة و التي تهدفّ إلى اختصار الوقت و تسهيل
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الجاراءات و سأرعة الضلعا عليها في مجال الصفقات العمومية.
ترميز الاوثائق :تعججرفّ هججذه التقنيججة بأنهججا اسأججتعمال رمججوز أو إشإججارات غيججر متداولججة تصججبحبمقتضاها المعلومات المرغوب تمريرها أو إرسأالها غير قابلة للفهم من قبل الغيججر أو اسأججتعمال
رموز و إشإارات ل يمكن الوصول إلى المعلومات بدونها.
تاريخ و توقيت الاوثائق :يحدد من خلل هججذه البوابججة تاريججخ وصججول الوثججائق المقدمججة فججيمجال الصفقات العمومية ،و هو ما من شإأنه تسهيل عملية الطالعا على الوثائق و توثيقها.
الاتمرن على الاتعهد اللاكتروني  :يعتججبر التعهججد مججن الجاججراءات الواجابججة التبججاعا مججن قبججلالمتعججاملين القتصججاديين فججي مجججال الصججفقات العموميججة إل أنججه يبقججى التعهججد اللكججتروني مججن
الجاراءات البسيطة التي يقوم بها المتعاقد مع الدارة.
 المضاء اللاكتروني لالوثائق :و الذي يعتبر من الجاراءات الجديدة و المهمة و التي تسهرالبوابة اللكترونية على تحقيقها و تجسيدها.
صحيفة الحاداث،دلئل تفاعلية لمستعملي البوابة،كل وظيفة أخرى ضرورية للسير الحسن للبوابة.الافرع الاثاني :محتوى الابوابة اللاكترونية
لقد حاددت المادة  3من القججرار المججؤرخ فججي  17نوفمججبر  2013المحججدد لمحتججوى البوابججة
اللكترونية المتعلقة بالصفقات العمومية و كيفيات تسييرها و كيفية تبادل المعلومات بالطريقة
اللكترونية محتوى هذه البوابة كما يلي":تضمن البوابة نشر المعلومات و الوثائق التية:
النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية،قائمة المتعاملين القتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية،قائمة المتعاملين القتصاديين المقصيين من المشاركة في الصفقات العمومية،البرامج التقديرية لمشاريع المصالح المتعاقدة و قوائم الصفقات العمومية أثناء السججنة الماليججةالسابقة و كذا أسأماء المؤسأسات أو تجمعات المؤسأسات المستفيدة منها،
تقارير المصالح المتعاقدة المتعلقة بتنفيذ الصفقات العمومية،قائمة المؤسأسات التي سأحبت منها شإهادة التصنيف و الكفاءة،الرقام السأتدللية للسأعار،كل وثيقة أو معلومة لها علقة بموضوعا البوابة.الافرع الاثالاث :تسيير الابوابة اللاكترونية
- 4حاازم صلح الدين عبد الله ،تعاقد جاهة الدارة عبر شإبكة النترنت ،بدونا طابعة ،دار الجامعة الجديدة ،مصر ،2013 ،ص.163.

لقد أكد القرار الذي حادد كيفية تسيير البوابة اللكترونية ضججرورة إحاججداث قاعججدة بيانججات تسججمح
بجمع عن طاريق البوابة المعلومات المتعلقة بما يأتي:
المصالح المتعاقدة ،المتعاملين القتصاديين و ملفاتهم الداريججة ،الصججفقات العموميججة ،بطاقجاتالحاصاء القتصادي للطلب العمججومي ،تبججادل الوثججائق و المعلومججات بيججن المصججالح المتعاقججدة و
المتعاملين القتصاديين ،و منشورات البوابة.
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يتضمن تسير البوابة بالضافة إلى إحاداث قاعدة البيانات  ،تسيير النظمة و الشججبكات و قاعججدة
البيانات ،تسيير الدخول إلى البوابة ،صيانة البوابججة لسأججيما بضججمانا مسججتوى أمججن مناسأججب ضججد
التهديدات اللكترونية ،ديمومة و إسأتمرارية و إمكانيججة الججدخول للخججدمات المقدمججة مججن طاججرفّ
البوابة ،تسيير التطورات التقنية بإدراج الوظائف الجديدة ،نشر المعلومات و الوثائق المنصوص
عليها في المادة  3من هذا القرار.
الافرع الارابع :تأمين الابوابة اللاكترونية لالصفقات الاعمومية
يجب على المشرفين علججى البوابججة اللكترونيججة تججأمين هججذه الخيججرة مججن جاميججع الخطججار
اللكترونية التي قد تصيبها و ذلك من خلل الجاراءات المنصوص عليها في المادة  7مججن نفججس
القرار و المتمثلة فيما المبادئ التالية:
-1سلمة الاوثائق الامتبادلاة بالاطريقة اللاكترونية.
يجب أنا تضمن صيغ و أشإكال رقمنة الوثائق المكتوبة عدم المساس بسلمتها.توقيع الوثائق بالطريقة اللكترونية المؤمنة مع احاترام الحاكام التشريعية و التنظيمية المعمولبها.
التعرفّ على هوية المتعاملين القتصاديين و التأكد منها.-2سرية الاوثائق الامتبادلاة بالاطريقة اللاكترونية:
تتم حاماية الوثائق المتبادلة بالطريقة اللكترونية عججن طاريججق نظججام ترميججز الوثججائق مججع
احاترام الحاكام التشريعية و التنظيمية المعمول به.
-3تتبع الحداث:
إنشاء صحيفة للحاداث تسمح بتعقب تبادل المعلومات بالطريقة اللكترونية.تاريخ و توقيت الوثائق المتبادلة بالطريقة اللكترونية يسلم وصل اسأتلم يججبيين تاريججخ و تججوقيتاسأتلم العروض ،لكل عرض يرسأل بالطريقة اللكترونية أو على حاامل مادي إلكتروني.
- 4توافقية النظمة اللكترونيججة و اعتمججاد معججايير و مقججاييس تسججمح لنظمججة معلوماتيججة مختلفججة
بالتواصل من أجال تبادل المعطيات.
-5تأمين أرشإفة الوثائق الرقمية بالطريقة اللكترونية.
الامبحث الاثاني :دور الابوابة اللاكترونية في إبرام الاصفقات الاعمومية
تختص البوابة اللكترونية للصفقات العمومية بتبادل المعلومات بين المصالح المتعاقدة
والمتعاملين القتصاديين ،و ذلك بناءا على قانونا الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العججام
رقم  247-15والقرار السالف ذكره و الذي حادد كيفية تبججادل المعلومججات المتعلقججة بالصججفقات
العمومية بالطريقة اللكترونية و ذلك وفقا للجاراءات التالية:
الامطلييب الول :تبييادل الامعلومييات بالانسييبة لالمصييالاح الامتعاقييدة و الامتعيياملين
القتصاديين
يتم تبادل المعلومات بين المصالح المتعاقدة و المتعاملين القتصاديين ،مججن خلل البوابججة
اللكترونية للصفقات العمومية ،و ذلك بعد القيام بإجاراءات التسجيل في هذه الخيججرة ،و الججذي
يكونا بناءا على ملء و إمضاء و إرسأال السأتمارة ،المرفقة بالقرار السالف ذكره ،6إلى مسججيير
البوابة عن طاريق البريد اللكتروني ،و يمكن إيداعا السأتمارات مباشإججرة لججدى مسججيير البوابججة ،و
يجب على المصالح المتعاقدة و المتعاملين القتصاديين المعنيين تعيين شإخص طاججبيعي مرخججص
له بالدخول للوظائف المذكورة أعله يكونا مزود بعنوانا إلكتروني.
الافرع الول :تبادل الامعلومات بالانسبة لالمصالاح الامتعاقدة
يتم تبادل المعلومات بالنسبة للمصالح المتعاقدة بناءا علججى الجاججراءات المنصججوص عليهججا
في المادة  9من نفس القرار السالف ذكره ،و هي كالتالي:
دفاتر الشروط ،نماذج التصريح بالكتتججاب و رسأججالة التعهججد بالسأججتثمار عنججد القتضججاء ،الوثججائقوالمعلومات الضافية عنججد القتضججاء ،العلنججات عججن المناقصججات و الججدعوات للنتفججاء الولججي و
رسأائل والسأتشارات و ارجااعا العروض عند القتضاء ،طالبات اسأتكمال أو توضيح العججروض عنججد
- 5المادة  6من القرار الخاص بالبوابة اللكترونية.
- 6أنظر المادة  10من القرار السالف ذكره المتضمن الحاكام القانونية للبوابة اللكترونية.

القتضاء ،المنح المؤقت للصفقات العمومية ،عدم جادوى الجاججراءات ،إلغجاء الجاججراءات أو إلغجاء
المنح المؤقت للصفقات العمومية ،الجاوبة عن طالبات السأتفسار حاول أحاكام دفججاتر الشججروط،
الجاوبة عن طالبات نتائج تقييم العروض و عن الطعونا.
الافرع الاثاني :تبادل الامعلومات بالانسبة لالمتعاملين القتصاديين
يتم تبادل المعلومات بالطريقة اللكترونية بالنسبة للمتعججاملين القتصججاديين طابقجا للمججادة
 9/3من نفس القرار السالف ذكره ،و يكونا في الجاراءات التالية:
التصريح بالكتتاب و رسأالة تعهد ،التصججريح بالنزاهججة ،التعهججد بالسأججتثمار عنججد القتضججاء طالبججاتمعلومججات إضججافية و توضججيحات أحاكججام دفججتر الشججروط عنججد القتضججاء الترشإججيحات فججي إطاججار
الجاراءات التي تتضمن مرحالة انتقاء أولججي،العججروض التقنيججة و الماليججة ،العججروض المعدلججة عنججد
القتضاء طالبات نتائج تقييم العروض و الطعونا.
الامطلب الاثاني :إجراءات ابرام الاصفقات الاعمومية بالاطريقة اللاكترونية
تهدفّ الدارة العامة لتحقيق المصلحة العامة ،سأججواء مججن خلل الطريججق التقليججدي لبججرام
الصفقات العمومية أو الطريقة اللكترونية التي تشرفّ عليها البوابججة اللكترونيججة ،و بالتججالي لججم
تخرج عن القواعد العامة المعتمدة في عملية البرام و التي تخضع للعديد مججن القيججود القانونيججة
المتعلقة بالمبادئ السأاسأية المتعلقة بالصفقات العموميججة أو بتلججك المتعلقججة بججإجاراءات البججرام
سأواء بالطريق العادي أو السأتثنائي إضافة إلججى الجديججد الججذي يعمججل المشججرعا الجزائججري علججى
تجسيده في هذا المجال ،و هي الشججكلية اللكترونيججة و الججتي تقججوم علججى التوقيججع اللكججتروني،7
نتطرق لكل هذه النقاط في الفروعا التالية.
الافرع الول :الاقيود الاواردة على الاحرية الاتعاقدية اللاكترونية
تخضع الصفقات العمومية بالطريق اللكتروني للعديد من القيود المتعلقة بحرية الججدخول
للمنافسة و قاعدة السرية و الشفافية في هذه الخيرة.
أول:قاعدة الاحرية في الامنافسة في ابرام الاصفقات الاعمومية
القاعدة العامة أنا كل المتعاملين القتصاديين هو متسججاوونا و لهججم الحريججة الكاملججة فججي
الدخول إلى المنافسة في مجال الصفقات العمومية ،و ارتباط هذا الخير بمبدأ العلنيججة ،إل أنججه
السأتخدام للطرق اللكترونية ف ي هجذا المججال انعكجس ايجابيجا علجى الحريجة فجي المنافسجة و
الوصول إلى اكبر عدد ممكن من المؤسأسات سأواء كججانت كججبيرة أو صججغيرة باعتبججار أنا العلنا
عن الصججفقة يكججونا عججن طاريججق الشججبكة العنكبوتيججة ،ممججا يفتججح المجججال واسأججعا للتفججاوض بيججن
المتعاميلن القتصاديين و المصالح المتعاقدة ،و هذا ما أخذ به المشرعا الجزائري في المادة 11
من القرار السالف ذكره و المتعلق بالبوابة اللكترونية ،و التي نصت على ما يلي":عنججدما تضججع
المصالح المتعاقدة وثائق العلنا عن المنافسة في متناول المتعهدين أو المترشإحين للصججفقات
العموميججة بالطريقججة اللكترونيججة ،يجججب عليهججا أنا تحججدد عنججوانا تحميججل الوثججائق فججي العلنا
الصحفي".
ثانيا :مبدأ الاسرية و الاشفافية في الاعقد الداري اللاكتروني
يعتبر المبدءانا متلزمانا باعتبارهما من المبادئ المعترفّ بها في جاميججع النظججم القانونيججة،
ويتجسدانا بصورة أحاسن بالطريقة اللكترونية باعتبار أنه يتم العلنا عنها عبر شإبكة النترنت و
التي تسمح بالطالعا على المعلومات من قبل الجميع و في نفس الوقت.8
الافرع الاثاني :إجراءات طلب الاعروض و الاتراضي بالاطريق اللاكتروني
بعد العلنا عن الصفقة العمومية في الوسأائط اللكترونية ،يقوم المتعاملين القتصججاديين
بالرد عليها من خلل تقديم نسخة من العرض على حاامجل مجادي ورقجي أو إلكجتروني و هجذا مجا
نصت عليه المادة  12من نفس القرار ،حايث توضع هذه النسخة من العرض في ظرفّ مختججوم
يحمل عبججارة"نسججخة بديلججة" ،علججى أنا توصججل هججذه النسججخة بالمصججلحة المتعاقججدة فججي الجاججال
القانونية إلى المصلحة المتعاقدة ،و ل تفتح هججذه النسججخة البديلججة إل إذا كججانا العججرض المرسأججل
بالطريقة اللكترونية-:يحمل فيروسأا ،لم يصل في الجاال القانونية ،لم يتمكن مججن فتحججه ،علججى
أنا يتم إتلفّ النسخة البديلة التي لم تفتح.
لقد حاددت المادة  13من النفججس القججرار السججالف ذكججره ،إذا كججانت الوثججائق ذات اعتبججار
سأري أو كبيرة الحجم فيمكن للمصلحة المتعاقدة تبليغ المتعامل القتصادي ،على حاامل مججادي
ورقي أو إلكتروني ،كما أنه يجب أنا يتضمن العلنا عن المناقصة أو الدعوة للسأتشارة عنججوانا
اسأتخراج الوثائق.
- 7قيدار عبد القادر صالح ،ابرام العقد الداري اللكتروني و إثباته ،مجلة الرافدين للحقوق ،المجلد رقم  ،10العدد ،36.العراق،
 ،2008ص.158.
- 8قيدار عبد القادر صالح ،نفس المرجاع ،ص.162.

في حاالة تقديم الملف اللكتروني المتعرض للفيروسأات فتعمل المصلحة المتعاقدة علججى
إصلح العطل ،و تواصل عملية تقييم العروض ،9إل أنه في حاالة عدم إصلح العطب تعتبر ملغاة
أو غير كاملة مع الحاتفاظ بالفيروس و إبلغا المتعامل القتصادي المعني بذلك.
10
الافرع الاثاني :الاكتابة اللاكترونية في مجال الاصفقات الاعمومية
تخضع الصفقات العمومية لنفس الجاراءات الشكلية التي تخضججع لهججا هججذه الخيججرة وفقججا
للجاراءات التقليديججة ،لكججن تتم ي يججز الكتابججة فججي الصججفقات العموميججة علججى الطريقججة اللكترونيججة
بمميزات تتعلق أسأاسأا بفكرة التوقيع اللكتروني الذي يعرفّ بأنه عبارة عن الرقجام و الحججروفّ
و الرموز أو الشإارات التي لها الطابع المنفرد و التي تسمح بتحديد الشججخص صججاحاب التوقيججع و
تمييزه عن غيره والذي يتم اعتماده من قبل الجهات المختصة ،و لهذا الخير عججدة أنججواعا و هججي
التوقيججع الرقمججي ،والتوقيججع الرصججد الحيججوي ،التوقيججع السججري إضججافة إلججى تخزيججن المسججتندات
اللكترونية في البوابة اللكترونية للصفقات العمومية.
الاخاتمة:
نستنتج انا البوابة اللكترونية للصججفقات العموميججة هججي تطججبيق مججن تطبيقججات الحكومججة
اللكترونية في الجزائر ،و الذي يعتبر من المجالت القابلججة للتطججور بججالنظر إلججى المجججال الججذي
تنتمي إليجه و هجو الدارة العامجة الجتي تسجهر علجى تحقيجق المصجلحة العامجة و الجتي تتلءم مجع
التطورات التكنولوجاية سأواء بالنسبة للمتعاملين القتصادين داخل الدولة أو خارجاها ،و هي تقنية
قانونية تساعد الهيئات المعنية بإبرام الصفقات العموميججة علججى تسججهيل و تبسججيط الجاججراءات و
خلق نوعا من النفتاح في مجال الدارة العامة.
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