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 مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون العام املعمق

  
  :حتت إشراف                                :                                من إعداد الطالبة

    عتيق حبيبة                                                       الدكتور عزاوي عبد الرمحن 

  

  :جلنة املناقشة

  رئيسا             جامعة تلمسان                         د بن طيفور نصر الدين          .أ

  مقررامشرفا و                 جامعة تلمسان                     د عزاوي عبد الرمحن            .أ

  مناقشا              جامعة تلمسان                         د بدران مراد                    .أ

  

 

 



 



 
 إالهداء

 
 ٕاىل وا�ي الكرميني
 ٕاىل ٕاخويت أ�عزاء

ؤ�صدقايئ ٕاىل لك ٔ�قاريب  
 ٕاىل لك طالب �مل

 
  ٔ�هدي هذا اجلهد املتواضع ؤ�متىن ٔ�ن یعود �لنفع �ىل داريس القانون



 

  لكمة شكر

عش�یا، مده �كرة و بنعمه الف�اضة حن ٕاذا اكن من الواجب الشكر فالشكر � �ىل م�ه �لینا

يف  تو�ه �لشكر ٔ�هل الفضل مفن ال یذ�ر ٔ�ويل الفضل فضلهم فهو �ا�د ف�ٔخصكام ن 

 ا�ي "عزاوي عبد الرمحن": ا�كتور ٔ�س�تاذل�م�نان الغفري هذا املقام �لشكر اجلزیل و 

توجهياته  ب�ل �لینا ب ی  مل وا�ي, مذ�رتنا رمغ ٔ�ن واج�اته ٔ�كرث من ٔ�وقاته رشاف �ىلق�ل االٕ 

ول�س يل يف هذا املقام ٕاال ٔ�ن ٔ��رب عن عظمي , �بريةلك صغرية و  رح�ا يف اكن صدره و

وهذه الصفات قلام جتمتع يف , قد اكن �الل فرتة إالرشاف نعم أ�س�تاذ وأ�بف, شكري �

  . خشص وا�د

 ٔ�ن جيعل مع� هذا �الصا لو�ه هللا ؤ�ن جيازیه عنا �ري اجلزاء ؤ�ن �ساحمنا ٔ�س�ٔل هللا

  .�ٓمني. ٕالتعابه ؤ�ن یبارك يف ٔ�ه� ؤ�بنائه وٕاخوانه

�الل الس�نة النظریة  �لتتلمذ �ىل یدهيا الشموع و الشموس اليت �رشف�ا  ٔ��ىسكام ال

  :ؤ�خص ���ر �راسات ما بعد التدرج

أ�س�تاذ �ن طیفور و  ,أ�س�تاذ بدران مراد ا�ي �ك�د عناء قراءة هذه املذ�رة وم�اقشاها

  .قانون و�اصة القانون إالداريحب دراسة ال ن ٔ�ول من زرع يف قلبنانرص ا��

, أ�س�تاذ �شوار ج�اليل, ولك ٔ�ساتذة �امعة تلمسان من أ�س�تاذ �ن سه� �ين �ن �يل 

  .....أ�س�تاذ قلفاط, اذ �ن مرزوقأ�س�ت, أ�س�تاذ دامي بلقامس

  .البحث و ا�راسة �مةلنا  ا��ن سهلوا لك �مسه و كذا عامل املك�بة
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أ�عـامل حسـب  وختتلـف, "ٔ�عـامل إالدارة"تبارش إالدارة ٔ�ثناء ق�ا�ا ب�شاطها ٔ�عامال خمتلفة وم�نو�ـة �سـمى   

  .مفهنا ما �سمى �ٔ�عامل إالداریة املادیة ومهنا ما �سمى �ٔ�عامل إالداریة القانونیة, طبیعة وضعها القانوين

سـواء ٔ�اكن , ٔ�ن تنـوي مـن ورائـه ٕا�ـداث ٔ��ـر قـانوين فٕاذا اكن العمل املادي هو لك ما جتریـه إالدارة دون  

فهـو لك مـا تقصـد إالدارة مـن " الترصف القانوين"فٕان العمل القانوين ٔ�و ما �سمى  ,الترصف ٕاجيابیا ٔ�و سلبیا

  :نو�ني �ىل والترصفات القانونیة, سواء ٕ��شاء مركز قانوين ٔ�و تعدی� ٔ�و ٕالغائه, )1(ورائه ٕا�داث ٔ��ر قانوين

ٔ�ي أ�عــامل القانونیــة الصــادرة عــن إالدارة ٕ�رادهتــا املنفــردة ويه القــرارات  :عــامل القانونیــة إالنفرادیــةا�ٔ : ٔ�وال

  .)2(إالداریة

�لنظـر ٕاىل فعالیتـه  سـائل الـيت م�حهـا القـانون لـٕالدارة�ىل الرمغ من اعتبار القرار إالداري ٔ��د ٔ�كـرث الو و    

ٕاال ٔ�نه ین�ين �ىل مفهوم إاللزام وفـرض , )3(ودوره البارز �وس�ی� متكهنا الق�ام بواج�اهتا وٕاجناز املهام املولكة ٕا�هيا

مما یعين �دم كفایته يف حتق�ق اكمل أ�هداف الـيت �سـعى إالدارة ٕاىل , أ�وامر دون اعتبار �ور ٕارادة أ�فراد

ارصا عن حتق�ق ت� احلا�ات اليت تتطلب تضافر �ود لك مـن إالدارة وأ�فـراد وتعـاوهنم مما جيع� ق, حتق�قها

  .)4(من ٔ��ل ذ�

ٔ�ي االتفاق معهم ٕاذا ما رٔ�ت , الودي مع أ�فراد تل��ٔ إالدارة ٕاىل طریق التعامل :أ�عامل القانونیة إالتفاق�ة: �نیا

ولهـذا , �س�تعانة خبدماهتم عـن طریـق ٕاج�ـارمه �ـىل ذ�ٕاذ ال �س�تطیع , ٔ�هدافها الطریقة املثىل لتحق�ق ٔ�نه

  .)5(�سعى ٕاىل اس�تعامل طریق العقد إالداري

وهـذا عنـدما , لقد ظهرت نظریة العقود إالداریة �رخيیا ٕ�عتبارها ٔ�عامال ٕاداریـة قانونیـة بعـد القـرار إالداريو    

صـادیني واج�عیـني �لتكفـل �ملشــاركة تنازلـت إالدارة عـن جـزء مـن ام�یازاهتـا لتبحـث لهــا عـن معـاونني اق�

  وذ�, إالج�عیة واملسامهة يف �س�یري املرافق العامة وتنف�ذ اخلدمات العموم�ة اليت حيتا�ا املواطنون

  
                                                           

  .9.ص, 2010, أ�ردن, دار الثقافة �ل�رش والتوزیع, الطبعة أ�وىل, العقود إالداریة, محمود �لف ج�وري) 1(
لكیة احلقوق , قانون �ام, مذ�رة ماجس�تري, - دراسة مقارنة–سلطة إالدارة يف التعدیل إالنفرادي �لعقد إالداري , حمفوظ عبد القادر  )2(

  .6.ص, 2014-2013, تلمسان, �امعة ٔ�يب �كر بلقاید, والعلوم الس�یاس�یة
, لكیة احلقوق والعلوم الس�یاس�یة, وراه يف القانون العامرسا� دكت, -دراسة مقارنة–النظام املايل �لعقد إالداري , رشیفي الرشیف )3(

  .2.ص, 2014-2013, تلمسان, �امعة ٔ�يب �كر بلقاید
  .23.ص, 1975طبعة , )دراسة مقارنة(أ�سس العامة �لعقود إالداریة , سل�ن دمحم الطاموي )4(
  .2.ص, نفس املرجع, رشیفي الرشیف )5(
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  .)1(ختف�ف أ�عباء عن إالدارة مث �نف�اح �ىل ال�شاط اخلاص ٕ�رشاكه يف الش�ٔن العام: هام لس�ب�ني اثنني

, الوس�ی� املثالیة املتا�ة جلهة إالدارة مـن ٔ��ـل حتق�ـق ٔ�غراضـها والق�ـام مبرشـو�اهتا ٕاذن فالعقد إالداري هو  

و�لتايل فه�ي ل�ست ملزمة ف� تربمه مـن عقـود ٔ�ن �كـون عقـودا ٕاداریـة وذ� ٔ�ن لـٕالدارة ويه تفصـح عـن 

 بـني هـذ�ن أ�سـلوبني ٕاذ ميكن ا�متیزي, ٕارادهتا ٔ�ن ختتار يف ترصفاهتا بني ٔ�سلويب القانون اخلاص والقانون العام

وبناءا �لیه حيـدد القـانون الواجـب , معرفة اجلهة ا�تصة بنظر املناز�ات الناش�ئة عن لك منط من هذه العقود

  .)2(التطبیق �ىل لك �زاع

ٔ�نه من ٔ�سس قوا�دها م�ـذ , وال ميكن احلدیث عن نظریة العقد إالداري دون وجود قضاء ٕاداري مس�تقل  

  .فر�يس ٕاىل ٔ�ن اس�تقرت نظریة م�اكم��ش�ٔة جملس ا�و� ال

لقد عقد املرشع اجلزا�ري �خ�صاص �لم�امك إالداریة يف نظر الزنا�ات الـيت �كـون ا�و� ٔ�و الوالیـة , هذا  

و�شـلك �ـاص �ل�سـ�بة ��ـاوى , ٔ�و الب�یة ٔ�و ٕا�دى املؤسسات العموم�ة ذات الصبغة إالداریة طرفـا فهيـا

كـام ال خيفـى �لینـا ٔ�ن د�ـاوى العقـود جـزء ال یتجـزٔ� مـن د�ـاوى , دارة طرفا فهياالقضاء الاكمل اليت تعترب االٕ 

جعلت ٔ�حاكمه , 236-10وم الرئايس تق�ني الصفقات العموم�ة الصادر مبوجب املرس كام ٔ�ن, )3(القضاء الاكمل

  .ٕاخل.....والوال�ت والب��ت الهیئات الوطنیة املس�تق�لتطبق �ىل صفقات إالدارات العموم�ة و 

  .)4(إالداریة ؤ�ن الزنا�ات املتعلقة هبا من اخ�صاص احملامك, وبناءا �لیه فعقود هذه الهیئات يه عقود ٕاداریة   

 و�ام �كن من ٔ�مر فٕان العقد إالداري یقوم �ىل فكرة تغلیب الصاحل العـام ٕاذا مـا تعارضـت مصـل�ة إالدارة  

 یقـول ويف هـذا اخلصـوص, )5(املرفق العـام �نتظـام واطـرادملا تفرضه رضورات سري , ومصل�ة املتعاقد معها

laurent richer :  

                                                           

�ا� العقد (ل�ات القانونیة يف القانون إالداري وانعاكساهتا �ىل مفهوم أ�عامل إالداریة القانونیة خصوصیة املصط, عزاوي عبد الرمحن  )1(
, 2012مارس  ,�امعة اجلزا�ر, لكیة احلقوق  ,العدد أ�ول, ا�� اجلزا�ریة �لعلوم القانونیة وإالق�صادیة والس�یاس�یة, )إالداري

  .394-395.ص
  .3.ص, املرجع السابق, يل �لعقد إالداريالنظام املا, رشیفي الرشیف  )2(
  .3.ص, 21ج ر , 2008- 02-25املتضمن قانون إالجراءات املدنیة وإالداریة املؤرخ يف  09- 08من القانون رمق  801و 800املادة   )3(
املعد� , 3.ص, وم�ةیتضمن تنظمي الصفقات العم 58ج ر , 2010-10-07املؤرخ يف  236- 10املادة الثانیة من املرسوم الرئايس   )4(

املؤرخ يف  03-13واملرسوم الرئايس , 4ج ر, 2012-01-18املؤرخ يف  23- 12واملمتمة مبوجب املادة الثانیة من �ملرسوم الرئايس 
  .5.ص,  236- 10یعدل و�متم املرسوم الرئايس , 02ج ر , 2013- 13-01

  .5.ص, جعاملر نفس , النظام القانوين �لمقابل املايل, رشیفي الرشیف  )5(
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« Les effets des contrats administratifs ne sont pas les memes que les effets des 

contrats civils. Celui qui conclut un contrat administratif prend l’obligation non 

seulement  de ne pas géner le fonctionnement du service public, mais encore de 

faciliter le fonctionnement du service public »  )1(                                                                                           

إالداري ش�ٔنه ش�ٔن عقود القانون اخلـاص ال یـمت ٕاال بتوافـق ٕارادتـني  ٕان العقدف, ومن ح�ث �كوینه وانعقاده   

ٕاال ٔ�ن مضــمون �لزتامــات املرتتبــة خيتلــف يف العقــد , ٔ�و ٔ�كــرث قصــد ٕا�ــداث الزتامــات م�قــاب� بــني ٔ�طرافــه

ٕاذ �متزي العقـود إالداریـة بطـابع �ـاص جيعلهـا هتـدف ٕالشـ�باع احلا�ـات , القانون املدين عقود إالداري عنه يف

يف عقـود القـانون اخلـاص  ومراكـزمه القانونیـة ف�یـ� �كـون مصـاحل الطـرفني, مصـاحل أ�فـراد ة اليت تعلـوالعام

كـام ٔ�ن , )2(فٕاهنا يف العقود إالداریة �ري م�اكف�ة �س�ب الهدف ا�ي �سعى لبلو�ه  وحتق�قه ,م�ساویة وم�اكف�ة

یرتاجـع فهيـا م�ـدٔ� يت الـفـراد يه مـن العقـود ز �ـىل ا�ٔ �سلطة وصاح�ة ام�یا ود إالداریة اليت ترب�ا إالدارةالعق

  .)3(ٔ�و تتوا�ه معه إالرادة سلطان

, الرجوع �لقانون املدين �عتباره الرشیعة العامة يف القانون اخلاص ویق�يض احلدیث عن م�دٔ� سلطان إالرادة  

لقد �ش�ٔت فكرة العقد ٔ�ساسا يف كنف القانون املـدين بصـدد �القـات أ�فـراد , و�ىل س��ل إالس�ت��اس فقط

ومـن مت فـٕان , حبیث یقوم العقد بصفة �امة �ىل ٔ�ساس توافق ٕارادتني �ىل ٕا�داث ٔ��ر قـانوين, بعضهم ببعض

رضائیة تـمت مبوجـب تبـادل مما یعين ٔ�ن ٔ��لب العقود , )4(د معل رضايئ بني طرف�ه بقصد حتق�ق �ایة معینةالعق

  .)5(�ىل وجوب اس��فاء ٕاجراء معني إالجياب والق�ول و�كفي لتكو�ن ٔ�ي عقد جمرد تطابقهام ما مل ینص القانون

  .)5(معني

�اصـة  ,القانون الروماين ٕاال بعد تطور طویل�ري ٔ�ن م�دٔ� سلطان إالرادة مل یصل ٕاىل القوانني املس�متدة من   

وقـد واصـل م�ـدٔ� الرضـائیة سـريه بعـد زوال , القـانوين ما یتعلق �كفایة إالرادة يف �د ذاهتا ٕال�شـاء الترصـف

ٕاذ اكنـت تنـادي ��ـرتام العقـود , ا�و� الرومانیة وو�د يف الك��سة �ـالل العصـور الوسـطى ٔ�كـرب عـون �

                                                           

(1) Laurent richer, droit des contrats administratifs, 8 édition, lextenso éditions, paris, 2012, p 30.                                                                                                                                    
  .2.ص, املرجع السابق, سلطة إالدارة يف التعدیل إالنفرادي �لعقد إالداري, عبد القادرحمفوظ   )2(
  .163.ص, اجلزا�ر, دار بلق�س, ال�شاط إالداري -التنظمي إالداري: القانون إالداري, مولود دیدان  )3(
املناز�ات يف ضوء ٔ��دث ٔ�حاكم جملس ا�و� ووفقا  - التنف�ذ -إال�رام: أ�سس العامة �لعقود إالداریة, عبد العز�ز عبد املنعم �لیفة  )4(

  .7.ص, 2005, لقانون املناقصات واملزایدات
  .128.ص, 2006,اجلزا�ر, معیةدیوان املطبو�ات اجلا, الطبعة الثالثة, املبادئ العامة �لقانون املدين اجلزا�ري, حمفوظ لعشب )5(
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بوضوح  loyselح�ث �رب الفق�ه ,  �دا �لرضائیة يف بدایة القرن السابع عرشالك�يسفاكن القانون , واملواثیق

  ".ولكن الر�ال یق�دون ب�ٔلس�هتم, ٕان أ�بقار تق�د من قروهنا:" عن هذا املبدٔ� بقو�

« On lie les bœufs par les cornes et les hommes par les paroles » 

ما لكن رس�ان , )1(يف ٕا�رام العقود ٕاىل شلك �اص وهذا هو م�دٔ� الرضائیةمما یعين ٔ�ن ٕارادة الفرد ال حتتاج   

مق�دا �لنظـام العـام وا�ٓداب العامـة وظهـور تقلص املبدٔ� يف ٔ�واخر القرن التاسع عرش وبدایة القرن العرش�ن 

وادث بعض صور العقود اجلربیة اليت جترب الشخص �ىل ٕا�را�ا �عقود الت�ٔمني اجلـربي مـن املسـؤولیة عـن حـ

  .....الس�یارات

بل اكن البد , �كفي ٕال�رام العقد جمرد توافق إالرادتني القانون الروماين ٕاال ٔ�نه مل یعد ورمغ ظهور الرضائیة يف  

  .يف �االت معینة �� ظهرت العقود الشلكیة )2(من اختاذ ٕاجراءات شلكیة النعقاد العقد

يك یـمت انعقـاده كتحر�ـر ورقـة  �انب إالجياب والق�ول شلك معـني ویقصد �لعقد الشلكي ٔ�ن �شرتط ف�ه ٕاىل

, �ا اكن القانون الروماين املثال احلي �ىل س�یادة الشـلكیة ومشولیهتـا يف اكفـة العالقـات إالج�عیـة, )3(رمسیة

  .ح�ث اكنت تمت يف قالب شلكي حمض

�لیـه  ٕاذ ٔ�ن ٔ�قل خط�ٔ یرتتب, ر�� أ�وىلمتزيت الشلكیة يف القانون الروماين �لشدة والرصامة يف املو , هذا  

, املعـامالت لكن رس�ان ما الحـظ الرومـان مسـاوئ الشـلكیة الصـارمة ممـا یعرقـل, بطالن الترصف القانوين

  .)4(بدٔ� �ه�م �ٕالرادة والرضا الت�لص والت�يل عهنا �لتدرجي لی ؤ�دى ٕاىل

فصـاحب , ٕاىل ازدهـار االتصـاالت واملواصـالت ٔ�دت س�یطرة إالمرباطوریة الرومانیة �ىل شعوب كثـريةكام  

  .)5(......هذا تغري وتطور يف ا�ال القانوين لصاحل الرضائیة

                                                           

, اجلزء أ�ول, الطبعة الثانیة, )العقد وإالرادة املنفردة(النظریة العامة لاللزتامات : رشح القانون املدين اجلزا�ري, دمحم صربي السعدي )1(
  .  45-44.ص, 2004, اجلزا�ر, دار الهدى

  .44- 47- 46.ص, املرجع نفسه  )2(
  .129.ص, املرجع السابق, املبادئ العامة �لقانون املدين اجلزا�ري, حمفوظ لعشب  )3(
معهد , العقود واملسؤولیة, مذ�رة ماجس�تري, )دراسة مقارنة(الشلكیة �لص�ة يف الترصفات املدنیة يف القانون اجلزا�ري , زواوي محمود  )4(

  .8-6- 5.ص, 1987, �امعة اجلزا�ر, احلقوق والعلوم إالداریة
, نفسهاملرجع , زواوي محمود: راجع, هدافهالتفصیالت ٔ�كرث حول مرا�ل الشلكیة يف القرون الوسطى ويف الرشیعة إالسالم�ة و�ٔ   )5(

  .وما بعدها 10-9- 8.ص
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وهـذا اسـ��ادا , عامة يف عقود القانون اخلاصواملهم يف دراس��ا هذه ٔ�نه ٕاذا اكن م�دٔ� الرضائیة هو القا�دة ال  

یمت العقد مبجرد ٔ�ن ی��ادل الطرفـان التعبـري عـن :" ٔ�نه من التق�ني املدين اجلزا�ري من 59املادة �لیه نصت ملا 

, والشـلكیة ٕاكسـ�ت��اء يف بعـض العقـود احملـددة قـانو�, "دون إال�الل �لنصوص القانونیة, ني�ام املتطابق هيٕاراد�

فٕان العقد إالداري خيضع �ات أ�سس وأ�راكن الواجب توافرهـا يف العقـد املـدين مـن ح�ـث رضورة تـوافر 

�ـىل إالدارة وحيـدد ٕاطـاره  قـانوين ممتـزي یفرضـه املرشـع�ٕالضافة ٕاىل خضو�ه لنظام , )1(الس�ب, حمللا, الرضا

وهذا �لنظر  ٕاىل  اخلصائص واملمزيات اليت تطبعه انطالقا من معلیة �كوینه مرورا ٕ��رامه مث , القانوين مس�بقا

ة التعاقد �خلضـوع لضـوابط وق�ـود وٕاجـراءات ٕاجراء معلی وهذا ما جيعل إالدارة ملزمة عند, )2(تنف�ذه وا�هتائه

  .)3(تضمن حتق�ق املصل�ة العامة

  راسةٕاشاكلیة ا�

التعبـري عـن  �یـف یـمتهل العقد إالداري عقد رضـايئ ٔ�م شـلكي؟ و  :ٕان إالشاكل ا�ي یطرح يف هذا الصدد

مبعـىن   املمتـزية عـام هـو معـروف يف عقـود القـانون املـدين؟ �هذات� ب �سمی ي �عقد إالداري إارادة إالدارة يف ال

    �یف تمت معلیة ٕا�رام وتنف�ذ العقد إالداري؟

مـاهو إالطـار إالجـرايئ لتبـادل إالجيـاب والق�ـول يف  :ویتفرع عن إالشاكلیة الرئ�س�یة أ�س�ئ� الفرعیـة التالیـة

وماهو اجلزاء املرتتب عن خمالفـة إالدارة لهـذا ؟ وهل یقف عند �د إال�رام ٔ�م ميتد ٕاىل التنف�ذالعقد إالداري؟ 

  هبذه إالجراءات اخلاصة؟ إالداري دون سواه ومايه الغایة املرجوة من ٕا�اطة العقد ؟إالطار إالجرايئ

  املوضوع ؤ�س�باب اخ�یاره ودراس�تهٔ�مهیة 

لكونـه �ـرتبط ٔ�شـد �رتبـاط ب�ٔ�ـد  ,من بـني املسـائل احلساسـة" الشلكیة يف العقد إالداري"یعد موضوع   

ومـا , ٔ�و�ه إالنفاق العمويم ا�ي �ت يف �زاید مسـ�متر نظـرا لتعـدد جمـاالت تـد�ل ا�و� يف شـ�ىت املیـاد�ن

من مشالك وخماطر مجة �رهن تنف�ذ املشاریع الهامة وتؤ�ر يف جنا�ة الطلبـات العموم�ـة ممـا یـؤدي ٕاىل  هیصادف

  .تعطیل ق�ام إالدارة ب�شاطها

                                                           

  .7.ص, املرجع السابق, أ�سس العامة �لعقود إالداریة, عبد العز�ز عبد املنعم �لیفة  )1(
لكیة , فرع قانون ا�و� واملؤسسات العموم�ة, مذ�رة ماجس�تري, ل الصفقات العموم�ة يف اجلزا�رالضام�ت يف جما, حبري ٕاسامعیل) 2(

  . 3.ص, 2009-2008, �ن یوسف �ن �دة, �امعة اجلزا�ر, احلقوق
, دار الثقافة, ال العامةأ�مو  -العقود إالداریة -القرارات إالداریة -الوظیفة العامة: الك�اب الثاين, القانون إالداري, دمحم �يل اخلالی�) 3(

  .285.ص, 2012, أ�ردن
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ٕا�ـراز ٔ�مهیـة الشـلك يف تنظـمي : و�ىل ضوء هذا الوصف وقع اخ�یار� �لموضوع ٔ�س�باب �دیدة نـذ�ر ٔ�مههـا  

ٕاذ , وكذا املزا� اليت یقـد�ا, ٔ��د أ�عامل إالداریة القانونیة لٕالدارة �اصة مهنا أ�عامل إالداریة القانونیة إالتفاق�ة

دراسة جوانب م�دٔ� الشلكیة يف العقـد إالداري وا�ي وكذا , ٔ�صبح جما� ی�سع وصوره تتعدد ؤ�غراضه ت��وع

  كام هو الش�ٔن �ل�س�بة �لمواضیع, مل حيظ حلد ا�ٓن بدراسة واف�ة يف القانون إالداري �ملقارنة مع القانون املدين

   .  القانونیة الهامة

  �دود ا�راسة

ح�ث �س�تعمل , سلطة �امة اإالدارة �عتباره�لعقود اليت ترب�ا " الشلكیة يف العقد إالداري"تتعلق دراسة   

دون , ويه العقـود إالداریـة اخلاضـعة �لقـانون إالداري ولوالیـة القضـاء إالداري, �م�یازات ا�ـو� لهـا قـانو�

وذ� يف , عقود القانون اخلاص اليت خيولها ال�رشیع لٕالدارة العامة ٕا�را�ا مع أ�فراد وفق قوا�د القانون اخلاص

  .م اس�تعاملها الم�یازات السلطة العامة ويه �اضعة �لقانون اخلاص وتد�ل مضن والیة القضاء العادي�ا� �د

  صعوبة ا�راسة

م�خصصـة يف هـذا  �ـدم وجـود مـذ�رات ٔ�و رسـائلمهنا , ناء ٕا�داد هذه املذ�رةلقد وا�نا �دة صعو�ت ٔ�ث   

, �ٕالضافة ٕاىل ق� املؤلفات القانونیة اجلزا�ریة اليت طرقت موضوع الشلكیة يف العقـد إالداري �اصـة, املوضوع

إالدارة مـن اخلـوض يف جمـال الصـفقات  �ٕالضـافة ٕاىل حتفـظ عـامل, نـوع مـن إالجيـاز ا�ـلوٕان تطرقت � ف� 

  .هدها يف جمال الصفقات العموم�ةالعموم�ة �لنظر ٕاىل اخلروقات القانونیة اليت �ش 

  مهنج ا�راسة

ح�ـث یعمتـد , هـو املـهنج الت�لـیيل واملقـارن اكن املهنج أ��در وأ��سـب �التبـاع, لتحق�ق �ا�ت ا�راسة  

وخباصة الفر�سـ�یة مع النصوص أ�ج�بیة  وضوع ووضع مقارنةالبحث �ىل حتلیل النصوص القانونیة اخلاصة �مل

كام نعمتد املهنج التارخيي �لوصول ٕاىل دراسة , كذا النصوص العربیةو , وم�ش�ٔها لعقود إالداریةا نظریةلكوهنا �د 

إالطـار القـانوين ا�ي مـرت بـه الصـفقات العموم�ـة م�ـذ  هـا تطـور وتبلـور ٔ�و �كـر�سظهر من �الل �رخ�ة ن 

یعیة ف النصـوص ال�رشـ مـرورا مبختلـ, القضائیة الطارئـةال�رشیعیة والتنظميیة و ظهورها ٕاىل ٔ��دث التطورات 

  .2013ٕاىل ٔ��د�ا بتارخي  1967ب�ٔولها الصادر مبوجب أ�مر لس�نة  اجلزا�ریة املتعلقة هبا بدء

  خطة ا�راسة
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اق�ضـت احلا�ـة , واس��فاء حقه من ا�راسـة املهنجیـة ومن ٔ��ل حتق�ق ٔ�هداف البحث, �رت��ا �ىل ما تقدم  

: مقسام ٕاىل م�حثـني, ل الشلكیة املتطلبة يف ٕا�رام العقد إالدارينعاجل يف الفصل أ�و : تقس�ميه ٕاىل فصلني اثنني

ويف املبحـث الثـاين مرا�ـل وٕاجـراءات , ندرس يف املبحث أ�ول الق�ود الواردة �ىل حریة إالدارة يف التعاقـد

  .ٕا�رام العقد إالداري

يف املبحـث أ�ول ٕاىل  ح�ـث نتطـرق, نعـاجل الشـلكیة املطلوبـة يف تنف�ـذ العقـد إالداري, ويف الفصل الثاين  

ونتعـرض يف املبحـث الثـاين ٕاىل الشـلكیة املتبعـة مبناسـ�بة تنف�ـذ حمـل , الشلكیة املزام�ة لتنف�ذ العقد إالداري

  .العقد إالداري
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  الفصل أ�ول

  الشلكیة املتطلبة يف ٕا�رام العقد إالداري
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ونظام قانوين معني یطبق �لهيا وميزيها , بصفة م�ارشة ٔ�و �ري م�ارشةختضع املرافق العامة لسلطة معوم�ة    
واملمتث� يف , ٕاذ حتتاج هذه املرافق ٔ�موال لسد النفقات وٕاش�باع �اج�ات امجلهور, عن املشاریع اخلاصة

�ٔدیة وذ� حتق�قا لقا�دة سري املرافق �نتظام واطراد بدون انقطاع بت, أ�موال العامة ا�صصة �لنفع العام
تضطر أ�ش�اص إالداریة �لتد�ل �س�مترار يف , وتلبیة لهذه احلاج�ات العامة, )1(�دمات ٔ�ساس�یة �لعامة

  .)2(العقود إالداریةٕا�رام : ا�ال إالق�صادي الوطين مس�تعم� وس�ی� من الوسائل القانونیة  ٔ�مهها
وٕ�لتقائه ٕ�رادة , املوافقة �ىل التعاقدوهو یف�د ٕا�الن , ویقصد ٕ��رام العقد ٕاقرار رشوطه والتوق�ع �لیه  

  .)3(الطرف ا�ٓخر ینعقد العقد
مبعىن  )4(ة��ج عن تاليق رضائني ومظهر�ن لٕالرادت , وأ�صل ٔ�ن العقود إالداریة ش�ٔهنا ش�ٔن العقود اخلاصة  

�كون توافق ٕارادتني �ٕالجياب والق�ول لرتت�ب الزتامات تعاقدیة مؤسسة �ىل الرتايض بني الطرفني حبیث 
  .  )5(ٔ��دهام خشصا معنو�

لوجود �دید الق�ود اليت تق�د  complexeٕاظهار ٕارادة إالدارة �البا ما یعرب عنه �شلك معلیة مر�بة  لكن  
حركة إالدارة وحتدد لها اخلطوات الواجب ٕاتباعها والطرق والوسائل اليت یتعني اس�ت�دا�ا ٕال�رام هذا 

  .         )7(إالداري خيضع مجل� من القوا�د املمتزية عن ت� اليت حتمك العقد اخلاصمربر ذ� ٔ�ن ٕا�رام العقد . )6(العقد
  .         )7(اخلاص

والقانون اخلاص يف املقومات أ�ساس�یة �لعقد  -�اصة إالداري م�ه- فرمغ إال�ساق املوجود بني القانون العام   
, ٕاىل �انب احملل والس�ب املرشو�ني وتعبريهام عن ٕارادهتام وتطابقهام, من ح�ث اشرتاط وجود طرفني ف�ه

, ومن ح�ث صفة وطبیعة العوض ا�ي یطبع لك العقود امللزمة جلانبني مبوجب إاللزتامات واحلقوق املتباد�
فٕاهنام خيتلفان يف بعض اجلزئیات املكونة ملقومات العقد ؤ�راكنه ورشوطه وٕاجراءات انعقاده ورشوط حصته 

                                                           

�امعة �ن یوسف , لكیة احلقوق, فرع قانون ٔ�عامل, مذ�رة ماجس�تري, متویل الصفقات العموم�ة يف القانون اجلزا�ري, عبد الغين �ن زمام)1(
  .4.ص, 2008- 2007, اجلزا�ر, �ن �دة

  .4.ص, رجع نفسهامل) 2(
  .120. ص, 2007, القاهرة, دار الفكر العريب, الطبعة أ�وىل, إالداریةالعقود , محمود �اطف البنا )3(
, عامن, دار املسرية �ل�رش والتوزیع والطبا�ة, الك�اب الثاين, الطبعة أ�وىل, )دراسة مقارنة(القانون إالداري , �ا� �لیل  الظاهر )4(

  .239.ص, 1997
  .15.ص, 2003, إالسك�دریة, دار الفكر العريب, ات واملزایدات والعقود إالداریةقوا�د وٕاجراءات تنظمي املناقص, دمحم ٔ�نور حامده )5(
  .239.ص, نفس املرجع, �ا� �لیل ظاهر )6(
  .286.ص, اجلزا�ر, سطیف, الطبعة الثانیة, الو�زي يف القانون إالداري, �رص لباد )7(
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, )1(عة مركز لك من الطرفني واملصل�ة املادیة واملعنویة اليت یتغیاها لك مهناموهذا راجع الخ�الف طبی, ونفاذه
  .واملصل�ة العامة اليت �سعى لتحق�قها لك مصل�ة م�عاقدة, املصل�ة اخلاصة بني اخلواص: ويه

ود وبذ� �متزي العقود إالداریة بنظام قانوين �اص خيتلف يف الك�ري من جوانبه عن النظام القانوين �لعق  
املدنیة والس�ب الرئ�يس لهذا إالخ�الف هو ٔ�ن العقود إالداریة اليت ترب�ا السلطات إالداریة �س�هتدف �دمة 

  . )2(املرافق العامة وما �رتبط هبا من �ا�ت ومصاحل �امة
tout contrat administratif est conclu dans un but d’intérêt général )3(  

ة العموم�ة وضع قوا�د �امة مق�دة  �رسي �ىل سلطة إالدارة يف ٕا�رام مجیع �س�توجب حامیة ٔ�موال اخلزین  
, و�كر�س احلیاد والشفاف�ة من �ة �نیة, احملافظة �ىل هذه أ�موال من �ةوذ� قصد , )4(العقود إالداریة

  .    )5(واحملافظة �ىل حقوق أ�فراد من تعسف إالدارة من �ة �لثة
حىت يف النظام القانوين الخ�یار املتعامل , �كو�ن العقد إالداري ويف خمتلف جوانبهوتظهر لك هذه الق�ود يف 

  .   )6(املتعاقد وٕاجراءات العملیة التعاقدیة
ومادم�ا جعلنا , �ك�يس هذه اخلصوصیة –العقد إالداري  –وملا اكن هذا النوع من الترصفات القانونیة   

فقد ضبطنا  خطة ا�راسة لهذا , املتطلبة يف ٕا�رام العقد إالداريالشلكیة : املنطلق من هذه ا�راسة وٕاطارها
و�متثل الثاين , )م�حث ٔ�ول(�متثل أ�ول يف الق�ود الواردة �ىل حریة إالدارة يف التعاقد : العنرص يف عنرص�ن

  ).م�حث �ن(يف مرا�ل وٕاجراءات ٕا�رام العقد إالداري 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .389.ص, املقال السابق, ....داري وانعاكساهتاخصوصیة املصطل�ات القانونیة يف القانون االٕ , عزاوي عبد الرمحن )1(
  .508.ص, 2005, لبنان, بريوت, م�شورات احلليب احلقوق�ة, م�ادئ ؤ�حاكم القانون إالداري, دمحم رفعت الوهاب )2(

     Laurent Richer, droit des contrats administratifs, op cit, p.74.)3(   
  .508.ص, السابق املرجع ,ؤ�حاكم القانون إالداريم�ادئ ,  رفعت عبد الوهابدمحم )4(
- 2010, اجلزا�ر, دار الهدى, طبعة �دیدة, فقهیة وقضائیة, دراسة �رشیعیة: النظریة العامة �لقرارات والعقود إالداریة, بومعران �ادل )5(

  .86.ص, 2011
  .61.ص, إالسك�دریة, ار اجلامعة اجلدیدة �ل�رشد, ا�ٓ�ر, إالجراءات, املقومات: العقد إالداري, دمحم فؤاد عبد الباسط )6(
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  املبحث أ�ول
  الواردة �ىل حریة إالدارة يف التعاقدالق�ود 

وهذا مفهوم ٔ�ن , ختضع السلطات إالداریة يف ٕا�رام عقودها لق�ود ال م�یل لها يف العقود اخلاصة �ٔ�فراد   
كام ال تترصف يف مال �اص مبش�ی�هتا �ىل النحو ا�ي , إالدارة ال تتعاقد ملصل�ة فردیة وٕامنا �لمصل�ة العامة

  .)1(مال �ام �متثل يف حصی� اخلزینة العامةبل تترصف يف , �راه

و�متثل فهيا التعق�د خصوصا , وبذ� ٕان ٕا�رام العقود إالداریة ی��ج عن معلیة يه بصورة �امة م�ظمة ومعقدة
  .)2(ٕ�ظهار ٕارادة إالدارة �لمتعاقد ن�هتا يف التعاقد معه من �الل ٕاتباع ٕاجراءات معینة

وحتر�ر دفرت الرشوط  العقود إالداریة اكملناقصة م�ال ليت ت��ع �ادة يف ٕا�رامٕان ٕاتباع إالجراءات والشلكیات ا  
بل �شرتط ٔ�یضا توافر رشوط �ٔو ق�ود حتد من حریة , ال �كفي يف �د ذاته ٕالضفاء الصفة إالداریة �ىل العقد

  .إالدارة يف التعاقد

�ىل  –�ملعىن الواسع �للكمة  –القانون  ٔ�مه ما یعن��ا يف دراسة �كو�ن العقد إالداري هو الق�ود اليت یضعهاو   
الطائفة أ�وىل :  ويه �ىل نو�ني من الق�ود حتد من حر�هتا يف ٕا�رام العقود إالداریة, )3(حریة إالدارة يف التعاقد

كق�د �رد �ىل (والطائفة الثانیة ٕاجراءات ٕاخ�یار املتعامل املتعاقد , تتعلق �ٕالجراءات  السابقة �ىل التعاقد
  .)4()ٕالدارة يف اخ�یارها �لشخص املتعاقدحریة ا

  .لمطلب الثاينالتفصیل يف الطائفة الثانیة � فصل يف الطائفة أ�وىل يف املطلب أ�ول ویرتكنتبعا ��    

  املطلب أ�ول
  إالجراءات السابقة �ىل التعاقد

العقود املربمة بني أ�فراد  تتكون, مبجرد ٕا�الن لك من الطرفني واتفاق إالرادتني �ىل طبیعة العقد ورشوطه  
و�ىل النق�ض من ذ� تتكون عقود إالدارة من , ٔ�ن أ�مر یتعلق بتحق�ق مصاحل خشصیة, يف القانون اخلاص
. ویت�ىل ذ� من �الل ٕاتباع مجمو�ة من املرا�ل املتعددة مكونة لعملیة مر�بة ومعقدة, معلیة ٔ�كرث تعق�دا

                                                           

  .509.ص, املرجع السابق, م�ادئ ؤ�حاكم القانون إالداري, دمحم رفعت عبد الوهاب) 1(
  .239. ص, املرجع السابق, القانون إالداري, �ا� �لیل الظاهر) 2(
  .61.ص, 2009, إالسك�دریة, دار اجلامعة اجلدیدة, العقود إالداریة, ما�د راغب احللو) 3(
  .550.ص, إالسك�دریة, دار املطبو�ات اجلامعیة, ٔ�صول القانون إالداري, حسني ع�ن دمحم ع�ن) 4(
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ٕا�رام العقد طائفة من إالجراءات والتدابري اليت متهد ملو� هذا  و�ادة �س�بق إالجراء ا�ي یمت مبق�ضاه
   وبذ� یتعني �ىل, )1(الترصف القانوين ا�ي یعقب بتدابري وٕاجراءات ٔ�خرى الحقة

  ووجوب توافر, ٕاكشرتاط احلصول �ىل ٕاذن,)2(إالدارة مرا�اة بعض إالجراءات الشلكیة ق�ل ٕا�رام عقدها
  . )3(إالجراءات السابقة �ىل التعاقد إالع�د املايل و�ري ذ� من

, ٕارت�ٔینا يف هذا املطلب جتمیعها لكها يف جزئیات م�فص�. ونظرا ٔ�مهیة هذه إالجراءات السابقة �ىل التعاقد  
ؤ�ما ٕا�داد دفرت , والق�ود املتعلقة مبوضوع العقد يف الفرع الثاين, خنصص الفرع أ�ول �راسة موضوع العقد

 .قة �ىل إال�الن عن التعاقد يف الفرع الثالث وأ��ريالرشوط مكر�� ساب

  الفرع أ�ول

  دراسة فكرة �ٔو موضوع التعاقد

ٕاذا اكن العقد بصفة �امة وإالداري بصفة �اصة وس�ی� ٕاش�باع �ا�ات أ�ش�اص ٔ�� اكنت ويف جماالت   

�ٔن هذه احلا�ة ال تنطلق �ىل , فٕان التفكري يف ٕا�رامه یبد�ٔ من حتق�ق هذه احلا�ة وٕاش�باع الرغبات, �دیدة

  .من �دم بل الباعث من وراهئا و�شلك رئ�يس املصل�ة املبتغاة

تقوم بدراسة احلا�ات املتغرية واملتطورة وكذا , وسعیا من املصل�ة املتعاقدة يف حتق�ق هذه الرغبات  

ٔ�خرى اكلب��ة والسعر ومدى تفا�ل هذه أ�فاكر مع العنارص ا, املصل�ة املتوقعة من وراء تنف�ذها وانعاكساهتا

  .م�ال

یتعني �ىل املصل�ة املتعاقدة الق�ام ببعض , ٔ�و �ٔ�حرى ق�ل إال�الن عهنا, وق�ل ٕا�رام ٔ�یة صفقة معوم�ة  

�ٕال�داد املس�بق ملواصفاهتا ومكیاهتا وتقد�ر ) 4(من �الل ٕاجراء دراسة دق�قة ومعمقة, إالجراءات التحضريیة

�لیات إالش�باع) 5(ملراد التعاقد �لهيااح�یا�اهتا الفعلیة والرضوریة ا   .)6(ووضع ٔ�جنع �

و�مكن أ�مهیة من دراسة فكرة وموضوع العقد يف ٔ�هنا ٕاجراء �س�بق ٔ�ي ٕاجراء الحق تقدم �لیه املصل�ة   

. وتنف�ذهلعقد ؤ�هنا أ�ساس ا�ي ت�ىن �لیه �ل املرا�ل وإالجراءات الالحقة اخلاصة ٕ�متام هذا ا, املتعاقدة

                                                           

  .117.ص, املرجع السابق, العقود إالداریة, محمود �اطف البنا) 1(
  .77.ص, 2008, إالسك�دریة, دار املطبو�ات اجلامعیة, العقود إالاریة, محد دمحم محد الشلامين -مف�اح �لیفة عبد امحلید) 2(
, 2007, إالسك�دریة,طبعة ٔ�وىل, دار اجلامعة اجلدیدة, دراسة حتلیلیة مقارنة: العقد إالداري إاللكرتوين, رحمية الصغري سا�د مندیيل) 3(

  .59.ص
, املدرسة العلیا �لقضاء, رجمذ�رة خت, صفقة ٕاجناز أ�شغال العموم�ة واملناز�ات املثارة �ش�ٔهنا يف ال�رشیع اجلزا�ري, در�يس ما� )4(

  .14.ص, 2009-2006, 17دفعة
  .97.معهد التدریب وا�راسات القضائیة ص, املناقصة إاللكرتونیة ؤ��رها يف انعقاد العقد إاللكرتوين, ٔ��اد �يل امحلود الق�يس)  5(
  .97.ص, نفس املرجع, در�يس ما�)  6(
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بت�دید احلاج�ات  وذ� یت�دد, )1(�� یتطلب ٕا�داد الصفقات العموم�ة التحضري ا�ق�ق واملدروسوتبعا 

�لیات ٕاش�باعها , )الٔ�و(    )�نیا(ووضع �

  

  

  مر�� حتدید احلاج�ات: �ٔوال

واليت یوجب فهيا املرشع وق�ل م�ارشة , )2(تعد مر�� حتدید احلاج�ات من املرا�ل املهمة يف ح�اة املرشوع  

مما یتعني معه وق�ل طرح ما �راد ت�ٔم�نه الت�ٔكد من , )3(ٕاجراء من ٕاجراءات التعاقد دراسة موضوع العقد ٔ�ي

, احلا�ة الفعلیة �لرشاء �ٔو تنف�ذ أ�عامل �ىل �ٔساس دراسات �دیدة وم�عددة واقعیة اكنت ٔ�و موضوعیة

, )5(ت املطلوبة يف اخلطة من �ح�ةولك ذ� يف س��ل ٕاجناز املرشوع وفق املواصفا) 4(تعدها إالدارة ا�تصة

�ىل م�ع تبذ�ر املال العام وا�ي ت�ت يف �ل معلیة مراق�ة تنف�ذ الصفقات ) املرشع(وحرصا م�ه , )5(�ح�ة

  .)6(العموم�ة من �ح�ة ٔ�خرى

, حتدید احلاج�ات لقد نص املرشع الفرعي �ىل هذه املر�� يف الباب الثاين من القسم أ�ول املعنون ب  

, مس�بقا, املعرب عهنا حبصة وح�دة �ٔو حبصة م�فص�, حتدد �اج�ات املصاحل املتعاقدة الواجب تلب�هتا" : بقو�

  .ق�ل الرشوع يف �ٔي ٕاجراء ٕال�رام صفقة

ٕاس��ادا �ىل مواصفات تق�یة م�فص� تعد �ىل �ٔساس , وجيب ٕا�داد احلا�ات من ح�ث طبیعهتا ومكیهتا بدقة   

  .)7("مقای�س �ٔو جنا�ة یتعني بلوغها

وتبعا �� متر مر�� حتدید احلاج�ات املطلوب ٕاش�باعها مبسار طویل تت�دد معامله من �الل الوصف   

  .)8(وكذا ضبطها, ا�ق�ق �ل�دمة املطلوبة وٕاحصاء وحتلیل احلاج�ات ذاهتا

                                                           

قانون , مذ�رة ماجس�تري, املعدل واملمتم 236-10شغال العموم�ة يف ظل املرسوم الرئايس النظام القانوين لصفقة ٕاجناز ا�ٔ , ف�ی�ة �ايب) 1(
, 2013, تزيي وزو, �امعة مولود معمري, مدرسة ا�كتوراه, لكیة احلقوق والعلوم الس�یاس�یة, فرع قانون إالجراءات إالداریة, �ام
  .69.ص

  .         70-69.ص, السابقاملرجع  ,236- 10العموم�ة يف ظل املرسوم الرئايس  النظام القانوين لصفقة ٕاجناز أ�شغال, ف�ی�ة �ايب ) 2(
  .93.ص, 2003, إالسك�دریة, م�ش�ٔة املعارف, ال�رشیع -القضاء -العقود إالداریة يف ضوء الفقه, عبد امحلید الشواريب) 3(
  .158- 157.ص, املرجع السابق, العقود إالداریة, محمود �اطف البنا) 4(
  .93.ص, نفس املرجع, امحلید الشواريب عبد) 5(
  .70- 69.ص, نفس املرجع, ف�ی�ة �ايب)  6(
  .23- 12املعد� مبوجب املادة السادسة �ملرسوم الرئايس 236-10من املرسوم الرئايس  2و1فقرة  11املادة ) 7(
  .70- 69.ص, نفس املرجع, ف�ی�ة �ايب) 8(
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 ر�� الت�دید ا�ق�ق �لمواصفاتم - 1

املبادئ اليت حتمكه دميومة التطور حىت ال یت�ٔخر عن وٕان من , نظرا لتعلق العقد إالداري واتصا� �ملرفق العام

, )1(تلزتم إالدارة ب�ٔن �كون موضوع العقد �ىل در�ة من الكفاءة والتطور يف جما�, نظا�ره يف القطاع اخلاص

  مما  ,)2(ٕاذ يف هذه املر�� یمت ٕا�داد مواصفات أ�صناف وأ�عامل املراد طر�ا يف الصفقة العموم�ة

  التعاقدیة وذ� لكه يف �دود  �لعملیة )3(ارة وضع الرشوط واملواصفات التفصیلیة الاكم��ىل إالدیفرض 

  .)4(إالح�یا�ات الفعلیة والرضوریة لسري معل هذا املرفق

مبعرفة جلنة ف�یة �الیة املس�توى ذات �ربة �لك )5(ویمت وضع املواصفات الف�یة ا�ق�قة اليت یمت التعاقد مبوجهبا  

كام تتوىل ٔ�یضا حتدید القمية التقد�ریة �لعملیة موضوع التعاقد حبیث �كون مماث� لسعر , �لك ماهو مطلوب

مع العمل , السوق عند الطرح مع أ��ذ بعني إالعتبار مجیع العنارص املؤ�رة وفق ظروف وطبیعة تنف�ذ العقد

مبا حيقق , العاد�جيب ٔ�ن ال یدرج عند  وضع هذه املواصفات لك ما من ش�ٔنه ا�متیزي وٕا�اقة املنافسة 

وكذا سالمة ووضوح الرشوط ومن مت ٕابعاد الش�هبة عن املعنیني , إالطمئنان يف معلیة وضعها ومعوم�هتا

�� ٔ�كد املرشع الثانوي �ىل الوصف ا�ق�ق ملوضوع اخلدمات املطلوبة ومواصفاهتا التق�یة , )6(بوضعها

  .)7(...وٕاثبات املطابقة

 ر�� إالحصاء والت�لیلم - 2

ٕاذا اكنت مر�� إالحصاء �شلك احملور أ�سايس يف حتدید احلاج�ات املطلوب تلب�هتا من �الل حرص    

وكذا تقس�مي أ�هداف اليت س�مت التوصل ٕا�هيا والنقائص املس�� مع أ��ذ يف احلس�بان , احلاج�ات املعرب عهنا

الت�لیل يه املر�� اليت تعمتد فهيا فٕان مر�� , التطور إالق�صادي وإالج�عي �لمجمتع وضبط خمطط التمنیة

�ٓ�ذة بعني إالعتبار النتاجئ املسطرة والعوائق احملمتل , واخلیارات ا�تلفة إالدارة �ىل مجمو�ة من العنارص

  .)1(واليت من ش�ٔهنا ٕا�اقة تنف�ذ املرشوع بعد ٕا�رام الصفقة ٔ�و العقد)8(موا�هتا

                                                           

  .73.ص, م�شور �رب النت, ط.س.د, ن.د.د, العقود إالداریة, دمحم الشافعي ٔ�بو راس) 1(
  .207.ص, اجلزا�ر, دیوان املطبو�ات اجلامعیة, اجلزء الثاين, الطبعة الثالثة, ال�شاط إالداري: القانون إالداري, عامر عوابدي )2(
  .71.ص, 2003, إالسك�دریة, م�ش�ٔة املعارف, العقود إالداریة يف القانون ا�لیيب واملقارن, مازن لیلو رايض) 3(
  .30.ص, 2003, إالسك�دریة, دار الفكر العريب, قوا�د وٕاجراءات تنظمي املناقصات واملزایدات والعقود إالداریة, دمحم ٔ�نور حامده) 4(
  .81.ص, املرجع السابق, العقد إالداري, دمحم فؤاد عبد الباسط) 5(
دار , -املناقصة العامة –إالجراءات السابقة �ىل ٕا�رام العقد إالداري : ضام�ت العقد إالداري, مال هللا جعفر عبد امل� امحلادي) 6(

  .85-84-83.ص, 2009, إالسك�دریة, اجلامعة اجلدیدة �ل�رش
  . املذ�ور سابقا 236-10املطة أ�وىل من املرسوم الرئايس  48املادة ) 7(
  .70.ص, املرجع السابق, 236- 10املرسوم الرئايس النظام القانوين لصفقة ٕاجناز أ�شغال العموم�ة يف ظل , ف�ی�ة �ايب )8(
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 ر�� ضبط وحتدید احلا�ةم - 3

ووضع , والصالح�ات وكذا اجلدول الزمين لٔ�شغال, دارة �ر�جمها ؤ�هدافها بوضوح ودقةوفهيا حتدد االٕ   

�لیات التنف�ذ مما �رمس �دود اخ�صاص جلان الصفقات طبقا لنص املادة السادسة , والتحمك يف م�الغها املالیة, �

صفات التق�یة املفص� �ىل لك هذا یعد اس��ادا �لموا,واملبلغ إالجاميل �ل�ا�ات, 236- 10من املرسوم الرئايس 

  .ٔ�ساس ومقای�س ؤ�هداف یتعني بلوغها

�لیات ٕاش�باع احلاج�ات: �نیا �  

  ال تق�رص دراسة موضوع العقد �ىل حتدید احلا�ات اليت تنطلق من وضع الرشوط واملواصفات لتصل ٕاىل  

�لیات ٕاش�باع هذه احلاج�ات احملددة مس�بقا, �د الضبط تمت  هذه ا��لیات ال�ىل �ٔن , بل متتد كذ� ل�شمل �

اليت �سمح �ختاذ القرار ا�هنايئ , )2(من فراغ بل �كون جمسدة يف ٕاطار دراسات رضوریة ختص لك صفقة

مما یتعني معه ٔ��ذ الوقت الالزم ا�ي تق�ضیه هذه , كام تؤمن إالجناز بصفة حصی�ة وسلمية, لتنف�ذ الصفقة

والعمل �ىل اتفاق الهیئة املتعاقدة مع ماكتب , لوبةوا�ططات املط, ا�راسة واختاذ القرارات الناجعة

و�ىل س��ل املثال �شري ٕاىل صفقة ا�راسات اليت خصها املرشع بفصل اكمل بعنوان �ٔحاكم , )3(ا�راسات

اتفاق بني إالدارة املتعاقدة وخشص طبیعي �ٔو معنوي یلزتم " :وتعرف ب�ٔهنا, )4(�اصة بصفقات ا�راسات

وم�ال ذ� العقد ا�ي جيمع مد�ریة السكن ومك�ب دراسات , )5(جناز دراسات حمددةمبق�ضاه هذا أ��ري �ٕ 

  .)6(قصد ٕاجناز تصاممي هندس�یة �مو�ات سك�یة �رید إالدارة املعنیة ٕاقامهتا

وبعد ٔ�ن یمت حتدید موضوع التعاقد حتدیدا دق�قا تقوم اجلهة الراغبة يف التعاقد بدراسة املوضوع  وم�طلباته   

  .)1(وكذا الن�ا�ة, دراسة املالءمة, دراسة اجلدوى :و�متثل ٔ�ساسا يف ,)7(ام� من لك النوا�دراسة ش

                                                                                                                                                                                     

  .15.ص, املرجع السابق, صفقة ٕاجناز أ�شغال العموم�ة واملناز�ات املثارة �ش�ٔهنا يف ال�رشیع اجلزا�ري, در�يس ما�)  1(
  .71-70.ص, السابق املرجع ,236- �10ة يف ظل املرسوم الرئايس النظام القانوين لصفقة ٕاجناز أ�شغال العموم  ,ة �ايبف�ی�) 2(
من املرسوم  6من نفس املرسوم الرئايس املعد� مبوجب املادة  6واملادة , املذ�ور سابقا 236- 10من املرسوم الرئايس  4املادة ) 3(

    .احملددة �لمبلغ أ�دىن الالزم ٕال�رام صفقة دراسات, املذ�ور سابقا 23- 12الرئايس 
- 82يف �ني مل �رش ٕا�هيا املرسوم  , 67ٕاىل  64مواد من  4یتضمن , الباب الثاين, س م�هيف الفصل الساد 90-67نص �لهيا أ�مر ) 4(

  .م�ه �21ٓ�ذا بنفس املوقف ؤ�كدته املادة  434- 91وتبعه املرسوم التنف�ذي , م�ه 13وت�ٔكد ذ� يف املادة  145
املتعاقدة الق�ام هبا ٔ�هنا ال مت� الوسائل  ینص موضوع صفقات ا�راسات �ىل ٕاجناز وحتق�ق �دمات فكریة ال �س�تطیع إالدارة) 5(

دیوان , الطبعة الثالثة, معلیة ٕا�رام الصفقات العموم�ة يف القانون اجلزا�ري, قدوج حاممة: راجع. وتقسم لثالث ٔ�صناف. الالزمة ��
  .2008, اجلزا�ر, املطبو�ات اجلامعیة

, جسور �ل�رش والتوزیع, الطبعة أ�وىل, اسة �رشیعیة وقضائیة وفقهیةدر : الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, عامر بوضیاف: انظر) 6(
  .84.ص, 2007, اجلزا�ر

  .83.ص, املرجع السابق, العقود إالداریة يف القانون ا�لیيب واملقارن, مازن لیلو رايض) 7(
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 راسة اجلدوىد - 1

وقمية , تق�يض دراسة اجلدوى الت�ٔكد من ورود املرشوع يف خطة املزيانیة وحتدید �الق�ه �ملشاریع أ�خرى   

  .-التفصیل فهيا الحقاس�مت -�ع�دات املالیة ومدى كفا�هتا لتنف�ذ املرشوع 

كام �سا�د هذه ا�راسة يف معرفة مدى احلا�ة �لمرشوع وما ٕاذا اكن �ٕالماكن إالس�تغناء عنه مبشاریع 

كام �شمل ٔ�یضا دراسة اجلدوى إالق�صادیة و إالج�عیة �لمرشوع ٔ�و املرفق ومدى التاكمل ب��ه  ,)2(ٔ�خرى

ٕاذ یعكف فهيا ا�تصون يف أ�مور املالیة والت�اریة , واليت تعد ٔ�مرا رضور� �لبت, وبني املشاریع أ�خرى

ذ من �الل بیان أ�سعار والتقد�رات ومدى ٕاماكنیة امليض يف التنف�, وإالق�صادیة �ىل دراسة الفائدة املبتغاة

واليت تتوقف �ىل , وذ� دون ٔ�ن ن�ىس دراسة اجلوانب الف�یة والهندس�یة الالزمة, )3(املالیة املبدئیة �لمرشوع

فٕان ) كنقل ماكتب(الق�ام ب�ٔعامل مادیة ال حتتاج خلربة ف�یة  فٕاذا تضمنت الصفقة. وموضوعهانوع الصفقة 

ة تبدو ٔ�قل مما لو اكنت الصفقات أ�خرى خضمة مش�مت� �ىل ٔ�عامل ف�یة معقدة احلا�ة ٕاىل ا�راسة الف�ی

مع بیان طرق التنف�ذ وو�ه  )4(واليت یغدو من الرضوري فهيا إال�اطة �لك التفاصیل, وذات ٔ�مهیة �اصة

  .)5(ٔ�فضلیهتا وحتدید مدة التنف�ذ و�راجمه ومرا�� الزم�یة

 راسة املالءمةد - 2

إالق�صادي و  �اصة �ىل املس�توى, ة هذه بق�اس ٔ�مهیة ومردودیة املرشوع املراد ٕاجنازه�سمح دراسة املالءم

لت�دید ) ا�راسة(كام هتدف كذ� , وبناءا �ىل ذ� یمت حتدید ٕاجيابیات وسلبیات املرشوع, إالج�عي

  .)6(ٔ�هداف التمنیة وٕاش�باع احلاج�ات إالج�عیة

 راسة الن�ا�ةد - 3

هل : واليت �سمح �ٕال�ابة عن ال�ساؤالت التالیة, دراسة رضوریة يف ح�اة املرشوع )7(تعد دراسة الن�ا�ة  

املرشوع قابل لٕالجناز؟ ومايه الرشوط التق�یة واملالیة ��؟ وهل هذه الرشوط املطلوبة ممك�ة وم�طق�ة؟ 

                                                                                                                                                                                     

  .71.ص, املرجعنفس , ف�ی�ة �ايب  )1(
  .81.ص, املرجع السابق, العقود إالداریة ,محد دمحم محد الشلامين –مف�اح �لیفة عبد امحلید ) 2(
  .94.ص, املرجع السابق, ال�رشیع -القضاء -العقود إالداریة يف ضوء الفقه, عبد امحلید الشواريب) 3(
  .وما بعدها 47.ص, 1999, عامن, دار الثقافة �ل�رش والتوزیع, النظام القانوين �لمناقصات العامة, محمود �لف ج�وري) 4(
  .84- 83.ص, السابق املرجع ,العقود إالداریة يف القانون ا�لیيب واملقارن, و رايضمازن لیل) 5(

(6) Bouziane mansoura, marchés publics, conférence en matière marchés publics, 2 eme année, 2 
eme promotion, direction de formation de base, école supérieure de la magistrature, 2010-2011, p 10 

  .املذ�ور سابقا 236-10من املرسوم الرئايس  2فقرة  11املادة  نصت �لهيا )7(
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ومدى ت�ٔثريه , طةلك هذا یمت مع مرا�اة الرشوط البی��ة احملی.)1(ويف ٔ�ي �سق �كون املرشوع قابال لٕالجناز؟

�س�ت��اء أ�شغال احملددة يف , )3(املتعلق  حبامیة الب��ة 03-83وذ� مبوجب القانون رمق  ,)2(�لهيا) املرشوع(

  .)4(78-90املرسوم التنف�ذي رمق 

�سمح هذه ا�راسة بضامن �دم الت�ٔثري يف الب��ة واليت تضمهنا قانون الصفقات العموم�ة يف املرسوم الرئايس   

جيب �ٔن �شري لك صفقة ٕاىل ال�رشیع والتنظمي املعمول هبام " :مضن البیا�ت التمكیلیة �لصفقة بقو�  10-236

  .)5("البنود املتعلقة حبامیة الب��ة - ....:...وجيب �ٔن تتضمن �ىل و�ه اخلصوص البیا�ت ا�ٓتیة. وٕاىل هذا املرسوم

  .)5("الب��ة

حىت �متكن , ذا املرشوع ومدى ت�ٔثريه �ىل الب��ةوتنصب هذه ا�راسة �ىل حتلیل ودراسة موقع ٕاجناز ه  

إالدارة من اختاذ إالح�یاطات الالزمة �ل�د وإالنقاص من أ�رضار اليت ميكن ٔ�ن تنجر عن املرشوع وكذا 

مع العمل ٔ�ن م�ل هذه ا�راسة ختضع لتحق�ق �ام ی�هت�ي بقرار من وزارة  ,ملمك�ة �لتصدي ��رصد أ�موال ا

  .)6(ید�ل مضن عیب الشلك يف الترصف القانوين) ا�راسة(و�دم الق�ام هبا, فقة ٔ�و الرفضالب��ة یتضمن املوا

  .)6(القانوين

, ويف أ��ري ميكن القول، ٕان حتدید احلاج�ات یعكس مدى حتمك املصل�ة املتعاقدة يف جمال قطاع �شاطها  

دمة �لمصل�ة العامة والت�ٔكد مما ٕاذا اكنت تعمل وفق ٕاسرتاتیجیة حمددة لتحق�ق وتطو�ر املرافق العموم�ة �

  .)7(كام یرتمج حرصها �ىل احلفاظ �ىل املال العام وحسن تدبريه, �ىل املدى القصري ٔ�و البعید من �دمه

وٕامنا , ومما جتدر إالشارة ٕالیه ٔ�ن إالجراءات السابقة �ىل التعاقد ال تتوقف عند دراسة موضوع العقد حفسب  

إالجراءات السابقة �ىل التعاقد من الق�ود الواردة �ىل حریة إالدارة يف تتعداها بل ؤ�كرث من ذ� تبدٔ� هذه 

                                                           

  .72.ص, املرجع السابق, 236- 10النظام القانوين لصفقة ٕاجناز أ�شغال العموم�ة يف ظل املرسوم الرئايس , ف�ی�ة �ايب)  1(
  .75.ص, املرجع السابق , د إالداریةالعقو , محد دمحم محد الشلامين –مف�اح �لیفة عبد امحلید ) 2(
املتعلق حبامیة  2003-7- 19املؤرخ يف  10-03وامللغى �لقانون رمق , 83 -2- 8الصادرة يف , 6ر �دد .ج,1983-02-05املؤرخ يف ) 3(

-5-13رخ يف املؤ  06-07واملعدل �لقانون رمق , 6.ص, 2003-7- 20الصادرة يف , 43ر �دد .ج, الب��ة يف ٕاطار التمنیة املس�تدامة
 02-�11دل �لقانون رمق , 2007-5- 13الصادرة يف , 31ر �دد .ج, یتعلق ب�س�یري املسا�ات اخلرضاء وحام�هتا و�منیهتا, 2007

  .املتعلق ��االت احملمیة 2011-2- 17املؤرخ يف 
یتعلق بدراسات , 362.ص ,10ر �دد .ج, 90-03-07الصادر يف , 1990- 02- 17املؤرخ يف ,  78-90املرسوم التنف�ذي رمق ) 4(

احملدد �ال تطبیق حمتوى و�یف�ات املصادقة , 2007-05- 22الصادر يف  145-07امللغى �ملرسوم التنف�ذي رمق  , الت�ٔثري �ىل الب��ة
  .34ر �دد .ج, �ىل دراسة وموجز الت�ٔثري �ىل الب��ة

  .املذ�ور سابقا 236- 10فقرة ما ق�ل أ��رية من املرسوم الرئايس  62املادة  )5(
  .73-72.ص, املرجع السابق, 236- 10النظام القانوين لصفقة ٕاجناز أ�شغال العموم�ة يف ظل املرسوم الرئايس , ف�ی�ة �ايب) 6(
, قسم احلقوق, لكیة احلقوق والعلوم الس�یاس�یة, ملتقى دويل, الوقایة من الفساد وماكحفته يف الصفقات العموم�ة, بوصوار عبد النيب) 7(

  .10.ص, 2013ٔ�فریل  25-24, س�یدي بلعباس, معة ج�اليل لیا�س�ا
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تتوىل اجلهة إالداریة عرض مقرت�ا , ٕاذ وبعد اس�تكامل دراسة فكرة العقد من اكفة جوانبه, موضوع التعاقد

ها ٔ�وصافها و�دواها یقررون مدى املوافقة �لهيا ٔ�و رفض , ف�عد الوقوف �ىل الفكرة. �ىل ا�تصني بذ�

  .وٕا�ادهتا �لقامئني �لهيا �لتعدیل فهيا ٔ�و ٕا�ادة دراسة مناذ�ا �ٔو مواصفاهتا

الالزمة ذات الص� مبوضوع  )1(ومن هذا املنطلق یتعني �ىل اجلهة إالداریة مرا�اة لك إالجراءات الشلكیة  

اصة مبوضوع التعاقد حتد مما جيعلنا ن��قل ٕاىل حبث ما ٕاذا اكنت الق�ود اخل, )2(العقد ق�ل طرح العملیة �لتعاقد

  . ذلمك هو موضوع الفرع الثاين املوايل.من حریة إالدارة ٔ�م ال؟ 

  

 

  الفرع الثاين

  الق�ود الواردة �ىل موضوع العقد

تت�ىل مظاهر السلطة العامة يف العقود إالداریة يف خضوع إالدارة عند إال�رام لق�ود ال م�یل لها ف� لو   

وام�دادا , ذ� ٔ�ن إالدارة تعمل �اهدة �ىل حتق�ق املصل�ة العامة ,)3(اخلاص ف� ب�هنمتعاقد ٔ�ش�اص القانون 

وتغلیهبا �ىل املصاحل , )4(وام�دادا �� وضع القانون إالداري من القوا�د ما یضمن به هذه الفائدة عند التعاقد

  .)5(املصاحل الشخصیة

داري مق�دة �لحریة إالداریة يف ويف اجتاه معا�س �� �اءت قوا�د القانون االٕ , لكن من اجلانب ا�ٓخر  

التعاقد من نوا� �دیدة �الفا �لقوا�د العامة اليت حتمك قوا�د القانون اخلاص واليت �سودها حریة التعاقد 

  .)6(لكن يف �دود النظام العام وا�ٓداب العامة

والواج�ة إال�رتام من , )7(ولعل ٔ�مه الق�ود اليت حتد من حریة إالدارة يف التعاقد ت� املتعلقة مبوضوع العقد  

واليت �كون مبثابة اشرتاطات واج�ة التوافر ق�ل , عقد ٕادارئ�ي طرف إالدارة ويه بصدد إالقدام �ىل ٕا�رام 

  .ٕا�رام العقد

                                                           

  .77.ص, املرجع السابق,  العقود إالداریة, محد دمحم محد الشلامين–مف�اح �لیفة عبد امحلید )  1(
  .32.ص, املرجع السابق, قوا�د وٕاجراءات تنظمي املناقصات واملزایدات والعقود إالداریة, دمحم ٔ�نور حامده) 2(
  .739.ص, إالسك�دریة, دار املطبو�ات اجلامعیة, 1996طبعة , اجلزء الثاين, ٔ�صول القانون إالداري, جامل ا��ن سايم )3(
  .61.ص, 2003, إالسك�دریة, دار اجلامعة اجلدیدة, العقود إالداریة والتحكمي, ما�د راغب احللو) 4(
  .739.ص, نفس املرجع, سايم جامل ا��ن) 5(
  .59.ص, املرجع السابق, العقد إالداري إاللكرتوين, مندیيل رحمية الصغري سا�د) 6(
  .550.ص, املرجع السابق, ٔ�صول القانون إالداري, حسني ع�ن دمحم ع�ن) 7(
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لكن ما جيب ٔ�ن ال یغیب من ٔ�ذهاننا هو �ٔن ت� الق�ود وٕان اكنت �شلك ق�دا �ىل حریة إالدارة يف ٕا�رام   

ٕاذ من الق�ود , )1(ال ٔ�هنا هتدف يف مجملها لتحق�ق مصل�ة اخلزینة العامة ��و�إ , ما �شاء من عقود ٕاداریة

ٔ�ي إالذن  )2(وجوب توافر �ع�د املايل الالزم ٕال�رام العقد إالداري: السابقة �ىل التعاقد واملتعلقة مبوضو�ه

وكذا اشرتاط احلصول , )�نیا(احلصول �ىل إالس�شارات السابقة لبعض الهیئات احملددة قانو� , )ٔ�وال()3(املايل

  ).�لثا()4(احلصول �ىل ٕاذن سابق �ىل التعاقد

  توافر �ع�د املايل: �ٔوال

  رمغ ٔ�ن إالدارة هتدف لتحق�ق الصاحل العام ٕاال ٔ�هنا عندما تقرر التعاقد ٕالجناز معلیة من معلیاهتا فٕاهنا ل�ست  

ف�جب �دئ ذي  :مق�دة بق�ود تعیق حركهتا و�ٔمههابل , مطلقة احلریة يف ٕاجراء معلیة التعاقد هذه �یفام �شاء

  بدء ٔ�ن یتوافر �ع�د املايل الالزم ٕال�رام العقد وكذا موا�ة أ�عباء املالیة املرتتبة

  .)5(�ىل ذ�

فٕانه ,  تلزتم �لوفاء هبا ق�ل املتعاقد معها, ف�ظرا ملا یلق�ه العقد إالداري من ٔ�عباء مالیة �ىل �اتق إالدارة  

املتعلق �ٔساسا بتوفري ٕاع�دات مرصدة يف املزيانیة ميكن ٔ�ن ترصف وفقا  )6(یتوجب ٔ�وال توافر �ع�د املايل

�ىل ٔ�ن املزيانیة يه احلساب التقد�ري لعام , )7(لقا�دة إالنفاق اس��ادا �ىل اع�د خمصص يف قوانني املزيانیة

تتضمن ج�ایة إال�رادات من �ح�ة، ورصف  ح�ث, وا�د ملرصوفات ا�و� وٕا�راداهتا يف مدة معینة

لكن أ�مر ال یتوقف عند �د توافر �ع�د املايل �لعقد إالداري ٕاذ ی��ادر ٕاىل , املرصوفات من �ح�ة �نیة

مايه الرشوط الواجب توافرها ملنح �ع�د املايل؟ وما مصري  :ا�هن و�لوه� أ�وىل �دة �ساؤالت ٔ�مهها

م رمغ �دم وجود ٔ�و نقص �ع�د؟ وما أ��ر املرتتب �ىل جتاوز املصل�ة املتعاقدة �دود العقد إالداري املرب 

  سقف هذا �ع�د؟ 

, ومن ٔ��ل الوصول ٕاىل ٔ�جوبة شاف�ة عن هذه ال�ساؤالت جيب معرفة وضبط تعریف واف لالع�د املايل  

  :وكذا جزاء خمالف�ه �ىل الرشح التايل, ورشوطه

                                                           

  .90.ص, املرجع السابق, أ�سس العامة �لعقود إالداریة, عبد العز�ز عبد املنعم �لیفة) 1(
  .285.ص, ع السابقاملرج, القانون إالداري, دمحم �يل اخلالی�) 2(
  .211.ص, املرجع السابق, القانون إالداري, عامر عوابدي) 3(
  .59.ص, نفس املرجع, رحمية الصغري سا�د مندیيل)  4(
  .526.ص, إالسك�دریة, م�ش�ٔة املعارف, القانون إالداري, عبد الغين �س�یوين عبد هللا) 5(
  .91.ص, املرجع السابق, إالداریة أ�سس العامة �لعقود, عبد العز�ز عبد املنعم �لیفة) 6(
  .239.ص, املرجع السابق, القانون إالداري, �ا� �لیل الظاهر) 7(
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 املايل تعریف �ع�د - 1

: �� یصطلح �لیه �الع�د املوازين وهو, )1(یقصد به ٔ�ن �كون �ع�د املايل واردا �ملزيانیة ق�ل التعاقد  

�رخ�ص �ام یعطى من �انب السلطة ا�تصة يف س��ل ٕاجناز ترصفات قانونیة من ش�ٔهنا ٔ�ن تو� الزتامات 

ويف مقدمة هذه الترصفات اليت �شغل ا�مة املالیة إالداریة , مببالغ من النقود �ىل �اتق ا�مة املالیة إالداریة

, �ىل �ٔن الرتخ�ص �كون �اما �ري فردي لعدم تناو� �االت تعاقدیة ��ات, �ٕاللزتامات ت�ٔيت العقود إالداریة

ٔ�و ٕا�دى الهیئات , وهذا سواء اكن �ع�د مرتبطا مبزيانیة ا�و� )enbloc )2بل یعطى �ىل شلك كت� 

ومن مت ال جيوز , )4(العقد وهذا لكه قصد الوفاء �ٕاللزتامات الناش�ئة عن )3(الالمركزیة املرفق�ة ٔ�و إالقلميیة

لٕالدارة إالرتباط مع الغري بعقد ٕاداري يف ذات الوقت ا�ي ال یتوافر �هيا املال الاكيف ملوا�ة هذه 

  .)5(إاللزتامات

, )6(ا�ي یقيض ب�ٔن ٔ�ي ٕانفاق �ام یتوجب �ٔن �كون � اع�د مايل وهذا الق�د ماهو ٕاال تطبیق �لمبد�ٔ العام   
, وتتقرر �ع�دات املالیة بطریقة �ري م�ارشة بواسطة الربملان ا�ي یصدر قانون ضبط املزيانیة العامة, )6(

املتعلقة بصفقات معوم�ة حمددة تصدر من  �l’autorisation de programmeري ٔ�ن رخصة الرب�مج 

وهذا الق�د وٕان . )7(ملالیة بعد دراسة مرشوع الصفقة وٕاقراره كام هو ٔ�و ٕاضافة تعدیالت �لیهطرف وزارة ا

اكنت توج�ه املصل�ة العامة اليت ی��اىف معها ٕار�ك املزيانیة العامة ��و� �ٕالنفاق �ىل مرشو�ات ال �س�تدعي 

التعاقد مع إالدارة مبا یوفره من اطمئنان ٕاال ٔ�نه یتصل مبصل�ة من �رشع يف , احلا�ة املل�ة �لبدء يف تنف�ذها

  .)8(يف اس��فاء مس�تحقاته املالیة عن أ�عامل اليت س�یؤدهيا

  وط م�ح �ع�د املايلرش  - 2

ملا اكن �ع�د املايل رضور� لتغطیة نفقات العقد �عتباره ق�دا من الق�ود الواردة �ىل حریة إالدارة يف   

الزم وواجب عند ا�هنوض بعملیة التعبري عن إالرادة والواجب إالتباع من �ة و, التعبري عن ٕارادهتا من �ة

                                                           

  .92.ص, نفس املرجع, عبد العز�ز عبد املنعم �لیفة) 1(
, 2005, لبنان, م�شورات احلليب احلقوق�ة, الطبعة أ�وىل, )دراسة مقارنة(إالجياب والق�ول يف العقد إالداري , �ند خمتار نوح )2(

  .463-462.ص
  .287.ص, املرجع السابق, القانون إالداري, دمحم �يل اخلالی�) 3(
  .53.ص, املرجع السابق, قوا�د وٕاجراءات تنظمي املناقصات واملزایدات والعقود إالداریة, دمحم ٔ�نور حامده) 4(
  .91.ص, ع السابقاملرج, أ�سس العامة �لعقود إالداریة, عبد العز�ز عبد املنعم �لیفة) 5(
  .158.ص, 1994, القاهرة, دار الك�اب احلدیث, ٔ�سالیب التعاقد إالداري بني النظریة والتطبیق, عبد الف�اح صربي ٔ�بو ا�لیل) 6(
 لكیة, قانون �ام, مذ�رة ماجس�تري, طرق ٕا�رام الصفقات العموم�ة و�یف�ة الرقابة �لهيا يف ظل القانون اجلزا�ري, مانع عبد احلف�ظ) 7(

  .69.ص, تلمسان, �امعة ٔ�يب �كر بلقاید, 2008-2007, احلقوق
  .91.ص, نفس املرجع, عبد العز�ز عبد املنعم �لیفة) 8(
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فٕان الرتخ�ص املايل �ٔو �ع�د الوارد يف املوازنة ال مينح ٕاال وفق رشوط معینة �شلك خصوصیة , �نیة

 :�ع�د املوازين يف القانون الفر�يس و�متثل يف ا�ٓيت

  l’objet de créditوضوع �ع�د م - �ٔ 

عند : م�ال ذ�, جيب حتدید املوضوع ا�ي تربم ٔ��� الترصفات القانونیة �لك دقة) الرتخ�ص املايل(وف�ه 

ومن مت , فٕان النفقة الناجتة عن هذا العقد جيب ٔ�ن جند لها ماك� يف موضوع �ع�د, ٕا�رام عقد ٔ�شغال معني

�دم مرشوعیة النفقة  یع أ�خرى حتت طائ�ال ميكن اس�ت�دام الرتخ�ص ٕاال ٔ��ل هذا املوضوع دون املواض 

  .)1(املرصودة �لعقد

    montant de créditمية �ع�د ق  - ب

  م العقود من ٔ�ن موضوع هذا العقد وارد مضن فصلسلطة إالداریة ويه تقدم �ىل ٕا�راال �كفي ٔ�ن تتحقق ال 

بل جيب �لهيا التقيص عن مدة إالس�ت�دام السابق لٕالع�د وعن �دم اس��فاذه عن , من فصول املزيانیة 

ح�ث ٔ�ن الرتخ�ص املايل یعني القمية العلیا اليت ال جيوز �لسلطة إالداریة , طریق ٕا�رام ترصفات قانونیة سابقة

  ).اع�د �اهز(ا�تصة جتاوزها عند ٕاجناز الترصفات القانونیة 

   durée du créditدة �ع�دم - ت

�ىل ٔ�ن , حيدد الرتخ�ص املايل املدة الزم�یة الواجب اس�ت�دام الرتخ�ص ٔ�و �ع�د �اللها �كون �ادة س�نة

ومن مت ال ميكن �لسلطة إالداریة , �ع�دات اليت ال یمت اس�ت�دا�ا �الل هذه الفرتة تلغى بقوة القانون

واليت �سمى , من �انب الربملان يف س��ل ٕا�رام عقود �بعة لس�نة ٔ�خرىاس�ت�دام اع�د لس�نة حمددة 

ولكن النفقات الناجتة عن العقود إالداریة ال ميكن تق�یدها ٔ�ح�ا� مببدٔ� , خصوصیة �ع�د من ح�ث الزمان

ا �س�نة مالیة ففي �رامج أ�شغال الكربى وإالس��رات إالق�صادیة ال ميكن لٕالدارة ٔ�ن تتق�د فهي, س�نویة املوازنة

�� اعمتدت فر�سا صیغة رخص الرب�مج اليت جتزي مبوجهبا التوف�ق بني دوام متویل املرشوع مع , وا�دة

  .)2(قوا�د س�نویة املوازنة

فٕان رخصة , "...:قد نص املرسوم الرئايس املنظم �لصفقات العموم�ة �ىل هذه الرخصة ح�ث �اء ف�هل  

. "جيب �ٔن هتیلك يف حصص, مقرر ال�سجیل ا�ي یعده ا�ٓمر �لرصف املعينالرب�مج كام يه حمددة مبوجب 

�ك�يس عقد الرب�مج شلك اتفاق�ة س�نویة �ٔو م�عددة الس�نوات �كون " و�اء يف مادة ٔ�خرى ونص �ىل

                                                           
  .405. ص, املرجع السابق, إالجياب والق�ول يف العقد إالداري, �ند خمتار نوح )1(
  .465-464-463. ص, السابقاملرجع , إالجياب والق�ول يف العقد إالداري, �ند خمتار نوح) 2(
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تربم وفقا ٔ�حاكم هذا ویمت تنف�ذها من �الل صفقات تطبیق�ة , وميكن �ٔن ال توافق الس�نة املالیة, مرجعا

  .)1("....املرسوم

فعىل املس�توى الالمركزي یقوم املمثل القانوين , ففي فر�سا یتد�ل �دد من املوظفني يف جمال إالدارة املالیة  

) املوازنة(وهو ا�ي ی�ٔمر �لرصف بعد ٕاقرارها , �لجام�ة احمللیة ٕ��داد املوازنة اليت تصوت �لهيا ا�الس احمللیة

ینفذ �ري ٔ�نه ووفقا لصف�ه �ٓمر رصف , دون ٔ�ن یقرر فهو یدرس مرشوع املوازنة ویقرتح, من طرف ا�الس

لكن �ىل مس�توى عقود ا�و� ومؤسساهتا یظهر دور املراقب املايل الهام ا�ي  ,املزيانیة اليت یمت ٕاقرارها

ویعطي ت�ٔشريته �ىل  -ومن مت متثل هذه الرقابة رقابة مرشوعیة ومالءمة -�راقب حصة تقد�ر ا�مثن ومالءم�ه 

وا�ي , واليت تعترب رشطا رضور� ملرشوعیة أ�وامر املالیة اليت یقوم هبا �ٓمر الرصف ف� بعدحمرر العقد 

كام ميك�ه رفض الت�ٔشري هنائیا ٕاذا رٔ�ى �دم مرشوعیة , ميك�ه ت�ٔ�ري ت�ٔشريته �ىل العقد ٕاذا رٔ�ى وجوب التعدیل

  ن �انب املراقب املايل ال�ىل ٔ�ن رفض الت�ٔشري م, إالجراءات املتبعة من إالدارة ٔ�و �ري مالءمهتا

  .یعترب سوى ٕاجراء من النظام ا�ا�يل لٕالدارة ال یصلح ٔ�ن �كون حمل دعوى ٕالغاء

�ىل وجوب حصول اجلهة إالداریة ق�ل  89من الالحئة التنف�ذیة �لقانون رمق  10ف�نص املادة , ٔ�ما يف مرص   

وقد .  مبوضوع التعاقد من اجلهات املعنیةطرح معلیة التعاقد �ىل املوافقات والرتاخ�ص الالزمة ذات الص�

ح�ث قضت , �ش�ٔن احملاس�بة احلكوم�ة مس�ٔ� الرتخ�ص املايل �لتعاقد 1981لس�نة  127نظم القانون رمق 

�ىل اجلهات إالداریة ق�ل ٕا�رام �ٔي عقد �ٔو اتفاق مايل احلصول �ىل ٕاقرار كتايب من "...:3ف8املادة 

ذات الالحئة التنف�ذیة �ىل حق اجلهات إالداریة ٕ��رام عقود إالس�ت�دام من  9ونصت املادة , ..."املسؤولني

مع مرا�اة ٔ�ن ال یرتتب �ىل هذه العقود ز�دة , والعقود املتعلقة �ملرصوفات اجلاریة ملدة تت�اوز الس�نة املالیة

وٕاذا جتاوزت العقود , قدإاللزتامات يف الس�نوات املالیة التالیة عام هو مدرج �لس�نة املالیة اليت مت فهيا التعا

مع , السابقة ثالث س�نوات فوجب ٕارفاق ٔ�وراق العقد مبوافقة املد�ر املايل �حملافظة �ٔو املراقب املايل �لوزارة

حظر التعاقد يف الشهر أ��ري من الس�نة املالیة ٕاال يف �االت ٕاس�ت��ائیة تق�ضهيا رضورة العمل ومبوافقة 

  .)2(السلطة ا�تصة

 فة الرتخ�ص املايلزاء خمالج - 3

  .و�ا� غیابه لكیة, �ا� نقص �ع�د, �ا� جتاوز �ع�د: وف�ه تثار �ینا ثالثة فرضیات  

                                                           

 23-12من املرسوم الرئايس  6مت تعدیلهام مبوجب املادة , 17واملادة  4فقرة  15يف املادة  236- 10نص �لهيام املرسوم الرئايس ) 1(
  .املذ�ور سابقا

  .668- 467-466-465.ص, املرجع السابق, إالجياب والق�ول يف العقد إالداري, �ند خمتار نوح )2(
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 �دود �ع�د ا� جتاوز� - �ٔ 

  ال �س�تطیع إالدارة ٕاجراء ٔ�ي ترصف �رتب �لهيا الزتامات مالیة مامل یتوافر �هيا اع�د, كام س�بق بیانه  

لكن ماذا ٕان جتاوزت إالدارة �دود هذا . )1(بعدم جتاوز �دود هذا �ع�د املايل كام تلزتم, مايل الزم

  �ع�د؟

و�� ذ� , )2( ینعقد العقد إالداري حصی�ا وم�ت�ا �ٓ�ره حىت ولو جتاوزت إالدارة �دود هذا �ع�د  

, ذاتیة ول�ست تنظميیة �امة ظاهرة ويه ٔ�ن العقود إالداریة اليت ترب�ا إالدارة مع الغري يه روابط فردیة

وی�ٔ�ذ القضاء إالداري املرصي بذات ما اس�تقر �لیه , وذ�  قصد حامیة الغري و�دم زعز�ة الثقة يف إالدارة

فالثابت يف فقه القانون إالداري �ٔن "....ح�ث ٔ�كد يف ٔ��د ٔ�حاكمه �ىل مایيل, )3(القضاء إالداري الفر�يس

ینعقد حصی�ا وی��ج �ٓ�ره ولو مل �كن الربملان قد اعمتد املال الالزم لهذه .. .العقد ا�ي تربمه إالدارة مع الغري

أ�شغال �ٔو حىت لو جتاوزت إالدارة �دود هذا �ع�د �ٔو لو �الفت الغرض املقصود م�ه �ٔو لو فات الوقت 

  .)4( ...."فاذهال متس حصة العقد وال ن - لو و�دت من �انب إالدارة –احملدد الس�ت�دامه مفثل هذه ا�الفات 

  ا� نقص �ع�د� - ب

, ومعناه ٔ�ن �ع�د موجود �ني العقد, لتعاقد ٔ�ن إالدارة حصلت �ىل ٕاذن مايل �وحيدث يف هذه احلا�  

واملتفق �لیه ٔ�ن جتاوز �دود �ع�د ٔ�و نقصه , لكن نفد من إالدارة ٔ�ثناء تنف�ذ العقد ومل �كفها لسداد ا�یون

  .)5(العقد مىت ٔ��رم هذا أ��ري ٕ�جراءاته الصحی�ةال ٔ��ر � �ىل حصة 

 ا� غیاب �ع�د املايل� - ت

, )6(يف غیاب �ع�د املايل ٔ�ي �دم توافر �ع�د املايل الالزم �متوی�  انعقد العقد إالدارييف هذه احلا�و 

ٕاال ٔ�ن , )7(العقد جتاه من تعاقدت معهفلنئ اكن �رتب اس�ت�ا� يف تنف�ذ إالدارة لٕاللزتامات املالیة اليت یفرضها 

                                                           

  .92.ص, املرجع السابق, ال�رشیع -القضاء -العقود إالداریة يف ضوء الفقه, الشواريبعبد امحلید ) 1(
  .58.ص, املرجع السابق, العقود إالداریة والتحكمي, ما�د راغب احللو) 2(
  .175.ص, املرجع السابق, العقد إالداري, دمحم فؤاد عبد الباسط)3(
  .80.ص, املرجع السابق, العقود إالداریة, محد دمحم محد الشلامين -مف�اح �لیفة عبد امحلید )4(
  . 80-79.ص, املرجع السابق, العقود إالداریة, محمود �لف ج�وري) 5(
  .93.ص, املرجع السابق, أ�سس العامة �لعقود إالداریة, عبد العز�ز عبد املنعم �لیفة)6(
  .81.ص, نفس املرجع السابق, محمود �لف ج�وري) 7(
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ٔ�ن یمت تصحیح إالجراءات  هذا ال ینال من حصة وسالمة العقد إالداري ا�ي یبقى حصی�ا م�ت�ا �ٓ�ره ٕاىل

  .)1(املالیة وتدبري �ع�د املايل

�ٔ�ذ هبا تعمتد �ىل ففي فر�سا م�ال ورمغ ٔ�ن القانون املايل وثیق الص� �لقانون إالداري ٕاال ٔ�ن النظریة اليت ت  

ٔ�ن خمالفة إالدارة �لقوا�د اخلاصة �الع�د املايل ال : نتاجئ �دیدة ٔ�مههامما �رتب اس�تقاللیة القانونني عن بعضهام 

وهبذا ٕاذا تعاقدت إالدارة رمغ �دم وجود اع�دات مالیة لكیة فٕان , یرتتب �لهيا بطالن الترصف إالداري

  .)2(موا�ة أ�فرادالعقد �كون سل� وملزما لها يف 

وهبذا املبدٔ� یقيض جملس ا�و� الفر�يس �س�مترار ٕالغاء ام�ناع إالدارة عن الوفاء �لزتاماهتا التعاقدیة حب�ة   

ولكن �دم وجود اع�د مايل �رتب ٔ��را معلیا هاما يف موا�ة , خمالفة إالدارة �لقوا�د املتعلقة �الع�دات املالیة

ٔ�ال وهو �دم ٕاج�ار إالدارة �ىل الوفاء ٕ�لزتاماهتا التعاقدیة ٕاال بعد تدبري املبالغ الالزمة املتعاقد مع إالدارة 

وتعلیل , حىت ولو انعدمت �ع�دات املالیة, فا��ن املتو� عن العقد یظل مرشو�ا, و�لطرق املرشو�ة

  ٕاىل ٕاجحام الغري عن التعاقد معٔ�ن ت�ٔیید خمالفة القوا�د املالیة ببطالن العقد یؤدي  �زي ذ� �رٔ�ي أ�س�تاذ

  .)3(خوفا من ا�خول يف ٕاجراءات التعاقد ومن مت اصطدامه ببطالن العقد �س�ب ا�الفة املالیة, إالدارة

  :ومن احلاالت الثالثة السابقة ميكن اس�ت�الص مایيل  

 ع يف ٕاجراءات ق�ل الرشو-مما یتعني �ىل إالدارة الت�ٔكد ) 4(ٕان وجود �ع�د املايل الزم �لتعاقد
  .)5(من توافره ٕال�رام العقد -التعاقد

  من الثابت قضاءا ٔ�ن رضورة توافر إالذن املايل ل�س ركنا ٔ�ساس�یا يف معلیة التعاقد وال یعترب رشطا
  .)6(ملرشوعیة التعاقد ٔ�و حصة العقد

 ماهو ٕاال فوجود �ع�د. ٕان �ع�د املايل ال یلزم إالدارة �ىل التعاقد ب�ٔي �ال من أ�حوال 

  معهم ومن مت ل�س لٔ�فراد مطلقا وحب�ة وجود اع�دات ٕالزام إالدارة �لتعاقد, �رخ�ص لٕالدارة �لتعاقد

                                                           

  .93.ص, املرجع السابق, أ�سس العامة �لعقود إالداریة, عم �لیفةعبد العز�ز عبد املن) 1(
  .79-78.ص, املرجعنفس , محد دمحم محد الشلامين -مف�اح �لیفة عبد امحلید) 2(
  .470-469.ص, املرجع السابق, إالجياب والق�ول يف العقد إالداري, �ند خمتار نوح )3(
  .162.ص, املرجع السابق, قد إالداري بني النظریة والتطبیقٔ�سالیب التعا, عبد الف�اح صربي ٔ�بو ا�لیل) 4(
  .286.ص, املرجع السابق, القانون إالداري, دمحم �يل اخلالی�) 5(
مر�� املناقصات , دمحم ٔ�محد عبد املنعم: وانظر كذ�, 301.ص, املرجع السابق, أ�سس العامة �لعقود إالداریة, سل�ن دمحم الطاموي) 6(

  .24.ص, 2000, دار ا�هنضة العربیة, إالداریةيف العقود 
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ومعناه ٕاماكنیة العدول عن التعاقد مىت اق�ضت , )2(بل تظل صاح�ة القرار يف إال�رام من �دمه, )1(معهم
  .)3(املصل�ة العامة

یتعلق �لسلطات إالداریة واملالیة ول�س , �ع�د املايل ش�ٔ� ٕادار� دا�لیا �ىل تبقى مس�ٔ� احلصول  

ٕاذ ل�س مبقدور الفرد ا�ي یتعاقد مع إالدارة ٔ�ن یعرف مقدما ما ٕاذا اكن قد صدر اع�د ٔ�و مل , )4(�ملتعاقد

غرض ا�صص � وٕاذا ما اكن العقد يف �دود ال, وما ٕاذا اكن �سمح ٕ��رام العقد ٔ�و ال �سمح به, یصدر

وذ� لصعوبة اك�شافها وا�ي �س�توجب الرجوع �لو�ئق والس�الت املتعلقة , )5(�ع�د ٔ�و ل�س كذ�

مما یتعذر �ىل الفرد العادي بل احلریص التعرف ) 6(�ٕالدارات وهو ما حيمل قدرا �بريا من التعق�د والرسیة

رهنا بذ� وملا �ازف ٔ��د �لتعاقد مع إالدارة وتعطیل  ولو �از ذ� جلعل حصة العقود إالداریة ونفاذها, �لهيا

  .)8(ومن مت �دم الربط بني توافر �ع�د وحصة العقد ونفاذه, )7(سري املرافق العامة

  احلصول �ىل اس�شارات سابقة �ىل التعاقد: �نیا

احملددة قانو� ق�ل ٕاقدا�ا من الشلكیات اليت تق�د حریة إالدارة يف تعاقدها رضورة اس�شارة بعض الهیئات   

وذ� مرا�اة من املرشع العتبارات , )10(�اصة يف أ�حوال اليت �زید قمية العقد عن �د معني, )9(�ىل التعاقد

والرشوط اليت  ف�مت هذه إالس�شارة ٔ�و املوافقة وفق الشلك, ٔ�و رقابیة )11(العتبارات ف�یة ٔ�و مالیة ٔ�و قانونیة

  .)12(�ددها القانون

                                                           

  .160.ص, املرجع نفس, عبد الف�اح صربي ٔ�بو ا�لیل) 1(
  .98.ص, املرجع السابق, املناقصة إاللكرتونیة ؤ��رها يف �یف�ة انعقاد العقد إاللكرتوين, ٔ��اد �يل امحلود الق�يس) 2(
    .79.ص, لسابقاملرجع ا, العقود إالداریة, مف�اح �لیفة عبد امحلید) 3(
  .99.ص, نفس املرجع, ٔ��اد �يل امحلود الق�يس) 4(
  .59-58.ص, املرجع السابق, العقود إالداریة والتحكمي, ما�د راغب احللو) 5(
  .470.ص, املرجع نفس, �ند خمتار نوح )6(
  .59-58.ص, نفس املرجع, ما�د راغب احللو) 7(
  .94.ص, املرجع السابق, العامة �لعقود إالداریةأ�سس , عبد العز�ز عبد املنعم �لیفة) 8(
, اجلزء الثاين, )العقود إالداریة و�یف�ة ٕا�را�ا و�ٓ�رها( املوسو�ة الشام� يف رشح القانون إالداري , دمحم الس�ید ٔ�محد -�يل ا��ن زیدان) 9(

  .872.ص, 716-731ا�مو�ة املت�دة ت , املك�ب الفين لٕالصدارات القانونیة
, دار الفكر العريب, الطبعة أ�وىل, )العقود إالداریة -الضبط إالداري - التنظمي إالداري(ٔ�صول القانون إالداري , م مرىسحسا) 10(

  .290.ص, 2012, إالسك�دریة
  .98.ص, نفس املرجع, عبد العز�ز عبد املنعم �لیفة)  11(
  .100.ص, املرجع السابق ,ٕانعقاد العقد إاللكرتويناملناقصة إاللكرتونیة ؤ��رها يف �یف�ة , ٔ��اد �يل امحلود الق�يس) 12(
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معینة  قد یفرض يف ٔ�حوال �دیدة �ىل �ة إالدارة الراغبة يف التعاقد ٕاس�شارة �ة ٔ�نه ومن مت یتضح �لیا  

, ٔ�نواعها, شارةواس��ادا �� وجب �لینا معرفة إالس�  ,)1(مس�بقا حرصا م�ه �ىل احملافظة �ىل املال العام

  ).قميهتا القانونیة(ومدى ٕالزام�هتا 

   l’avis consultatif) الر�ٔي إالس�شاري(عریف إالس�شارة ت - 1

ومن مت فٕان الرٔ�ي , )2(من إالس�شارات اليت یتطلهبا املرشع �ىل إالدارة املتعاقدة �ٔ�ذ رٔ�ي �ة معینة

إالس�شاري هو ٕاجراء �س�توجب اس�تطالع رٔ�ي �ة ٕاداریة خمتلفة عن اجلهة ا�تصة ٔ�صال �ختاذ القرار 

وبتعبري , )3(لیب اليت �كفل حسن ممارسة سلطهتاقصد تنو�ر صاح�ة �خ�صاص أ�صیل �لك�ف�ات وأ�سا

�ٓخر ٔ�ن �كون السلطة املتعاقدة ملكفة يف بعض احلاالت ب�ٔن �س�شري ٔ�و حتصل �ىل مصادقة �ىل إال�رام 

  .)4(ق�ل رس�ن العقد

 نواع الر�ٔي إالس�شاري�ٔ  - 2

  :ٔ�نواعفٕان الر�ٔي إالس�شاري ثالثة , وفقا ملا هو مس�تقر �لیه يف القانون إالداري   

 و�ري ملزم من ح�ث املوضوع, لر�ٔي إالس�شاري ملزم من ح�ث ا�لجوء ٕالیها - �ٔ 

  .معناه یتوجب �ىل إالدارة طلب الرٔ�ي إالس�شاري من اجلهة احملددة قانو� دون أ��ذ به  

 لر�ٔي إالس�شاري ملزم من الناح�تني شلكیة اكنت �ٔو موضوعیةا - ب

 .�ذ مبضمون هذا الرٔ�يوملزمة ��ٔ , هة احملددة قانو�شارة اجل إالدارة ملزمة �س� وف�ه �كون   

 ٕالس�شارات التلقائیةا - ت

لكن هذا ال مينعها , اس�شارة �ة معینة یة املعنیة �لعقد�ىل اجلهة إالدار  يف بعض احلاالت ال یفرض القانون  

وهذا النوع من إالس�شارة ال یعد �ري مرشوع �ىل �ٔساس �ٔن , من طلب رٔ�ي اس�شاري من ت� اجلهة

ومن , إالدارة يه امللكفة من ح�ث املبدٔ� �ختاذ قراراهتا وٕا�رام ترصفاهتا مبا ی��اسب ومق�ضیات املصل�ة العامة

ومن مت فٕان ا�لجوء , ��ارة �رٔ�ي �رفع من جودة الترصف القانوين املراد ٕا�رامهمت ال �ا�ة ٔ�ن حتظر من إالس 

                                                           

  .82.ص, املرجع السابق, العقود إالداریة, مف�اح �لیفة عبد امحلید)  1(
    .83.ص, املرجع نفسه) 2(
  .286-285.ص, املرجع السابق, إالجياب والق�ول يف العقد إالداري, �ند خمتار نوح )3(
  .239.ص, املرجع السابق ,القانون إالداري, �ا� �لیل الظاهر) 4(
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كام ال یعترب هذا النوع من إالس�شارة , التلقايئ لٕالجراء إالس�شاري ال یق�د اجلهة إالداریة مبحتوى هذا الرٔ�ي

  .)1(واجلهة املس�شارة) اجلهة املس�شرية(من ق�یل املشاركة يف �خ�صاص بني اجلهة ا�تصة �ٔصال �ٕال�رام 

 دى ٕالزام�ة إالس�شارة السابقة �ىل التعاقدم - 3

ٔ�ي يه ٔ�مر اخ�یاري مرتوك لتقد�ر  ,)2(أ�صل ٔ�ن إالدارة �ري ملزمة �س�شارة �ة معینة ق�ل التعاقد  

احلا� �كون ففي هذه , ٕاال ٕاذا ٔ�لز�ا املرشع ب�ٔ�ذ رٔ�ي �ة معینة يف هذا التعاقد والعمل �رٔ�هيا, )3(إالدارة

وملعرفة ٔ�كرث يف مدى , )4(ملزمة هبا حبیث ال جيوز التعاقد �ىل �الف ما نص �لیه ٔ�و تضمنه الرٔ�ي املذ�ور

ٕالزام�ة إالس�شارة من �د�ا جيب �لینا اس�تعراض دراسة تطبیقات لٕالس�شارة يف نطاق العقود إالداریة يف 

  .فر�سا ومرص وكذا اجلزا�ر

  فر�سايف - �ٔ 

وذ� , سلطة امللكفة ٕ��رام العقد طلب رٔ�ي اس�شاري مس�بق ولكن �ري ملزمة مبوضو�هیفرض �ىل ال   

من �الل ا�ور إالس�شاري �ل�ان اخلاصة بعقود الرشاء  عندما یتعلق أ�مر �لتد�الت إالس�شاریة احملضة

ومؤسساهتا واليت تت�دد �مهتا أ�ساس�یة يف مراق�ة مشاریع عقود ٔ�شغال وتورید و�دمات ا�و� , العام

ف�توىل تقدمي الرٔ�ي إالس�شاري إاللزايم �ل�س�بة �لعقود اليت تت�اوز م�لغا حمددا حيدد بقرار , العامة إالداریة

ف�قوم رئ�س ا�لجنة ا�تصة ب��لیغ إالدارة , وكذا العقود اليت �كون حملها ٔ�داءات ذات طبیعة �اصة, وزاري

ٔ��م من �رخي صدوره دون ٔ�ن یلزم هذا الرٔ�ي  �10الل صاح�ة العالقة �رٔ�ي ا�لجنة حول مرشوع العقد 

وذ� دون ٕاغفال دور ا�لجنة املركزیة لعقود الرشاء العام ويه عبارة عن م�ظمة ٕاداریة ميتد , إالدارة املعنیة

تقوم بدور اس�شاري من �الل ممارسة املهام املولكة لها واملمتث� يف , �شاطها ٕاىل لك الوزارات يف ا�و�

لكن التعاقد قد جيعل هذه التد�الت إالس�شاریة ملزمة , )5(یق ورقابة الطلبات العامة والرشاء العامالت�س� 

ومن  ,وحيدث ذ� يف التد�الت إالس�شاریة املقرة, مما جيرب إالدارة �ىل أ��ذ مبضموهنا, من ح�ث املوضوع

من قانون ٔ�مالك ا�و� من ٔ�ن  30ٔ�م�� التد�الت إالس�شاریة الوجوبیة موضو�ا ما تنص �لیه املادة 

                                                           

  .287-286.ص, املرجع السابق, إالجياب والق�ول يف العقد إالداري, �ند خمتار نوح) 1(
  .99.ص, سابقال املرجع , أ�سس العامة �لعقود إالداریة, عبد العز�ز عبد املنعم �لیفة )2(
  .120.ص, املرجع السابق, العقود إالداریة, محمود �اطف البنا) 3(
  .99.ص, نفس املرجع, العز�ز عبد املنعم �لیفةعبد ) 4(
  .291-290-289.ص, السابق املرجع, إالجياب والق�ول يف العقد إالداري, �ند خمتار نوح) 5(
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, إالجيارات الواقعة �ىل ا�ومني اخلاص ال ميكن ٕا�را�ا  ق�ل ٔ��ذ رٔ�ي ٔ�مالك ا�و� حول بدالت إالجيار

  .)1(س�نوات 9عندما تبلغ أ�جرة الس�نویة قمية معینة ٔ�و �كون مدة إالجيار ٔ�كرث من 

�ٔن نظام ":(ح�ث ذ�ر ف�ه 89ٔ�كتو�ر4ه بتارخي الفر�يس يف حمك ٕاضافة ٕاىل ذ� ما اجته ٕالیه جملس ا�و�  

اس�تغالل حقوق املاكن والتوقف يف أ�سواق اخلاصة والتابعة �لب��ت حتدد وفقا لٔ�حاكم الواردة يف قامئة 

الرشوط �ٔو يف أ�نظمة اليت تضعها السلطة الب�یة بعد ال�شاور مع املنظامت املهنیة املعنیة تطبیقا لنص املادة 

ومادام �ٔن ال�شاور مل یمت و�ٔ�ذ ر�ٔي املنظامت املعنیة حمكت , 1973د�سمرب  27نون الصادر يف من القا 35

  .)2()�1979ٔفریل  4و, 1976ٔ�كتو�ر  11حممكة �ر�س إالداریة بعدم مرشوعیة القرار�ن الصادر�ن يف 

  مرصيف - ب

الوجوبیة عند ٕا�رام عقود لقد نصت ال�رشیعات املرصیة املتعاق�ة �ىل �دد من التد�الت إالس�شاریة    

يف ش�ٔن جملس ا�و� اليت توجب  1972لس�نة  47من القانون رمق  58م�ال ذ� نص املادة , )3(إالدارة

�الف ج�یه5اس�تف�اء ٕادارة الف�وى ا�تصة هبذا ا�لس �ش�ٔن لك عقد �زید قميته عن  مما یعين م�ع اجلهات  )4(�

, )5(یتوجب عرض العقد مقدما �ىل جملس ا�و� ق�ل ٕا�رامهٕاذ , احلكوم�ة من ٕا�رام ت� العقود م�ارشة

الجيوز ٔ�یة وزارة �ٔو هیئة �امة �ٔو مصل�ة من مصاحل ا�و� �ٔن تربم �ٔو تق�ل �ٔو جتزي �ٔي " :ونصت �ىل مایيل

�الف ج�یه بغري اس�تف�اء إالدارة 5يف مادة �زید قميهتا �ىل .... عقد �ٔو صلح ومن ٔ�م�� , )6( ...."ا�تصة �

  لس�ــــــــــــة  12امجلهوریة رمق  من قرار رئ�س 1ما نصت �لیه املادة , س�شارات الوجوبیة يف مرص كذ�االٕ 

اليت فرضت �ىل مجیع اجلهات احلكوم�ة والقطاع العام الراغبة يف رشاء ٔ�و ت�ٔ�ري ٔ�و اس�ت�دام  1982

اجلهاز ( )7(املركزي �لتعبئة وإالحصاءاس�شارة اجلهاز , احلاس�بات إاللكرتونیة والربامج اجلاهزة الالزمة لها

  .)9(�ىل �ٔن تعرض الن���ة �ىل الوز�ر ا�تص )8()املركزي �لم�اس�بات

   اجلزا�ريف - ت

                                                           

  .291.ص, نفسه املرجع) 1(
  .291- 290.ص, املرجع السابق, ٔ�صول القانون إالداري, ٔ�ورده حسام مرىس )2(
  .291.ص, نفس املرجع, �ند خمتار نوح) 3(
  .551-550.ص, املرجع السابق, ٔ�صول القانون إالداري, حسني ع�ن دمحم ع�ن) 4(
  .740.ص, املرجع السابق, ٔ�صول القانون إالداري, سايم جامل ا��ن) 5(
  .16.ص, املرجع السابق, قوا�د وٕاجراءات تنظمي املناقصات واملزایدات والعقود إالداریة, دمحم ٔ�نور حامده) 6(
  .296.ص, املرجع السابق, إالجياب والق�ول يف العقد إالداري, �ند خمتار نوح) 7(
  .526.ص, املرجع السابق, القانون إالداري, عبد الغين �س�یوين عبد هللا) 8(
  .296.ص, نفس املرجع, �ند خمتار نوح) 9(
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�ىل ٕالزام�ة الرٔ�ي إالس�شاري �للجنة ) 1(90- 67لقد نص ٔ�ول تق�ني �لصفقات العموم�ة الصادر مبوجب أ�مر  

, ز�دة �ىل ذ�. من نفس أ�مر 123مبوجب املادة وحتدد جمال هذا إاللزام , )2(�للجنة املركزیة �لصفقات

, 90-67من أ�مر  139حتددت جماالهتا  يف املادة , �كون الرٔ�ي إالس�شاري �ل�ان العاملیة �لصفقات ٕالزام�ا

  .)3(�ىل ٔ�ن تبدي رٔ�هيا �الل مدة ٔ�قصاها شهر ابتداءا من یوم �سلمي امللف

جند ٔ�ن املرشع الفرعي قد ,236-10الصادر �ملرسوم الرئايس عموم�ة ومن �الل تصفحنا لتق�ني الصفقات ال  

دج 500.000نص �ىل ٔ�ن ال �كون طلبات اخلدمات اليت تقل مجموع م�الغها �الل نفس الس�نة املالیة عن 

دج ف� خيص ا�راسات ٔ�و اخلدمات حمل اس�شارة 200.000وعن , ف� خيص صفقات أ�شغال ٔ�و ا�لوازم

  .)4(وجو�

�ر يف فر�سا �دل �بري �ل�س�بة �لرٔ�ي الوجويب الشلكي : موقف الفقه من الر�ٔي إالس�شاري الوجويب  

  :وانقسم الفقه ٕاىل اجتاهني, واملوضوعي

�رى ٔ�ن الرٔ�ي إالس�شاري الوجويب ل�س ٕاال �ح�ة ٕاجرائیة حبتة ال یغري يف توزیع إالخ�صاص : إالجتاه أ�ول

فٕالزام إالدارة �حلصول �ىل املشورة من �ة ٔ�و تنظمي ٕاداري �ٓخر ال , س�شارةبني اجلهة املس�شرية واجلهة امل 

�� فٕان الترصف الصادر , یغري من �ون اجلهة طالبة الرٔ�ي �س�شاري يه صاح�ة �خ�صاص الوح�د

بقى اس��ادا ٕاىل اس�شارة ٕالزام�ة یبقى ترصفا مس�ندا �لجهة اليت نص القانون �ىل اخ�صاصها �لترصف واليت ت 

  .املادي البحت كتحضري القرار م�ال املسؤول الوح�د عن ا�ٓ�ر املرتتبة �ىل ذ� مس��عدا من ذ� العمل

 وجتىل ذ� عند مفوض احلكومة الفر�يس, �رى ٔ�ن الرٔ�ي الوجويب ماهو ٕاال تقس�مي اخ�صاص: إالجتاه الثاين

mosset  مالحظاته اليت قد�ا يف قضیةged ضا�ه القرار الس�شارة وجوبیة ٕامن�ا فرٔ�ى ٔ�ن القانون عند اخ 

ٕامنا یق�طع عنرصا ٔ�ساس�یا من اخ�صاص السلطة إالداریة املس�شرية ٔ�هنا ال �س�تطیع اختاذ هذا القرار م�فردة 

و�ملقابل ال ميكن �لعضو �س�شاري اختاذ القرار م�فردا ٔ�نه یصدر رٔ�� , ٕاال عن طریق س� درب املشورة

ف�كون لك أ�ش�اص  ,القرار �لتعاون ما بني السلطتنيومن مث یت�ذ , مية تنف�ذیةفقط وهو جمرد من ٔ�ي ق 

فٕاذن ٕاذا اكن التد�ل , والتنظ�ت اليت سامهت يف �كو�ن هذا الترصف ماد� ٔ�و فكر� خمتصة به

فذ� یعترب مشاركة يف , إالس�شاري الوجويب ملزما يف املضمون واملوضوع �لسلطة إالداریة املس�شرية

ٔ�ن ٕالزام السلطة إالداریة �ٔ��ذ مبوضوع , خ�صاص وتقس�� � بني اجلهتني املس�شرية واملس�شارة�

                                                           

  .718.ص, 1967-06-27الصادرة يف , 52د ر �د.ج, املتضمن قانون الصفقات العموم�ة 1967- 06- 17املؤرخ يف  90-67أ�مر  )1(
  . املذ�ور سابقا 90-67من أ�مر  125املادة ) 2(
  .السالف ذ�ره 90-67من نفس أ�مر  141و 140املادة   )3(
  .املذ�ور سابقا 236-10املادة السادسة من املرسوم الرئايس  )4(
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ٔ�ما ٕاذا اكن التد�ل إالس�شاري ,ومضمون إالس�شارة یؤدي ٕاىل مسامهة جوهریة يف �كو�ن الترصف القانوين

كام جيب التفرقة .)1(يف �خ�صاصوجوبیا دون اشرتاط القانون الزتام إالدارة مبضمونه فهذا ال یعترب مشاركة 

فٕاذا فرض املرشع �ىل إالدارة ٔ��ذ رٔ�ي �ة معینة ق�ل , )2(بني طلب ٔ��ذ الرٔ�ي وبني إاللزام به موضو�ا

مل یلز�ا ) املرشع(رمغ ٔ�نه , وٕاغفا� جيعل العقد �طال )3(فٕاهنا تغدو ملزمة �س��فاء هذا إالجراء, إال�رام

معناه , ٔ�ما ٕاذا جعل املرشع موضوع إالس�شارة ملزما لٕالدارة, )4(موضوعیا �رٔ�ي اجلهة اليت ٔ�وجب ٔ��ذ رٔ�هيا

ال ميكن اعتباره  )5(سل�ن الطاموئ��ذ رٔ�ي �ة حمددة والعمل هبذا الرٔ�ي فٕان هذا إالجراء حسب العمید 

وختلفه یؤدي ٕاىل  -س�نفصل ف�ه بعد �ني- ل إالس�شارة بل ت�ٔ�ذ حمك الرتخ�ص ٔ�و إالذن �لتعاقد من ق�ی

  .)6(بطالن العقد

ن اخلط�ٔ ب�ٔن �كفل ــــــــــــبل ٔ�راد من �اللها جتن�ب إالدارة مواط, مل �شرتط القانون �س�شارة عبثا  

وٕا��ة فرصة الرتوي وم�اقشة و�ات النظر , )7(ايف صیا�ة ت� العقود ووضع ٔ�حاك�السالمة  اـــــــــــله

 .ا�تلفة

  احلصول �ىل ٕاذن �لتعاقد: �لثا

 وٕامنا تتكون, يف معظم أ�ح�ان ال تتكون ٕارادة السلطة إالداریة مبجرد ٕافصاح عضو من ٔ�عضاهئا عن ٕارادته  

 ؤ�مه عنرص �كون ٕارادة, )8(إالداریةمن ٔ�عامل قانونیة �شرتك يف الق�ام هبا ٔ�كرث من عضو من ٔ�عضاء السلطة 

وا�ي یعد من الشلكیات املس�تلزمة ق�ل ٕا�رام العقد , )9(ؤ�هلیة تعاقد اجلهة إالداریة إالذن �لتعاقد

, مما یوجب القانون ق�ل ٕا�رام العقد حصول إالدارة املتعاقدة �ىل ٕاذن اجلهة ا�تصة احملددة قانو�, )10(إالداري

ٔ�ن �شرتط القانون رضورة احلصول ,)11(دارة م�ارشة ٔ�ي ٕاجراء من ٕاجراءات التعاقدوبعكس ذ� ال جيوز لالٕ 

                                                           

  .288-287.ص, السابقاملرجع , إالجياب والق�ول يف العقد إالداري, �ند خمتار نوح) 1(
  .99.ص, املرجع السابق, أ�سس العامة �لعقود إالداریة, عبد العز�ز عبد املنعم) 2(
  .551.ص, املرجع السابق, ٔ�صول القانون إالداري, حسني ع�ن دمحم ع�ن) 3(
  .99.ص, نفس املرجع, عبد العز�ز عبد املنعم �لیفة) 4(
  .362.ص, املرجع السابق, �لعقود إالداریة أ�سس العامة, سل�ن دمحم الطاموي) 5(
  .83.ص, املرجع السابق, العقود إالداریة, مف�اح �لیفة عبد امحلید) 6(
  .740.ص, املرجع السابق, ٔ�صول القانون إالداري, سايم جامل ا��ن )7(
  .117-119.ص, املرجع السابق, العقود إالداریة, محمود �اطف البنا)8(
  .211.ص, املرجع السابق, نون إالداريالقا, عامر عوابدي) 9(
  .59.ص, املرجع السابق, العقد إالداري إاللكرتوين, رحمية الصغري سا�د مندیيل) 10(
  .94.ص, املرجع السابق, العقود إالداریة, عبد امحلید الشواريب) 11(
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�ل . )1(�ىل ٕاذن السلطة املركزیة �ل�س�بة لعقود السلطة الالمركزیة ومن هذا املفهوم وجب تعریف إالذن وم�

  .العقد املربم دون ٕاذن ومدى ٕاماكنیة تصحی�ه

 عریف إالذنت - 1

إالقدام �ىل ٕا�رام بعض العقود إالداریة رضورة حصول إالدارة الراغبة يف هو ٔ�ن �س�تلزم املرشع ق�ل    

معىن ذ� قد ال �س�تقل املصل�ة املتعاقدة يف , )2(التعاقد �ىل �رخ�ص �لتعاقد من اجلهة احملددة قانو�

�� .)3(�االت حمددة ٕ�رادهتا الاكم� يف إال�رام ٔ�ن القانون قد �ٔوجب ؤ�لزم اس��ذان سلطة ٔ�خرى مقدما

التعاقدیة عندما تتطلب عقود  فإالذن هو املوافقة �ىل التعاقد اليت تعد رشطا ٔ�ساس�یا الزما لص�ة الرابطة

  . )4(هذه املوافقة ق�ل البدء يف ٕاجراءات التعاقد اخلاصة ببعض العقود  إالدارة رضورة احلصول �ىل

�ل العقد املربم دون ٕاذنم - 2 � 

ومن مت , دون احلصول �ىل إالذن السابق عقدا معدوما من الناح�ة القانونیة یعد العقد ا�ي تربمه إالدارة   

وما � سوى الرجوع �لهيا , ا�متسك به يف موا�ة إالدارة لعدم ق�ام الرابطة التعاقدیة ٔ�صال تعاقدال �س�تطیع امل 

, )5(ا مادیة ومعنویةلعدم حصولها �ىل إالذن مما محل املتعاقد �ٔرضار ) املسؤولیة التقصريیة(�ىل �ٔساس اخلط�ٔ 

يف ٔ�ن انفراد اجلهة إالداریة �لتعاقد دون احلصول �ىل ٕاذن یؤدي ٕاىل  سل�ن الطامويوهذا ما ٔ�كده ا�كتور 

  .)6(بطالن العقد بطال� مطلقا

  ٕان جزاء خمالفة إالذن هو بطالن العقد. وتثار ٕاشاكلیة حول مدى ٕاماكنیة تصحیح العقد املعدوم هذا؟  

وهو ما ٔ�كده قسم الف�وى مب�لس ا�و�  )8(ومن مت ال جيوز تصحی�ه بصدور ٕاذن الحق, )7(بطال� مطلقا

  .)9( ..."ب�ٔن ال س��ل ٕاىل تصحیح املعدوم �لس�ب السابق" املرصي 

رضورة حصول املصل�ة املتعاقدة �ىل ٕاذن �لتعاقد , �س�تلزم املرشع الفرعي �ل�س�بة لبعض العقود الهامة  

-10وهو ما ورد يف املرسوم الرئايس , )1(حبیث ال �س�تطیع التعاقد لكیة بدون هذا إالذنمن �ة حيددها 

                                                           

  .527.ص, املرجع السابق, القانون إالداري, عبد الغين �س�یوين عبد هللا) 1(
  .94.ص, املرجع السابق, أ�سس العامة �لعقود إالداریة, ز�ز عبد املنعم �لیفةعبد الع) 2(
  .15.ص, املرجع السابق, قوا�د وٕاجراءات تنظمي املناقصات واملزایدات والعقود إالداریة, دمحم ٔ�نور حامده) 3(
  .99.ص, املرجع السابق, إاللكرتويناملناقصة إاللكرتونیة ؤ��رها يف �یف�ة انعقاد العقد , ٔ��اد �يل امحلود الق�يس )4(
  .86-85.ص, املرجع السابق, العقود إالداریة, مف�اح �لیفة عبد امحلید) 5(
  .325.ص, املرجع السابق, أ�سس العامة �لعقود إالداریة, سل�ن دمحم الطاموي) 6(
  .95.ص ,املرجع السابق, أ�سس العامة �لعقود إالداریة, عبد العز�ز عبد املنعم �لیفة )7(
  .85.ص, املرجع السابق, العقود إالداریة يف القانون ا�لیيب واملقارن, مازن لیلو رايض) 8(
  .86.ص, السابق املرجع ,العقود إالداریة ,مف�اح �لیفة عبد امحلید) 9(
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ويف �ا� وجود . تربم الصفقات العموم�ة ق�ل �ٔي رشوع يف تنف�ذ اخلدمات" :ح�ث نص �ىل مایيل, 236

نیة املس�تق� �ٔو ميكن مسؤول الهیئة الوط , �ٔو أ�من العمويم, �ٔو ملاك �لمصل�ة املتعاقدة, خطر هيدد اس��را

ومن مت وجب �ىل اجلهة إالداریة ق�ل طرح ,  )2(.....",�ٔن �رخص مبوجب مقرر معلل, الوز�ر �ٔو الوايل املعين

, )3(العملیة �لتعاقد احلصول �ىل املوافقات والرتاخ�ص الالزمة ذات الص� مبوضوع التعاقد من اجلهات املعنیة

تعاقد �ال وجوبه تعترب الصفقة �ط� بطال� مطلقا �الفهتا  قوا�د وٕاذا مل یمت احلصول �ىل إالذن املس�بق �ل 

  .)4(�خ�صاص وشلكیات التعاقد

ومن هنا یتضح مدى اخ�الف الت�ٔثري �ىل طبیعة العقد إالداري بني ما ٕاذا اكن هذا العقد قد �ٔ�رم دون   

ٕاذ , ن احلصول �ىل ٕاذن اجلهة ا�تصة قانو�وبني التعاقد دو , )إالذن املايل �ٔو �دم كفایته(توافر �ع�د املايل 

يف , )5(�ىل سالمة العقد إالداري ا�ي ینعقد حصی�ا مرتبا �ٓ�ره بني الطرفني ال ت�ٔثري لغیاب الق�د أ�ول

الوقت ا�ي یؤدي ختلف الق�د الثاين ٕاىل بطالن العقد بطال� مطلقا ٔ�ن القوا�د اخلاصة �لرتخ�ص �لتعاقد 

  . )6(تقوم �ىل ٔ�س�باب جوهریة تتصل �ملصل�ة العامة, ممن النظام العا

يف - ومما جتدر إالشارة ٕالیه وحنن بصدد ال�م عن إالذن ٔ�ن دراسات موضوع العقد اليت مت التفصیل فهيا   

ال تعدو ٔ�ن �كون توجهيات لٕالدارة �س�شري هبا ق�ل إالقدام �ىل التعاقد ومع  -الفرع أ�ول من هذه ا�راسة

فدراسة اجلدوى من التعاقد , ال یرتتب �ىل خمالفة ذ� اعتبار  العقد �طال, ع �ىل وجوب ٕاتباعهانص املرش 

  .)7(م�ال ال تبلغ �د إالس�شارة إاللزام�ة ٔ�و إالذن �لتعاقد

كق�امه �ىل  )9(بل هو ٕاجراء تق�ضیه الرضورات العملیة, )8(مل یوضع إالذن ٔ�و الرتخ�ص �لتعاقد عبثا  

وٕان اكن رضور� لص�ة تعاقد إالدارة مع املتعاقد كام ٔ�نه , تتصل �لصاحل العام اتصاال وثیقأ�س�باب جوهریة 

بل , ٕاال �ٔن حصول إالدارة �ىل هذا إالذن ال یعين �لرضورة ٕامتام هذه الرابطة, وق�ام الرابطة التعاقدیة ب�هنام

  .)10(ةتبقى حمتفظة حبر�هتا يف إالمتام من �دمه وفق مق�ضیات املصل�ة العام

                                                                                                                                                                                     

  .69.ص, املرجع السابق, طرق ٕا�رام الصفقات العموم�ة و�یف�ة الرقابة �لهيا يف ظل القانون اجلزا�ري, مانع عبد احلف�ظ) 1(
  .املذ�ور سابقا 23-12املعد� مبوجب املادة الرابعة من املرسوم الرئايس , 236- 10املادة السابعة من املرسوم الرئايس ) 2(
  .95.ص, س املرجعنف, ز�ز عبد املنعم �لیفةعبد الع) 3(
  .املذ�ور سابقا 90_67املادة الرابعة من أ�مر ) 4(
  .96.ص,  نفس املرجع ,ملنعم �لیفةعبد العز�ز عبد ا) 5(
  .69.ص, نفس املرجع, مانع عبد احلف�ظ) 6(
  .84.ص, نفس املرجع, مازن لیلو رايض) 7(
  .76.ص, املرجع السابق, العقود إالداریة, مف�اح �لیفة عبد امحلید) 8(
  .98.ص, املرجع السابق, إاللكرتويناملناقصة إاللكرتونیة ؤ��رها يف �یف�ة انعقاد العقد , ٔ��اد �يل امحلود الق�يس) 9(
  .127-76.ص, نفس املرجع, مف�اح �لیفة عبد امحلید) 10(
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تقوم ٕ��داد دفرت , )عند إالق�ضاء(وبعد حصول املصل�ة املتعاقدة �ىل رخصة الرب�مج ٔ�و إالذن �لتعاقد   

من �الل �شك�ل جلنة ف�یة تعد �راسة الرشوط , )1(الرشوط �لصفقة العموم�ة اليت يه مق�� �لهيا

ٕالشرتاطات الف�یة ف�ه لتتاح ملن مث تفرغ هذه البیا�ت وا, واملواصفات اليت س�یجرى الطرح �ىل �ٔساسها

  .�رغب يف التقدم �لعملیة التعاقدیة

یعترب ٕاذ� بتحویل , و�ام �كن من ٔ�مر فٕان املوافقة �ىل فكرة التعاقد من ق�ل اجلهات ا�تصة احملددة قانو�  

ول بعكس والق, هذه الصفقة من جمرد ٔ�فاكر ومقرت�ات ٕاىل واقع سريى النور من �الل اخلطوات الالحقة به

ومن مت یتعني �ىل املصل�ة املتعاقدة ق�ل ٕا�الن , ذ� س�یجعل ا�راسة اخلاصة هبا ت�ٔ�ذ حمال يف أ�رش�یف

  یوضع حتت ترصف املتنافسني م�ضمنا البیا�ت ,)2(الصفقة ٕا�داد دفرت الرشوط

  .)3(الالزمة  ٕال�ال�م مبضمون ورشوط العمل

  الفرع الثالث

  ٕا�داد دفرت الرشوط

ق�ل  )4(ا�ي یلزم إالدارة ٕ��داد دفرت الرشوط, اجلوانب القانونیة �لصفقة من �الل مضمون العقدتت�دد   

ف�عد مس��دات الطرح اليت �شمل لك الرشوط العامة , إال�الن ٔ�و ا�عوة لالشرتاك يف الصفقة ٔ�� اكن نوعها

  توضع حتت ترصف لك من �رغب )6(ح�ث جتمع لك هذه أ��رية يف و�ئق ٕاداریة مك�وبة ,)5(واخلاصة

  

  .)7(يف التقدم بعطائه مبا �كفل ٕا�اطته �لك املعلومات املتعلقة مبوضوع الصفقة املعلن عهنا

حمرر العقد : )8(ؤ�مه ما یتضمنه من و�ئق, حيتوي العقد إالداري �ىل �دة و�ئق متثل يف مجموعها رشوطه  

حتدد , ممث� يف دفرت الرشوط  وو�ئق ٔ�خرى مك�وبة,)1(إالتفاق بني إالدارة واملتعاقد معها یث�تا�ي  )9(ذاته

                                                           

  .27.ص, املرجع السابق, طرق ٕا�رام الصفقات العموم�ة و�یف�ة الرقابة �لهيا يف ظل القانون اجلزا�ري, مانع عبد احلف�ظ) 1(
  .15.ص, املرجع السابق, ثارة �ش�ٔهنا يف ال�رشیع اجلزا�ريصفقة ٕاجناز أ�شغال العموم�ة واملناز�ات امل , در�يس ما�)  2(
  .نفسهاملرجع )  3(
  .76.ص, املرجع السابق, 236- 10النظام القانوين لصفقة ٕاجناز أ�شغال العموم�ة يف ظل املرسوم الرئايس , ف�ی�ة �ايب) 4(
  .32.ص, املرجع السابق, ٕالداریةقوا�د وٕاجراءات تنظمي املناقصات واملزایدات والعقود ا, دمحم ٔ�نور حامده) 5(
  .214.ص, املرجع السابق, القانون إالداري, عامر عوابدي) 6(
-139.ص, 2009, إالسك�دریة, مك�بة الوفاء القانونیة, الطبعة أ�وىل, املناقصة العامة �طریقة �لتعاقد إالداري, هیبة رسدوك: انظر) 7(

140.  
  .75, 2002, القاهرة, دار الك�ب القانونیة, قود إالداریة�رمجة الع, محمود دمحم �يل صربة: انظر) 8(
  .432,ص, املرجع السابق, إالجياب والق�ول يف العقد إالداري, �ند خمتار نوح) 9(
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تمت  ٕاذ ,)2(واليت تربز ٔ�مهیهتا لكام زاد العقد تعق�دا, حتدد حقوق والزتامات إالدارة وم�عاقدها قانونیا ومالیا وف�یا

ت�ٔ�ذ شلك املس��د ()les cahiers de charges )3عقود إالدارة الك�ابیة يف صورة دفا�ر الرشوط

, مدته, موضوع العقد عنارص الصفقة منمبوجهبا حتدد  ,)5(تعده إالدارة يف صورة و�ئق مطبو�ة ,)4()اخلطي

ومن مت ی�ٔ�ذ دفرت الرشوط جزءا �ام يف ملف , )6(....حقوق وواج�ات لك من إالدارة واملتعاقد معها

من �الل التطرق ملفهوم دفرت , ٕالیه �يشء من التفصیلو�لیه س�مت حبث دفرت الرشوط املشار , )7(الصفقة

  ).�نیا(وكذا الت�ٔشري �لیه , العنارص املكونة واملمك� �, )�ٔوال( الرشوط

  مفهوم دفرت الرشوط: �ٔوال

�اضعا يف ذ� ٕالجراءات وقوا�د مرسومة من , ی��ع يف ٕا�رام العقد إالداري ٔ�سالیب معینة اكملناقصة و�ريها  

م�ضمنا لرشوط ٕاس�ت��ائیة �ري م�ٔلوفة يف عقود القانون  )8(�خ�صاص ٔ�مهها رشط الك�ابة ح�ث الشلك ٔ�و

وجتمعها يف و�ئق ٕاداریة مك�وبة یطلق �لهيا اصطالح دفا�ر الرشوط ٔ�و , اخلاص واليت تنفرد إالدارة بوضعها

مفهو�ا من �الل تعریف ن��اول و , )9(قوامئ الرشوط ٔ�و دفا�ر أ�عباء ٔ�و �راسة التحمالت ٔ�و �راسة الرشوط

  .وكذا طبیعته القانونیة �ىل التوايل, خصائصه, دفرت الرشوط

  عریف دفرت الرشوطت - 1

  :�فرت الرشوط تعاریف �دیدة نذ�ر ٔ�مهها  

, �ادة ما حتررها إالدارة مقدما, مجمو�ة الو�ئق اليت حتتوي �ىل رشوط العقد إالداري :"دفرت الرشوط هو - �ٔ 

  .)10("تعاقد �ىل ق�ولها كام يه ویرتتب �ىل خمالفة هذه القوا�د بطالن العقدیق�رص فهيا دور امل 

                                                                                                                                                                                     

  .292.ص, املرجع السابق, الو�زي يف القانون إالداري, �رص لباد) 1(
  .432.ص, نفس املرجع, �ند خمتار نوح) 2(
  .872.ص, املرجع السابق, املوسو�ة الشام� يف رشح القانون إالداري, دمحم الس�ید ٔ�محد, �يل ا��ن زیدان) 3(
, املؤسسة اجلامعیة �ل�رش والتوزیع, اجلزء أ�ول, الطبعة أ�وىل, �رمجة م�صور القايض, القانون إالداري, جورج قودیل بیار لقولق�ه )4(

  .342.ص, 2001, لبنان
  .587.ص, 1996, إالسك�دریة, دار املطبو�ات اجلامعیة, إالداريالقانون , ما�د راغب احللو) 5(
  .293.ص, املرجع نفس, �رص لباد) 6(
  .76. ص, املرجع السابق, 236- 10النظام القانوين لصفقة ٕاجناز أ�شغال العموم�ة يف ظل املرسوم الرئايس , ف�ی�ة �ايب) 7(
, 2002, إالسك�دریة, م�ش�ٔة املعارف, اكم قانون املناقصات واملزایدات اجلدیدةالعقود إالداریة طبقا ٔ�ح, ٔ�محد محمود مجعة: انظر) 8(

  .17.ص
, 2009-2006, 17ا�فعة , ٕا�ازة املدرسة العلیا �لقضاء, مذ�رة خترج, دفرت الرشوط يف الصفقات العموم�ة, �رصي عبد الرزاق) 9(

  .7.ص
  .872.ص, السابق  املرجع, ٕالدارياملوسو�ة الشام� يف رشح القانون ا, �يل ا��ن زیدان) 10(
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حتدد مبوجهبا سا�ر الرشوط , وثیقة رمسیة تضعها إالدارة املتعاقدة ٕ�رادهتا املنفردة:" كام ميكن تعریفه ب�ٔنه - ب

   .)1("املتعامل املتعاقدورشوط املشاركة فهيا و�یف�ات اخ�یار , املتعلقة بقوا�د املنافسة مبختلف جوا�هبا

  طریقة, عبارة عن وثیقة تتضمن مجمو�ة من البنود تتعلق مبوضوع الصفقة:"كام یعرف ٔ�یضا ب�ٔنه - ت

, أ�سس اليت یمت اع�دها يف اخ�یار املتعامل املتعاقد, الو�ئق املكونة � واملطلوبة من املرتحشني, م�حها 

ٕاضافة ٔ�حاكم تنف�ذ الصفقة والرشوط , ة �لعرضني التقين واملايلمعایري �خ�یار م�ل �یف�ة التنق�ط �ل�س�ب

ومعوما یتضمن مجیع الرشوط اليت تربم وتنفذ وفقها , التق�یة اليت تضعها إالدارة حلسن تنف�ذ الصفقة

  . )2("الصفقة

Le cahier des charges est un acte qui indique les conditions des marches…on 

pourrait dire que le cahier des charges est « l’expression des besoins »  )3(  

  : )4(لقد عرفه العدید من الفقهاء يف مؤلفاهتم مهنم   

عبارة عن و�ئق ٕاداریة مك�وبة معدة مقدما �ش�متل �ىل رشوط العقود :" هوعامر عوابدي حفسب أ�س�تاذ 

دفرت حيتوي �ىل :" ب�ٔنه�رص لباد  أ�س�تاذوعرفه , )5("التنف�ذمن رشوط إال�رام و�نعقاد ورشوط , إالداریة

وهو من , حمددة بقرار ٕاداري �ري قابل �لمناقشة, الزتامات لك من الطرفني وحقوقه وهو یعترب نصوصا الحئة

  .وسائل القانون العام اليت تعمتدها إالدارة يف ٕا�رام عقودها

  )�ا� دفا�ر الرشوط العامة(الو�ئق حيال ٕا�هيا من �انب إالدارة مجمو�ة من :" ب�ٔهنا vedelكام عرفه الفق�ه   

وهذه , حتوي إاللزتامات إالداریة والتق�یة ٔ�طراف العقد, )�ا� دفا�ر الرشوط اخلاصة(ٔ�و حترر من �ا�هبا 

  .)6("الو�ئق �سامه وفقا لرصحي النص القانوين يف �كو�ن الصیغة املك�وبة اليت یتطلهبا املرشع

 مت حيرض دفرت الرشوط بصورة سابقة �ىل عقد إاللزتام و�خطوة ٔ�ولیة لٕال�الن عن رغبة إالدارة يفومن   

 من النادر ٔ�ن یتضمن اكفة املعلومات والرشوط اليت - ا�ي س�مت حبثه الحقا-�ىل ٔ�ن إال�الن , )7(ٕا�رامه

                                                           

قسم , لكیة احلقوق والعلوم الس�یاس�یة, امللتقى ا�ويل, املناقصة ٔ�سلوب من ٔ�سالیب التعاقد يف الصفقات العموم�ة, خ�ال هاجر )1(
  .23.ص, 2013ٔ�فریل  25-24, س�یدي بلعباس, �امعة ج�اليل لیا�س, احلقوق

-2005, 16ا�فعة , ٕا�ازة املدرسة العلیا �لقضاء, مذ�رة خترج, واجلرامئ املتعلقة هبا يف قانون الفسادالصفقات العموم�ة , رشويق دمحم )2(
  .15.ص, 2008

(3) Michel roux, appels d’offres : rédiger . répondre. Analyser, eyrolles, édition d’organisation. 
  .9.ص, املرجع السابق, وم�ةدفرت الرشوط يف الصفقات العم, �رصي عبد الرزاق) 4(
  .214.ص, املرجع السابق, القانون إالداري, عامر عوابدي) 5(
  .433.ص, املرجع السابق, إالجياب والق�ول يف العقد إالداري, �ند خمتار نوح) 6(
  .8.ص, السابق املرجع ,دفرت الرشوط يف الصفقات العموم�ة, �رصي عبد الرزاق  )7(
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تطلبة واكفة البیا�ت ٕاىل دفا�ر �ددهتا إالدارة �لتعاقد مك�ف�ا �ٕال�ا� يف حتدید موضوع الصفقة والرشوط امل 

فٕاذا تقدم امللزتم �لتعاقد یعين  هذا موافق�ه , )1(الرشوط اليت تعدها هذه أ��رية خبصوص موضوع الصفقة

ٕاذ خياطب دفرت الرشوط الاكفة و�لمهم مبحتواه , )2(�ىل ما تضمنته �راسة الرشوط من ٔ�حاكم ورشوط

  .د مع إالدارة فاملفروض ٔ�هنم قد ارتضوا �لك ما ورد به من ٔ�حاكم�ىل التعاق - �ال ق�امه-مفروض فٕان ٔ�ق�لوا

اح�واؤها �ىل دفا�ر رشوط م�ضمنة  -كقا�دة �امة–ویرتتب �ىل اعتبار العقود إالداریة عقود مك�وبة   

ه و�شمل هذ, )3(یق�رص فهيا دور املتعاقد �ىل ق�ولها مج� ٔ�و رفضها مج�, �مو�ة و�ئق حتررها إالدارة مس�بقا

الوصف ا�ق�ق ملوضوع اخلدمة واملواصفات التق�یة املطلوبة واملقای�س الواجب : ه الو�ئق �ىل أ�خصهذ

ميثل , یعترب دفرت أ�عباء جزءا ال یتجزٔ� من العقد�ا , )4(و�ريها...توافرها يف اخلدمات املطلوب تقدميها

مما جعل بعض الرشاح یصفونه , )5(عطاءالرشوط واملواصفات الواردة به ٔ�ساسا �لتعاقد بني إالدارة ومقدم ال

  .)6(مبرشوع التعاقد

 صائص دفرت الرشوطخ - 2

وذ�  یتضح من �الل اس�تعراض خمتلف التعریفات السابقة ممزيات دفرت الرشوط اليت ال ختفى �ىل �ٔ�د  

أ�ش�اص ا��ن یودون التعاقد مع إالدارة إالملام �لقوا�د املطبقة �ىل �القهتم معها �لك  من �الل متكني

  :وتتلخص يف ا�ٓيت. )7(سهو� و�ساطة

 فا�ر الرشوط تعد وحترر مقدماد - �ٔ 

  تمت صیاغهتا سلفا من �الل إال�دادحبیث  ,ق�ل معلیة التعاقد لعقود إالداریةالرشوط املقرتنة � تت�دد  

  .)8(والطبع السابق �ىل التعاقد اليت تلحق �لعقد إالداري وما �ىل املتعاقد سوى ق�ولها �رمهتا ٔ�و رفضها �رمهتا 
)8(.  

 لصفة إالنفرادیة السابقة لصیا�ة العقدا - ب

                                                           

  .151.ص, القاهرة, دار ال�رش العربیة, الطبعة الثانیة, العقود إالداریة, ر�ا�ر �اد نصا: انظر) 1(
  .8.ص, املرجعنفس , , �رصي عبد الرزاق) 2(
  .171- 172.ص, املرجع السابق, العقد إالداري, دمحم فؤاد عبد الباسط) 3(
  .140.ص, املرجع السابق, املناقصة العامة �طریقة �لتعاقد إالداري, هیبة رسدوك) 4(
  .82.ص, املرجع السابق, ضام�ت العقد إالداري, مال هللا جعفر عبد امل� امحلادي) 5(
  . 409.ص, املقال السابق, ...خصوصیة املصطل�ات القانونیة يف القانون إالداري وانعاكساهتا, عزاوي عبد الرمحن) 6(
  .434- 433, عاملرج نفس, �ند خمتار نوح) 7(
  .51-44.ص, املرجع السابق, �رمجة العقود إالداریة, محمود دمحم �يل صربة) 8(
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مفن املسمل به ٔ�ن إالدارة تنفرد بصیا�ة العقد ق�ل , ملا اكنت العقود إالداریة �س�هتدف حتق�ق م�فعة �امة  

یق�رص دوره �ىل حتدید موقفه وٕارادته مك�ف�ا �لق�ول ٔ�و ا�ي  )1(ون احلا�ة ٕالس�شارة املتعاقد معهإا�رامه د

  .)2(الرفض

یالحظ ٔ�ن لٕالدارة اكمل احلریة يف وضع دفرت الرشوط مكظهر من مظاهر ممارسة السلطة العامة من �ة   
ٕاال ٔ�هنا مع ذ� ل�ست حرة يف , )4(ٔ�خرى ومبا حيقق لها أ�هداف اخلاصة �لعملیة التعاقدیة من �ة, )3(

فقد حيمت القانون ٔ�ح�ا� أ��ذ بعقود منوذج�ة مطبو�ة من ق�ل و حمددة , صیا�ة رشوط عقودها كام �رید

  .)5(رشوطها سلفا

 حلصول �ىل دفرت الرشوط مقابل دفع م�لغ مايلا - ت

وكذا الرشوط واملواصفات الف�یة  ,�ش�متل �راسة الرشوط اليت تعدها إالدارة الرشوط العامة واخلاصة  

اليت یمت طبعها وتوزیعها بعد خمتها واع�دها �ىل من یطلهبا وفقا �لقوا�د و��مثن , وقوامئ أ�صناف وأ�عامل

مبعىن جيوز لٕالدارة فرض دفع م�لغ مايل �لحصول �ىل الو�ئق املتضمنة تفاصیل  ,)6(ا�ي حتدده اجلهة إالداریة

�س�ت�لص من    وما , ما نطالعه �لیا يف ٕا�ال�ت الصفقات يف اجلرائد وهو, تفاصیل املرشوع ورشوطه

ميثل ما �لكفه الكراسة , و�ادة ما �كون ا�مثن م�لغا �بريا, )7("مثن الو�ئق عند إالق�ضاء"قول املرشع الفرعي 

ة تقدر ب تضاف ٕا�هيا �س�بة م�وی ,ومثن ملحقاهتا من الرشوط واملواصفات الف�یة, من نفقات إال�داد والطبع

  .)8(مجموع هذه القمية مكقابل �لجهد إالداري �ملائة من 20

  لزام�ة دفرت الرشوط لٕالدارة واملتعاقد معهاإ  - ث

�راسة الرشوط مس�بقا ٕاال ٔ�هنا ال مت� العدول ٔ�و التحرر مهنا بعد �داد �ىل الرمغ من اس�تقالل إالدارة �ٕ   

السلطات إالداریة ب��ف�ذ ت� الرشوط اليت حتتوهيا دفا�ر ومن مث الزتام , )9(موافقة الطرف ا�ٓخر �لهيا

                                                           

  .75-51.ص, املرجع نفسه) 1(
  .214.ص, املرجع السابق, القانون إالداري, عامر عوابدي) 2(
, امللتقى ا�ويل, -ا�ور اجلدید �لس املنافسة اجلزا�ري–التصدي �لمامرسات املناف�ة �لمنافسة يف الصفقات العموم�ة , معروش �لمي) 3(

  .33.ص, 2013ٔ�فریل  25-24, س�یدي بلعباس, �امعة ج�اليل لیا�س, قسم احلقوق, لكیة احلقوق والعلوم الس�یاس�یة
, ٕا�ازة املدرسة العلیا �لقضاء, مذ�رة خترج, حریة إالدارة يف اخ�یار املتعامل املتعاقد معها يف القانون اجلزا�ري, قزقوز ن��ل: انظر) 4(

  .24.ص
  . 510.ص, م�ادئ ؤ�حاكم القانون إالداري, هابدمحم رفعت عبد الو ) 5(
    .32.ص, املرجع السابق, قوا�د وٕاجراءات تنظمي املناقصات واملزایدات والعقود إالداریة, دمحم ٔ�نور حامده )6(
  .املذ�ور سابقا 236- 10فقرة ٔ��رية من املرسوم الرئايس  46املادة ) 7(
  .80.ص, املرجع السابق, العقود إالداریة, دمحم الشافعي ٔ�بو راس) 8(
  .10.ص, املرجع السابق, دفرت الرشوط يف الصفقات العموم�ة, �رصي عبد الرزاق) 9(
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یتعني مما , )2(وس�ی� ٕارشاد إالداریني حىت تق�د حر�هتمو , )1(�عتبارها لواحئ تنظميیة �امة, الرشوط إالداریة

�ىل ٔ�ن هذا إاللزتام یمت مبجرد التوق�ع �ىل العقد مبا ورد يف ا�فرت من , )3(�ىل املتعاقد ٕا�رتام دفا�ر الرشوط

  . رشوط والزتامات دون جتاهل إاللزتامات التعاقدیة الواردة يف نص العقد ذاته

فٕان ٕالزام�ة دفرت الرشوط �ل�س�بة لطريف العقد إالداري مصل�ة م�عاقدة اكنت ٔ�و م�عامال م�عاقدا , و�لیه  

ملرتتبة �ىل اعتبار دفا�ر الرشوط واملواصفات إالداریة جزء ال یتجزٔ� من العقد إالداري من النتاجئ ايه 

  .)4(واملتعلقة به

Le terme cahier des charges désigne un document qui fera office de contrat 

entre deux parties )5( . 

   ٔ��ر الفوري �فرت الرشوطا - ح

فٕاذا �دلت إالدارة من دفا�ر , ال ميكن املساس �لعالقة التعاقدیة, الرشوط وبنودهمبجرد املوافقة �ىل دفرت    

فٕان الرشوط القدمية يه و�دها اليت حتمك الرابطة التعاقدیة دون الرشوط اجلدیدة , الرشوط بعد التعاقد

�ىل ٔ�ساسها ق�ل التعاقد  اليت مل یوافق �لهيا املتعاقد ٔ�نه مل یوقع �لهيا يه ٕامنا وقع �ىل الرشوط السابقة واليت

بعد إال�الن عن  ويف ذات الش�ٔن قىض جملس ا�و� الفر�يس ب�ٔن تعدیل دفا�ر الرشوط,)6(مع إالدارة

 .)7(الصفقة العموم�ة �س�تلزم جتدید إال�الن وهو ما یعد مبثابة صفقة �دیدة

  لطبیعة القانونیة �فرت الرشوطا - 3

  ٕاذ ,)8(ف�هٔ� من العقد طاملا �ٔشري ٕا�هيا دفرت الرشوط جزءا ال یتجز تصبح الرشوط واملواصفات اليت �رد يف   

ٔ�مهیة �برية يف �شك�ل موقف  لبیا�ت اليت حيتوهياومتثل اكام , ٔ�ساس التعاقد بني �ة إالدارة واملتعاقد تعترب 

  .القانونیة �فرت الرشوطوهو ما یدعو� لبحث الطبیعة , )9(املقاول ٔ�و املتعهد ا�ي یتقدم �لتعاقد مع إالدارة

                                                           

  .216.ص, املرجع السابق, القانون إالداري, عامر عوابدي) 1(
  .343.ص, املرجع السابق, القانون إالداري, جورج قودیل بیارد لقولق�ه) 2(
  .39.ص, 2010, م�شورات ز�ن احلقوق�ة, الطبعة أ�وىل, )دراسة مقارنة(د إالداریة العقو , نرصي م�صور �بليس: انظر) 3(
  .216.ص, نفس املرجع, عامر عوابدي )4(

(5) manoel dialinas, cahier des charges et spécification 2 concepts différents et complémentaires 
  .11-10.ص, رجعنفس امل, �رصي عبد الرزاق )6(
  .223.ص, املرجع السابق, ٔ�سالیب التعاقد إالداري بني النظریة والتطبیق, عبد الف�اح صربي ٔ�بو ا�لیل: ٔ�شار ٕالیه )7(
  .160.ص, املرجع السابق, العقود إالداریة, محمود �اطف البنا) 8(
  .8- 11.ص, املرجع السابق, دفرت الرشوط يف الصفقات العموم�ة  ,�رصي عبد الرزاق) 9(
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ومل یتوصل الفقه إالداري ٕاىل ٕاعطاء , فلقد اخ�لف الفقه حول الطبیعة القانونیة �فا�ر الرشوط إالداریة  

ٕاذ اجلدال قامئ حول معرفة ما ٕاذا اكنت الرشوط اليت حتتوهيا هذه ا�فا�ر ذات , التوضی�ات الاكف�ة حولها

  : وأ�مر هنا ال خيلو من ٕا�دى الفرضیتني, )1(تب �ىل القانونطابع تنظميي لها نفس ا�ٓ�ر اليت ترت 

  الفرضیة أ�وىل - �ٔ 

واليت �اجلها الفقه الفر�يس  ,)2(ف�كون هذه الرشوط ٔ�ساس التعاقد, وف�ه ینص العقد رصا�ة �ىل إال�ا�  

ومن مت فٕان أ�حاكم اليت , مابني وضعها ق�ل إال�رام وبعده, من �الل التفرقة بني أ�حاكم املتعلقة ب��ف�ذ العقد

ٔ�ما , طاملا ٔ�ن العقد مل یربم بعد, تتضمهنا دفا�ر الرشوط العامة ال �شلك ٕاال �ٔمناطا �س�یطة لرشوط تعاقدیة

, فٕان �ٔحاكم دفرت الرشوط العامة احملال ٕالیه تق�یا ٔ�و ٕادار� تصبح جزءا ال یتجزٔ� من العقد, بعد إال�رام

  .عدة من �انب أ�طراف ذاهتممك�س�یة الطبیعة التعاقدیة ؤ�هنا م

 فٕاذا اكنت جزئیة ف�صبح, وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن إال�ا� ٕاىل دفا�ر الرشوط العامة قد �كون لكیة ٔ�و جزئیة  

  مع العمل ٔ�ن أ�حاكم التعاقدیة يه ت� الرشوط , )3(ممتتعا �لطبیعة التعاقدیة يف ذ� اجلزء فقط

  .)4(ورشوط إالس�تالمه و�ل التنف�ذ اكلكفا� والسعر وطریقة دفعوالقوا�د املتعلقة بطریقة تنف�ذ العقد 

  الفرضیة الثانیة - ب

ٕاال ٔ�نه ميكن توق�ع , �لو العقد من إال�ا� ٕاىل دفا�ر الرشوط وا�ي ال یؤ�ر �ىل مرشوعیة العقد ذاته  

  �ىل فر�سا قدمياكام اكن جيري يف , جزاءات ت�ٔدی��ة �ىل املوظفني املسؤولني عند حتر�ر عقود إالدارة

ٕاال ٔ�نه ويف الوقت احلايل مل یعد , ٕاماكنیة إال�ا� ٕاىل دفا�ر الرشوط العامة إالداریة والف�یة ٕالدارة ٔ�خرى 

وقد ذهبت , مع تغلیب نصوص العقد وما ورد يف دفرت الرشوط )5(�ٕالماكن إال�ا� ٕاال �فرت وا�د فقط

يف مرص ٕاىل ٔ�ن الحئة املناقصات واملزایدات ال تعترب جزءا  امجلعیة العموم�ة �لف�وى وال�رشیع مب�لس ا�و�

وٕاذا تضمن العقد خمالفة رصحية , من العقد مامل یتضمن العقد �ٔحاك�ا ٔ�و إال�ا� ٕا�هيا �عتبارها جزءا ممكال �

  .)6(ٔ�حاكم الالحئة ف�كون العربة ب�ٔحاكم العقد نفسه

                                                           

  .123.ص, املرجع السابق, معلیة ٕا�رام الصفقات العموم�ة يف القانون اجلزا�ري, اممةقدوج ح )1(
  .11.ص, نفس املرجع, �رصي عبد الرزاق)  2(
  .450.ص, املرجع السابق, إالجياب والق�ول يف العقد إالداري, �ند خمتار نوح) 3(
, بريوت, م�شورات احلليب احلقوق�ة, الطبعة الثانیة, )دراسة مقارنة(الصفقات العموم�ة �رشیعا وفقها واجهتادا , عبد ا�لطیف قط�ش) 4(

  .62.ص, 2013, لبنان
    .451-450.ص, نفس املرجع, �ند خمتار نوح) 5(
  .12.ص, املرجع السابق, دفرت الرشوط يف الصفقات العموم�ة, �رصي عبد الرزاق) 6(
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ٕاذ , )1(ن إالداري بني عقد �م�یاز وبني العقود أ�خرىميزي الرٔ�ي الراحج يف القانو, ويف هذا اخلصوص  

يف طبیعهتا رمغ ورودها يف دفا�ر مس�تق� حىت  - �ل�س�بة لاكفة العقود إالداریة–تعترب هذه الرشوط تعاقدیة 

�س�ت��اء عقد ام�یاز املرافق العامة ا�ي تعترب ف�ه هذه الرشوط نصف , يف �ا� توق�ع وثیقة عقد ممتزية عهنا

فه�ي نصف تعاقدیة ال متتد ٕاىل �یف�ة ٔ�داء , )2(�لمنتفعني من حقوق ق�ل امللزتم هاقدیة ونصف تنظميیة ملا �رتبتع

ونصف , اخلدمة �لمنتفعني واليت ميكن �س�تغناء عهنا لو ٔ�ن إالدارة قامت �س�تغالل املرفق العام بذاهتا

املرفق العام موضوع أ�شغال وتبني �یف�ة ٔ�داء تنظميیة الحئیة مت� إالدارة تعدیلها يف لك وقت وفقا حلا�ة 

  .)3(اخلدمة �لمنتفعني

املو�ة ضد دفرت الرشوط , يف ٔ��د الشاكوى بت�اوز السلطة 1982لقد قىض جملس ا�و� الفر�يس س�نة   

ول�ست جمرد , ٔ�ن هذه الو�ئق تعترب ٔ�عامال قاب� �لطعن فهيا, إالداریة املطبق �ىل صفقة اخلدمات الفكریة

تتعلق �لتعل�ت وأ�وامر لعامل إالدارة املعنیة �لتنف�ذ و�دم مرا�اهتا ال یؤ�ر يف يشء يف  )4(تدابري دا�لیة

بل هذه ال�ذج تعترب يف �د ذاهتا قرارات ميكن , ل�ست لها ٔ�یة قوة قانونیة جتاه الغري )5(قانون أ�عامل املنفذة

  .التحق�ق فهيا من طرف جملس ا�و�

  �ئق املكونة واملمك� �فرت الرشوط والت�ٔشري �لیهالو: �نیا

  ر ــــــلقد ٔ�شارت خمتلف التق�ینات املتعلقة �لصفقات العموم�ة ٕاىل ثالث ٔ�صناف ٔ�و ٔ�نواع مكونة �ف�  

وهذا �ٕالضافة لبعض الو�ئق اليت جندها يف بعض ال�رشیعات , وو�ئق ٔ�خرى ممك� �, الرشوط و�مة ف�ه

  :لیمت يف �ٓخر املطاف الت�ٔشري �لیه وهو ما ندرسه �ىل التوايل, )6(املقارنة

 لو�ئق املكونة �فرت الرشوطا - 1

  من الو�ئق إالداریة املك�وبة فهو �ش�متل �ىل ثالثة ٔ�نواع حس�� هو مقرر يف �ىل اعتبار ٔ�ن دفرت الرشوط  

  :ويه من الو�ئق املكونة � واليت تعد )7(القانونني الفر�يس واجلزا�ري

 فا�ر الرشوط إالداریة العامةد - �ٔ 

                                                           

  .377-376.ص, املرجع السابق ,أ�سس العامة �لعقود إالداریة, سل�ن دمحم الطاموي) 1(
  .588.ص, املرجع السابق, القانون إالداري, ما�د راغب احللو) 2(
  .12.ص, نفس املرجع, �رصي عبد الرزاق) 3(
  .123.ص, املرجع السابق, معلیة ٕا�رام الصفقات العموم�ة يف القانون اجلزا�ري, قدوج حاممة) 4(
  .64.ص, املرجع السابق, �رشیعا وفقها وقضاءاالصفقات العموم�ة , عبد ا�لطیف قط�ش) 5(
  .14.ص, نفس املرجع, �رصي عبد الرزاق  )6(
  .215.ص, املرجع السابق, القانون إالداري, عامر عوابدي )7(
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لقد ٔ�شار املرسوم الرئايس املنظم �لصفقات العموم�ة ٕاىل دفا�ر الرشوط إالداریة العامة دون ٔ�ن یورد تعریفا   

 .أ�مر ا�ي یتطلب م�ا تعریفها وحتدید موقف املرشع مهنا, )1(دق�قا لها

 تعریف دفا�ر الرشوط إالداریة العامة 

من  املك�وبة اليت حتتوي وتتضمن الرشوط اليت تنطبق �ىل لك العقود إالداریة اليت ترب�ا وزارة يه ا�فا�ر  

ومعىن ذ� اش��لها �ىل أ�حاكم املنطبقة �ىل لك الصفقات , )2(الوزارات ٔ�و مصل�ة من املصاحل ا�تصة

  .)3(اليت ترب�ا وزارة معینة ٔ�� اكنت خصائص هذه الصفقات

  مهناموقف املرشع 

  .وجب معرفة موقف املرشع الفر�يس ٔ�وال, ق�ل حتدید موقف املرشع الثانوي

o موقف املرشع الفر�يس 

وهو ذ� ا�فرت ا�ي یتضمن , عامةٔ�ولها دفا�ر الرشوط ال: ٕان دفا�ر الرشوط املطبقة يف فر�سا نو�ان  

رب�ا ٕادارة معینة �ىل لك عقود الرشوط العامة املطبقة �ىل لك العقود ذات الطبیعة الوا�دة اليت ت مجمو�ة

�راس�هتا _ ا�ي ید�ٔب �ىل التعاقد_ مما ال حيتاج املتعهد , ت�سم بطابع ا�ميومة و�س�مترار ,)4(أ�شغال م�ال

تق�ل التطبیق , �� فه�ي عبارة عن و�ئق ذات طابع الحئي, �راس�هتا لك مرة یقدم فهيا �ىل معلیة التعاقد

یعرفها كام , )5(إالداریةوتلعب ا�ور الك�ري يف حتدید الزتامات �ٔطراف العقود , �ىل �دد �ري حمدود من العقود

   :يف مطو� عن املبادئ العامة يف القانون إالداري كام یيل jeze یعرفها أ�س�تاذ

« c’est un document contenant l’ensemble des clauses applicables à la totalité 

des marchés de travaux ou à la totalité des marchés de fournitures du 

département ministeriel donné »   

  :يف فر�سا ٕاىل قسمني_ دفا�ر الرشوط العامة_وتقسم هذه ا�فا�ر   

 دفرت الرشوط إالداریة العامة - 

                                                           

  .املذ�ور سابقا 236- 10من املرسوم الرئايس  10املادة ) 1(
  .215.ص, نفس املرجع, عامر عوابدي) 2(
  .141.ص, املرجع السابق, العامة �طریقة �لتعاقد إالدارياملناقصة , هیبة رسدوك) 3(
  .171.ص, املرجع السابق, العقد إالداري, دمحم فؤاد عبد الباسط )4(
  .435-437-434.ص, املرجع السابق, إالجياب والق�ول يف العقد إالداري, �ند خمتار نوح) 5(



42 
 

واليت تعد , املطبقة �ىل العقود اليت �كون من طبیعة وا�دة, وحيتوي �ىل ٔ�حاكم ذات طبیعة مالیة وٕاداریة  

وتطبق �ىل لك ٕادارات , وتعمتد مبرسوم, لعقود الرشاء العاميف فر�سا من ق�ل القسم إالداري �لجنة املركزیة 

دفرت الرشوط إالداریة العامة لعقود : ا�و� وامجلا�ات احمللیة ومؤسساهتا العامة ويه بدورها ٔ�ربعة ٔ�نواع

 دفرت العقود إالداریة, دفرت الرشوط إالداریة العامة املطبق �ىل عقود التوریدات العادیة واخلدمات, أ�شغال

العقود  امة املطبق �ىلــــــــــــــــــــدفرت الرشوط إالداریة الع, العامة املطبق �ىل عقود أ�داءات الفكریة

  .الصناعیة

 دفرت الرشوط العامة التق�یة - 

  تعد من ,ويه عبارة عن و�ئق حتتوي �ىل أ�حاكم ذات الطبیعة التق�یة �لعقود اليت يه من طبیعة وا�دة 

كام یو�د , موتعمتد مبرسو , التقين �لجنة املركزیة �لعقود �لت�س�یق مع ا�مو�ة ا�امئة �راسة العقودق�ل القسم 

أ�داءات الفكریة  يف فر�سا دفرت الرشوط العامة التق�یة لعقود أ�شغال والتوریدات العادیة واخلدمات وعقود

  .)1(والعقود الصناعیة

 وهو ,ٔ�رضارا وارتبااكت يف العمل �خ�الف الوزارات واملصاحل لقد �شف تعدد دفا�ر الرشوط واخ�الفها  

ملرشع الفر�يس ٕاىل تقر�ر توح�د دفا�ر الرشوط � -التضارب ا�ي �دث جراء تعدد  هذه ا�فا�ر-دفع ما 

ف�ص املرسوم , العامة إالداریة واملواصفات العامة اليت ت��اول عقدا بعینه مجلیع الوزارات واملصاحل يف ا�و�

اخلاص بعقود ا�و� �ىل  ٔ�ن �لجنة الوطنیة �لعقود العامة ٔ�ن تعد �ل�س�بة لعقود  1942ٔ�فریل  6املؤرخ يف 

دفا�ر الرشوط واملواصفات العامة اليت حتمك مجیع ت� العقود واليت �كون , التورید وعقود أ�شغال العامة

حبیث ال جيوز اخلروج عن هذه , املالیة ملزمة مجلیع الوزارات واملصاحل يف ا�و� بواسطة قرار من وز�ر

 �1947انفي16وتنف�ذا لهذا إالجتاه صدر املرسوم املؤرخ يف , ا�فا�ر ا�منوذج�ة ٕاال بعمل ا�لجنة املركزیة �لعقود

ٔ�فریل  6یقيض ٕ��شاء جلنة �لیا �لعقود العامة تتوىل �مة التوح�د اليت نص �لهيا املرسوم الصادر يف 

1943)2(.  

  

o  املرشع اجلزا�ريموقف 

                                                           
  .437-436.ص, املرجع السابق, إالجياب والق�ول يف العقد إالداري, �ند خمتار نوح )1(
  .17.ص, املرجع السابق, دفرت الرشوط يف الصفقات العموم�ة, �رصي عبد الرزاق) 2(
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لقد مزي تق�ني الصفقات العموم�ة بني ثالثة ٔ�نواع من ا�فا�ر وذ� م�ذ صدور ٔ�ول قانون م�ظم �لصفقات   

بني نو�ني من  90- 67وفهيا فرق أ�مر , )1(دفا�ر الرشوط إالداریة العامة :ٔ�مهمها ؤ�ولها, العموم�ة يف اجلزا�ر

ر الرشوط إالداریة العامة املتعلقة بصفقات التورید املربمة من ق�ل دفا�: دفا�ر الرشوط إالداریة العامة وهام

ودفا�ر الرشوط إالداریة العامة املطبقة �ىل صفقات , ا�و� ٔ�و الوالیة ٔ�و املؤسسات العامة وا�واو�ن العامة

ضمن عن كتابة ا�و� لٔ�شغال العموم�ة املت 1964- 11-21أ�شغال اليت تضمهنا القرار الصادر بتارخي 

اخلاصة بوزارة البناء وأ�شغال  املصادقة �ىل دفرت الرشوط إالداریة العامة املطبقة �ىل صفقات أ�شغال

  .)2(العموم�ة والنقل

صفقات  لك وط إالداریة العامة املطبقة �ىلدفا�ر الرش :"....بقو� 434-91كام نص �لهيا املرسوم التنف�ذي  

  .)3("املوافق �لهيا مبرسومأ�شغال ولك صفقات التورید ��لوازم 

, �ىل نفس نوع الصفقات ونفس اجلهة املوافقة �لهيا 434- 91واملرسوم التنف�ذي  90-67لقد ٔ�بقى أ�مر   

دفا�ر البنود :"....: وا�ي �اء ف�ه, )4(250- 02ه أ�حاكم مبوجب املرسوم الرئايسلكن رس�ان ما ٔ�لغیت هذ

أ�شغال وا�لوازم وا�راسات واخلدمات واملوافق �لهيا مبوجب قرار إالداریة العامة املطبقة �ىل لك صفقات 

وامللغى مبوجب املرسوم الرئايس الساري املفعول رمق , )5(338- 08مث �دل �ملرسوم الرئايس , "وزاري مشرتك

دفا�ر البنود إالداریة العامة املطبقة �ىل صفقات أ�شغال وا�لوازم ...: ":ح�ث نص �ىل مایيل 10-236

 .)6("�راسات واخلدمات املوافق �لهيا مبوجب مرسوم تنف�ذيوا

 فا�ر التعل�ت املشرتكةد - ب

  سواء, حتدد هذه ا�فا�ر أ�حاكم والرتت��ات التق�یة املطبقة �ىل مجیع الصفقات اليت يه من نوع وا�د  

                                                           

  .املذ�ور سابقا 90-67من أ�مر  6املادة ) 1(
املرجع , ن اجلزا�ريحریة إالدارة يف اخ�یار املتعامل املتعاقد معها يف القانو, قزقوز ن��ل: نقال عن, 65لس�نة  6اجلریدة الرمسیة رمق ) 2(

  .23.ص, السابق
الصادر يف , املتضمن قانون الصفقات العموم�ة, 57ج ر �دد , 1991نومفرب  9املؤرخ يف  434-91من املرسوم التنف�ذي  10املادة ) 3(

11-11 -1991.    
-07-28الصادرة يف , 52ج ر  ,م�ضمن قانون الصفقات العموم�ة, 2002-07- 24املؤرخ يف  250-02من املرسوم الرئايس  9املادة ) 4(

2002.  
�ىل وجوب ٔ�ن تتضمن دفا�ر الرشوط البیا�ت املالءمة ٕال�الم املتعهد�ن مبضمون  338- 08من املرسوم الرئايس  6نصت املادة ) 5(

  .2008- 11- 09الصادرة  62ج ر �دد , 250-02یعدل و�متم املرسوم الرئايس 2008-10-26املؤرخ يف , رشوط العمل
  .املذ�ور ٔ��اله 236- 10من املرسوم الرئايس  10ة املاد)  6(
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وحيدد للك طائفة من , العامةكام �متم دفرت الرشوط إالداریة , )1(اكنت صفقات ٔ�شغال ٔ�و تورید ٔ�و �دمات 

كام ٔ�نه من ا�فا�ر احملددة لٔ�حاكم التنف�ذیة , الصفقات �یف�ة حتدید السعر ورشوط �سدید ال�س��قات

, ومن مت �ك�يس دفرت التعل�ت املشرتكة ٔ�مهیة قصوى, املطبقة �ىل مجیع الصفقات اليت يه من نوع وا�د

وت��ان , ومن مت یتعني �لینا التعریف هبا. )2(عد حمرر العقد ذاتهفهو ی�ٔيت يف �رت�ب جحیة الو�ئق العقدیة ب

 .موقف املرشع مهنا

 تعریف دفا�ر التعل�ت املشرتكة 

ٔ�ن ال  وجيب, يه ت� ا�فا�ر اليت حتدد أ�حاكم التق�یة املطبقة �ىل مجیع الصفقات اليت يه من نوع وا�د 

اليت �ش�متل  ٔ�و يه  ا�فا�ر ٔ�و القوامئ, )3(إالداریة العامة ختالف هذه الرشوط يف مضموهنا ٔ�حاكم دفا�ر البنود

�ىل الرشوط إالداریة املشرتكة املتضمنة الرشوط اخلاصة بنوع معني من العقود إالداریة لوزارة من الوزارات 

  .)4(ٔ�و مصل�ة من املصاحل

 موقف املرشع مهنا 

o موقف املرشع الفر�يس 

یمت حتر�رها من طرف ا�و�  ,دفا�ر الرشوط التق�یة املشرتكةا ٕاىل تقسم دفا�ر الرشوط املشرتكة يف فر�س   

حتتوي �ىل مجمو�ة القوا�د التق�یة املهمة �ل�س�بة لتنف�ذ اخلدمات املتعلقة �لصفقة املراد , ٔ�و ٔ��د ٔ��زهتا

ودفا�ر , )5(ولك صفقة جيب ٔ�ن تتضمن دفا�ر الرشوط التق�یة املشرتكة وا�ي ميكن ٔ�ن �كون منوذج�ا, ٕا�را�ا

اليت حتتوي �ىل أ�حاكم والرشوط العقدیة ذات الطبیعة إالداریة واملالیة  ودفا�ر الرشوط إالداریة املشرتكة

ٔ�ن أ�حاكم اليت , �مكن دورها يف ٕاكامل مامل یتضمنه دفرت الرشوط العامة, املتعلقة �لك عقد �ىل �دة

دیة ال ميكن اس��عاهبا يف دفرت الرشوط حيتوهيا دفرت الرشوط اخلاصة إالداریة �كون لصیقة �لك �ا� عق

  .)6(إالداریة العامة

o موقف املرشع اجلزا�ري 

                                                           

  .35.ص, املرجع السابق, الضام�ت يف جمال الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, حبري ٕاسامعیل) 1(
  .19-18.ص, املرجع السابق, دفرت الرشوط يف الصفقات العموم�ة, �رصي عبد الرزاق )2(
  .141.ص, املرجع السابق, إالداري املناقصة العامة �طریقة �لتعاقد, هیبة رسدوك) 3(
  .215.ص, املرجع السابق, القانون إالداري, عامر عوابدي )4(
  .19.ص, نفس املرجع, �رصي عبد الرزاق) 5(
  .438.ص, املرجع السابق, إالجياب والق�ول يف العقد إالداري, �ند خمتار نوح) 6(
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كام , )2(434-91واملرسوم التنف�ذي, )1(90-67نص املرشع الثانوي �ىل دفرت التعل�ت املشرتكة يف أ�مر   

 من املرسوم 10بذات الطریقة وبنفس أ�حاكم اليت نصت �لهيا املادة  )3(250- 02املرسوم الرئايس ونص �لیه

ت� ا�فا�ر اليت حتدد الرتت��ات التق�یة املطبقة �ىل لك الصفقات  ":الساري املفعول بقولها 236- 10الرئايس

  ".الوز�ر املعيناملوافق �لهيا بقرار من  دماتــــــــاملتعلقة بنوع وا�د من أ�شغال وا�لوازم وا�راسات ٔ�و اخل

مك�ف�ا مبوافقة الوز�ر , مل حيدث املرشع الفرعي تغیريات �برية يف نوع الصفقات يف دفرت التعل�ت املشرتكة  

 .ٕاىل یوم�ا هذا 90- 67املعين �لهيا م�ذ أ�مر 

 فرت التعل�ت اخلاصةد - ت

ومن مت جيب . )4(واملشرتكة تضمن الرشوط اخلاصة �لك عقد �ىل �دة �مكیال �لرشوط العامة إالداریةوی   

 .وحتدید موقف املرشع الفرعي م�ه, تعریفه

 تعریف دفرت التعل�ت اخلاصة 

ح�ث �شمل الرشوط واملواصفات إالداریة التفصیلیة للك , يه ا�فا�ر ٔ�و القوامئ أ�شد ختصیصا وتفصیال  

ومن مث یعترب دفرت التعل�ت اخلاصة , �ريهامدة التنف�ذ و , مثهنا, عقد من العقود إالداریة اكملواد املراد توریدها

معناه توضع خصیصا للك صفقة �راد , )5(من ا�فا�ر املمك� �لنقص ا�ي ميكن ٔ�ن �ك�نف النو�ني السابقني

  .)6(ٕا�را�ا

 موقف املرشع اجلزا�ري 

وانطالقا من , )7(تعترب دفا�ر التعل�ت اخلاصة الوثیقة أ�ساس�یة اليت حتدد الرشوط اخلاصة �لك صفقة  

ٕان دعت الرضورة تضمینه  )8(ميكن لهذا ا�فرت خمالفة الرشوط العامة ٔ�و املشرتكة, م�دٔ� اخلاص یق�د العام

  ة �ىل ٔ�ن یعرب عن ذ�ــــــــاس�ت��اءات عام �اء يف دفرت الرشوط إالداریة العامة ٔ�و دفا�ر التعل�ت املشرتك

                                                           

املصادق �لهيا بقرار من الوز�ر ...مجیع الصفقات اليت يه من نوع وا�د�ىل :"...�ىل مایيل 90-67من أ�مر 6/2نصت املادة ) 1(
  ".املعين

اليت حتدد , دفا�ر التعل�ت املشرتكة:" املذ�ور سابقا �ىل مایيل 434-91من املرسوم التنف�ذي 2ف  10ح�ث نصت املادة ) 2(
  ".واملوافق �لهيا بقرار من الوز�ر املعين.....الالرتت��ات التق�یة املطبقة �ىل لك الصفقات املتعلقة بنوع وا�د من أ�شغ

  .250- 02من املرسوم الرئايس  9املادة  )3(
  .171.ص, املرجع السابق, العقد إالداري, دمحم فؤاد عبد الباسط) 4(
  .216-215.ص, املرجع السابق, القانون إالداري, عامر عوابدي) 5(
  .74.ص, لسابقاملرجع ا, العقود إالداریة, ما�د راغب احللو) 6(
  .املذ�ور سابقا 236-10من املرسوم الرئايس  3فقرة  10املادة ) 7(
    .171.ص, نفس املرجع, دمحم فؤاد عبد الباسط) 8(
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  .)1(�شلك رصحي ال یدع جماال ٔ�ي اح��اج الحق

 لو�ئق املمك� �فرت الرشوطا - 2

اجلزئیة  ويه كثرية وم�نو�ة تتعلق مجیعها �لتفصیالت )2(قد یلحق مبلف العقد و�ئق ٔ�خرى خمتلفة ممك� �  

  : ويه, اجلزئیة لعملیة التعاقد

 )bordoreau des prix )3امئة أ�سعار ق - �ٔ 

حتتوي �ىل أ�سعار الواجب تطبیقها �ىل املرشوع وتتصل  ة أ�سعار من الو�ئق الهامة �دا اليتتعترب قامئ  

  .وتلحق بعقود أ�شغال العامة يف فر�سا, اتصاال وثیقا ��مثن املس�تحق �لمقاول

 avant métréثیقة ق�ل الق�اس و  - ب

ة قمية ب�ٔیال �متتع و, أ�داء املطلوب تنف�ذه يه وثیقة ذات طبیعة تقری��ة ملا حتویه من تقد�ر لمكیات العمل ٔ�و  

 .)4(العقد عند حساب ا�مثن املس�تحق �لمتعاقد مضن لكن لها دور حمدد , تعاقدیة

 détaille estimatifثیقة التفصیل التقد�ري و  - ت

من �الل ما حتتویه من تقد�ر �لنفقة اللكیة لٔ�داء , ويه وثیقة �مة يف تنو�ر إالدارة �لتلكفة اللكیة �لعقد   

�� قرر جملس ا�و� �دم ٕاماكنیة , املتوقعة �ىل أ�سعار املدر�ة مضن قامئة أ�سعاربتطبیق المكیات 

عكس دفرت الرشوط إالداریة العامة , �ٔي ٔ�نه مل جيعل مهنا وثیقة عقدیة, املقاول ا�متسك هبا يف موا�ة إالدارة

 .التعاقدیة اخلاصة بعقود أ�شغال واليت اعتربها من ق�یل الو�ئق

  ٔ�جورحئة اال - ث

يه الوثیقة اليت تتضمن املعدالت الطبیعیة لٔ�جور اليت تدفع يف املدینة ٔ�و إالقلمي ا�ي تنفذ ف�ه أ�شغال   

تو�د ٕاىل �انب هذه  .مع وجوب ٕا�ادة النظر فهيا مع لك تغیري یطرٔ� �ىل مس�تو�ت أ�جور يف البالد

  .)5(الو�ئق املمك� ما یعرف �مل�شورات ا�وریة

  

                                                           

  .ص, املرجع السابق, الضام�ت يف جمال الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, حبري ٕاسامعیل )1(
  .441.ص, املرجع السابق ,إالجياب والق�ول يف العقد إالداري, �ند خمتار نوح) 2(
  .240- 237.انظر امللحق ص) 3(
  .441.ص, نفس املرجع, �ند خمتار نوح) 4(
  .454-453-452.ص, املرجع نفسه: لتفصیالت واف�ة حول امل�شورات  )5(
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   الت�ٔشري �ىل دفرت الرشوطر�� م - 3

ح�ث  ,ةـــــــإال�الن عن الصفقوفهيا ختضع مشاریع دفا�ر الرشوط �راسة جلنة الصفقات ا�تصة ق�ل   

ختضع مشاریع دفرت الرشوط �راسة جلان " :�ىل مایيل )1(236-10من املرسوم الرئايس  132نصت املادة 

حسب تقد�ر , ٔ�و عند إالق�ضاء الرتايض بعد إالس�شارة الصفقات ا�تصة ق�ل الرشوع يف ٕاجراء املناقصة

  ....ٕاداري �لمرشوع

. من جلنة الصفقات ا�تصة) الت�ٔشرية(ٕاىل صدور مقرر , وتؤدي هذه ا�راسة يف �ٔ�ل مخسة ؤ�ربعني یوما  

ملعنیة تعرض دراسة دفا�ر الرشوط ا, وٕاذا انقىض أ��ل, �كون صاحلة لثالثة ٔ�شهر ابتداءا من �رخي توق�عها

  ...."�ىل جلنة الصفقات ا�تصة, من �دید

  :ٔ�د�ل املرشع الفرعي تعدیالت �دیدة ٔ�مهها, من �الل املادة املذ�ورة ٔ��اله

  2(السابقة املناقصة ؤ�سلوب الرتايض بعد �س�شارة عند إالق�ضاء 132مضن املادة(.  

  45ٔ�صبحت تؤدى يف ٔ��ل , )3(یوما ٕاىل صدور الت�ٔشرية 15بعدما اكنت ا�راسة تؤدى يف ٔ��ل 
 .ومن مت  متدید �� ا�راسة, یوما لصدورها

  ٔشهر ٕابتداءا من �رخي توق�عها وهو مامل �شهده يف املرسوم  �3كون املصادقة ٔ�و الت�ٔشرية صاحلة ملدة�
 .الرئايس امللغى

  یوما ا�صص �راسة دفرت الرشوط 45یعد رفضا انقضاء ٔ��ل , السالف ذ�رها 132حسب املادة ,
 .)4(ميكّن ٕا�ادة عرضه من �دید �ىل ا�لجنة ا�تصة

 ة �لعملیات ذات الطابعٔ�عف�ت املصل�ة املتعاقدة من الت�ٔشرية املس�بقة �لجنة الصفقات ا�تصة �ل�س�ب 
دفرت رشوط منوذ� مصادق �لیه يف  ٔ�و من نفس الطبیعة اليت �رشع فهيا �ىل ٔ�ساس/املتكرر و

 مكرر من148, 148, 147, 146 ,�132لهيا يف املواد  �دود مس�تو�ت �خ�صاص املنصوص

  

                                                           

  .املذ�ور سابقا 23-12من املرسوم الرئايس  15املعد� مبوجب املادة ) 1(
ختضع مشاریع دفا�ر رشوط املناقصات �راسة جلان الصفقات ا�تصة ق�ل ٕا�الن :" �ىل مایيل 1فقرة  118ح�ث نصت املادة ) 2(

  .." املناقصة
یوما ٕاىل صدور مقرر  15تؤدي هذه ا�راسة يف ٔ��ل :" �ىل مایيل 250-02من املرسوم الرئايس 2فقرة  118نصت املادة ) 3(

  )..."الت�ٔشرية(
یعترب مرشوع , وبعد انقضاء هذا أ��ل:" ح�ث نصت �ىل مایيل 3فقرة 118يف مادته  250-02اخ�لف أ�مر يف املرسوم الرئايس ) 4(

  ".دفرت الرشوط ٔ�نه مصادق �لیه



48 
 

 .)1(236-10املرسوم الرئايس  

 ٕاذا ٔ��ادت املصل�ة املتعاقدة ٕا�رام صفقة �ٔو, مدد املرشع الثانوي من مدة الت�ٔشرية ٕاىل س�نة وا�دةكام 

  .)2(بتطبیق دفرت رشوط منوذ�

الرقابة اخلارج�ة هو الت�ٔكد من مطابق�ه ٕان الغرض من ٕاخضاع دفرت الرشوط لهذه الت�ٔشرية يف ٕاطار   

من �الل سامع رٔ�ي ا�لجنة يف هذه ا�فا�ر �عتبارها مساهام يف ٕا�داد تنظمي الصفقة , �لقوانني والتنظ�ت

مما یتوجب �ىل إالدارة ٕا�داده ��قة  )4(ومن مت یعترب دفرت الرشوط �ٔساس �كو�ن الصفقة, )3(العموم�ة

ال یتعلق اس�ت�دام دفرت الرشوط يف العقود إالداریة �ل�س�بة �لشلك  ٕاذ, )5(افسةالالزمة ق�ل لك نداء �لمن

  .)6(بل ميتد لٔ�ساس, وحسب

ذ� , لقد ٔ�حسن املرشع الفرعي فعال �ني ا�رتف لٕالدارة بوضع الرشوط اليت تناسب لك صفقة لو�دها  

تورید، والرشوط اليت تصلح ٔ�ن الرشوط اخلاصة ٕ�جناز عقد ٔ�شغال �امة ل�ست اكلرشوط اخلاصة بعقد ال 

�ري ٔ�ن إالدارة ملزمة �متكني هذه الرشوط  لسا�ر العارضني من �ب , جلهة ٕاداریة قد ال تصلح ٔ�خرى

جيب :" �ىل مایيل )8(�� نص املرشع يف قانون الوقایة من الفساد وماكحفته, )7(املساواة ب�هنم دون مفاض�

لصفقات العموم�ة �ىل قوا�د الشفاف�ة واملنافسة الرشیفة جيب �ٔن تؤسس إالجراءات املعمول هبا يف جمال ا

إال�داد املس�بق لرشوط :....�ىل معایري موضوعیة وجيب ٔ�ن �كرس هذه القوا�د �ىل و�ه اخلصوص

  ...." املشاركة و�نتقاء

املس�بق إال�داد  لقد حرص تق�ني الصفقات العموم�ة وكذا القانون املتعلق �لوقایة من الفساد وماكحفته �ىل  

وذ� ملا , )9(�فرت الرشوط حرصا �ىل الشفاف�ة والوقایة من وقوع جرامئ املال العام �جرمية الرشوة واحملا�ة

ومن مت تعترب , )10(ملر�� ٕا�داد دفرت الرشوط من ٔ�مهیة متكن إالدارة سلطة ٕا�داده �ىل الشلك ا�ي �راه

                                                           

   .236-10فقرة ما ق�ل أ��رية من املرسوم الرئايس  132املادة  )1(
   .236-10يس فقرة ما ق�ل أ��رية من املرسوم الرئا 132املادة  )2(
  .20-18.ص, املرجع السابق, دفرت الرشوط يف الصفقات العموم�ة, �رصي عبد الرزاق )3(
  .76.ص, املرجع السابق, 236- 10النظام القانوين لصفقة ٕاجناز أ�شغال العموم�ة يف ظل املرسوم الرئايس , ف�ی�ة �ايب) 4(
  .15.ص, املرجع السابق, ا يف قانون الفسادالصفقات العموم�ة واجلرامئ املتعلقة هب, رشويق دمحم) 5(
  .343.ص, املرجع السابق, القانون إالداري, جورج قودیل بیار لقولق�ه) 6(
  .24.ص, املرجع السابق, حریة إالدارة يف اخ�یار املتعامل املتعاقد معها يف القانون اجلزا�ري, قزقوز ن��ل) 7(
- 3- 8الصادر يف , 14ر �دد .ج, املتعلق �لوقایة من الفساد وماكحفته 2006-02-20املؤرخ يف  01-06من القانون رمق  9املادة ) 8(

  .16.ص, 50ر �دد .ج, 2010-9- 1الصادر يف  05-10املعدل واملمتم �ٔ�مر , 4.ص, 2006
, �امعة ورق�, سابعالعدد ال , جم� دفا�ر الس�یاسة والقانون, الوقایة من الفساد وماكحفته يف ٕاطار الصفقات العموم�ة, محزة خرضي )9(

2012.  
  .35.ص, املرجع السابق, التصدي �لمامرسات املناف�ة �لمنافسة يف الصفقات العموم�ة, معروش �لمي) 10(
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ري ملوضوع الصفقة ومضموهنا واليت ال ميكن ٕاال ٔ�ن �كون دفا�ر الرشوط الثالثة مبثابة التوثیق القانوين إالدا

  . )1(مك�وبة

Le cahier de charge c’est l’expression écrite des besoins a satisfaire . )2(  

 En générale, les cahiers de charges doivent Indiquer les  les obligations et les 

droits des parties concernées  )3(.   

وحفظ حقوق , )التحضريیة(لقد متكن املرشع الثانوي من تق�ید ٕارادة إالدارة  يف هذه املر�� ا�متهیدیة  

العارضني ٔ�و املتعهد�ن حبیث مكهنم حق احلصول �ىل لك الو�ئق واملعلومات املتعلقة �لصفقة مبا یؤكد ا�رتام 

  .)4(الصفقة من ح�ث إال�دادمما یبعث شفاف�ة ٔ�كرث �ىل , م�دٔ� املساواة بني املتنافسني

وخنلص ٕاىل ٔ�ن ٕا�داد الصفقة مير ق�ل لك يشء مبر�� حتضريیة �شلك جحر الزاویة یل��ٔ ٕاىل ٕا�را�ا بعد   

بذ� . )5(ولعل ٔ�صعب مر�� توا�ه املصل�ة املتعاقدة يه مر�� اخ�یار املتعامل املتعاقد, حتدید نوع الصفقة

لن��قل , السابقة �ىل التعاقد راءاتن هذه ا�راسة واملتعلق ٔ�ساسا �ٕالج�كون قد ا�هتینا من املطلب أ�ول م

  .موضوع املطلب الثاين املوايل. بعد ذ� ٕاىل ٕاجراءات اخ�یار املتعامل املتعاقد

  املطلب الثاين

  ٕاجراءات اخ�یار املتعامل املتعاقد

�وهنا احملدد الرئ�يس ملصري ,من ٔ�مه ؤ�عقد مرا�ل ٕا�رام الصفقة العموم�ة تعد معلیة اخ�یار املتعامل املتعاقد  

طبقا �ل�رشیع , �نیة ورشعیة, فٕاذا جنحت املصل�ة املتعاقدة يف ٕامتا�ا بطریقة حصی�ة, الصفقة �شلك �ام

النق�ض من و�ىل , �كون قد مضنت �س�بة �برية يف ٕاجنازها و�لتايل حتق�ق أ�هداف املتو�اة مهنا, املعمول به

ٕاذا احنرفت معلیة �خ�یار عن ٕاطارها القانوين فقد یؤدي ٕاىل فشل الصفقة وما ینجم عن ذ� من , ذ�

  .)6(و�لتايل إالرضار �ملصل�ة العامة اليت تبقى هدف و�ایة لك صفقة معوم�ة, ر�ٓ�

                                                           

  .424.ص, املقال السابق, ...خصوصیة املصطل�ات القانونیة يف القانون إالداري وانعاكساهتا, عزاوي عبد الرمحن) 1(
 Manoel dialinas, op cit, p 30.)2 (  

 Khaled johmani, la bonne gouvernance dans les marchés publics cas de la tunisie,p6)3     (  
  .25.ص, املرجع السابق, حریة إالدارة يف اخ�یار املتعامل املتعاقد معها يف القانون اجلزا�ري, قزقوز ن��ل) 4(
  .90.ص, املرجع السابق, 236- 10العموم�ة يف ظل املرسوم الرئايس النظام القانوين لصفقة ٕاجناز أ�شغال , ف�ی�ة �ايب) 5(
, قسم احلقوق, لكیة احلقوق والعلوم الس�یاس�یة, ملتقى دويل, املالیة وإالداریة �ىل الصفقات العموم�ة, نظم الرقابة الربملانیة, بودايل دمحم )6(

  .2.ص, 2013ٔ�فریل  25-24, س�یدي بلعباس, �امعة ج�اليل لیا�س
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واليت  )1(إالدارة ت�سم �لتق�یدفٕان حریة , ومقارنة �لعقود اخلاصة اليت �سودها م�دٔ� سلطان إالرادة ٔ�ساسا  

مربر ذ� ٔ�ن , ختضع يف ٕا�رام عقودها لعدة ق�ود ال م�یل لها يف العقود اخلاصة اليت یرب�ا أ�فراد ف� ب�هنم

وهذا ما دفع الفقه والقضاء ,)2(إالدارة تنطلق يف تعاقدها من هدف املصل�ة العامة ال املصل�ة الشخصیة

  .)3(لنظریة العقود إالداریة ذاتیة ممتزية عن نظريهتا املدنیة ٔ�عطت, �لخروج بنظر�ت ٔ�صی�

وتظهر الق�ود يف �كو�ن العقد إالداري ومن خمتلف جوانبه من �الل النظام القانوين الخ�یار املتعامل   

اقد معناها الق�ود الواردة �ىل حریة إالدارة يف اخ�یار الشخص املتع ,)4(املتعاقد وٕاجراءات العملیة التعاقدیة

اخ�یار  ويه ٔ�ن أ�فراد ٔ�حرار يف یف�قد العقد إالداري خلاصیة هامة تقوم �لهيا العقود املدنیة ٕاذ, )5(معها

وال ميكن ٔ�ن تفرض �لهيم ق�ودا يف اخ�یارمه ملن یتعاملون معهم طاملا �ٔن ذ� يف �دود  )6(رشاكهئم يف العقد

بل �كون مق�دة  )8(لٕالدارة التعاقد مع ٔ�ي خشص ختتارهومؤدى ذ� ٔ�نه ل�س , )7(النظام العام وا�ٓداب العامة

واليت فرضها املرشع �ىل تعاقدات , )9(مق�دة جبم� من الرشوط والضوابط اليت حتمك هذا الترصف القانوين

ٔ�ن أ�مر یتعلق مبتعامل , �عتبارها معلیة صعبة ومعقدة –ٔ�مهیة �لغة  ح�ث �ك�يس معلیة �خ�یار, إالدارة

مكفهوم � خصوصیته يف  - وحسن اخ�یاره یعترب �امال �ام يف جناح ٕا�رام الصفقة, داتهملزتم بتعه, �دي

  .)10(الصفقات العموم�ة

تتطلب دراسة ٕاجراءات اخ�یار املتعامل املتعاقد التطرق �لمبادئ املؤطرة لعملیة �خ�یار يف الفرع , و�لیه  

�ٕالضافة ٕاىل معایري �خ�یار وكذا اعتباراته يف , مث طرق و�یف�ات ؤ�سالیب �خ�یار  يف الفرع الثاين, أ�ول

  .الفرع الثالث

  

  
                                                           

دار العلوم �ل�رش , )املتضمن تنظمي قانون الصفقات العموم�ة 250-02ملحق املرسوم الرئايس (العقود إالداریة ,  الصغري بعيلدمحم) 1(
  .28.ص, 2005, عنابة, والتوزیع

  .61.ص, املرجع السابق, العقد إالداري, دمحم فؤاد عبد الباسط) 2(
  .17.ص, املرجع السابق, داريإالجياب والق�ول يف العقد االٕ , �ند خمتار نوح) 3(
  .61.ص, نفس املرجع, دمحم فؤاد عبد الباسط) 4(
  .552.ص, املرجع السابق, ٔ�صول القانون إالداري, حسني ع�ن دمحم ع�ن) 5(
  .86.ص, املرجع السابق, النظریة العامة �لقرارات والعقود إالداریة, بومعران �ادل) 6(
  .511.ص, املرجع السابق, ؤ�حاكم القانون إالداريم�ادئ , دمحم رفعت عبد الوهاب) 7(
  .291.ص, املرجع السابق, ٔ�صول القانون إالداري, حسام مرىس )8(
, دار الك�ب املرصیة, ٕا�رام العقود إالداریة: الك�اب أ�ول, العقود إالداریة وقوانني املزایدات واملناقصات, دمحم ماهر ٔ�بو العینني: انظر) 9(

  . 120.ص, 2003, مرص
  .2.ص, املرجع السابق, املالیة وإالداریة �ىل الصفقات العموم�ة, نظم الرقابة الربملانیة, بودايل دمحم) 10(
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  الفرع أ�ول

  املبادئ املؤطرة لعملیة اخ�یار املتعامل املتعاقد

و�دم  هاس�تقر الفقه والقضاء �ىل �كر�س م�ادئ تضمن �دم ٕاهدار , تطبیقا لقوا�د املال العام وح�اد إالدارة  

فٕاىل �انب �لزتام �لقوا�د العامة فٕان العقود إالداریة تنفرد مببادئ , )1(املتعاملنيتعسف إالدارة يف موا�ة 

, تتلخص يف ٔ�ربعة قوا�د ٔ�و م�ادئ حتمك معلیة التعاقد يف مفهوم الصفقات العموم�ة, )2(�اصة هبا دون سواها

 ٔ�و كام یقول, )3(واليت ال جند لها م�یال يف �ٔحاكم قوا�د القانون املدين

 richer laurent :« les contrats des personnes publiques ne soient pas régis par les 

principes qui sont établis  dans le code civil, pour les rapports de particulier à 

particulier » )4(    . 

, بل يه ملزمة ٕ�تباعها, املبادئ العامة اليت تقوم �لهيا العقود إالداریة �ري مرتوك لتقد�ر إالدارة ٕان ا�رتام  

حبیث یو� ٕاغفالها حقا للك مقدم عطاء يف الطعن �ٕاللغاء ٔ�مام القضاء إالداري �ىل قرار إالدارة ا�ي 

�� معلت خمتلف النظم ال�رشیعیة �ىل  تبعا. )5(جتاهلت ف�ه املبادئ العامة �عتباره قرارا خمالفا �لقانون

من �الل ٕا�اطهتا �لعدید من املبادئ  الصارمة اليت هتدف ٕاىل متكني , ت�ٔطري معلیة ٕا�رام الصفقات العموم�ة

 3هيا املادة ومن ٔ�مه هذه املبادئ ت� الثالثة اليت نصت �ل, )6(إالدارة من اخ�یار ٔ�فضل املرحشني �لتعاقد معها

جيب ٔ�ن �راعى يف الصفقات العموم�ة م�ادئ حریة , ...:"رصا�ة بقولها 236-10ئايسمن املرسوم الر  3

یضاف ٕا�هيا م�دٔ� �ٓخر الزم , ...",معام� املرحشني وشفاف�ة إالجراءاتل �لطلبات العموم�ة واملساواة يف الوصو 

ونظرا ل�ٓ�ر اخلطرية الناجتة عن ختلف ٔ�� , )7(ورضوري وا�ي تتاكمل قميهتا به وهو م�دٔ� رسیة العطاءات

م�دٔ� املساواة , �ٔوالم�دٔ� حریة املنافسة : فسوف ن��اول � مهنا �لتفصیل �ىل النحو التايل, من ت� املبادئ

  .رابعاوالشفاف�ة ورسیة العطاءات , �لثاالعالنیة , �نیا

 

                                                           

  .143.ص, 2010, اجلزا�ر, دار الهدى, ال�شاط إالداري: اجلزء الثاين, مد�ل القانون إالداري, �الء ا��ن عيش: انظر) 1(
  .73.ص, السابق املرجع, العقود إالداریة, دمحم الشافعي) 2(
  .431.ص, املقال السابق, خصوصیة املصطل�ات القانونیة يف القانون إالداري وانعاكساهتا, عزاوي عبد الرمحن) 3(

 Laurent richer, droit des contrats administratifs, op cit, p.28 .)4(  
    .152.ص, املرجع السابق, أ�سس العامة �لعقود إالداریة, عبد العز�ز عبد املنعم �لیفة) 5(
, قسم احلقوق, لكیة احلقوق والعلوم الس�یاس�یة, ملتقى دويل, اخ�یار املتعامل املتعاقد يف الصفقات العموم�ة, بوصوار عبد النيب) 6(

  .3.ص, 2013ٔ�فریل  25-24, س�یدي بلعباس, �امعة ج�اليل لیا�س
  .118- 117.ص ,املرجع السابق, العقد إالداري, دمحم فؤاد عبد الباسط) 7(
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  )حریة املنافسة(م�د�ٔ املنافسة احلرة : �ٔوال

le principe de liberté d’accés a la commande publique signifie que   

l’acheteur  ne doits pas renoncer à la moindre ouverture à la concurrence  )1(  

وذ� ملالمئهتا الغرض ا�ي ٔ�راده املرشع من املناقصات ٔ�سلوب ٕال�رام  بادئ العامةتعترب املنافسة �ٔمه امل   

وكذا , نعرض تعریف حریة املنافسة. ويف س��ل توضیح املقصود حبریة املنافسة و�دودها. )2(العقود إالداریة

  .الق�ود الواردة �لهيا

 عریف حریة املنافسةت - 1

ٔ�و ٕافساح ا�ال , )3(ونعين �ملنافسة احلرة ف�ح �ب الزتامح الرشیف ٔ�مام لك من یود �شرتاك يف املناقصة  

 .)4(أ�مر وتتحقق فهيم وتنطبق �لهيم رشوطهالاكفة أ�ش�اص ا��ن هيمهم 

ومن هنا فٕان حریة �شرتاك يف املناقصات العموم�ة �متثل يف حریة تقدمي العروض من ق�ل مجیع املعنیني   

 ��21 قضت حممكة القضاء إالداري يف مرص حبمك صدر بتارخي , )5(مبوضوع الصفقة

حق أ�فراد يف التقدم �لمناقصة دون م�ع إالدارة ٔ��د مهنم �ٔو  املقصود حبریة املنافسة هو:"...ب�ٔن1957ٔ�فریل

  .)6( ..."حرمانه من حقه يف التنافس �لوصول ٕاىل ٕارساء العطاء �لیه

كام جتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن م�دٔ� حریة �شرتاك يف املناقصات هو انعاكس لبعض أ�فاكر ا�ٔكرث مشوال واليت   

جتلت يف احلریة إالق�صادیة القامئة �ىل حریة , قوا�د فلسف�ة شام� ؤ�رس�ت �ٓنذاك �ىل 19شاعت يف القرن 

وتت�ىل أ�س�باب اليت . مبا یف�ح السوق ٔ�مام مجیع الراغبني يف الولوج ٕالیه �لتنافس ف� ب�هنم, العمل والتنقل

  .)7(ٔ�دت ٕاىل ظهور هذا املبدٔ� يف ٔ�س�باب نظریة ؤ�خرى معلیة

م�د�ٔ حریة التنافس ا�ي هو القا�دة العامة يف د�امة إالق�صاد احلر وا�ي : و�متثل أ�س�باب النظریة يف  

ت�ٔ�ید م�دٔ� املساواة ا�ي قامت , ی��غي ٔ�ن حترص �لیه ا�و� وال یمت تق�یده ٕاال �رشوط موضوعیة و�دیة
                                                           

(1) Guedon julien, la publicité dans les marches public: préalable indispensable a l’achat public ?, 
mémoire pour le management du secteur public : collectivités et partenaires, institut d’études 
politiques,  université lumière Lyon 2, 2004, p.4.    

  .62.ص, املرجع السابق ,العقد إالداري إاللكرتوين ,صغري سا�د مندیيلالرحمية ) 2(
  .496.ص, املرجع السابق, إالجياب والق�ول يف العقد إالداري, �ند خمتار نوح )3(
  .204.ص, املرجع السابق, القانون إالداري, عامر عوابدي) 4(
  .29.ص, املرجع السابق, �رشیعا وفقها واجهتاداالصفقات العموم�ة , عبد ا�لطیف قط�ش) 5(
  .19.ص, املرجع السابق, حریة إالدارة يف اخ�یار املتعامل املتعاقد معها يف القانون اجلزا�ري, قزقوز ن��ل: ٔ�ورده) 6(
  .498.ص, نفس املرجع, �ند خمتار نوح) 7(
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ملتنافسني ذاهتم اليت �س�تلزم م�حهم لك ٔ�ما أ�س�باب العملیة ف�ت�ىل يف مصل�ة ا, ....�لیه الثورة الفر�س�یة

دمع الثقة يف إالدارة وموظفهيا �ٕالضافة �لمصل�ة املالیة لٕالدارة , الضام�ت مبا فهيا حریة ا�خول ٕاىل املناقصة

كام من ش�ٔن املنافسة احملافظة ,)1(اليت �س�تلزم توس�یع قا�دة التنافس �لسامح للك الراغبني التقدم �لمناقصة

  .يف معلیات ٕا�رام العقد وم�ع ش�هبة احملا�ة عن إالدارة وموظفهيا ا��ن �هنضون بعملیة إال�رام �ىل الزناهة

من املرسوم الرئايس  26من �الل املادة , ميكن ٔ�ن �س�شف م�دٔ� حریة املنافسة ٔ�ساس جناح املناقصات  

فلكمة م�نافسني تدل , ..."م�عهد�ن م�نافسني....املناقصة ٕاجراء �س�هتدف احلصول ":واليت �اء فهيا 10-236

العامة ٔ��د ٔ�مه أ�هداف اليت یقوم نظام املناقصة  �ىل ٔ�ن املناقصة تقوم �ىل التنافس قصد حتق�ق املصل�ة

  . )2(�ىل حتق�قها

, )3(انعدام سلطة إالدارة يف اس��عاد �ري ا�ٔكفاء و�ري الصاحلني �لتعاقد معها ال یعين م�د�ٔ حریة املنافسة  

م�دٔ� حریة �شرتاك يف املناقصة العموم�ة �شلكه املطلق یقيض بعدم اس��عاد ٔ�ي خشص اكن  معىن ذ� ٔ�ن

وهو �ىل ٔ�ي �ال مل , ٕاذ ینطوي إالطالق �ىل �دد من ا�اطر واملضار, من تقدمي عروضه لتنف�ذ الصفقة

اط �ملصل�ة ذ� �ٔن العقود إالداریة مرتبطة ٔ�شد �رتب, �راع يف ٔ�ي وقت من أ�وقات �شلكه املطلق

مما یتعني �ىل إالدارة الت�ٔكد مقدما من صالح�ة املتعهد�ن حىت ال تتعاقد مع بعض املغامر�ن ف�ضار , العامة

  .موضوع تفصیل الفقرة املوالیة. ولك ذ� عبارة عن ق�ود حتد من حریة املنافسة, هذه املصل�ة

 لق�ود الواردة �ىل م�د�ٔ حریة املنافسةا - 2

هو ٔ��د املبادئ الهامة اليت حتمك الصفقات  -السالف رش�ه–ریة ا�خول ٕاىل املنافسة ٕاذا اكن م�دٔ� ح   

ٔ�ي مانع قانوين من اشرتاك ٔ�ي م�نافس يف ٕاطار ا�رتام  - يف أ�صل–ومفاد ذ� ٔ�نه ال یو�د , العموم�ة

بدٔ� ال ی�ٔ�ذ �ىل فٕان هذا امل , الرشوط القانونیة العامة وإالجراءات الشلكیة الواجب ٕاتباعها ��خول �لمنافسة

كام ال مينع ذ� من فرض رشوط . ذ� ٔ�ن العمل به یبقى حمدودا يف ٔ�طر قانونیة حيددها النص, ٕاطالقه

" :وهذا ما قضت به حممكة القضاء إالداري املرصیة يف ٔ��د ٔ�حاك�ا �لقول ,)4(حمددة حيددها النص �ٔو إالدارة

, �ٔوهلام یتعلق مبا تفرضه إالدارة من رشوط معینة :ٕاال �ٔن هذا املبد�ٔ الطبیعي حيد من ٕاطالقه ق�دان" :�لقول

  ��هيام یتعلق مبا تت�ذه إالدارة من ٕاجراءات ويه بصدد تنظمي �ٔعامل. و�رى وجوب توافرها فمين یتقدم �لمناقصة

                                                           

  .54.ص, املرجع السابق, �لهيا يف ظل القانون اجلزا�ري طرق ٕا�رام الصفقات العموم�ة و�یف�ة الرقابة, مانع عبد احلف�ظ )1(
  .129.ص, املرجع السابق, املناقصة العامة �طریقة �لتعاقد إالداري, هیبة رسدوك) 2(
  .26.ص, املرجع السابق, دفرت الرشوط يف الصفقات العموم�ة, �رصي عبد الرزاق) 3(
�امعة , قسم احلقوق, لكیة احلقوق والعلوم الس�یاس�یة, ملتقى دويل, لعموم�ةإالقصاء من املشاركة يف الصفقات ا, �ادل بومعران )4(

  .37- 36.ص, 2013ٔ�فریل  25-24, س�یدي بلعباس, ج�اليل لیا�س
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 .)1(..."املناقصة العامة من اس��عاد بعض أ�فراد ا�ي یث�ت لها �دم قدرهتا الف�یة �ٔو املالیة ٔ�داء هذه أ�عامل

إالجراء س�نده  ٕاال ٕاذا اكن لهذا, فالقا�دة املس�تقرة ٕاذن يه �دم جواز حرمان ٔ�ي خشص من التقدم بعطائه   

�� قرر املرشع الفرعي إالقصاء من املشاركة يف الصفقة العموم�ة ��لیة مس�ت�دثة محلایة املال , )2(من القانون

  .إالقصاء وكذا �ٔشاك�ومن مت وجب معرفة مفهوم , العام والتصدي لظاهرة الفساد

 فهوم إالقصاءم  - �ٔ 

یقىص �شلك مؤقت " :وا�ي �اء ف�ه, نص تق�ني الصفقات العموم�ة �ىل إالقصاء من املنافسة, ؤ�ول مرة  

تفصیل ف�ه مبوجب القرار الوزاري الصادر عن وز�ر ومت ال , )3(..."�ٔو هنايئ من املشاركة يف الصفقات العموم�ة

أ�مر  )4(ح�ث ٔ�سهب هذا أ��ري يف التفصیل يف ٔ�نواع إالقصاء و�االته, 2011 مارس 28املالیة بتارخي 

 .وحتدید طبیعته القانونیة, بتعریف إالقصاء ا�ي �س�توجب التوضیح

 تعریف إالقصاء 

 إالقصاء هو حرمان العارض ٔ�و املتعهد من ا�خول �لمنافسة �س�ب توفره �ىل ٕا�دى �االت إالقصاء  

فٕاذا , یظهر من التعریف الفرق بني إالقصاء ومصطل�ات ٔ�خرى مشاهبة � اكٕالبعاد والسحب. املقررة قانو�

حرمان املتعهد من املشاركة يف املنافسة لوضعیته �ري القانونیة احملددة حباالت م�صوص �لهيا هو اكن إالقصاء 

یة صفقة معوم�ة �ٔخرى يف اكمل الرتاب ح�ث ال ميكن �لمتعهد املشاركة يف �ٔ , قانو� ی�ٔ�ذ شلك العقوبة

, فٕان إالبعاد ال یعترب حرما�  بل ٕاخراج ٔ�و �ذف املتعهد من املنافسة لنقص يف العرض املتقدم به, الوطين

�ىل دعوة املتعهد�ن كتابة  236-10من املرسوم الرئايس 122ٕاذ نصت املادة , كام ال یمت ا�لجوء لٕالبعاد م�ارشة

ومن مت فهو ل�س عقوبة وٕامنا ٕاجراء تت�ذه املصل�ة املتعاقدة , لتق�یة �لو�ئق الناقصةٕاىل اس�تكامل عروضهم ا

ٔ�ما السحب فهو ترصف ٕاداري یصدر عن املناقص ٔ�و العارض �سحب , )5(ٕازاء العروض اليت ختللها النقص

تعاقدة بصفة م�فردة عرضه من املنافسة وهو ٔ�مه ما ميزيه عن إالقصاء �عتباره ٕاجراءا وجوبیا تت�ذه املصل�ة امل 

  .مىت ت�ٔكد �هيا �ا� من �االت إالقصاء

  

                                                           

  .30.ص, املرجع السابق, الصفقات العموم�ة �رشیعا وفقها واجهتادا, عبد ا�لطیف قط�ش: ٔ�ورده) 1(
  .76.ص, السابقاملرجع , العقود إالداریة, دمحم الشافعي) 2(
  .املذ�ور سابقا 23-12املعد� مبوجب املادة السادسة من املرسوم الرئايس , 236- 10من املرسوم الرئايس  52املادة ) 3(
املؤر�ة  24ر �دد .اجل, حيدد �یف�ات إالقصاء من املشاركة يف الصفقات العموم�ة 2011مارس  28قرار وز�ر املالیة الصادر بتارخي ) 4(

  .34-33.ص, 2011ٔ�فریل 20الصادرة يف , 2011یل ٔ�فر  10يف 
  .46-45-44-43.ص, املرجع السابق, إالقصاء من املشاركة يف الصفقات العموم�ة, �ادل بومعران: لتفصیل ٔ�كرث انظر  )5(
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 الطبیعة القانونیة لٕالقصاء 

, تت�دد الطبیعة القانونیة لٕالقصاء يف �ونه عقوبة تت�ذها املصل�ة املتعاقدة وفق ٕاجراءات حمددة قانو�  

حيمي ٕاذ , �كر�س مصداق�ة املصل�ة املتعاقدةوكذا , حترص من �اللها �ىل ضامن وسالمة الصفقة العموم�ة

مما جيع� , وكذا املالیة واملهنیة, إالقصاء الصفقة العموم�ة  من ٔ�ن متنح ملتعهد �ري كفء من الناح�ة أ��الق�ة

, أ�داة الفعا� اليت �س�تعملها املصل�ة املتعاقدة يف �كر�س وجتس�ید املبادئ اليت تقوم �لهيا الصفقة العموم�ة

�� یدمع هذا إالجراء لك التدابري الالزمة والرام�ة ٕال�رام الصفقة ووقا�هتا من , ٔ�مهها حامیة املال العامولعل 

  .أ�فعال املناف�ة لها

 إالقصاء) صور(شاكل �ٔ  - ب

    : جند ٔ�ن لٕالقصاء شلكني 236- 10من املرسوم الرئايس  �52لرجوع �لامدة 

 إالقصاء املؤقت 

حبیث ال ميكن �لمتعهد ا�خول , اركة يف الصفقة العموم�ة ملدة معینة حمددة قانو�هو حرمان املتعهد من املش  

ومبجرد ا�هتاهئا حيق � دخول ٔ�ي م�افسة مىت سوى , ٔ�ي م�افسة �رب اكمل الرتاب الوطين �الل هذه املدة

وٕاقصاء مؤقت  ٕاقصاء مؤقت تلقايئ: ویتفرع إالقصاء املؤقت لفر�ني, وضعیته القانونیة اليت �سمح � بذ�

  .مبقرر

هو إالقصاء ا�ي یظهر بصفة تلقائیة م�ارشة مىت ظهرت ٕا�دى �االته واحملددة �ىل إالقصاء املؤقت التلقايئ 

ملتعاملون ا��ن ث�ت ٕادا�هتم قضائیا وبصفة هنائیة �س�ب خمالفهتم لٔ�حاكم املنصوص �لهيا اك )1(س��ل احلرص

فهو إالقصاء ا�ي یمت الكشف وإال�الن عنه  إالقصاء املؤقت مبقررٔ�ما , )2(يف قرار وز�ر املالیة املذ�ور سابقا

, مسؤول الهیئة الوطنیة املس�تق�, الوايل, مبوجب مقرر صادر عن اجلهة ا�تصة قانو� ممث� يف الوز�ر املعين

  .)3(و�االته حمددة �ىل س��ل احلرص

 إالقصاء ا�هنايئ 

العقوبة  العارض من ا�خول ٔ�ي م�افسة دون ٔ�ن �سقط عنه وهو إالقصاء ا�ي یمت من �ال� حرمان  

یمت ٕاقصاء هنايئ تلقايئ : ینقسم ٕاىل قسمني, �ا یعترب مبثابة عقوبة مشددة وصارمة, مبرور مدة زم�یة معینة

                                                           

  .املذ�ور سابقا 236- 10من املرسوم الرئايس  52املادة ) 1(
القرار  , 2011-03-28راجع املادة الثالثة من قرار وز�ر املالیة الصادر بتارخي , يئلتفصیالت ٔ�كرث حول �االت إالقصاء املؤقت التلقا)  2(

  .33.ص, السابق
  .لتفصیل ٔ�كرث راجع املادة الرابعة من قرار وز�ر املالیة املذ�ور سابقا) 3(
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�ددت �االته  �ىل س��ل احلرص يف املادة , ٕا�النه تلقائیا مبجرد ثبوت �االته دون احلا�ة ٕالصدار مقرر

�ددت �االته حرصا مبوجب املادة الثام�ة من نفس  ٕاقصاء هنايئ مبقررو, من القرار الوزاري السابقالسابعة 

 .ویمت الكشف عن �االته وإال�الن عهنا مبوجب مقرر صادر عن اجلهة ا�تصة, القرار

أ�مر من  62تضمنهتا نصوص �اصة اكملادة , وهناك موانع ٔ�خرى حتول دون مشاركة العارض يف املناقصة  

�س��عد املؤسسات  96- 12- 31الصادر يف , 97املتضمن قانون املالیة لس�نة  96-12-30املؤرخ يف  96-31

كام ومينع من عقد صفقة معوم�ة لك خشص , من املشاركة يف املناقصات والثابت يف حقها الغش الرضیيب

 96-7-9املؤرخ يف  22-96أ�مر من  5وكذا نص املادة ,  2و1ار�كب ا�الفات املنصوص �لهيا يف املادتني 

الصادر يف , املتعلق بقمع خمالفة ال�رشیع والتنظمي اخلاصني �لرصف وحركة رؤوس أ�موال من وٕاىل اخلارج

املعدل واملمتم  2003- 2- 23الصادر يف  2003-12-19املؤرخ يف  01-03املعدل واملمتم �ٔ�مر رمق  96- 10-7

ومبوجب القوانني اخلاصة حقق املرشع , 2010-9-1الصادر يف , 2010- 8-26املؤرخ يف  03-�10ٔ�مر رمق 

وقانون , اجلبائیة, ��س�ام الالزم ملادة الصفقات العموم�ة مع �ل ال�رشیعات أ�خرى اكل�رشیعات امجلر�یة

ومن , )1(وفعل من سريورة املرافق العامة......�رشیع الضامن إالج�عي والعمل, ماكحفة الفساد والقانون اجلزايئ

ٕاذ �سمح هذه  ,)2(مت ال تعارض بني م�د�ٔ حریة املنافسة وق�ام إالدارة حبرمان ٔ��د أ�ش�اص من ا�خول فهيا

ؤ�ن املصل�ة , الق�ود بتحق�ق مصل�ة املرفق العام من �الل الرقابة اجلدیة �ىل كفاءة املتناقصني من �ح�ة

ري املرغوب فهيم ٔ�س�باب تتعلق �لزناهة من �ح�ة املالیة �س�تلزم وضع بعض الق�ود الس��عاد املتناقصني �

�ري ٔ�نه مل , �� مسح القضاء إالداري الفر�يس لٕالدارة بوضع ق�ود من ٔ��ل حتق�ق مصل�ة املرفق العام, �نیة

ٕاذ �كون إالدارة هنا بصدد , �سمح بوضع ق�ود لهدف �ٓخر �ري أ�هداف إالداریة ٔ�و املالیة �لمرفق العام ذاته

  .)3( اس�تعامل السلطةاحنراف يف

جواز  یرتتب �ىل احلق يف �شرتاك يف الصفقة العموم�ة ن���ة قانونیة هامة ويه �دم, ومبفهوم ا�الفة  

لیقدم عطاءه ویث�ت وجوده ومسامهته يف تنف�ذ اخلدمات العموم�ة مىت - اس��عاد ٔ�ي خشص یتقدم �لمنافسة 

وهو ما اس�تقر �لیه القضاء إالداري يف ا�ول اليت , عدون س�ب قانوين مرشو -توافرت ف�ه مجیع الرشوط

الطعن يف قرار إالدارة املتضمن , و�لمس��عد من املنافسة دون و�ه حق, تعمتد نظام �زدواج�ة القضائیة

وهو قرار ٕاداري م�فصل ميك�ه هدم معلیة التعاقد وٕابطالها ٕاذا ما حمك القضاء ملصلحته ٔ�و قررت , �س��عاد

                                                           

  .53.ص, املرجع السابق, إالقصاء من املشاركة يف الصفقات العموم�ة, �ادل بومعران )1(
  .154.ص, املرجع السابق, أ�سس العامة �لعقود إالداریة, ز�ز عبد املنعم �لیفةعبد الع) 2(
  .55.ص, املرجع السابق, طرق ٕا�رام الصفقات العموم�ة و�یف�ة الرقابة �لهيا يف ظل القانون اجلزا�ري, مانع عبد احلف�ظ) 3(
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من  114تطبیقا لنص املادة  )1(ریة املتظمل �هيا ويه جلنة الصفقات ا�تصة ٔ�حق�ته �لفوز �لصفقةاجلهة إالدا

  .236-10املرسوم الرئايس

حتفز املنافسة املناقص �ل�سابق مع بق�ة املناقصني يف البحث عن العرض أ�فضل واليت , ويف لك أ�حوال  

فٕاذا ما ,  حيرصون �ىل ٔ�ن �كون املنافسة ب�هنم م�افسة مرشو�ةكام ٔ�ن املشاركني , )2(قد توص� �لتعاقد

فهذا یعين احلیاد عن م�دٔ� املنافسة ٕاىل احملا�ة �ري املرشو�ة �ىل حساب الغري مما �سامه , خرقت املرشوعیة

�� فٕان حق املشاركة مكفول للك �ارض , )3(يف ٕافساد ا�مم وخيرق م�دٔ� الشفاف�ة وم�دٔ� �اكفؤ الفرص

ت ف�ه الرشوط املعلن عهنا مامل حيرم ویبعد مبوجب نص قانوين �اص �رشیعیا اكن  ٔ�و تنظ� ٔ�و قرارا توفر 

  .)4(قضائیا هنائیا

بل جيب ضامن املساواة ب�هنم بتوح�د , فٕان ف�ح �ب املنافسة بني املتعاملني مع إالدارة ال �كفي و�ده, و�لیه  

تعترب يف �د , افسة القانونیة اليت جتري �ىل ٔ�سس حصی�ة وحرةذ� ٔ�ن املن, )5(ا�ٓ�ال واملعایري املشرتطة

. )6(وإال�الل ب�ٔي رشط من رشوط حتق�ق املنافسة هو �دم حتق�ق املساواة, ذاهتا مساواة بني املتنافسني

  .وهو املبدٔ� ا�ي نفص� يف النقطة املوالیة

  l’égalité de traitement des candidats م�د�ٔ املساواة يف معام� املرحشني: �نیا

بل جيب �لهيا ٕاعامل م�دٔ� املساواة , ٕاىل ٔ�فضل م�عاقد تصلحریة املنافسة ل م�دٔ� ال �كفي ٔ�ن �كفل إالدارة   

حبیث �كون املفاض� ب�هنم �ىل ٔ�ساس الكفاءة الف�یة واملقدرة املالیة �لهنوض , بني مجیع مقديم العطاءات

  .�ملرشوع موضوع التعاقد

 فٕان القانون ال, ٔ�نه یتعامل يف ٔ�موا� وشؤونه اخلاصة, حریة اكم� يف اخ�یار من یتعاقد معهٕاذا اكن �لفرد   

ذ� ٔ�ن  مربر ,یق�دها مببدٔ� املساواة بني املتنافسني ح�ث, یرتك لٕالدارة احلریة املطلقة يف اخ�یار املتعاقد معها

  .)7(ت�زيال : اخ�یار إالدارة احلر لرشاكهئا يف التعاقد � خماطره ٔ�ال وهو

  �لقانون الطبیعي ا�ي: ف�عترب م�د�ٔ املساواة من املبادئ العامة �لقوانني وا�ي ید�ل يف نظام ما �سمى    

                                                           

  .437.ص, املقال السابق, ...وانعاكساهتاخصوصیة املصطل�ات القانونیة يف القانون إالداري , عزاوي عبد الرمحن )1(
  .95.ص, املرجع السابق, 236- 10النظام القانوين لصفقة ٕاجناز أ�شغال العموم�ة يف ظل املرسوم الرئايس , ف�ی�ة �ايب) 2(
, م�ش�ٔة املعارف, )لیةدراسة حتلی (النظام القانوين �لتعاقد ب�ٔسلوب املناقصات يف �رشیعات ا�ول العربیة , دمحم السعید الرحو: انظر) 3(

  .24.ص, 2007, مرص, إالسك�دریة
  .120.ص, املرجع السابق, الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, عامر بوضیاف) 4(
  .144.ص, املرجع السابق, مد�ل القانون إالداري, �الء ا��ن عيش) 5(
  .127.ص, املرجع السابق, ضام�ت العقد إالداري, مال هللا جعفر عبد امل� امحلادي) 6(
  .338.ص, املرجع السابق, القانون إالداري, جورج قودیل بیار لقولق�ه) 7(
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ومن ٔ�مه املبادئ العامة الراخسة , )1(�س�تقي م�ه ا�متعات ال�رشیة قوا�د تنظمي شؤوهنا �ىل اكفة املس�تو�ت 

, 1948ي حلقوق إال�سان الصادر س�نة الثانیة من إال�الن العاملمضن املواثیق ا�ولیة اليت نصت �لهيا املادة 

ح�ث , ال یت�ٔىت ٕاعامل م�دٔ� املساواة ٕاال يف م�اخ دميقراطي حبامیة �كفل ضام�ت فعا� حلقوق إال�سان�� 

بل یتوجب , یتوجب ٔ�ال یق�رص �شاط السلطة �ىل حامیة أ�فراد وٕاقرار أ�من وسالمة املعامالت حفسب

لیصل ٕاىل ٕازا� الفوارق بني طبقة الشعب وحتر�ره ورفع مس�تواه إالج�عي , �شاطها ذ� ٔ�ن یتعدى

  ومن مت یتعني �لینا ضبط. )2(وإالق�صادي وتوفري معام� �اد� �لجمیع

  .مفهوم م�دٔ� املساواة وكذا الق�ود الواردة �لیه

 فهوم م�د�ٔ املساواةم  - 1

  .وف�ه ن��اول تعریف م�دٔ� املساواة �عتباره القا�دة العامة وكذا ٔ�مهیته 

 )القا�دة العامة(عریف م�د�ٔ املساواة ت - �ٔ 

ٔ�ي �اكفؤ  ,)3(یقصد مببدٔ� املساواة بني املتنافسني ٔ�ن یعامل مجیع املشرتكني معام� م�ساویة فعال وقانو�   

نفس الفرصة للك من یتقدم ٕاىل  مبنح )5(l’équivalence des chances)4(الفرص بني املتعاقد�ن احملمتلني

مما یتوجب ا�رتام , فللك م�اقصة رشوطها وم�عاد معني �لتقدم ٕا�هيا, )6(الصفقة دون متیزي وا�د عن ا�ٓخر

ومن مث ال جيوز ٕاعفاء البعض من بعض , )7(هذه الرشوط واملواعید بطریقة وا�دة م�ساویة بني امجلیع

كام ال جيوز ق�ول ٔ�ي خشص مل تتوافر ف�ه الرشوط ٔ�و ,)8(يف تطبیقها �ىل البعض ا�ٓخرالرشوط وال�شدید 

وال جيوز ٔ�یضا , )9(تقدم بعد املیعاد ٔ�و تقدم يف املیعاد ومل �س�توف إالجراءات الرضوریة لالشرتاك يف الصفقة

ل�س لٕالدارة ٔ�ن  كام, )10(ٔ�یضا السامح ٔ��د املتنافسني �الطالع �ىل ملف املناقصة دون بق�ة املتنافسني

  .)11(تطلب من ٔ��دمه مامل تطلبه من �ريمه

                                                           

  .39.ص, املرجع السابق, الصفقات العموم�ة �رشیعا وفقها واجهتادا, عبد ا�لطیف قط�ش) 1(
  .109.ص, السابق املرجع ,ضام�ت العقد إالداري, هللا جعفر عبد امل� امحلاديمال  )2(
  .205.ص, املرجع السابق, القانون إالداري, عامر عوابدي) 3(
  .436.ص, املقال السابق, ...خصوصیة املصطل�ات القانونیة يف القانون إالداري وانعاكساهتا, عزاوي عبد الرمحن) 4(

 Khaled johmani, la bonne gouvernance dans les marches publics, op cit, p.5.)5 ( 
  .63.ص, املرجع السابق, إالداریةالعقود , محمود �لف ج�وري) 6(
  .513.ص, املرجع السابق, م�ادئ ؤ�حاكم القانون إالداري, دمحم رفعت عبد الوهاب) 7(
  .531.ص, املرجع السابق, القانون إالداري, عبد الغين �س�یوين عبد هللا) 8(
  .29.ص, املرجع السابق, یةقوا�د وٕاجراءات تنظمي املناقصات واملزایدات والعقود إالدار , دمحم ٔ�نور حامده) 9(
  .172.ص, املرجع السابق, القانون إالداري, مولود دیدان) 10(
  .74.ص, املرجع السابق, العقود إالداریة يف القانون ا�لیيب واملقارن, مازن لیلو رايض) 11(
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ٕاكعفاء ٔ��دمه من دفع الت�ٔمني ٔ�و تقدمي ٔ�وراق : ال �س�تطیع إالدارة ٔ�ن ختلق متا�زا قانونیا, ومببدٔ� املساواة    

��لق وضع واقعي یضع بعضهم يف وضع ٔ�فضل ٔ�و �ٔسؤ� من : ٔ�و تفاضال واقعیا بني املتنافسني, مطلوبة

  .ومن مت �ك�يس م�دٔ� املساواة ٔ�مهیة �برية جيب معرفهتا �يشء من ا�قة والتوسع. )1(�ريمه

 مهیة م�د�ٔ املساواة�ٔ  - ب

�هتاوى قمي  فٕاذا مل حيرتم, ؤ�ساسا �لعدل,ؤ�ساسا ملبدٔ� املرشوعیة ,یعترب م�د�ٔ املساواة ٔ�ساسا �لقا�دة القانونیة 

اخلوف �ىل احلقوق  يف نفوس الناس �طمئنان و�دم�� �مكن ٔ�مهیته يف ٔ�نه �ش�یع , كثرية يف ا�متع

  .)2(وٕاذا ٔ�هدر تتحطم ا�ٓمال يف احلصول �ىل احلقوق واحلر�ت, واملصاحل

وٕاذا اكنت احلمكة من تطبیق هذا املبدٔ� تق�يض �دم وجود احملا�ة بني املتعاملني مع إالدارة وضامن صالح�ة 

ٕاذ إالطالق , )3(فٕان املساواة هنا ل�ست مساواة مطلقة, عامةوكفاءة من �رغب يف التعاقد حتق�قا �لمصل�ة ال

من ش�ٔنه إالرضار �ملصل�ة العامة من �الل دفع إالدارة �لتعاقد مع مقدم العطاء رمغ سوء مسعته املهنیة مما 

  :�� �رد �ىل املبد�ٔ مج� من الق�ود �متثل يف ا�ٓيت, )4(ینعكس �ىل ٔ�دائه اللزتاماته التعاقدیة �لسلب

 لق�ود الواردة �ىل م�د�ٔ املساواةا - 2

ٕاذ ميكن وضع رشوط تضمن الصالح�ة والكفاءة ٔ�و �ري ذ� من اعتبارات , )5(ال ی��غي تعممي م�د�ٔ املساواة  

  :وهو ما نب��ه ف�یيل, )6(اعتبارات املصل�ة العامة كق�ود �رد �ىل القا�دة

 بیعة الصفقةط  - �ٔ 

ٕاذ یتضمن ٔ�سلوب املناقصة �دة  ,)7(معینة من املتنافسني قد تق�يض طبیعة الصفقة قرص التنافس �ىل ف�ة  

ٔ�شاكل مهنا ما حتمت طبیعته اخلاصة قرص �شرتاك �ىل ٔ�فراد معینني اكملزایدة اليت ختص الوطنیني دون 

وكذا , )1(واملناقصة احملدودة اليت تنحرص فهيا املنافسة �ىل �ٔش�اص حمدد�ن دون �ريمه, )8(أ��انب

  .)2(إالنتقائیة اليت تعد حكرا �ىل املت�ٔهلني يف �نتقاء أ�ويل�س�شارة 

                                                           

أ�سس , ز�ز عبد املنعم �لیفةوعبد الع. 41.ص, املرجع السابق, الصفقات العموم�ة �رشیعا وفقها واجهتادا, عبد ا�لطیف قط�ش) 1(
  .159.ص, املرجع السابق, العامة �لعقود إالداریة

  .113.ص, املرجع السابق, ضام�ت العقد إالداري, مال هللا جعفر عبد امل� امحلادي) 2(
  .289.ص, املرجع السابق, القانون إالداري, دمحم �يل اخلالی�) 3(
  .159.ص, املرجع السابق, العامة �لعقود إالداریةأ�سس , عبد العز�ز عبد املنعم �لیفة) 4(
  .74.ص, املرجع السابق, العقود إالداریة يف القانون ا�لیيب واملقارن, مازن لیلو رايض) 5(
  .128.ص, املرجع السابق, العقود إالداریة, محمود �اطف البنا )6(
  .75.ص, املرجع السابق, لهيا يف ظل القانون اجلزا�ريطرق ٕا�رام الصفقات العموم�ة و�یف�ة الرقابة �, مانع عبد احلف�ظ) 7(
  .املذ�ور سابقا 236- 10من املرسوم الرئايس  33املادة ) 8(
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  ص القانونن - ب

 يف مادته أ�وىل �ىل مجیع املؤسسات اليت تعمل يف ٕاطار ٕاجناز )3(289-93املرسوم التنف�ذي یوجب   

يف �ني , شهادة التخصص والتصنیف املهنیني الصفقات العموم�ة �لبناء وأ�شغال العموم�ة والري ام�الك

 .وسعت املادة الثانیة م�ه جمال ونطاق أ�ش�اص اخلاضعة ٔ�حاكم هذه املادة

�� ميكن لٕالدارة ٔ�ن تفرض رشوطا ٕاضاف�ة من و�ئق وشهادات معینة ال تتوفر ٕاال لف�ة معینة من   

 متثل أ�عامل واليت ٔ�ن �كون املتنافس �ا�زا �ىل شهادة التصنیف والت�ٔهیل املهنیني, )4(الراغبني يف التعاقد

  .)5(اخلاصة اليت س�بق � الق�ام هبا

حىت �كون - ميكن �لمصل�ة املتعاقدة �س�تعالم عن قدرات املتعهد�ن ومواصفاهتم املرجعیة , ولهذا الغرض  

ل�س�شف حسن السمعة املهنیة �عتباره رشطا واج�ا يف لك من یتعامل مع إالدارة  -اخ�یارمه اخ�یارا سدیدا

وثیق �رتباط �ملصل�ة العامة اكلعقود إالداریة اليت تتطلب قدرا �بريا من أ�مانة , احلساس�یةيف جمال شدید 

ح�ث �كون قد س�بق � , واليت �س�شفه من تعاقداته السابقة معها ٔ�و مع �ات ٔ�خرى, يف ٔ�داء �لزتامات

  .)6(إال�الل �لزتاماته التعاقدیة �ٔو ت�ٔخر يف ٔ�داهئا ٔ�و اس�تعمل غشا ٔ�و تدل�سا

وما إالس�ت��اءات الواردة �لیه سوى ت�ٔ�یدا � مربرة �لنظام العام , یظل م�دٔ� املساواة حمرتما يف جوهره  

  .والغایة املرجوة من سن نظام الصفقات العموم�ة

حق مقاضاة إالدارة ٕاذا مل تعامل املتنافسني , فلقد �ٔقر �جهتاد وم�ذ زمن طویل �لعارضني يف م�اقصة ما  

يف قضیة  1968-12-18ح�ث قىض جملس ا�و� الفر�يس بتارخي  ,)7(�لرشوط مبساواة اكم� املس�توفني

الرتخ�ص "....:ٕ�بطال العقد إالداري �س�ب إال�الل مببدٔ� املساواة بني املتنافسني "فان"الرشكة العامة �لمیاه 

لیة �لمنافسة واملساس حبق اكن من ش�ٔنه تعدیل الرشوط أ�ص , موضوع الزناع ا�ي �اء بعد معلیات املنافسة

  . )8("املساواة بني املتنافسني

                                                                                                                                                                                     

  .236-10من نفس املرسوم الرئايس  30املادة ) 1(
 .املذ�ور سابقا 23- 12من نفس املرسوم الرئايس واملعد� مبوجب املادة السادسة من املرسوم الرئايس  31املادة ) 2(
, 12. ص, 1993د�سمرب  1الصادرة يف , 79ر �دد .ج, 1993نومفرب  28املؤرخ يف  289- 93املرسوم التنف�ذي : لالسزتادة انظر) 3(

  .4.ص, 2005ٔ�فریل10الصادرة يف  26ر �دد .ج, 2005ٔ�فریل7املؤرخ يف  114-05املعدل واملمتم �ملرسوم التنف�ذي 
  .289.ص, املرجع السابق, القانون إالداري, دمحم �يل اخلالی� )4(
  .121.ص, املرجع السابق, ضام�ت العقد إالداري, مال هللا جعفر عبد امل� امحلادي) 5(
  .161- 160.ص, املرجع السابق, أ�سس العامة �لعقود إالداریة, عبد العز�ز عبد املنعم �لیفة) 6(
  .40.ص, ملرجع السابقا, الصفقات العموم�ة �رشیعا وفقها واجهتادا, عبد ا�لطیف قط�ش) 7(
  .205.ص, املرجع السابق, القانون إالداري, عامر عوابدي: ٔ�ورده) 8(
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 لرسیة �رس املرشع الفرعي ٕاىل �انب املبدٔ��ن م�دٔ� الشفاف�ة والعالنیة �ٕالضافة, وت�ٔ�یدا ملا ذ�ر سالفا

  .موضوع النقطة املوالیة. العطاءات

    م�د�ٔ الشفاف�ة والعالنیة: �لثا

بني أ�عوان إالق�صادیة املتد�� يف السوق مبا یضمن السري العادي  یضمن م�دٔ� الشفاف�ة املنافسة الرشیفة  

�اصة يف جمال الصفقات العموم�ة ٔ��ن تلزتم املصل�ة املتعاقدة ٕ�ٕال�الن عن رشوط املشاركة يف , ��لیاته

  .)1(و�لتبعیة �� جينهبا تبدید أ�موال العموم�ة, مما مينع الرشوة واحملا�ة فهيا, الصفقة العموم�ة

حمتیة ٔ�ساس�یة جيب �ىل إالدارة املتعاقدة �كر�سه �رب خمتلف املرا�ل اليت  ویعد م�دٔ� شفاف�ة إالجراءات  

�لیات احلمك الراشد و� ٔ�مهیة �لغة يف جتس�ید املبادئ , متر هبا الصفقة العموم�ة �لیة من � ٕاذ یؤكد �ىل �

یت�ىل حتق�ق هذا املبد�ٔ يف ٕاجراءات إال�الن و , الرتباطه حبق إال�الم وتوفري املعلومات الالزمة )2(السابقة

وما یرتتب عنه من حقوق �لمرتحشني اكلطعن و��رتاض �ىل قرار , عن املنح املؤقت �لصفقة وح�اد إالدارة

ح�ث �س�تعمل الفرد حقه ٔ�و یترصف ف�ه , فعىل �الف الوضع السائد يف القانون اخلاص, )3(املنح املعلن عنه

مادام ٔ�نه ممتتع بقواه العقلیة و�ري , قانو� ٕ��النه �لمٔ� لٔ�س�باب ا�افعة �لترصفف�ه دون ٔ�ن �كون ملزم 

فٕانه جيب �ىل إالدارة يف العقود إالداریة إال�الن عن ن�هتا يف تنف�ذ اخلدمة العموم�ة ودعوة من , حمجوز �لیه

هل ف : مما یثار ال�ساؤل, )4(ازهاتتوافر فهيم الرشوط القانونیة �لمشاركة يف املنافسة وتنف�ذ اخلدمة املراد ٕاجن

لٕال�ابة �ىل إالشاكل جيب معرفة القا�دة العامة املمتث� يف . اكفة املناقصات؟ إالدارة ملزمة �ٕال�الن عن

  .العالنیة من �الل تعریفه وكذا إالس�ت��اءات الواردة �لهيا

 )القا�دة العامة(�د�ٔ العالنیة م  - 1 

ویقصد به  ,)5(�ٔساس�یة خمصصة ٕال�راء املنافسة ووضع املتعهد�ن �ىل قدم املساواةیعترب م�د�ٔ العالنیة قا�دة   

الرشوط التقدم  به ق�ام املصل�ة املتعاقدة �ٕال�الن عن موضوع التعاقد ب�ٔسلوب ميكن لك من تنطبق �لیه

البد من فلتحق�ق الغرض والقصد من الصفقات العموم�ة �ىل الو�ه املقرر يف القوانني وا�لواحئ . )6(بعطائه

                                                           

ا�� اجلزا�ریة �لعلوم القانونیة وإالق�صادیة , �دود تد�ل ا�و� يف ا�ال إالق�صادي يف ظل اق�صاد السوق, ربیعة صباحيي) 1(
  .121.ص, 2010, �امعة اجلزا�ر, �لف�ون املطبعیةاملؤسسة الوطنیة , لكیة احلقوق, �2دد , والس�یاس�یة

  .30.ص, املرجع السابق, التصدي �لمامرسات املناف�ة �لمنافسة يف الصفقات العموم�ة, معروش �لمي) 2(
    .26.ص, املرجع السابق, الضام�ت يف جمال الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, حبري ٕاسامعیل) 3(
  .432-431.ص, املقال السابق, ...صطل�ات القانونیة يف القانون إالداري وانعاكساهتاخصوصیة امل, عزاوي عبد الرمحن) 4(
  .31.ص, نفس املرجع, معروش �لمي) 5(
  .153- 152.ص, املرجع السابق, أ�سس العامة �لعقود إالداریة, عبد العز�ز عبد املنعم �لیفة )6(
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إال�الن  ویتجسد ذ� من �الل , )1(ا�رتام وتطبیق م�د�ٔ �النیة املناقصات واملزایدات يف مجیع مرا�لها

مقدما عن �رخي وماكن ٕاجراء العملیة املراد التعاقد �لهيا عن طریق وسائل إال�الم من حصافة وٕا�ال�ت 

  .)2(�ائطیة ووسائل إال�الن وإالشهار حىت یعمل امجلیع

ٔ�هنا تؤدي ٕال�رة املنافسة مضن م�اخ املنافسة , العالنیة املنافسة احلرة موضع التطبیق الفعيلتضع   

ومن مت هتدف , )3(وبدوهنا ال یو�د جمال حق�قي �لمنافسة بني الراغبني يف التعاقد مع إالدارة, والشفاف�ة

وحىت , )4(ٔ�و الق�ام به من ٔ�عاملالعالنیة لتن��ه امجلهور ؤ�حصاب الش�ٔن ٕاىل ما �زمع اختاذه من ٕاجراءات 

یتحقق الهدف من إال�الن جيب ٔ�ن �كون م�طو� �ىل البیا�ت اليت تطلب القانون رضورة ٔ�ن �شملها من 

مثن �راسة الرشوط , م�لغ الت�ٔمني املؤقت, �ٓداءه, العمل املطلوب, مو�ده, حتدید اجلهة اليت یقدم ٕا�هيا العطاء

ففي اش��ل إال�الن �لبیا�ت التفصیلیة مصل�ة جلهة , لتفصیل فهيا الحقاو�ريها من البیا�ت اليت س�مت ا

ٕاذ جينهبا ذ� اجلهد والوقت يف حفص العطاءات �ري املناس�بة اليت تقدم هبا ٔ�حصاهبا �ال , إالدارة املعلنة عهنا

ض قانو� فٕانه حيقق و�لیه فٕاذا مث إال�الن �ىل النحو املفرو, �رشوط املناقصة اليت مل یفصح عهنا يف إال�الن

  .)5(الشفاف�ة يف تعامالت إالدارة مع م�عاقدهيا

, ٕان القا�دة العامة ٔ�و أ�صل يف ا�عوة �لتعاقد يف مفهوم القانون إالداري تعين إال�الن عن الصفقة العموم�ة  

عمل وهذا ما یندرج مضن حق املواطنني يف إال�الم وهو حق دس�توري مينح لك راغب يف التنافس فرصة ال

  .)6(�لفرص إالق�صادیة املتا�ة يف ا�متع

كرب �دد �ٔ  و�لتايل اس�تق�ال, ٔ�لزم املرشع الثانوي إالدارة املتعاقدة مببدٔ� العالنیة, تفاد� �لمساس مببدٔ� املنافسة  

املصل�ة املتعاقدة دعوة  لكن هذا ال مينع من ٔ�ن تقرر , )7(ممكن من العروض ا�تلفة واخ�یار أ�فضل مهنا

  .)8(املناقصني لتقدمي عطاءاهتم �شلك رسي وهو ما یعد اس�ت��اءا من إالس�ت��اءات الواردة �ىل م�دٔ� العالنیة

 ٕالس�ت��اءات الواردة �ىل م�د�ٔ العالنیةا - 2 

                                                           

  .204.ص, املرجع السابق, القانون إالداري, عامر عوابدي) 1(
دار , الطبعة أ�وىل, )دراسة مقارنة(ال�شاط إالداري  -التنظمي إالداري: القانون إالداري واملؤسسات إالداریة, طاهري حسني: انظر) 2(

    .118.ص 2007, اجلزا�ر, اخل�ونیة
  .589.ص, املرجع السابق, إالجياب والق�ول يف العقد إالداري,  �ند خمتار نوح) 3(
, 2009-2006, 17ا�فعة , ٕا�ازة املدرسة العلیا �لقضاء, مذ�رة خترج, لشلك وإالجراءات يف القرار إالدارير�ن ا, سامر شكري) 4(

  .12.ص
  .153.ص, السابق املرجع ,أ�سس العامة �لعقود إالداریة, یفةعبد العز�ز عبد املنعم �ل ) 5(
  .433-432.ص, املقال السابق, ....وانعاكساهتا خصوصیة املصطل�ات القانونیة يف القانون إالداري, عزاوي عبد الرمحن) 6(
  .31.ص, املرجع السابق, التصدي �لمامرسات املناف�ة �لمنافسة يف الصفقات العموم�ة, معروش �لمي )7(
  .23.ص, املرجع السابق, العقود إالداریة, دمحم الشافعي) 8(
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وال جيوز ....واء اكن العقد بیعا ٔ�و رشاءإاذا اكن املقصود �لعالنیة �مل الاكفة �رغبة إالدارة يف التعاقد س   

, ٕاىل الرسیة عند ٕا�رام العقود إالداریة حىت ال تربم العقود يف ٔ�جواء �شوهبا الریبة ویثور حولها الشكا�لجوء 

فٕان من تعامالت إالدارة ما یتعارض وم�دٔ� العالنیة ا�ي  ,)1(وٕاذا اكنت العالنیة دلیل �زاهة وشفاف�ة  إالدارة

ٕا�اطهتا �لرسیة البالغة اكلعقود اليت �كون لها تقوم �لیه الصفقات العموم�ة واليت ت�سم بطبیعة �اصة تفرض 

وذ� عندما , )2(ص� بت�ٔمني �اج�ات ا�و� من أ�سل�ة ٔ�و ت� اليت تربم يف �االت احلرب والرضورة

وفهيا یمت دعوة بعض املتعاملني م�ارشة من بني قامئة , یتعلق أ�مر ��فاع الوطين والصفقات اليت ترب�ا وزارته

مرد هذا �س�ت��اء طبیعة تعاقدات  ,)3(زارة ا�فاع الوطين �لتنافس دون ٕا�الهنا يف الصحفمعروفة �ى و 

  .)4(هذه اجلهة وما تقوم �لیه من اعتبارات أ�من القويم

اليت تمت مبوجب كتاب موىص �لیه �رسل , )5(وقد ی��ع ٔ�سلوب إال�الن الشخيص يف املناقصة احملدودة  

  .مقاولني ٔ�و مورد�ن معینني دا�ل اجلزا�ر ٔ�و �ار�ام�ارشة ٕاىل م�عاملني ٔ�ي 

عندما یتعلق أ�مر خبدمات ال ميكن الق�ام هبا وٕاجنازها ٕاال من ق�ل م�عامل , یضاف �� �ا� ٔ�خرى  

ٔ�و انفراده �م�الك �راءة ا�رتاع , ٕاق�صادي وح�د ٕالح�اكره وضعیة اح�اكریة �صاحب عقد ام�یاز مع ا�و�

الطریقة أ��سب ا�لجوء  ف�كون ,�ة اخ�ارهتا املصل�ة املتعاقدة ٕالجناز املوضوع حمل التعاقدٔ�و طریقة �ك�ولوج 

یبقى لٕال�الن املطابق �لقانون ٔ�مهیة يف حامیة , ورمغ ذ�, )6(م�ارشة �لتعاقد معه بطریقة الرتايض ال�س�یط ٕالیه

  .)7(ٕالدارة من تعاقداتحامیة حریة املنافسة وا�ي ینعكس �ىل املصل�ة العامة �ٕالجياب ف� تربمه ا

مقرت� مببد�ٔ الشفاف�ة فهام جيسدان ذات الوظائف وأ�هداف جبعل املناقصة �اكفة  العالنیة م�د�ٔ یظل و   

مرا�لها �سري �ىل وترية م�تظمة وفق ٔ�حاكم القانون دون ازدواج�ة ٔ�و التعامل ف� وراء الكوال�س وال یو�د 

 .)8(ما خيالف يف اخلفاء ما ٔ��لن عنه

  قا�دة رسیة العطاءات: رابعا

                                                           

اجلامعة , 34ا�� , �لوم الرشیعة والقانون, دراسات, إالداریة إاللكرتونیةالنظام القانوين ٕال�رام العقود , محیدي سل�ن الق�یالت) 1(
  .668-667.ص, 2007, أ�ردنیة

  .75.ص, املرجع السابق, املناقصة العامة �طریقة �لتعاقد إالداري, هیبة رسدوك) 2(
�ىل مفهوم أ�عامل إالداریة القانونیة ومقوماهتا خصوصیة املصطل�ات القانونیة يف القانون إالداري وانعاكساهتا , عزاوي عبد الرمحن) 3(

  .435.ص, املقال السابق, )�ا� العقد إالداري(
  .63.ص, املرجع السابق, قوا�د وٕاجراءات تنظمي املناقصات واملزایدات والعقود إالداریة, دمحم ٔ�نور حامده) 4(
  . .518.ص, السابقاملرجع , م�ادئ ؤ�حاكم القانون إالداري, دمحم رفعت عبد الوهاب) 5(
  .436.ص, املقال السابق نفس, عزاوي عبد الرمحن) 6(
  .154.ص, املرجع السابق, أ�سس العامة �لعقود إالداریة, عبد العز�ز عبد املنعم �لیفة) 7(
  .96.ص, املرجع السابق, 236- 10النظام القانوين لصفقة ٕاجناز أ�شغال العموم�ة يف ظل املرسوم الرئايس , ف�ی�ة �ايب) 8(
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, )1(تعترب رسیة العطاءات الهدف أ�سايس ا�ي �سعى ٕالیه السلطة املتعاقدة �لحصول �ىل ٔ�فضل عرض  

ويه الصیغة ا�ٔكرث ش�یو�ا اليت �راعي املصل�ة املتعاقدة من جراءها اعتبارات �دیدة ت�ٔيت يف مقدمهتا 

مما حيقق املصل�ة العامة ومينع الت�ایل , العالقات الشخصیة املؤ�رةاحملافظة �ىل الزناهة واحلیاد وحتايش 

  .)2(وكذا إالتفاق اجلانيب بني املتنافسني �ىل رفع أ�سعار, والتالعب

 رسیة العطاءات: لقا�دة العامةا - 1

 �لول املقرت�ة من ق�ل املرحشني املتنافسني طي الرسیة والك�ن ٕاىل �ني) أ�مثنة(وهو ٔ�ن تظل العطاءات   

ویتحقق ذ� من �الل وضع مجیع العطاءات يف , )3(مو�د ف�ح أ�ظرفة حبضور املرحشني ٔ�و ممثلهيم القانونیني

ویتعلق , )4(ق�ل وقت فضها ٔ�ظرفة مغلقة جيهل معه العمل مبضموهنا �ل�س�بة �لطرفني ٕادارة اكنت ٔ�و م�عاقد�ن

  .هذا لكه يف �ا� املناقصة فقط, )5(العام أ�مر ب�ٔسعار لك مهنم  وتفاصیل العروض حامیة �لصاحل

 ٕالس�ت��اء الوارد �ىل قا�دة رسیة العطاءاتا - 2

ح�ث یقدم املزایدون عطاءاهتم  �النیة وال ميكن , خيتلف أ�مر يف املزایدة ٕاذ حتدد إالدارة سعرا اف�تاح�ا  

يف العقد واملمتثل يف املبلغ ٔ�و ا�مثن  ٔ�هنا ت��اىف وطبیعة ونوعیة إالجياب ا�ي یتقدم به املزاید, ٔ�ن �كون رسیة

ا�ي تقدمه املزایدة يف �ا� البیع �ملزاد العلين مقابل اليشء املبیع ٔ�و م�لغ إالجيار ا�ي یتقدم به املزاید يف 

�ىل �ٔن یظل م�دٔ� , )6(�ا� عقود ٕاجيار عقارات وحمالت ؤ�سواق معوم�ة �بعة ��و� �ٔو الب�یة ٔ�و الوالیة

  . )7(امنة الهامة اليت متنع ٔ�ي حتایل ٔ�و اس��عاد �ٔ�د املتناقصني من م�دان املنافسةالرسیة الض

ٕان ٔ�یة اس�ت��اءات �رد �ىل قا�دة �امة من القوا�د اليت یتضمهنا النظام القانوين �لصفقات العموم�ة , معوما  

�دون يف مركز قانوين جيب ٔ�ن �رتبط ٕاعاملها مبق�ضاها وی�ساوى يف تطبیقها مجیع املتقدمني ا��ن یتوا

  . )8(وا�د

                                                           

  .18.ص, املرجع السابق, العقد إالداري إاللكرتوين, صغري سا�د مندیيلالرحمية ) 1(
  .291.ص, املرجع السابق, القانون إالداري, دمحم �يل اخلالی�) 2(
  .439.ص, املقال السابق ,...خصوصیة املصطل�ات القانونیة يف القانون إالداري وانعاكساهتا, عزاوي عبد الرمحن )3(
, املرجع السابق, ٔ�صول القانون إالداري, وسايم جامل ا��ن, 127.ص, املرجع السابق, العقد إالداري, دمحم فؤاد عبد الباسط) 4(

  .743.ص
  .518.ص, املرجع السابق, م�ادئ ؤ�حاكم القانون إالداري, دمحم رفعت عبد الوهاب) 5(
  .439.ص, املقال نفس, عزاوي عبد الرمحن) 6(
  .532- 531.ص, املرجع السابق, القانون إالداري, یوين عبد هللاعبد الغين �س� ) 7(
  .127.ص, املرجع نفس, دمحم فؤاد عبد الباسط) 8(
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یتحقق ذ� ٕاال  ٕاذ ال, حتقق  املبادئ أ�ربعة اليت حتمك الصفقات العموم�ة الضام�ت الاكف�ة �لمصل�ة العامة  

ٕاذا ٔ�ح�طت املناقصة �لرسیة التامة و�كون م�دٔ� املساواة بني املناقصني هو السائد دون متیزي حىت ال خيتل 

  . )1(افسة ب�هنم قامئة �ىل م�دٔ� �اكفؤ الفرصالتوازن وحىت �كون املن

وال شك ٔ�ن إال�رتام ا�ق�ق لت� املبادئ حيمل يف طیاته ق� ٔ��الق�ة وتوجهيیة تفرتض من القامئني �ىل   

تقوم �سمح ٕ�فشاء الثقة يف التعامل واليت تعترب رشطا رضور� للك �شاط , الصفقات العموم�ة سلواك �زهيا

� شدد تنظمي الصفقات العموم�ة �ىل رضورة جتس�ید املبادئ السالف بیاهنا يف مجیع �, )2(به إالدارة

الصفقات اليت یرب�ا الشخص العمويم �الفا لٕالعتقاد اخلاطئ السائد ٔ�ح�ا� يف املامرسة العملیة عند بعض 

اوز السقف القامئني �ىل الطلبات العموم�ة من ٔ�ن  هذه املبادئ ختص فقط الطلبات اليت �ساوي ٔ�و تت�

-12واملعد� مبوجب املادة الثانیة من املرسوم الرئايس  236- 10املبني يف املادة السادسة من املرسوم الرئايس 

مادامت �شلك جزءا من املال العام  ٕاال ٔ�ن نطاق املبادئ �شمل لك النفقات العامة �ام اكنت �س�یطة, 23

  . )3(ا�ي تطبق ف�ه قوا�د احملاس�بة العامة

, �ایة التنف�ذ الصفقات العموم�ة من إال�رام ٕاىلبعد ٔ�ن �لصنا من دراسة املبادئ العامة الواجب مرا�اهتا يف   

ن��قل ٕاىل طرق ؤ�سالیب �ٔو �یف�ات اخ�یار املتعامل املتعاقد مع إالدارة ملا ینطوي �لیه من ٕاجراءات 

  .وشلكیات �امسة يف العملیة التعاقدیة 

  الفرع الثاين

  و�یف�ات اخ�یار املتعامل املتعاقدطرق 

ا تعترب طرق اخ�یار املتعامل املتعاقد مع إالدارة من ٔ��رز املواضیع اليت اعت�ت نظریة العقد إالداري ب��ظميه  

وهذا ملا یتضمنه  )4(العامل أ�مه يف ٕاجناح تعاقد إالدارة واحلفاظ �ىل املال العام�عتبارها , وٕارساء قوا�دها

�ىل ٔ�ساس ٔ�ن إالدارة ل�ست حرة يف  )5(یق �ىل احلریة التعاقدیةلها خصوصیهتا اليت تض  عنارص هامة من

  .)6(اخ�یار املتعاقد معها �الفا �لوضع السائد يف عقود أ�فراد

  ٕاذ تنقسم النظم القانونیة إالداریة, ٕان تعامل إالدارة مع مس�ٔ� اخ�یار املتعامل املتعاقد معها ل�س مو�دا  

                                                           

  .30.ص, املرجع السابق, قوا�د وٕاجراءات تنظمي املناقصات واملزایدات والعقود إالداریة, دمحم ٔ�نور حامده )1(
  .2.ص, املرجع السابق, إالداریة �ىل الصفقات العموم�ةاملالیة و , نظم الرقابة الربملانیة , بودايل دمحم )2(
  .4.ص, املرجع السابق, اخ�یار املتعامل املتعاقد يف الصفقات العموم�ة, بوصوار عبد النيب) 3(
  .11.ص, املرجع السابق, املناقصة العامة �طریقة �لتعاقد إالداري, هیبة رسدوك) 4(
  .240.ص, ملرجع السابقا, القانون إالداري, �ا� �لیل الظاهر )5(
  .510.ص, املرجع السابق, م�ادئ ؤ�حاكم القانون إالداري, دمحم رفعت عبد الوهاب) 6(
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وا�ي  1956وهو ما ٔ�كده املؤمتر ا�ويل العارش �لعلوم إالداریة ا�ي عقد يف س�مترب , )1(قسمنيالعاملیة ٕاىل 

  : )2(�شفت ف�ه ٕا�ا�ت الوفود عن انقسام ا�ول ٕاىل فریقني

ٕاذ خيتص مبهمة , دول ال ختضع معلیة اخ�یار املتعامل املتعاقد ٔ�یة ٕاجراءات ووسائل حمددة :الفریق أ�ول  

فني معوم�ني �متتعون حبریة يف �خ�یار يف �دود دا�رة إالجراءات والتنظ�ت إالداریة املقررة إال�رام موظ

  .)3(�ریطانیا :وحتت رقابة رؤساهئم إالداریني ويف نطاق الرقابة املالیة ومن هذه ا�ول

ٕا�رام  معلیة ٔ�ن معناه, ويه دول ختضع معلیة �خ�یار ٕالجراءات حمددة يف ال�رشیعات والنظم: الفریق الثاين

القسم : �ري ٔ�ن هذا الفریق ینقسم بدوره ٕاىل قسمني, )4(العقود إالداریة مؤطرة قانو� من بدا�هتا ٕاىل هنا�هتا

: القسم الثاينٔ�ما , الیو�ن :ومن بني هذه ا�ول, یرتك لٕالدارة احلریة الاكم� يف اخ�یار طریقة التعاقد: أ�ول

لكن من ا�ول من جيعل , حبیث تلزتم إالدارة ٕ�تباع الوس�ی� املقررة قانو�, وا�ٔكرب جيعل التنظمي ٕاج�ار�

ومهنا من ی�ٔ�ذ بنظام مزدوج ف�فرض الق�د يف �االت و�سمح , �بلجیاكالق�د �اما یغطي مجیع العقود إالداریة 

البد من , وقف املرشع الفرعي يف هذا ا�الوملعرفة م, )5(اكلیا�ن والسوید�لتحرر م�ه يف �االت ٔ�خرى 

  .التعرف �ىل الطرق والك�ف�ات ٔ�و أ�سالیب اليت ا�هتجها الخ�یار املتعامل املتعاقد

تف�د القا�دة املطبقة يف فر�سا ومرص ب�ٔن إالدارة ال تلزتم ��لجوء �لمناقصة ٕاال ٕاذا و�د نص �رشیعي یف�د   

ح�ث یبقى أ�صل حریة إالدارة يف التعاقد ما مل یو�د نص یفرض ٕاتباع , وهذا ما ینطبق �ىل اجلزا�ر, ذ�

  .)6(�یف�ة معینة

املتعامل املتعاقد  ا�ر ٔ�سالیب وطرق ٔ�و وسائل اخ�یارلقد حرص النظام القانوين �لصفقات العموم�ة يف اجلز   

ٔ�سلوب , ي �اء قانو�س�ندرسهام �لرتت�ب ا� ,ٕاجراء املناقصة وٕاجراء الرتايض: يف ٔ�سلوبني رئ�س�یني وهام

  .)�نیا( و�ٔسلوب الرتايض, )�ٔوال( املناقصة

  �ٔسلوب املناقصة: �ٔوال

  ا�و� اع�دات مالیة خضمة حبمك  - الص� الوثیقة الرابطة بني الصفقات العموم�ة واخلزینة العامة-�لكف     

  

                                                           

  .201.ص, املرجع السابق, القانون إالداري, عامر عوابدي) 1(
  .51.ص, السابقاملرجع , طرق ٕا�رام الصفقات العموم�ة و�یف�ة الرقابة �لهيا يف ظل القانون اجلزا�ري, مانع عبد احلف�ظ) 2(
  .201.ص, نفس املرجع, عامر عوابدي) 3(
  .3.ص, املرجع السابق, اخ�یار املتعامل املتعاقد يف الصفقات العموم�ة, بوصوار عبد النيب) 4(
  .51.ص, املرجع نفس, مانع عبد احلف�ظ) 5(
  .61.ص, املرجع السابق, املناقصة العامة �طریقة �لتعاقد إالداري, هیبة رسدوك )6(
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  .)1(العموم�ة من �ة �نیةوحبمك تنوع الصفقات , تعدد الهیئات إالداریة امللكفة �ٕالنفاق من �ة

ملا اكنت القوا�د العامة يف ٕا�رام العقود إالداریة �س�تلزم تعبري إالدارة عن ٕارادهتا ب�ٔسالیب حمددة وٕاجراءات   

فٕان املناقصة تعد �ٔمه أ�سالیب أ�ساس�یة وا�ٔكرث اس�ت�داما يف التعاقد , معینة الخ�یار املتعامل املتعاقد

ب�ٔن , املرشع ٔ�سلوب املناقصة ٔ�مهیة �اصة يف خمتلف تق�ینات الصفقات العموم�ة�� ٔ�وىل , )2(إالداري

خصص لها دون �ريها كام معتربا من املواد القانونیة وهذا ٔ�مر م�طقي من م�طلق �ٔن ٔ�سلوب املناقصة هو 

�د القانون هبا �عتباره ٔ�مه الطرق والك�ف�ات اليت یق  )4(والطریقة العادیة )3(القا�دة العامة يف جمال التعاقد

ٕاج�ار القانون إالدارة  من �الل, واليت تظهر فهيا حمدودیة ٕارادة أ�طراف �شلك واحض, )5(السلطة إالداریة

ومبا ٔ�ن املناقصة يه , )6(ٔ�خرى واخ�یار املرحش ا�ي یقدم ٔ�قل عرض من �ح�ة, ٕ�قامة املنافسة من �ح�ة

ما ٕاذا وت��ان  ,فس��عرض �لمقصود ب�ٔسلوب املناقصة بتعریفها, ةٔ��د ٔ�سالیب اخ�یار املتعامل املتعاقد مع إالدار 

مث التطرق , اكن املرشع قد قصد فعال املناقصة ٔ�و ٔ�نه اكن یعين ٔ�سلوب طلب العروض كام یدعي البعض

  . ٔ�شاكلها ا�تلفة

 عریف املناقصةت - 1

واملناقصة مصدر من , م�ه اس��قص املشرتي ا�مثن ٔ�ي اس�تحط, النقص واخلرسان: یقصد �ملناقصة لغة   

واملناقصات مفردها املناقصة ویقصد هبا الطریقة ٔ�و إالجراء ا�ي یلزم إالدارة مبق�ضاه , )7(الفعل الر�عي �قص

ٔ�و يه ٕاجراء �س�هتدف احلصول �ىل عروض من �دة , )8(مبق�ضاه اخ�یار املتعاقد ا�ي یقدم ٔ�قل عطاء ممكن

  .)9(�ي یقدم �ٔفضل عرض�دة م�عهد�ن م�نافسني مع ختصیص الصفقة �لعارض ا

ٕاذ تنكر البعض لطریقة املناقصة , انتقد �انب �بري من الفقه اجلزا�ري تعریف املرشع الثانوي �لمناقصة   

�اصة عند ٕاجراء املقارنة بني النصني العريب , ول�س املناقصة" طلب العروض" واعتربها ٔ�سلوب 

  .س�نفصل ف�ه ٕ�سهاب يف ح�نه )10(والفر�يس

                                                           

  .16.ص, املرجع السابق, املناقصة ٔ�سلوب من ٔ�سالیب التعاقد يف الصفقات العموم�ة, خ�ال هاجر) 1(
  .96-101.ص, املرجع السابق, املناقصة إاللكرتونیة ؤ��رها يف �یف�ة انعقاد العقد إاللكرتوين, ٔ��اد �يل امحلود الق�يس) 2(
  .16.ص, نفس املرجع, خ�ال هاجر) 3(
  .287.ص, املرجع السابق, القانون إالداري, �دمحم �يل اخلالی) 4(
  .203.ص, املرجع السابق, القانون إالداري, عامر عوابدي) 5(
  .11.ص, املرجع السابق, معلیة ٕا�رام الصفقات العموم�ة يف القانون اجلزا�ري, قدوج حاممة) 6(
  .704.ص ,لبنان, بريوت, دار لسان العرب, اجلزء الثالث, لسان العرب, ا�ن م�ظور) 7(
  .203.ص, املرجع نفس, عامر عوابدي) 8(
  .املتضمن تنظمي الصفقات العموم�ة 236- 10من املرسوم الرئايس  26املادة ) 9(
  .23-22.ص, املرجع السابق, املناقصة العامة �طریقة �لتعاقد إالداري, هیبة رسدوك) 10(
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�ري ٔ�ن , العموم�ة املرشع الفرعي �ٔسلوب املناقصة يف لك التق�ینات املتعاق�ة اليت تنظم الصفقاتلقد اعمتد   

مما یتوجب معه الرجوع ٕاىل �رسانة قانونیة معتربة �رب خمتلف التعدیالت , )1(ٔ�مهیهتا اخ�لفت من قانون �ٓخر

  . اليت مر هبا تنظمي الصفقات العموم�ة

اعمتد �ىل   90-67ف�ٔول تق�ني �لصفقات العموم�ة يف عهد ا�و� اجلزا�ریة املس�تق� الصادر مبوجب أ�مر   

اس�تدراج العروض يف القانون ( طلب العروض, املناقصة: ثالثیة شائعة يف ٕا�رام الصفقات العموم�ة ويه

ويف , )3(من نفس أ�مر 60و 42-32واد يف امل )2(والصفقات �لرتايض, )ا�لبناين �ٔو املامرسة يف القانون املرصي

 ,)4(ويف هذا أ��ري اكنت املناقصة ذات ٔ�مهیة حمدودة مق�رصة �ىل التوریدات ال�س�یطة من النوع العادي

لكن قانون , ویقصد �لتوریدات ال�س�یطة ت� الصفقات اليت ال یتطلب ٕانتا�ا ممزيات تق�یة �اصة �ملشرتي

جعل من هذا إالجراء م�دٔ� �اما مما �شلك �1967انفي 18املؤرخ يف  24- 67الب�یة الصادر مبوجب أ�مر 

دارة يف احلاالت اليت �س�تلزم �دمات يف �ني ٔ�ن طریقة  طلب العروض تل��ٔ ٕا�هيا االٕ , التناقض بني القانونني

السالف ذ�ره ثغرة قانونیة  90-67وبذ� سد أ�مر  ,)5(تتطلب مؤهالت تق�یة ٔ�و حتتاج ٕاماكنیات مالیة �برية

ب�ٔن تل��ٔ ٕاىل طلب  ح�ث ٔ�لزم إالدارات, مر السالفنيقانونیة �برية والتناقض ا�ي اكن بني قانون الب�یة وا�ٔ 

  .)6(ت تق�یة وٕاماكنیات مالیة اكف�ةالعروض ٕاذا تطلبت الصفقة مؤهال

ففي , ٔ�سلوب طلب العروض ٕاال ٔ�نه مت جتاه� يف التق�ینات الالحقة 90- 67رمغ أ�مهیة اليت ٔ�والها أ�مر   

ا�عوة �لمنافسة : مت الت�يل عن ٔ�سلوب طلب العروض ومت �ع�د �ىل �ٔسلوبني 145- 82املرسوم 

�ٔسلوب �س�هتدف احلصول �ىل عروض "�یف�ة ا�عوة �لمنافسة ب�ٔهنا  م�ه 28ح�ث عرفت املادة , )7(والرتايض

ما : وهنا طرح ال�ساؤل". عروض من �دة م�عهد�ن مع ختصیص الصفقة �لعارض ا�ي یقدم �ٔفضل عرض

�لرجوع . املقصود ب�ٔفضل العروض؟ هل ٔ�فضلها من الناح�ة املالیة فقط ٔ�م من مجیع النوا� التق�یة واملالیة؟

قة جند �ٔن تعریف �یف�ة ا�عوة �لمنافسة مطابق لتعریف  ٔ�سلوب طلب العروض بدلیل لنص املادة الساب

  �ٓخر قد ت�ىن �ٔسلوب طلب العروض حتت غطاء ٕامس 145-82ؤ�ن املرسوم " �ٔفضل العروض" اس�ت�دام 

                                                           

  .57.ص, املرجع السابق, الرقابة �لهيا يف ظل القانون اجلزا�ريطرق ٕا�رام الصفقات العموم�ة و�یف�ة , مانع عبد احلف�ظ) 1(
  .84.ص, املرجع السابق, املناقصة العامة �طریقة �لتعاقد إالداري, هیبة رسدوك )2(
بقا ميكن ٔ�ن تربم الصفقات ط :(" واليت تنص �ىل مایيل 83املادة  64تقابل هذه املواد يف القانون الفر�يس �لصفقات العموم�ة لس�نة ) 3(

  ").ٔ�و طلب العروض ٔ�و �ىل شلك صفقات �لتفاوض, ٕالجراء املناقصة
  .املذ�ور سابقا 90- 67من أ�مر  32املادة ) 4(
  .86.ص, نفس املرجع, هیبة رسدوك: ٔ�وردته) 5(
  .املذ�ور سابقا 90- 67من أ�مر  42املادة ) 6(
- 13الصادرة , 15ج ر �دد , ت��ظمي صفقات املتعامل العمويماملتضمن , 1982-04-10املؤرخ يف  145-82من املرسوم  26املادة ) 7(

  .1988- 03- 30الصادر , 13ج ر �دد ,1988-03-29املؤرخ يف , 72- 88معدل وممتم �ملرسوم , 04-1982
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  .)2(مع العمل ٔ�ن املناقصة يف هذا املرسوم اكنت �شلك من ٔ�شاكل ا�عوة �لمنافسة, )1(

�ني �ادت املناقصة لتكون الطریق املعتاد يف ٕاجراءات الصفقات  434- 91املرسوم التنف�ذي تغري أ�مر يف   

حبیث ٔ��اد لها إالعتبار بعد ٔ�ن اكنت ش� من ٔ�شاكل ا�عوة �لمنافسة يف , العموم�ة والرتايض ٕاكس�ت��اء

, ل املرسوم السابق�یف�ة طلب العروض م� 434- �91ٕالضافة ٕاىل جتاهل املرسوم التنف�ذي , املرسوم السابق

ٕاجراء �س�هتدف احلصول �ىل عروض من �دة �ارضني م�نافسني مع ختصیص الصفقة " :وعّرفت املناقصة ب�ٔهنا

  .)3("�لعارض ا�ي یقدم �ٔفضل العروض

حتولت املناقصة من شلك من ٔ�شاكل ا�عوة �لمنافسة ٕاىل �یف�ة الخ�یار املتعامل , من �الل هذه املادة  

  .املتعاقد

�عتبار لطریقة املناقصة يف �خ�یار ح�ث نص �ىل القا�دة العامة  250-02قد ٔ��اد املرسوم الرئايس كام   

. )4("تربم الصفقات تبعا ٕالجراء املناقصة اليت تعترب القا�دة العامة �ٔو إالجراء �لرتايض" :و�س�ت��اء بقو�

 "�ارضني"ما �دا اس��دال عبارة  434-�91ذيم�ه بنفس التعریف الوارد يف املرسوم التنف  21وعرفهتا املادة 

  ."م�عهد�ن"بعبارة 

 03-13وكذا املرسوم الرئايس  236- �10ة الصادر مبوجب املرسوم الرئايسلقد �افظ تق�ني الصفقات العموم   

  .250- �02ىل نفس التعریف ا�ي اكن واردا يف املرسوم الرئايس امللغى  26يف املادة 

هل  236-10من املرسوم الرئايس 26يف املادة تتطلب معرفة قصد املرشع الفرعي من وراء التعریف الوارد   

وت��ان ٔ�شاك� قصد متیزيه , هو طلب عروض ٔ�م �لط �لمعایري؟ التطرق ٔ�سلوب طلب العروض بتعریفه

  .ذ� ما س�ن��نه يف اجلزئیات التالیة, عن املناقصة وفهم قصد املرشع

 �ٔسلوب طلب العروضعریف ت - �ٔ 

ٕاجيابیة  ملا یتصف به من ممزيات, یعترب �ٔسلوب طلب العروض أ�سلوب املفضل �املیا يف الوقت الراهن  

  بعد ات العموم�ة يف فر�ساــــــــــؤ�مه ٕاجراء من إالجراءات املس�ت�دمة يف ٕا�رام الصفق, )5(عن �يق أ�سالیب

  بعد

                                                           

  .50.ص, املرجع السابق, طرق ٕا�رام الصفقات العموم�ة و�یف�ة الرقابة �لهيا يف ظل القانون اجلزا�ري, مانع عبد احلف�ظ )1(
  .113.ص, املرجع السابق, معلیة ٕا�رام الصفقات العموم�ة يف القانون اجلزا�ري, قدوج حاممة) 2(
  .املذ�ور سابقا 434- 91من املرسوم التنف�ذي  24املادة ) 3(
القسم أ�ول يف الباب الثالث املعنون ٕ�جراءات اخ�یار املتعامل املتعاقد من  250-02من املرسوم الرئايس امللغى رمق  20املادة ) 4(

  .املتعلق �ك�ف�ات ٕا�رام الصفقات العموم�ة
  .52.ص, نفس املرجع, بد احلف�ظمانع ع  )5(
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 .)1(� املاكن�راجع املناقصة ٕاكجراء شلكي تقلیدي �ركة 

تق�یة تبادل إالجياب والق�ول يف نطاق ٕا�رام عقد ٕاداري، �س��د �ىل املنافسة , ویقصد بطلب العروض  

ٕاذ �س��د ف�ه إالرساء �ىل �دة معایري ال , والعالنیة حبیث یعطي لٕالدارة مسا�ة واسعة من السلطة التقد�ریة

  . ختضع �لحرص �الفا ٔ�سلوب املناقصة ا�ي خيضع ملعیار السعر فقط

هتدف هذه التق�یة ٕاىل التعاقد مع املرحش ا�ي یقدم �ٔفضل عرض من الناح�تني إالق�صادیة والف�یة مما یو� و   

  .)2(إالنف�اح �ىل جماالت �دیدة وضبط أ�سعار وفق مق�ضیات املنافسة احلق�ق�ة

�اصة  موم�ةوقد اعمتدت اجلزا�ر هذا أ�سلوب بعد رصا�ات طوی� يف تق�یناهتا املتعلقة �لصفقات الع  

-91واس�متر الت�يل يف املرسوم التنف�ذي , 145- 82رس�ان ما �راجعت عنه يف املرسوم لكن, 90- 67أ�مر

  .وی�ٔ�ذ طلب العروض شلكني �ىل النحو املبني ٔ�د�ه. )3(434

 شاكل طلب العروض�ٔ  - ب

بني طلب العروض فقد مزي يف �یف�ة طلب العروض , مل یفرق بني ٔ�شاكل املناقصة 90-67ٕاذا اكن أ�مر   

ويه ذات أ�شاكل املوجودة يف فر�سا یضاف , )4(املف�وح وطلب العروض املق�د، وطلب العروض �ملسابقة

  .)5(ٕا�هيا ٔ�ح�ا� طلب العروض مع املنافسة املس�مترة ا�امئة

 طلب العروض املف�وح 

�سمح للك م�عهد معين هو شلك من �ٔشاكل طلب العروض ا�ي ال تق�د ف�ه املنافسة ب�ٔي ق�د اكن، مما   

  .90-67من أ�مر  43ويف اجلزا�ر ٔ�یضا نصت �لیه املادة , ��خول �لمنافسة وهو أ�صل يف فر�سا

 طلب العروض املق�د 

 هو طلب عروض �اص �سمى احملدود وجيب �ٔن یبقى ٕاس�ت��اءا، و�كون عندما �سمح لعدد من   

 .)1(واملالیة اليت �متتعون هبا ن���ة الضام�ت املهنیة )6(املرتحشني بتقدمي عروضهم

                                                           

  .73.ص, املرجع السابق, معلیة ٕا�رام الصفقات العموم�ة يف القانون اجلزا�ري, قدوج حاممة) 1(
  .718.ص, املرجع السابق, إالجياب والق�ول يف العقد إالداري, �ند خمتار نوح) 2(
  .52.ص, املرجع السابق, طرق ٕا�رام الصفقات العموم�ة و�یف�ة الرقابة �لهيا يف ظل القانون اجلزا�ري ,مانع عبد احلف�ظ) 3(
  .35.ص, نفس املرجع, قدوج حاممة )4(
  .722.ص, نفس املرجع, �ند خمتار نوح) 5(
  .املتضمن تنظمي الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر 90- 67من أ�مر  44املادة ) 6(
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 طلب العروض مع املسابقة 

ینصب �ىل ٕا�داد دراسات فقط ٔ�و ٕا�داد دراسات , فهو منط من طلب العروض ذو طبیعة �اصة   

 . وتنف�ذها من �انب املتنافس ٔ�و املتنافسني ا��ن ت��قهيم إالدارة

 طلب العروض مع املنافسة املس�مترة 

 3رشوط �ىل فرتة لكیة یمت �اللها تقدمي توریدات من نوع حمدد ويه ال تت�اوز فهو ٔ�ن ینص يف دفرت ال    

 .)2(ومع هنایة الفرتة جتري املنافسة مرة ٔ�خرى) فصل، نصف س�نة(س�نوات �ادة 

�ىل  و�لیه، یتضح مما تقدم ٔ�ن �یف�ة طلب العروض ختتلف متاما عن ٔ�سلوب املناقصة، حبیث ال یعمتد   

ٕاضافة , )3(وٕامنا ت�ٔ�ذ بعني إالعتبار املتطلبات املالیة والف�یة ق�ل ٔ�ن �رحج معیار ا�مثن, ٔ�سلوب ا�مثن فقط

ويف هذا الصدد رفض جملس ا�و� الفر�يس , �لمعایري اخلاصة ب�شجیع التوظیف ومعایري التكو�ن املهين

ٕاجراء  ٔ�س�ت�لص من عبارته ٕادراج معیار ٕاضايف يف 93د�سمرب  29دعوى ضد م�شور وزاري مؤرخ يف 

  .)4(طلب العروض

ح�ث , �ٔ�لط املرشع الثانوي املعایري املعمتدة يف حتدید �یف�ات إال�رام يف الرجوع, �لرجوع �لنص الفر�يس  

 :نص ف�ه

« Les marchés publics sont passés selon la procédure d’appel d’offre… ». )5(  

وهذه , العروض وا�ي �راد به اس�تدراج, L’appel d’offreفاملصطلح املقابل �لمناقصة يف النص الفر�يس   

ٕاذ ی��ح  �ٔسلوب طلب العروض ٔ�سلوب من �ٔسالیب التعاقد إالداري , الرتمجة ال �س�تقمي واملنطق القانوين

اخ�یار العطاء  ومن �ال� �س�تطیع هذه أ��رية, لٕالدارة حریة اخ�یار  املتعاقد معها يف ٕاطار املنافسة

�لیة إالرساء �ىل مقدم العطاء أ�قل أ�فضل دون ٔ�ن   .)6(تلزتم مببدٔ� �

                                                                                                                                                                                     

  .723-722.ص, نفس املرجع, �ند خمتار نوح) 1(
    .727-725-724.ص, السابقاملرجع , إالجياب والق�ول يف العقد إالداري, �ند خمتار نوح) 2(
  .86.ص, املرجع السابق, املناقصة العامة �طریقة �لتعاقد إالداري, هیبة رسدوك )3(
  .59.ص, املرجع السابق, یف�ة الرقابة �لهيا يف ظل القانون اجلزا�ريطرق ٕا�رام الصفقات العموم�ة و� , مانع عبد احلف�ظ) 4(

(5) Art n°25, décret présidentiel n°10-236 correspondent au 7octobre 2010 portant réglementation 
des marchés publics, journal officiel de la république algérienne n°58,   p.8. 

  .14.ص, املرجع السابق, الضام�ت يف جمال الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, حبري ٕاسامعیل) 6(
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ٔ�فضل " فٕان اس�تخ�دام ع��ارة , ٕاذا اكنت املناقصة حتمت ٕاس�ناد الصفقــــــة �لعارض ا�ي یقدم ٔ�قل أ�مثان  

 Leاليت تقابلها " �ٔحسن عرض" ونفس اخلط�ٔ يف لكمة  ,)1(تق�يض اس�ت�دام مجمو�ة من املعایري" العروض

moins disant  اليت تقابلها لكمة ) ا�مثن أ��ىل(وذ� يف املزایدة , "أ�قل مثنا" واليت تعين

Adjudication  2(واليت تعين املناقصة( .  

��لغة   L’appel d’offreتقابل عبارة املناقصة املس�تعم� يف تق�ني الصفقات العموم�ة بلغته العربیة عبارة  

ٕاذا اكن املرشع  الثانوي یقصد مبصطلح املناقصة يف النص العريب و , )3(ويه �رمجة �ري حصی�ة, الفر�س�یة

فٕان هذا التعریف �اطئ حيمل خصائص ٔ�سلوب , مبفهو�ا القانوين الوارد يف النظریة العامة �لعقود إالداریة

  .ا�ي س�بق بیانه )4(طلب العروض

 �ٔشاكل املناقصة - 2

إالدارة يف ٕا�را�ا ٕ�تباع طرق �اصة ٕان رغبت يف التعاقد، فٕانه قد ٕاذا اكن تق�ني الصفقات العموم�ة قد ٔ�لزم   

، ذ� ٔ�ن )5(فسح لها جمال احلریة الخ�یار أ�سلوب وا�منط ا�ي یلیق هبا حسب ظروف لك معلیة  تعاقدیة

�لیة إالرساء وا�ي یق�د حریة إالدارة يف �خ�یار ٕاىل ٔ�قىص �د، وا�ي  ٔ�ن املناقصات العامة تقوم �ىل م�دٔ� �

تنوعت ٔ�شاكل املناقصة بدال من , و�واعي املرونة والفا�لیة, )6(�شف العمل به عن عیوب املغاالة يف التنف�ذ

فميكن ٔ�ن �كون املناقصة وطنیة .تبعا �لرتت�ب ال�رشیعي ا�ي وردت به ونعاجلها, )7(من ٔ�سلوب وا�د

وقد �كون م�اقصة دولیة ختص املتعهد�ن ا�ولیني ٕاىل , ختصص فهيا املنافسة �لمتعاملني دا�ل ا�و� فقط

  :وميكن ٔ�ن تمت حسب ٔ��د أ�شاكل التالیة, )8(�انب الوطنیني

 ملناقصة املف�و�ةا - �ٔ 

                                                           

  .124.ص, املرجع السابق, معلیة ٕا�رام الصفقات العموم�ة يف القانون اجلزا�ري, قدوج حاممة) 1(
  .58.ص, السابق املرجع, طرق ٕا�رام الصفقات العموم�ة و�یف�ة الرقابة �لهيا يف ظل القانون اجلزا�ري, مانع عبد احلف�ظ) 2(
  .289.ص, املرجع السابق, الو�زي يف القانون إالداري, �رص لباد) 3(
  .16.ص, السابق املرجع ,الضام�ت يف جمال الصفقات العموم�ة, حبري ٕاسامعیل) 4(
  .102.ص, املرجع السابق, الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, عامر بوضیاف )5(
  .869- 868.ص, املرجع السابق, املوسو�ة الشام� يف رشح القانون إالداري, ٔ�محددمحم الس�ید  –�يل ا��ن زیدان ) 6(
  .71.ص, املرجع السابق, ضام�ت العقد إالداري, مال هللا جعفر عبد امل� امحلادي) 7(
  .املتضمن تنظمي الصفقات العموم�ة 236- 10من املرسوم الرئايس  28املادة ) 8(
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ومزية , )2(دون ٔ�یة رشوط ٕانتقائیة ٔ�و ٕاقصائیة )1(�ال� ٔ�ي مرتحش مؤهل ٔ�ن یقدم تعهدا يه ٕاجراء ميكن من  

ومزية املناقصة املف�و�ة يه �كر�س املنافسة والسامح �لبحث عن ٔ�فضل اق�صاد �لصفقة العموم�ة بفعالیة 

  .)3(كام ٔ�هنا �شلك وس�ی� موضوعیة لتحق�ق اخ�یار ٔ�م�ل �ري م��زي, �برية

 احملدودةملناقصة ا - ب

ٕاال ملن تتوافر يه ٕاجراء ال �سمح ف�ه بتقدمي تعهد و, 236-10من املرسوم الرئايس 30ا املادة نصت �لهي  

و�س�بق املناقصة معوما �لبحث عن املرتحشني يف شلك , فهيم الرشوط اليت حتددها املصل�ة املتعاقدة مس�بقا

ویوضع , املرتحشني كتابیا مبوجب رسا� موىص �لهياف�مت دعوة , انتقاء ٔ�ويل یعلن عنه �لطرق القانونیة

املرتحشون يف قامئة ت�سم بطابع الرسیة، وتمت دراسة التعهدات حسب هذه الطریقة بنفس الك�ف�ات املعمول 

و�س�تعمل هذا النوع من الصفقات معوما من ٔ��ل تنف�ذ اخلدمات اليت تتطلب . )4(هبا يف املناقصة املف�و�ة

  . معارف �اصة

یعد ٔ�سلوب املناقصة احملدودة ٔ��د مظاهر حریة إالدارة املتعاقدة وال یعد مساسا حبقوق املتعهد�ن , وماومع  

  .)6(�لقدر ا�ي ی��اسب مع طبیعة وتعق�د ؤ�مهیة املرشوع )5(املتنافسني

 ٕالس�شارة إالنتقائیةا - ت

ش�  وتعد, )7(تقدمي عروضهم -ٔ�ويلاملدعو�ن خصیصا بعد انتقاء  –يه ٕاجراء ميكن املرحشني املرخص هلم   

م�ه، وت�ٔكدت يف  32يف املادة  145- 82 مت اع�دها م�ذ صدور املرسومش� من ٔ�شاكل املناقصة اليت

واليت �كفل لٕالدارة قدرا من احلریة من �الل إال�رتاف لها , 28مبوجب املادة  434- 91املرسوم التنف�ذي 

ودعوهتم لتقدمي عروضهم حبمك ما متلكه من معلومات عن هؤالء  ,�سلطة انتقاء املرتحشني مس�بقا مكر�� ٔ�وىل

مما یوحض ٔ�ن إالس�شارة إالنتقائیة تمت �ىل , من �ة، وحبمك طبیعة اخلدمة موضوع العقد من �ة �ٔخرى

  :مر�لتني ٔ�ساس�ی�ني

 مر�� إالنتقاء أ�ويل �لمرتحشني 

                                                           

  .املذ�ور سابقا 236- 10 من املرسوم الرئايس 29املادة ) 1(
  .18.ص, املرجع السابق, حریة إالدارة يف اخ�یار املتعامل املتعاقد معها يف القانون اجلزا�ري, قزقوز ن��ل) 2(
  .27.ص, املرجع السابق, دفرت الرشوط يف الصفقات العموم�ة, �رصي عبد الرزاق) 3(
  .3.ص, �امعة مخ�س ملیانة, الرابعة املدا��, طرق ٕا�رام الصفقات العموم�ة, ٔ�حسن معروش) 4(
  .19.ص, املرجع السابق, حریة إالدارة يف اخ�یار املتعامل املتعاقد معها يف القانون اجلزا�ري, قزقوز ن��ل) 5(
  .املتضمن تنظمي الصفقات العموم�ة 236-10من املرسوم الرئايس  2فقرة  30املادة ) 6(
  .23- 12املعد� مبوجب املادة السادسة من املرسوم الرئايس  236- 10من املرسوم الرئايس  31املادة ) 7(
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ارمه، تطلب مهنم تقدمي عروضهم حبیث تضع وفهيا تتصل إالدارة م�ارشة مبجمو�ة من العارضني وممن ختت  

قامئة املس��دات اليت جيب ٔ�ن یتقدم هبا : اجلهة إالداریة ا�تصة نظاما لٕالنتقاء املس�بق ویتضمن خصوصا

، ومقای�س تق�مي املؤهالت التق�یة واملالیة �لمرتحشني )ويه عبارة عن ملفات ٕاداریة وف�یة ٕاضاف�ة(املرتحشون

  .جم عن هذه املر�� ٔ�یة مسؤولیة تعاقدیة من �انب إالدارة طاملا وصفت ب�ٔهنا ٔ�ولیةوال ین, عند إالنتقاء

  إالس�شارة إالنتقائیة( مر�� اخ�یار املتعامل املتعاقد( 

  وتل��ٔ فهيا املصل�ة املتعاقدة ٕاىل انتقاء �ٔفضل �ارض من بني ٔ�حسن العارضني ا��ن س�بق ت�ٔهیلهم وق�وهلم  

فهذه املر�� �ٔش�به ما �كون �ملناقصة احملدودة ٔ�ن التنافس حمصور بني ٔ�حسن يف ظل املر�� أ�وىل، 

  .)1(العارضني الفا�ز�ن يف مر�� إالنتقاء أ�ويل

يف قامئة  إالق�صادیني املؤهلني واملس�لني كام ميكن �لمصل�ة املتعاقدة الق�ام �س�شارة م�ارشة �لمتعاملني  

س�نوات ٕالجناز معلیات الهندسة املر�بة ٔ�و ذات 3جتدد هذه القامئة لك  ,مف�و�ة تعدها �ىل ٔ�ساس انتقاء ٔ�ويل

مزية هذا إالجراء اق�صار ا�ٓ�ال . )2(ٔ�و معلیات اق�ناء لوازم �اصة ذات طابع �كراري/أ�مهیة اخلاصة و

ا��ن بدعوة املرتحشني املعروفني ا��ن تتوافر فهيم معایري حمددة، مما یقيص بعض املرحشني �ري املعروفني و 

  .)3(تتوافر فهيم طاقات اكم�

ومل یقرر ٕاجراءات , مل یتطرق املرشع الثانوي ٕاىل احلاالت اليت تدفع إالدارة ٕالجراء إالس�شارة إالنتقائیة  

�� بقي جلوء إالدارة ٕالیه من ٔ��ل اخ�یار , مما جيع� �اضعا لٕالجراءات العامة ٔ�سلوب املناقصة, تضبطه

وهذا راجع لعدم ان�شاره يف ال�رشیعات  ,)4(حمدودا و�درا �ملقارنة مع أ�شاكل أ�خرىاملتعامل املتعاقد 

اعمتده �شلك من ٔ�شاكل  وم�الها ال�رشیع املغريب ا�ي, فقلی� �دا يه ال�رشیعات اليت تنص �لیه, املقارنة

  .)5(طلب العروض �ٕالنتقاء املس�بق: طلب العروض ب�سمیة

 ملزایدةا - ث

                                                           

  .16.ص, املرجع السابق, الضام�ت يف جمال الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, حبري ٕاسامعیل) 1(
  .23- 12املعد� مبوجب املادة السادسة من املرسوم الرئايس  236- 10من املرسوم الرئايس  31املادة )  2(
  .28.ص, املرجع السابق, دفرت الرشوط يف الصفقات العموم�ة, ق�رصي عبد الرزا) 3(
  .16.ص, نفس املرجع, حبري ٕاسامعیل) 4(
, دار ا�هنضة العربیة, املشالك العملیة واحللول القانونیة 1998لس�نة  89قانون املناقصات واملزایدات رمق , صالح ا��ن فوزي :ٔ�ورده )5(

  .275.ص, 2000, القاهرة
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و�شمل العملیات ال�س�یطة من , ا�ي متنح الصفقة مبوج�ه �لمتعهد ا�ي یقدم العرض أ�قل مثنا يه إالجراء  

وميتاز هذا إالجراء �لرس�ة يف اخ�یار , )1(ا�منط العادي وال ختص ٕاال املؤسسات اخلاضعة �لقانون اجلزا�ري

�س�تعامل نظرا  ح قلیلــــــلكن ٔ�ص�, رـــــــاملرحش وخيص املرحشني الوطنیني ٔ�و أ��انب املقميني يف اجلزائ

 .)2(لق� الصفقات اليت یقوم �خ�یار فهيا �ىل معیار السعر و�ده

ٕاس�شارة , حمدودة, ٕاذا اكن الطابع املمزي �لمناقصة ب�ٔشاكلها ا�تلفة السالف ذ�رها من م�اقصة مف�و�ة  

ملمزي �لمزایدة ینجم عنه دخول املال ٕاىل اخلزینة فٕان املظهر ا, ٕانتقائیة ینجم عهنا خروج املال من اخلزینة العامة

ب�� , �ٔقل سعر�س�هتدف مهنا احلصول �ىل  املتناقصونكام و�سمى املشرت�ون يف املناقصة , )3(العموم�ة

�ٔو �ملزتایدون و�سمى املشرت�ون فهيا , �ٔ�ىل سعر�س�هتدف إالدارة من وراء املزایدة احلصول �ىل 

ب�� تعمل  )5(إالجيار ٔ�والبیع ة يف ٕا�رام العقود إالداریة طریق املزایدة عندما �رید و�س� إالدار , )4(املزایدون

  ).ملزمة بتقدمي مثن معني هو العوض(املشرتي يف وضعیة ب�ٔسلوب املناقصة عندما تظهر املصل�ة املتعاقدة 

 ملسابقةا - ح

 236- �10ني عرفها املرسوم الرئايس يف , )6("املباراة"�ىل ٔ�سلوب املسابقة �سمیة  90-67لقد ٔ�طلق أ�مر  

ٕاجراء یضع ر�ال الفن يف م�افسة قصد ٕاجناز معلیة �ش�متل �ىل جوانب تق�یة �ٔو ٕاق�صادیة �ٔو جاملیة �ٔو " :ب�ٔهنا

ختطیط , خمطط مس�بقا تنف�ذ مرشوع, و�شمل هذه العملیات ختطیطا ٔ�و رمس مرشوع, )7("ف�یة �اصة

 .)8(مرشوع وتنف�ذه

 فهل "ر�ال الفن"الشلكیة اليت تؤ�ذ �ىل نص املادة اس�تعامل املرشع الثانوي مصطلحمن املالحظات   

ٔ�ن هذا املفهوم ضیق یتعارض مع , یقصد من وراءه قرص املشاركة �ىل أ�ش�اص الطبیعیة دون سوامه؟

  .)9(معنو�و املتعاقد خشصا طبیعیا �ٔ املتعامل  فهيا �كون واد تق�ني الصفقات العموم�ة اليتم

                                                           

  .املذ�ور سابقا 236- 10من املرسوم الرئايس  33املادة ) 1(
  .28.ص, نفس املرجع, �رصي عبد الرزاق) 2(
  .21.ص, املرجع السابق, حریة إالدارة يف اخ�یار املتعامل املتعاقد معها يف القانون اجلزا�ري, قزقوز ن��ل) 3(
  .514.ص, املرجع السابق, م�ادئ ؤ�حاكم القانون إالداري, دمحم رفعت عبد الوهاب) 4(
  .79.ص, املرجع السابق, العقود إالداریة يف القانون ا�لیيب واملقارن, مازن لیلو رايض) 5(
  .املذ�ور سابقا 90-67من أ�مر  59ٕاىل  54نص �لهيا يف القسم الثاين املتعلق بطلب العروض يف املواد من  )6(
  .23- 12من املرسوم الرئايس املعد� مبوجب السادسة  236- 10من املرسوم الرئايس  34املادة ) 7(
  .133.ص, املرجع السابق, معلیة ٕا�رام الصفقات العموم�ة يف القانون اجلزا�ري, قدوج حاممة) 8(
  .70-69.ص, املرجع السابق, املناقصة العامة �طریقة �لتعاقد إالداري, هیبة رسدوك) 9(
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املطلوبة  ٔ�ن أ�صل ٔ�ن حتدد إالدارة خصائص اخلدمات, یعد ٕاجراء املسابقة ٕاس�ت��اءا �رد �ىل القا�دة  

ب��  یقوم املرتحش مبق�ىض هذا إالجراء بتقدمي �دماته وعرضها �ىل املصل�ة املتعاقدة وما �ىل إالدارة , مس�بقا

  .)1(ٕاال ٔ�ن ختتار العرض ا�ي �س�تجیب الح�یا�اهتا

ر إالشارة ٕالیه ٔ�ن هناك ٔ�نوا�ا ٔ�خرى �لمناقصات مل ینص �لهيا املرشع الفرعي مضن تق�ني الصفقات ومما جتد  

  :يه, العموم�ة

 املناقصة احمللیة 

  التعاقد و�شرتك فهيا املورد�ن واملقاولني احمللیني ا��ن یقع �شاطهم يف نطاق احملافظة اليت یمت بدا�رهتا تنف�ذ  

يف -ح�ث تق�رص , �شرتط القوانني ا�لجوء ٕا�هيا عندما �كون القمية املالیة �لعقد �س�یطةو�البا ما , )2(التعاقد

�الف ج�یه �5ىل مقاوالت أ�عامل ٔ�و التوریدات اليت ال �زید قميهتا �ىل  -القانون املرصي �)3(. 

 املناقصة �ىل �ٔساس املوازنة بني السعر واجلودة 

فال ینظر �لمثن , موا�ة إالعتبارات الف�یة جبوار الرشوط املالیةإالدارة  -هذا النوع من املناقصات- ميكن    

 .)4(ولكن جلودة العینة �ٔیضا, و�ده

ٕان ٕاعطاء أ�ولویة لهذا أ�سلوب من ش�ٔنه حامیة املتعاملني املرتحشني من ٔ�ي تعسف ٔ�ثناء معاجلة ودراسة   

وهبذا �كون اجلزا�ر من ا�ول اليت تفضل , عروضهم وهو ما نلمسه بوضوح من ٕاجراء املناقصة �ش�ىت ٔ�نواعها

عكس ال�رشیع , التوس�یع يف ٔ�شاكل املنافسة قصد م�ح إالدارة احلریة يف اخ�یار أ�سلوب ا�ي �راه م�اس�با

  .)5(98لس�نة  89رمق  املرصي ا�ي حرصها يف املناقصات واملزایدات طبقا لقانون املناقصات واملزایدات

مق�دا  )6(موم�ة من ٔ�سلوب املناقصة القا�دة العامة يف اخ�یار املتعامل املتعاقدلقد جعل تق�ني الصفقات الع  

املصل�ة املتعاقدة جبم� من إالجراءات اليت تؤدي يف مجملها لفقدها احلریة يف �خ�یار ٔ�س�باب موضوعیة 

باب موضوعیة �ري ٔ�نه ؤ�س� , ی�ٔيت �ىل رٔ�سها �رش�ید النفقات العموم�ة وٕابعادها عن املعامالت املش�بوهة

ٔ�خرى ا�رتف املرشع الفرعي لٕالدارة حبق اخ�یار املتعامل  املتعاقد معها يف ظروف و�االت حمددة دون 

                                                           

  .29.ص, السابقاملرجع , دفرت الرشوط يف الصفقات العموم�ة, �رصي عبد الرزاق) 1(
  .145.ص, املرجع السابق, أ�سس العامة �لعقود إالداریة, عبد العز�ز عبد املنعم �لیفة) 2(
  .73.ص, السابق املرجع ,املناقصة العامة �طریقة �لتعاقد إالداري ,هیبة رسدوك: ٔ�وردته) 3(
  .53.ص, املرجع السابق, �رمجة العقود إالداریة, محمود دمحم �يل صربة )4(
  .15.ص, املرجع السابق, الضام�ت يف جمال الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, حبري ٕاسامعیل )5(
  .املتضمن تنظمي الصفقات العموم�ة 236- 10من املرسوم الرئايس  25املادة ) 6(
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يف ٕا�رام الصفقة  ودون ٔ�دىن داع ٕال�الم الغري وهو ما ٔ�طلق �لیه ٔ�سلوب الرتايض, احلا�ة لٕالشهار وال�رش

  .وهو ما نب��ه يف النقطة املوالیة .)2(الطرفني وا�ي یقوم �ىل �ٔساس املفاوضة والرتايض بني, )1(العموم�ة

  )إالس�ت��اء(�ٔسلوب الرتايض : �نیا

�ري ٔ�نه ؤ�س�باب حمددة تتطلب , )3(یق�يض املبدٔ� العام ٕا�رام الصفقات العموم�ة بعد ا�عوة  �لمنافسة  

بدون ٕاقامة املنافسة من  مسح القانون ٕ��رام الصفقة العموم�ة, إالس�تع�ال ٔ�و الرسیة ٔ�و ٔ�مهیة الطرف املتعاقد

  .)4(�الل �رك احلریة لٕالدارة

, 236- 10من املرسوم الرئايس 25يف املادة یعد ٔ�سلوب الرتايض إالس�ت��اء ا�ي �اء به املرشع الفرعي   

  .)6(ٕاذ یرتك لٕالدارة احلریة يف اخ�یار من س��عاقد معه, )5(و�سمى االتفاق املبارش

, ٕاذ ٔ�ن وجود هذا أ��ري الزم يف لك العقود, تعاقد �ر�ن من ٔ�راكن العقدوخيتلف الرتايض عن الرضا يف ال   

ٔ�ما القصد من �سمیة الرتايض �طریقة , ح�ث ال یتصور وجود عقد بدون رضا, �اصة اكنت ٔ�و �امة

فهو ٔ�ن إالدارة تتحرر مبوج�ه من اخلضوع �لقوا�د , ٕاس�ت��ائیة من طرق التعاقد يف جمال القانون العام

وكذا موقف املرشع الثانوي م�ه �رب تق�ینات , وبذ� س�نعاجل ٔ�سلوب الرتايض من �الل تعریفه. )7(إالجرائیة

  .دون ٔ�ن نغفل التفصیل يف �ٔشاك�, تق�ینات الصفقات العموم�ة املتعاق�ة

  عریف �ٔسلوب الرتايضت - 1

ٕاقدا�ا �ىل هو ٔ�سلوب التعاقد إالداري ا�ي تتحرر ف�ه إالدارة من لك الق�ود املفروضة �لهيا يف �ا�  

ٔ�و هو إالجراء ا�ي �سمح �لمصل�ة املتعاقدة �لتفاوض مع املؤسسات ٔ�و , )8(التعاقد ب�ٔسلوب املناقصة

  �ىل �ٔن �س�تف�د من الصفقة  املرتحش ا�ي �راه, املورد�ن مىت اكن ذ� جمد� دون ا�عوة �لمنافسة

 .)9(كفؤا ��

                                                           

  .132.ص, املرجع السابق, الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, عامر بوضیاف) 1(
  .9.ص, املرجع السابق, اجلرامئ املتعلقة هبا يف قانون الفسادالصفقات العموم�ة و , رشويق دمحم) 2(
  .املذ�ور سابقا 90-67املادة الثالثة من أ�مر ) 3(
  .56- 55.ص, املرجع السابق, معلیة ٕا�رام الصفقات العموم�ة يف القانون اجلزا�ري, قدوج حاممة) 4(
  .465.ص, املرجع السابق, الو�زي يف القانون إالداري, �رص لباد) 5(
  .63.ص, املرجع السابق, طرق ٕا�رام الصفقات العموم�ة و�یف�ة الرقابة �لهيا يف ظل القانون اجلزا�ري, مانع عبد احلف�ظ) 6(
  .133- 132.ص, املرجع السابق, الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, عامر بوضیاف) 7(
  .162.ص, املرجع السابق, أ�سس العامة �لعقود إالداریة, عبد العز�ز عبد املنعم �لیفة) 8(
  .30.ص, املرجع السابق, دفرت الرشوط يف الصفقات العموم�ة, �رصي عبد الرزاق) 9(
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�سمى صفقات �لرتايض ت� " :اليت �اء فهيا, 60يف املادة  �یف�ة الرتايض ٔ�ول مرة 90-67لقد تناول أ�مر  

ودلیل , وم�ه تتضح احلریة املمنو�ة لٕالدارة ,"ملن ختتاره مهنم.......اليت ت��افس فهيا إالدارة حبریة مع املقاولني

يف �ني ٔ�هنا كام یفهم من نص املادة ٔ�ن إالدارة طرف م�افس , "ختتاره مهنم....حبریة".....ذ� ما ورد يف املادة

ٕاجراء خيصص الصفقة " :ب�ٔنه 27يف مادته  145-82يف �ني عرفه املرسوم , يه من خيتار املتعاقد معها

  ".ملتعامل م�عاقد وا�د دون ا�عوة الشلكیة �لمنافسة وال �س��عد ف�ه إالس�شارة

ٕالس�شارة تفاد� يف �ني فرضت �لهيا ا, لقد حررت هذه املادة إالدارة من اخلضوع لٕالجراءات الشلكیة  

ٕاجراء ختصیص الصفقة ملتعامل ":ب�ٔنه 23يف املادة  434- 91كام عرفه املرسوم التنف�ذي. �یار�ل�رسع يف �خ 

ٕاال �ٔن هذا املرسوم قد نص �ىل وجوب إالس�شارة يف مادة  ,"م�عاقد وا�د دون ا�عوة الشلكیة �لمنافسة

لرتايض ال یعفي املصل�ة املتعاقدة من الق�ام �شلكیات ا�لجوء ٕاىل ا":اليت �اء فهيا 39مس�تق� ويه املادة 

  .ا�ي نص �ىل إالس�شارة يف نفس املادة 145-�82الفا �لمرسوم, "إالس�شارة مقدما

- 02من املرسوم الرئايس 22هو نفسه الوارد يف املادة  434-91ف�عریف الرتايض يف املرسوم التنف�ذي   

  .)1(236-10من املرسوم الرئايس 27دة يف املاوهو ذات التعریف ا�ي �رد , 250

ح�ث مت اس��دا� , �1976انفي  21لقد ظل مصطلح الرتايض يف فر�سا م�داوال ٕاىل �ایة صدور مرسوم   

والرتايض ٕاكس�ت��اء �رد �ىل القا�دة العامة . les marchés négociésمبصطلح التعاقد بناءا �ىل املفاوضة 

  . ی�ٔ�ذ شلكني رئ�س�یني

 �ٔسلوب الرتايضشاكل �ٔ  - 2

ف�جب تق�یده  ,ة يف ٕا�رام الصفقات العموم�ةمادام �ٔسلوب الرتايض ٕاس�ت��اءا واردا �ىل املناقصة كقا�دة �ام  

�� نصت خمتلف تق�ینات الصفقات العموم�ة , وضبطه حىت ال یؤ�ر �لهيا وحىت �كون جما� ونطاقه حمدودا

  .الرتايض ا ا�لجوء ٔ�سلوبيف اجلزا�ر �ىل احلاالت اليت جيوز لٕالدارة مبوجهب

الرتايض : الرتايض ٕاىل شلكني 250- 02قسم املرشع الفرعي مبوجب املرسوم الرئايس , ومما جتدر إالشارة ٕالیه  

وبذ� تفادى املرسوم , )3(90- 67وهو ما مل نلحظه يف أ�مر, )2(ال�س�یط والرتايض بعد إالس�شارة

                                                           

الصادرة يف , 14ر�دد .ج, املتضمن تنظمي الصفقات العموم�ة 2011مارس  01املؤرخ يف  98-11املعد� مبوجب املرسوم الرئايس ) 1(
  .15.ص, 2011- 06-03

من املرسوم نفسه الرتايض بعد  38يف �ني تضمنت املادة , الرتايض ال�س�یط 250-02املرسوم الرئايس من  37تضمنت املادة  )2(
  .إالس�شارة

احلاالت اليت جيوز فهيا �لمصل�ة املتعاقدة ٕا�رام الصفقات العموم�ة ٕ�تباع ٔ�سلوب  90- 67من أ�مر  61ح�ث حرصت املادة  )3(
  .ويه س�تة �االت, الرتايض
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فهل مت� املصل�ة املتعاقدة سلطة تقد�ریة مطلقة يف , السابقة العیوب اليت تضمنهتا القوانني 250- 02الرئايس

  اخ�یار املتعامل املتعاقد بواسطة ٔ�سلوب الرتايض؟ ٔ�م ٔ�ن حرص �االت ا�لجوء ٕالیه ف�ه تق�ید لهذه احلریة؟

 لرتايض ال�س�یطا - �ٔ 

, یعرف الرتايض ال�س�یطي مل جند ٔ�ن املرشع الثانو , وكذا املراس�مي الالحقة 236-10بتصفح املرسوم الرئايس  

الصفقة العموم�ة مع م�عامل وا�د دون ا�لجوء ٕاىل ٔ�ي نوع من ٔ�نواع  �ىل ٔ�ن تربم املصل�ة املتعاقدة مبوج�ه

  .)1(إالشهار ٔ�و ا�عوة �لمنافسة

  �ري ٔ�ن ٕاطالق ید. )2(الیف املنافسة اليت ال مربر لهاــــــــــو�لرتايض ال�س�یط مزية �اصة �متثل يف اق�صاد �ك

   

 وهذا ما فع� املرشع) 3(یفرض تق�یدها حباالت ا�لجوء �لرتايض ال�س�یط, إالدارة يف اخ�یار املتعاقد معها

  :ويه, ح�ث �دد �االت الرتايض ال�س�یط, الفرعي

 عندما تنفذ اخلدمات يف ٕاطار ٔ�حاكم املادة السابعة من املرسوم,  

 الصفقات عهتا مع �ٓ�ال ٕاجراءات ٕا�رامعندما یتحمت تنف�ذ �دمات بصفة اس�تع�الیة وال تتالؤم طبی 

 ٔ�و ینفرد, عندما ال ميكن تنف�ذ اخلدمات ٕاال �ىل ید م�عامل م�عاقد وح�د حيتل وضعیة اح�اكریة 

 ....ف�یة ٔ�و/�م�الك الطریقة التك�ولوج�ة اليت اخ�ارهتا املصل�ة املتعاقدة ٔ�و العتبارات ثقاف�ة و

  املیدان یتعرض � م� ٔ�و اس��ر قد جتسد يف�االت �س�تع�ال امللح املعلل خبطر دامه 

 ,....وال �سعه التك�ف مع �ٓ�ال ٕاجراءات ٕا�رام الصفقات العموم�ة

  أ�ساس�یةيف �ا� متو�ن مس�تع�ل خمصص لضامن سري �ق�صاد ٔ�و توفري �ا�ات الساكن, 

ومل �كن ن���ة  ,�رشط ٔ�ن الظروف اليت اس�توجت هذا �س�تع�ال مل �كن م�وقعة من املصل�ة املتعاقدة
 ,م�اورات �لمامط� من طرفها

 عندما یتعلق أ�مر مبرشوع ذي ٔ�ولویة وذي ٔ�مهیة وطنیة...., 

 العموم�ة عندما مينح نص �رشیعي ٔ�و تنظميي مؤسسة معوم�ة حقا حرص� �لق�ام مبهمة اخلدمة.  
                                                           

  .10.ص, املرجع السابق, الصفقات العموم�ة واجلرامئ املتعلقة هبا يف قانون الفساد, رشويق دمحم) 1(
  .املذ�ور سابقا 90-67املادة الثالثة من أ�مر ) 2(
  .136.ص, املرجع السابق, الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, عامر بوضیاف) 3(
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 ,والوز�ر املعينوحتدد قامئة املؤسسات املعنیة مبوجب قرار مشرتك بني الوز�ر امللكف �ملالیة 

 1(......عندما یتعلق أ�مر برتق�ة أ�داة الوطنیة العموم�ة لٕالنتاج(. 

  

مما �س�توجب التغايض عن إالجراءات الشلكیة �متكني إالدارة , لقد فرضت الرضورة توافر احلاالت السابقة  
-12-28قام ٕاىل ٔ�نه بتارخي و�شري يف هذا امل, )2(من اخ�یار املتعاقد معها وتنف�ذ موضوع العقد يف زمن معقول

من املرسوم  37قا �لامدة قرر جملس الوزراء ختف�ف ٕاجراءات ٕا�رام الصفقات �ع�د صیغة الرتايض طب 2003
سكن ٕاج�عي لفائدة م�كويب زلزال واليت  20000لتحق�ق الرب�مج الهادف ٕالجناز  250- 02الرئايس

  .)3(بومرداس واجلزا�ر

 لرتايض بعد إالس�شارةا - ب

إالق�صادیة �ىل إالدارة ا�تصة ٕ��رام الصفقة العموم�ة ٕاجراءا اس�شار� ق�ل عتبارات الف�یة و قد تفرض �  

  . )4(اخ�یار املتعامل املتعاقد بغرض تفادي ا�اطر والسلبیات اليت تعرتض املرشوع

مك�ف�ا بت�دید احلاالت اليت  )5(مل یورد تق�ني الصفقات العموم�ة ٔ�ي تعریف ٕالجراء الرتايض بعد إالس�شارة  

  :ويه تتلخص يف مایيل, )6(یمت فهيا ا�لجوء ٕالیه

 عندما یتضح �ٔن ا�عوة �لمنافسة �ري جمدیة 

 ح�ث ال تل��ٔ لطریقة الرتايض بعد, وهنا �كون إالدارة �ىل درایة سلفا �ملعنیني �خلدمة �ٔو املرشوع

ٕاما لعدم تقدم ٔ�ي عرض ٔ�و اكنت , ٔ��رية �ري ممثرإالس�شارة ٕاال بعد ا�لجوء �لمناقصة ٔ�ن ٕاعامل هذه ا

, )7(ٔ�و �دم بلوغ العرض �د الت�ٔهیل أ�ويل والتقين, العروض �ري مطابقة �لرشوط احملددة يف دفرت الرشوط

 .وهذه احلا� ا�ٔكرث ش�یو�ا يف الواقع العميل اليت ال تثري ٔ�ي ٕاشاكل

 ال �س�تلزم طبیعهتا ا�لجوء ٕاىل املناقصة�ا� صفقات ا�راسات وا�لوازم واخلدمات اخلاصة اليت  

 واليت تنصب �ىل  �ا� صفقات أ�شغال التابعة م�ارشة �لمؤسسات الوطنیة الس�یادیة يف ا�و�  

                                                           

  .املذ�ور سابقا 23-12السادسة من املرسوم الرئايس واملعد� مبوجب املادة  236- 10من املرسوم الرئايس  43املادة ) 1(
  .139.ص, نفس املرجع, عامر بوضیاف) 2(
  .20.ص, املرجع السابق, الضام�ت يف جمال الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, حبري ٕاسامعیل) 3(
  .37.ص, جع السابقاملر , حریة إالدارة يف اخ�یار املتعامل املتعاقد معها يف القانون اجلزا�ري, قزقوز ن��ل) 4(
  .10-9.ص, املرجع السابق, الصفقات العموم�ة واجلرامئ املتعلقة هبا يف قانون الفساد, رشويق دمحم) 5(
  .املذ�ور سابقا 23-12واملعد� مبوجب املادة السادسة من املرسوم الرئايس  236-10من املرسوم الرئايس  44نصت �لهيا املادة ) 6(
  .21- 20.ص, املرجع السابق, ت يف جمال الصفقات العموم�ة يف اجلزا�رالضام�, حبري ٕاسامعیل) 7(
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 .و الس�یادي دون �ريها من الهیئات تنف�ذ أ�شغال التابعة �لمؤسسات ذات البعد الوطين

 واكنت طبیعهتا, فسخ اكنت حمل املمنو�ة اليت �ا� صفقات ا�راسات �ٔو ا�لوازم �ٔو اخلدمات 

 ال تتالءم مع �ٓ�ال م�اقصة �دیدة

 االتفاق�ات الثنائیة  �ٔو يف ٕاطار, �ا� العملیات املنجزة يف ٕاطار اسرتاتیجیة التعاون احلكويم 

ا�متویل �ىل عندما تنص اتفاقات  ,املتعلقة ��متویالت �م�یازیة و حتویل ا�یون ٕاىل مشاریع �منویة �ٔو هبات 

ميكن �لمصل�ة املتعاقدة حرص �س�شارات يف مؤسسات الب� املعين فقط يف احلا� , و يف هذه احلا�, ذ�

 .أ�وىل �ٔو الب� املقدم لٔ�موال يف احلاالت أ�خرى

مل حي لكن, لٕالدارةوحتضريه ل�س ف�ه مشقة , ٔ��لٕان ٔ�مه ما ميزي ٕاجراء الرتايض بعد إالس�شارة ٔ�نه قصري ا  

  ٕاذ یقيص مرحشني ٔ�قل شهرة والقادر�ن �ىل تنف�ذ املرشوع يف ظروف ج�دة ويف زمن , يف طیاته عیو�

  .  )1(معقول

مما حيمل , قد �شوب م�دٔ� احلریة ا�ي یقوم �لیه ٕاجراء الرتايض �شلكیه ال�س�یط وبعد إالس�شارة التعسف  

والس��عاد هذا اخلطر ال ميكن �لمصل�ة , املرتحشنيخطر تعطیل م�ادئ الشفاف�ة واملساواة يف التعامل مع 

  . )2(املتعاقدة ٕا�رام صفقة تفاوضیة ٕاال يف احلاالت املذ�ورة حرصا يف تنظمي الصفقات العموم�ة

ٔ�ن الصفقات العموم�ة تعد الوس�ی� القانونیة اليت ٔ���ا املرشع الفرعي لٕالدارة ٕالجناز املشاریع , ومرد ذ�  

اظ احلفو  �ة لضامن جنا�ة مشاریعها�ا اكن لزاما �لهيا البحث عن �ٔجنع الطرق املتا, ال العامالعامة و�س�یري امل

تعاقد املناسب الجناز ال یت�ٔىت ذ� ٕاال بتحري ا�قة املوضوعیة يف اخ�یار املتعامل امل ، و�ىل املال العام

خ�یار أ��سب �ٓ�ذة بعني �عتبار لتحق�ق ذ� �رك املرشع الثانوي �لمصل�ة املتعاقدة احلریة يف او , الصفقة

وكذا معامالته السابقة معها ٔ�و مع مصاحل  , ز املشاریع املراد الق�ام هباسرية املتعامل املتعاقد، �ربته يف اجنا

  . ٔ�خرى لتقد�ر مدى �دیته يف التعاقد

قد  236- 10املرسوم الرئايسٕاال , عهاورمغ احلریة املمنو�ة �لمصل�ة املتعاقدة يف اخ�یار الطرف املتعامل م   

جيب �ىل املصل�ة املتعاقدة �ٔن تعلل اخ�یارها عند " :ح�ث نصت �ىل مایيل, هذه احلریة 42ق�د يف املادة 

�� فٕان املصل�ة املتعاقدة ملزمة بتقدمي أ�س�باب اليت ٔ�دت الخ�یار , )3("لك رقابة متارسها �ٔي سلطة خمتصة

                                                           

  .31.ص, املرجع السابق, دفرت الرشوط يف الصفقات العموم�ة, �رصي عبد الرزاق) 1(
  .31.ص, املرجع نفسه) 2(
  .بذات الصیغة 250-02من املرسوم الرئايس  36نصت �لهيا املادة ) 3(
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�یف تربر املصل�ة املتعاقدة معلیة : یثار ال�ساؤل التايل مما, )1(الخ�یار �ٔسلوب الرتايض هذا دون سواه

  اخ�یارها؟  

تمت معلیة ترب�ر �خ�یار معلیا عن طریق ٕا�داد املصل�ة املتعاقدة ملفا اكمال خيص الصفقة جبمیع إالجراءات   

 fiche deتقدمي بطاقة ال : مرفوقا بوثیقة �سمى, املت�ذة �ش�ٔهنا من یوم إال�الن عهنا ٕاىل �ایة املنح املؤقت

présentation ,تربر من �اللها معلیة , تتضمن ملخصا عن لك إالجراءات اليت س�بقت املنح املؤقت

�رسل امللف ٕاىل ا�لجنة , �خ�یار بعد �رت�ب املرتحشني لك حسب ٕاماكنیاته و�دد النقاط احملصل �لهيا

  . شري �لیها�تصة الوطنیة ٔ�و الوالئیة ٔ�و الب�یة �لصفقات العموم�ة �لت�ٔ 

بل یتعداه لیصل , ٕان تعلیل املصل�ة املتعاقدة ٕالخ�یارها ال �كون ٔ�مام السلطات إالداریة ا�تصة حفسب  

ف�ال�س�بة �لقضاء إالداري �عتباره اجلهة ا�تصة بفض الزنا�ات املتعلقة �لصفقات . ٕاىل اجلهات القضائیة

سها معلیة �خ�یار تفاد� لصدور ٔ�حاكم من تلزتم إالدارة بتوضیح مجیع املعایري اليت ب�ت �ىل ٔ�سا, العموم�ة

ٔ�ما �ل�س�بة �لقضاء اجلزايئ �عتباره , ش�ٔهنا تعطیل املشاریع العامة ٔ�و تلزتم بدفع تعویضات مالیة ن���ة ٔ�خطاهئا

نون اجلهة ا�تصة �لنظر يف خمتلف ا�الفات املر�ك�ة يف ٕاطار الصفقات العموم�ة اليت جير�ا لك من قا

, فاملصل�ة املتعاقدة ملزمة بترب�ر قانونیة إالجراءات اليت متت مبوجهبا الصفقة ,وكذا قانون الفساد, العقو�ت

, وتعلیل اخ�یارها �لمتعامل املتعاقد حىت ال یقع مسؤولوها حتت طائ� اجلرامئ اليت نص �لهيا القانون اجلزايئ

ویت�ني � , الصفقة وفقا لهذا إالجراء ٔ�م ال �ىل ٔ�ن یبقى �لقايض سلطة تقد�ر ما ٕاذا اكن احلال �س�توجب ٕا�رام

  ذ� من �الل امللف املطروح ٔ�مامه والظروف

 ومن مت مل یق�د املرشع الفرعي, )2(�ٓ�ذا بعني �عتبار ٔ�نه ٕاجراء ٕاس�ت��ايئ, اليت ٔ��رمت يف ظلها الصفقة 

  . )3(للجوء ٕالیهإالدارة ب�ٔي ٕاجراء ٔ�ثناء جلوهئا لطریقة الرتايض �دا ترب�رها �ل�ا� ا�اعیة �

تتحرر املصل�ة املتعاقدة عند اخ�یارها �لمتعامل املتعاقد معها ب�ٔسلوب الرتايض من الق�ود , ويف أ��ري  

ولعل هذه اخلاصیة اليت ميتاز هبا جعلت ال�رشیعات , الشلكیة وإالجرائیة املفروضة �ىل ٔ�سلوب املناقصة

دعوة �لتعاقد فالتفاوض مث : ومرا�� املمتث� يف ثالث مرا�ل )4(املقارنة ال تويل عنایة �لغة لضبط ٕاجراءاته

                                                           

    .66.ص, املرجع السابق, الصفقات العموم�ة و�یف�ة الرقابة �لهيا يف ظل القانون اجلزا�ري طرق ٕا�رام, مانع عبد احلف�ظ) 1(
  .10- 19- 18.ص, املرجع السابق, الصفقات العموم�ة واجلرامئ املتعلقة هبا يف قانون الفساد, رشويق دمحم) 2(
  .147.ص, املرجع السابق, مد�ل القانون إالداري, �الء ا��ن عيش) 3(
    .22- 21.ص, املرجع السابق, الضام�ت يف جمال الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, ٕاسامعیل حبري )4(



83 
 

 -إالدارة –كام ٔ�ن هذه الك�ف�ة وٕان �اءت �لتخف�ف من �دة تق�ید إالدارة يف التعاقد ٕاال ٔ�هنا ,)1(التعاقد

  . )2(و�دت نفسها ٔ�كرث تق�یدا من �الل حتدید املرشع الثانوي �االت ا�لجوء ٕالیه حتدیدا دق�قا

املصل�ة املتعاقدة ملزمة ببذل اجلهد ٕالمتام معلیة �خ�یار يف ٔ�فضل الرشوط قصد الوصول  وٕاذا اكنت  

, وتق�ميها بطریقة موضوعیة, فٕان هذا ال یت�ٔىت ٕاال بوضع معایري م�نو�ة ت�ىش وطبیعة لك صفقة, ٔ�فضل عرض

�س�یة جيب توضیحها يف الفرع وٕاضافة لهذه املعایري حتمك معلیة اخ�یار املتعاقد اعتبارات رئ , معلیة وواحضة

 . املوايل

  الفرع الثالث

  معایري اخ�یار املتعامل املتعاقد واعتباراته

ٔ�هنا مق�دة جبم� من املعایري والضوابط , ال مت� إالدارة حریة �خ�یار اليت �سود معلیة ٕا�رام العقود املدنیة  

ؤ�ن موضوع �خ�یار هذا هتمين �لیه اعتبارات ٔ�ساس�یة , )3(اليت تدرج مس�بقا يف دفا�ر الرشوط من �ح�ة

مث , )�ٔوال(وس�سلط الضوء يف هذا الفرع �ىل معایري اخ�یار املتعامل املتعاقد , )4(وجوهریة من �ح�ة ٔ�خرى

  ).�نیا(اعتبارات اخ�یار املتعامل املتعاقد ٔ�و اعتبارات تق�ید املرشع

  معایري اخ�یار املتعامل املتعاقد: �ٔوال

 عن الصفقة ٔ�هنا اجلهة املسؤو�, تبقى معلیة اخ�یار املتعامل املتعاقد من اخ�صاص املصل�ة املتعاقدة  

ومع ذ� مل یلزم املرشع , بذ� �كون الطرف أ�صیل يف العقدٔ�هدافها و وأ�درى بتفاصیلها ومعطیاهتا و 

ن حرصه �ىل ت�ٔطري العملیة احلیویة �لحصول إالدارة مبعایري معینة وحمددة یتعني �لهيا التق�د هبا، �ىل الرمغ م

  :�ىل ٔ�فضل عرض من �ح�ة اجلدوى �ق�صادیة و ذ� من �الل املعطیات واملؤرشات التالیة

ٔ�دوات إالنتاج الوطنیة عندما �كون قادرة �ىل تلبیة �ا�ات املصل�ة شجیع إالنتاج الوطين و �  - 1

  . )6(�شجیع و توفري امحلایة �لصنا�ات واملنت�ات الوطنیة احمللیة وهذا احلمك ی�ٔيت انطالقا من قا�دة, )5(املتعاقدة

  . )6(احمللیة

                                                           

  .38.ص, املرجع السابق, حریة إالدارة يف اخ�یار املتعامل املتعاقد معها يف القانون اجلزا�ري, قزقوز ن��ل) 1(
  .150.ص, املرجع السابق, معلیة ٕا�رام الصفقات العموم�ة يف القانون اجلزا�ري, قدوج حاممة) 2(
  .176.ص, املرجع السابق, املناقصة العامة �طریقة �لتعاقد إالداري, هیبة رسدوك) 3(
  .53.ص, املرجع السابق, طرق ٕا�رام الصفقات العموم�ة و�یف�ة الرقابة �لهيا يف ظل القانون اجلزا�ري, مانع عبد احلف�ظ) 4(
  .12-9.ص, املرجع السابق, عاقد يف الصفقات العموم�ةاخ�یار املتعامل املت, بوصوار عبد النيب )5(
  .243.ص, املرجع السابق, القانون إالداري, �ا� �لیل الظاهر: لتفصیالت ٔ�كرث انظر) 6(
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صیص أ�شغال املرتبطة �ل�شاطات احلرف�ة الف�یة �لحرف�ني ما�دا �ا� �س�ت�ا� املربرة من طرف خت  - 2

  .)1(ٕاجياد فرص معل هلمدة هبدف حامیة مصاحل املواطنني و املصل�ة املتعاق

املتعامل املتعاقد ووزن لك مهنام مذ�ورة ٕاج�ار� يف دفرت الرشوط اخلاص �كون معایري اخ�یار  ,و�لیه  

   :  مؤسس ال س�� �ىل مایيل.......�ملناقصة، وجيب ٔ�ن �س��د هذا �خ�یار

رشوط ا�متویل وتقلیص احلصة القاب� �لتحویل اليت  ,السعر والنوعیة و�ٓ�ال التنف�ذ ,الضام�ت التق�یة واملالیة

اخلدمة بعد البیع والصیانة (املؤسسات أ�ج�بیة والضام�ت الت�اریة ورشوط دمع املنتو�ات متنحها 

��د �ٔساسا ٕاىل الطابع التقين بعد املنافسة ا�ي جيب �ٔن �س , اتاخ�یار ماكتب ا�راس ,)والتكو�ن

احلصص ٔ�و وإالدماج يف �ق�صاد الوطين ؤ�مهیة , امل�ش�ٔ اجلزا�ري ٔ�و أ�ج�يب �لمنتوج, لالقرتا�ات

 .)2(املنتو�ات موضوع التعامل الثانوي يف السوق اجلزا�ریة

هامشا لٔ�فضلیة ب�س�بة مخسة وعرش�ن يف املائة �لمنت�ات  236- 10من املرسوم الرئايس 23نح املادة مت   

اليت حيوز ٔ��لبیة رٔ�ساملها جزا�ریون , ٔ�و �لمؤسسات اخلاضعة �لقانون اجلزا�ري/ذات امل�ش�ٔ اجلزا�ري و

مقارنة العروض لتطبیق حيدد ملف املناقصة �یف�ة تق�مي و ، �ىل ٔ�ن ...ف� خيص مجیع ٔ�نواع الصفقات, ونمقمي

ٕاضافة ٕاىل ذ� ف�ح املرشع ا�ال ٔ�مام املصل�ة املتعاقدة الس�ت�دام معایري ٔ�خرى رشیطة , )3(هذه أ�فضلیة

عندما �كون هذه , خلدماتٕادرا�ا يف دفرت الرشوط، �شجیعا �لمؤسسات املصغرة عن طریق بعض ا

و�ىل املصل�ة املتعاقدة ٔ�ن ال �شرتط �ىل املؤسسات املصغرة , أ��رية قادرة �ىل تلبیة ت� احلاج�ات

امل�ش�ٔة �دیثا اليت ال ميكن ٔ�ن تقدم �ىل أ�قل احلصی� املالیة �لس�نة الوا�دة من وجودها ٕاال وثیقة من البنك 

بل ت�ٔ�ذ بعني �عتبار , شرتط �لهيا املؤهالت املهنیة املامث� �لصفقة املعنیةوال � , ٔ�و من الهیئة املالیة املعنیة

  .)4(املؤهالت املهنیة املث��ة �لشهادات

�ىل حتضري  - كام س�بق القول-ويف س��ل جتس�ید هذه املعایري تعمل املصل�ة املتعاقدة ق�ل ا�عوة �لمنافسة   

املتعلقة �لصفقة العموم�ة من موضوع وطبیعة أ�شغال، اخلدمات دفرت الرشوط ا�ي حيوي مجیع املعلومات 

 .وكذا املعایري املعمتدة يف اخ�یار املتعامل املتعاقد, املراد اجنازها، �یف�ة إال�رام، التعل�ت املو�ة �لمرتحشني

                                                           

  .139.ص, املرجع السابق, العقود إالداریة, محمود �اطف البنا) 1(
  .املذ�ور سابقا 236- 10من املرسوم الرئايس  56املادة ) 2(
ا�ي ال یفوق مخسة عرش يف املائة  رمغ ٔ�ن املرشع قد �رس , �ىل هامش أ�فضلیة 250-02من املرسوم الرئايس  19ادة نصت امل) 3(

ا�ي ٔ�عطى أ�ولویة  145- �82الفا �لمرسوم , م�دٔ� املساواة بني املتعاملني الوطنیني وأ��انب - املرسوم الرئايس  –�ال� 
, املرجع السابق, الو�زي يف القانون إالداري, �رص لباد: وملزید من التفاصیل راجع, ٔ�ج�يب�لمتعامل الوطين �ىل حساب املتعامل ا

  . 416.ص
  .23- 12واملس�ت�دثة مبوجب املادة السابعة من املرسوم الرئايس  236- 10من املرسوم الرئايس  1مكرر  55املادة ) 4(
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�لعرضني املايل  اصا� )1(- الخ�یار املتعامل املتعاقد–كام جيب �ىل املصل�ة املتعاقدة ٔ�ن تضع سلام �لتنق�ط    

و التقين، ف�نقط العرض التقين �ىل ٔ�ساس إالماكنیات املادیة وال�رشیة واملؤهالت التق�یة اليت ميتلكها 

املرتحش، ب�� یمت تنق�ط العرض املايل �ىل ٔ�ساس السعر ا�ي یقرت�ه املرتحش مع أ��ذ بعني �عتبار مدة 

، مع العمل ٔ�ن ل �لهياة ٕاقصائیة �رفض مبوجهبا العروض اليت مل تتحص�ىل ٔ�ن حتدد اجلهة إالداریة نقط ,�جناز

�لمصل�ة الراغبة يف التعاقد احلریة يف حتدید هذه النقطة مبا ی�ىش وطبیعة ٔ�و نوعیة املرشوع ٔ�و أ�شغال ٔ�و 

 .اخلدمات املراد اجنازها

ب املرتحشون وخيتار ٔ�حس�هنم �رت, وبعد دراسة لك العروض املقدمة حبسب مجموع النقاط احملصل �لهيا  

 . عرضا لتنف�ذ الصفقة مع مرا�اة �ا� �ح�اكر ٔ�و الهمينة اليت قد یفرضها ٔ��د املرتحشني

یمت النص �ىل سمل التنق�ط والنقطة إالقصائیة , وقصد ٕاضفاء الشفاف�ة �ىل معلیة اخ�یار املتعامل املتعاقد  

, )3(املقمي �لعروض املقدمةنظام التنق�ط هو النظام املتبع و ف�كون هبذه احلا�  ,)2(ٕاج�ار� يف دفرت الرشوط

  �ةــــــــــالفرعي املصل لن��قل ٕاىل �عتبارات اليت ق�د هبا املرشع وهبذا �هن�ي معایري اخ�یار املتعامل املتعاقد

  .املتعاقدة يف اخ�یارها

  اعتبارات اخ�یار املتعامل املتعاقد: �نیا

�س�یطر �ىل معلیة حتدید طرق ووسائل اخ�یار إالدارة �لطرف املتعاقد معها اعتبارات ومربرات هامة   

  :ويه

 رضورة احملافظة �ىل املال العام: ٕالعتبار أ�ولا - 1

مما یلزم اجلهة إالداریة , )4(ویتجسد ذ� من �الل توفري ٔ�كرب قدر مايل ممكن �لخزینة العامة يف ا�و�  

واملق�دة حلریة إالدارة  ويه الغایة ا�ٔكرث ظهورا يف العمل, )5(املتعاقد ا�ي یقدم ٔ�فضل الرشوط املالیة�خ�یار 

العامة ا�ي یقوم �ىل حریة التقدم ٕاىل احض �دا ٕاذ �رحج ٔ�سلوب املناقصة كام ٔ�ن هذا إالعتبار و , بصفة �برية

  .)6(املناقصات واملنافسة احلرة

  ر املصل�ة الف�یةاعتبا: ٕالعتبار الثاينا - 2 
                                                           

  ...."وجيب ٔ�ن �س��د هذا �خ�یار �ىل نظام تنق�ط:"....مایيل�ىل  236-10من املرسوم الرئايس   56نصت املادة ) 1(
  .14- 12.ص, املرجع السابق, الصفقات العموم�ة واجلرامئ املتعلقة هبا يف قانون الفساد, رشويق دمحم )2(
  .82.ص, املرجع السابق, العقد إالداري, دمحم فؤاد عبد الباسط) 3(
  .202-201.ص, السابق املرجع, القانون إالداري, عامر عوابدي) 4(
  .51.ص, املرجع السابق, �رمجة العقود إالداریة, محمود دمحم �يل صربة) 5(
  .54-53.ص, املرجع السابق, طرق ٕا�رام الصفقات العموم�ة و�یف�ة الرقابة �لهيا, مانع عبد احلف�ظ) 6(
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ٔ�غراض  وجوهره وجوب الرتكزي يف اخ�یار الطرف املتعاقد مع إالدارة �ىل ا�ٔكف�ٔ ف�یا وأ�قدر �ىل حتق�ق

اعتبار املصل�ة  �ىل ٔ�ن یؤدي, )1(الصفقة العموم�ة بغض النظر عن اعتبار املصل�ة املالیة �لخزینة العامة

  .)2(املتعاقد معها ٔ�كرث من �عتبارات املالیةالف�یة ٕاىل م�ح إالدارة بعض احلریة يف اخ�یار 

 اعتبارات العدا� القانونیة :ٕالعتبار الثالثا - 3

من ٔ�ي هتدید  -بتحق�ق الضام�ت الالزمة-یقوم هذا إالعتبار �ىل رضورة كفا� حامیة حقوق أ�فراد وحر�هتم 

  .)3(تعسفي �لسلطات إالداریة يف اس�تعامل حر�هتا املطلقة يف إالخ�یار

وكذا اعتبارات , الف�یة, التوف�ق وإال�س�ام بني إالعتبارات املالیة  وال�رشیعات املقارنةمعظم القواننيو�راعي   

  . )4(العدا� يف حامیة حقوق وحر�ت أ�فراد من ٕاساءة اس�تعامل السلطة إالداریة

خمتلف املرا�ل  ٕاىل دراسةن��قل , �لق�ود الواردة �ىل حریة إالدارة يف التعاقدبعد ٔ�ن تعرضنا , و�لیه  

  .وإالجراءات اليت متر هبا معلیة ٕا�رام العقد إالداري يف املبحث الثاين التايل

  املبحث الثاين

 مرا�ل وٕاجراءات ٕا�رام العقد إالداري

فٕان معلیة ٕا�رام العقد إالداري , )5(�الفا ملبدٔ� احلریة وال�ساطة ا�ي �سود التعاقد يف عقود القانون اخلاص  

ختتلف متاما من ح�ث طریقة التعبري وإالفصاح عن ٕارادة السلطة إالداریة اليت متر مبرا�ل وٕاجراءات م�عددة 

ومرا�اة املصل�ة إالداریة , حتق�ق ٔ�كرب وفر مايل �لخزینة العامة من �ة هبدف )6(ٔ�لز�ا القانون �ىل ٕاتباعها

 .)7(وم�ة اليت حترص �ىل حتق�قها من �ة �نیة�متكني إالدارة اخ�یار ٔ�كف�ٔ املتقدمني ٔ�داء اخلدمة العم

, �� وق�ل ٔ�ن نناقش صلب موضوعنا, )8(ومن بني ٔ�مه طرق ٕا�رام العقود إالداریة نذ�ر الصفقات العموم�ة  

وت��ان خمتلف مرا�ل وٕاجراءات , أ��در بنا ا�متهید ملفهوم الصفقات العموم�ة يف املطلب أ�ول, موضوعنا

  .املطلب الثاينٕا�رام الصفقات العموم�ة يف 

                                                           

  .25.ص, املرجع السابق, دفرت الرشوط يف الصفقات العموم�ة, �رصي عبد الرزاق) 1(
  .53.ص, نفس املرجع, مانع عبد احلف�ظ) 2(
  .26.ص, نفس املرجع, �رصي عبد الرزاق) 3(
  .203-202.ص, نفس املرجع, عامر عوابدي) 4(
  .56.ص, املرجع السابق, النظام القانوين �لمناقصات العامة, محمود �لف ج�وري )5(
  .200.ص, املرجع السابق, القانون إالداري, عامر عوابدي) 6(
  .69.ص, املرجع السابق, العقود إالداریة يف القانون ا�لیيب واملقارن, مازن لیلو رايض) 7(
  .279-278.ص, املرجع السابق, الو�زي يف القانون إالداري, �رص لباد) 8(
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  ولاملطلب ا�ٔ 

  مفهوم الصفقات العموم�ة

ويه من ٔ��رز ؤ�مه العقود )1("الصفقة العموم�ة"العقد إالداري يف النظام القانوين اجلزا�ري �سمیة  ت�ذی   
س�تكون دراسة مفهوم الصفقات  ,و�لیه .)2(إالداریة نظرا حلجم املبالغ الك�رية اليت �س�تعمل يف هذا إالطار

تنظمي الصفقات العموم�ة يف عموم�ة ومرا�ل تطورها �رب العموم�ة من �الل ا�متهید بتعریف الصفقات ال
وذ� لكه يف . وكذا حتدید العقود اليت �كون حمل صفقة معوم�ة, ت��ان ٔ�طراف العملیة التعاقدیة, اجلزا�ر

  .ثالثة فروع م�تالیة
  

  الفرع أ�ول

  الصفقة العموم�ةتعریف 

  وما عق�ته من 90- �67اص تب��ت معامله بعد صدور أ�مرلقد ٔ�خضع املرشع الفرعي عقود إالدارة ل�رشیع   

مما �س�تدعي معه التحمك يف مصطلح الصفقات العموم�ة بتعریفه , )3(تنظ�ت كثرية صدرت يف مرا�ل خمتلفة

  .القضاء والفقه, من �ح�ة ال�رشیع

و�لنظر ��ور الك�ري والرائد �لقضاء , التعریف ال�رشیعي یعلو �ىل بق�ة التعریفات أ�خرىومن م�طلق ٔ�ن   

 ,)�نیا(لن��عه �لتعریف القضايئ ,)�ٔوال(اكن لزاما �لینا ٔ�ن �سوق التعریف ال�رشیعي, إالداري يف هذا ا�ال

  ).�لثا(لنتوج �ود لك من املرشع والقضاء بت��ان �ود الفقه

  ریف ال�رشیعيالتع: �ٔوال

وضع لها املرشع الثانوي ٕاطارا , ن���ة تعلق الصفقات العموم�ة ب��ف�ذ املشاریع العموم�ة وٕاجناز �رامج التمنیة  

ویت�ىل ذ� يف ال�رشیعات العدیدة اليت شهدهتا اجلزا�ر يف ظل مرا�ل س�یاس�یة  ,)4(تنظميیا �اصا وحمكام

  :التعریفات حسب التدرج الزمينوس�نعرض هذه , )5(وٕاق�صادیة وٕاج�عیة خمتلفة

  90- 67انون الصفقات أ�ول الصادر �ٔ�مر ق - 1

                                                           

  .422.ص, املقال السابق, ...خصوصیة املصطل�ات القانونیة يف القانون إالداري وانعاكساهتا, عزاوي عبد الرمحن )1(
  .279.ص, نفس املرجع, �رص لباد) 2(
  .4.ص, املرجع السابق, حریة إالدارة يف اخ�یار املتعامل املتعاقد معها يف القانون اجلزا�ري, قزقوز ن��ل) 3(
  .23.ص, املرجع السابق, الضام�ت يف جمال الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, حبري ٕاسامعیل) 4(
  .4.ص, نفس املرجع, قزقوز ن��ل) 5(
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ٔ�نه وبعد , -90-67قات العموم�ة الصادر مبوجب أ�مرق�ل التعرض لقانون الصف- مما جيب التنویه ٕالیه   

 157- 62مما اضطر السلطات �ٓنذاك ٕاىل ٕاصدار القانون رمق , إالس�تقالل م�ارشة متزي الوضع بفراغ قانوين

ا�ي نص �ىل متدید العمل �لقوانني الفر�س�یة ٕاال ما تعارض مهنا مع الس�یادة  1962دمسرب 31املؤرخ يف 

فظلت النصوص ذات املصدر ٔ�و أ�صل الفر�يس ساریة املفعول �ىل الصفقات العموم�ة و�سمى , الوطنیة

لتلهيا مر�� ٕاصدار النصوص , )1(مر�� رس�ن القوانني الفر�س�یة �ىل الصفقات العموم�ة: هذه املر��

ا�ي یعد ٔ�ول قانون �لصفقات  90- 67واكن ذ� مبوجب أ�مر , اجلزا�ریة املتعلقة �لصفقات العموم�ة

 1964مارس 26املؤرخ يف  103-64دون جتاهل املرسوم رمق , )2(العموم�ة يف عهد ا�و� اجلزا�ریة املس�تق�

�لصفقات العموم�ة والقرار الوزاري املتعلق �ملصادقة �ىل دفرت الرشوط العامة املتعلق ٕ��شاء ا�لجنة املركزیة 

 .)3(املطبقة �ىل صفقات أ�شغال العامة والنقل

  عقود مك�وبة":ب�ٔهنا وا�ي عرفها, )4(جحر الزاویة يف البناء ال�رشیعي �لصفقات العموم�ة 90- 67ویعترب أ�مر  

قصد ٕاجناز �ٔشغال �ٔو توریدات �ٔو , الب��ت �ٔو املؤسسات واملاكتب العموم�ةترب�ا ا�و� �ٔو العامالت �ٔو 

  .)5( ...."�دمات

  املتعلق �لصفقات اليت یرب�ا املتعامل العمويم145- 82ملرسوم رمق ا - 2

صفقات املتعامل العمويم عقود مك�وبة حسب مفهوم ال�رشیع الساري " :لقد عرفهتا املادة الرابعة م�ه بقولها  

  ."قصد ٕاجناز أ�شغال �ٔو اق�ناء املواد واخلدمات....... العقود ومربمة�ىل

  434- 91ملرسوم التنف�ذي ا - 3

عقود مك�وبة حسب " :ح�ث عرفهتا املادة الثالثة م�ه ب�ٔهنا, مل ی��عد هذا املرسوم التنف�ذي كثريا عن سابق�ه  

املرسوم قصد ٕاجناز أ�شغال واق�ناء املواد  ال�رشیع الساري �ىل العقود ومربمة وفق الرشوط الواردة يف هذا

  ".واخلدمات حلساب املصل�ة املتعاقدة

  250- 02ملرسوم الرئايسا - 4

                                                           

  .13.ص, املرجع السابق, املالیة وإالداریة �ىل الصفقات العموم�ة, نظم الرقابة الربملانیة, بودايل دمحم )1(
  .10.ص, املرجع السابق, معلیة ٕا�رام الصفقات العموم�ة يف القانون اجلزا�ري, قدوج حاممة) 2(
قل یتضمن دفرت الرشوط إالداریة املطبقة �ىل صفقات صادر عن وزارة أ�شغال العموم�ة والن 1964نومفرب  21قرار مؤرخ يف ) 3(

  .1965لس�نة  06ج ر, أ�شغال
  .14-13.ص, املرجع السابق, املالیة وإالداریة �ىل الصفقات العموم�ة, نظم الرقابة الربملانیة, بودايل دمحم) 4(
  ..املذ�ور سابقا 90- 67املادة أ�وىل من أ�مر ) 5(
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قصد ٕاجناز أ�شغال واق�ناء , .......,عقود مك�وبة يف مفهوم ال�رشیع املعمول به" :م�ه ب�ٔهناعرفهتا املادة الثالثة   

 ."املتعاقدةحلساب املصل�ة , املواد واخلدمات وا�راسات

 عقود مك�وبة يف" :ا�ي عرفها ب�ٔهنا 236- 10ٕاذ صدر املرسوم الرئايس, ذا احلدمل تتوقف التعدیالت عند ه  

أ�شغال واق�ناء  قصد ٕاجناز, تربم وفق الرشوط املنصوص �لهيا يف هذا املرسوم, مفهوم ال�رشیع املعمول به

  .)1("قدةحلساب املصل�ة املتعا, ا�لوازم واخلدمات وا�راسات

  ؤ�ول ٕاشاكل ی��ادر ٕاىل ذهن املت��ع لهذه التعدیالت الواردة �ىل تق�ني الصفقات العموم�ة وجوب معرفة

  من صاحب إالخ�صاص يف سن هذا القانون؟

فعىل �الف �س�تقرار السائد يف معلیة الت�ٔطري القانوين يف العقد يف القانون اخلاص وحتدیدا املدين   

�لیة القانون مبعناه الضیقوالت�اري من �الل  ٔ�ي القانون مبعیاریه الشلكي واملوضوعي ا�ي س�نه املرشع , �

وهو مایقال , لصاحب �خ�صاص ا�س�توري ف�ه وصاحب الوالیة العامة يف وضع القوانني يف ا�و� احلدیثة

  ةـــــــــــالعمل�بل اكنت , واليت مل �شهد �رملا� م�تخبا 76و65حىت �ل�س�بة �لمر�� املمتدة بني س�يت 

  املتضمن القانون 75س�مترب 26املؤرخ يف  58-75ال�رشیعیة تمت ب�ٔوامر وهو املوضوع ا�ي صدر �ش�ٔنه أ�مر  

  .  2005یونیو  20املؤرخ يف  05-�10اصة �ٓخر تعدیل مبوجب القانون , املدين اجلزا�ري املعدل واملمتم

�لیة تنظمي العقد إالداري قد شهدت تذ   ح�ث صدر يف , )2(بذ� م�ذ �س�تقالل ٕاىل یوم�ا احلايلجند ٔ�ن �

, لیعدل مرة ٔ�خرى مبوجب مرسوم تنف�ذي, ٔ�ول مرة مبوجب ٔ�مر مث �دل مبرسوم دون حتدید نوع املرسوم

  .و�دل يف أ��ري مرات �دیدة ومبراس�مي رئاس�یة

�خ�صاص يف سن تنظمي ولٕال�ابة عن هذه إالشاكلیة جيب الرجوع ٕاىل ا�س�تور ا�ي حيدد صاحب   

و�لرجوع �لحق�ة الزم�یة املمتدة من �رخي . فهل یعود �لربملان �ٔم ٕاىل السلطة التنف�ذیة؟, الصفقات العموم�ة

جند ٔ�ن جملس الثورة هو , 76وهو �رخي صدور بیان جملس الثورة ٕاىل �ایة صدور دس�تور  1965جویلیة19

, �ذیة يف �ٓن وا�د، ٔ��ن اكن � مطلق الس�یادة يف سن القواننيا�ي اكن یتوىل الوظیف�ني ال�رشیعیة والتنف 

صدر دس�تور  76نومفرب  22وبتارخي , )3(90-67وهو ما یفرس صدور تق�ني الصفقات العموم�ة مبوجب أ�مر

                                                           

  .236-10م الرئايس املادة الرابعة من املرسو ) 1(
  .400-339.ص, املقال السابق, ...خصوصیة املصطل�ات القانونیة يف القانون إالداري وانعاكساهتا, عزاوي عبد الرمحن) 2(
  .7.ص, املرجع السابق, طرق ٕا�رام الصفقات العموم�ة و�یف�ة الرقابة �لهيا يف ظل القانون اجلزا�ري, مانع عبد احلف�ظ) 3(
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م�ه جمال ال�رشیع دون ٔ�ن تدرج يف اخ�صاصات  151و�ددت املادة , )1(97- 76البالد مبوجب أ�مر 

من املادة  2و�لتايل یعود �لسلطة التنف�ذیة طبقا �لفقرة , سن تق�ني الصفقات العموم�ة ا�لس الشعيب الوطين

, ..."لك املسائل، ما�دا ت� اليت خيتص هبا القانون يه من ا�ال التنظميي - ":بنصها 76من دس�تور  152

سوى مسا�دا � ال حيق  ومبا ٔ�ن السلطة التنف�ذیة اكنت يف ید رئ�س امجلهوریة ومل �كن �ٓنذاك الوز�ر أ�ول

ميارس ":م�ه واليت نصت 85من املادة  4طبقا �لفقرة  �96 توق�ع املراس�مي التنف�ذیة كام هو احلال يف دس�تور 

-4:الصالح�ات ا�ٓتیة, ز�دة �ىل السلطات اليت ختولها ٕا�ه رصا�ة �ٔحاكم �ٔخرى يف ا�س�تور, رئ�س احلكومة

وٕاىل �د هذه  ,)2(فقد صدر مبرسوم دون حتدید ما ٕاذا اكن رئاس�یا ٔ�و تنف�ذ�, ....",یوقع املراس�مي التنف�ذیة.....

لكن إالشاكل , احلق�ة الزم�یة مل �كن هناك خرق لقوا�د تعدی� لصدوره وتعدی� من ق�ل رئ�س امجلهوریة

د جن 89ف�الرجوع ٕاىل دس�تور , ا�ي �الف قوا�د تعدیل القوانني 434-91یطرح يف املرسوم التنف�ذي رمق 

و�لتايل یعود ٕاىل رئ�س , م�ه خترج موضوع تنظمي الصفقات العموم�ة من جمال ال�رشیع 115ٔ�ن املادة 

ميارس رئ�س امجلهوریة السلطة التنظميیة يف املسائل " :بقولها 89من دس�تور 116یة طبقا لنص املادة امجلهور

كومة �ونه ا�تص يف توق�ع املراس�مي �ري �ٔنه صدر مبرسوم تنف�ذي من ق�ل رئ�س احل, "�ري ا�صصة �لقانون

لكن مت , ف�كون املرسوم التنف�ذي خمالفا لقوا�د تعدیل القوانني, 89من دس�تور  4ف 81التنف�ذیة طبقا �لامدة 

-13صوال �ٓخر تعدیل املرسوم الرئايسا�ي �دل التق�ني السابق و  250- 02تدارك أ�مر يف املرسوم الرئايس

تنظمي "ر أ�مر يف ا�هنایة �ىل تنظمي العقد إالداري يف النظام القانوين اجلزا�ري مبوجب مما یعين اس�تقرا, )3( 03

  .ممث� يف املرسوم الرئايس الصادر عن رئ�س امجلهوریة "الحئة مس�تق�" �ٔي "مس�تقل

ٕاذ �رى ٔ�ن تنظمي , الواجب تنظميه بقانون ال مبرسوماكن من  "عزاوي عبد الرمحن" وحسب تقد�ر أ�س�تاذ  

وما �لسلطة التنف�ذیة سوى دور حمدود من �الل تطبیق هذا , العقد إالداري موضوع �رشیعي بطبیعته

ويه نوع من ا�لواحئ والتنظ�ت " الحئة ٕادارة �امة"تفسريه و�مك� ٔ�حاكمه لیت�ذ املرسوم التنف�ذي , التنظمي

�ىل ٔ�ن دور السلطة التنف�ذیة هذا ال یت�ٔىت , لتطبیقهاليت تتضمن ٕاضافة ٔ�حاكم �دیدة �لقانون ا�ي صدرت 

وبذ� یت�دد جمال لك من القانون والالحئة ٔ�ي التنظمي وما � من دور , ٕاال بتلكیف من املرشع وٕ��ا� م�ه

�لمناقشة املعمقة يف ٕاطار مسار العملیة  العقد إالداري�ا�ة �ٕالضافة ٕاىل , يف تنظمي الصفقة العموم�ة

�لیات , ليت جتمتع فهيا وتتاكمل �ود لك من السلطتني ال�رشیعیة والتنف�ذیةال�رشیعیة ا وذ� �عتباره ٔ�مه �

                                                           

  .1122.ص, 1976نومفرب  24الصادرة بتارخي  1976-94ر �دد .ج) 1(
  .114.ص, 2005, اجلزا�ر, ج.م.د. طبعة �نیة, اجلزء أ�ول, تطور املؤسسات ا�س�توریة يف اجلزا�ر م�ذ �س�تقالل, بو�را ٕادر�س) 2(
  .03-13الرئايس  مث املرسوم, 23- 12املرسوم الرئايس, 98-11املرسوم الرئايس , 236-10فصدر مبوجب مرسوم رئايس ) 3(
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أ�موال العامة م��ذة صورة ٔ�موال سائ�  ؤ�مه أ�دوات القانونیة لرصف, ممارسة ال�شاط إالداري من �ح�ة

  .)1(ق�ق املصل�ة العامةومن مت حت  لك هذا بغیة �س�یري املرافق العامة �سهو� و�رس, من �ح�ة ٔ�خرى

  التعریف القضايئ: �نیا

ٕاال ٔ�ن القضاء إالداري اجلزا�ري , �ىل الرمغ من تعریف الصفقات العموم�ة يف خمتلف التق�ینات املتعلقة هبا  

ٕاذ ال مانع من م�ادرة اجلهة القضائیة ا�تصة يف املادة إالداریة , قدما تعریفا لها �ال فص� يف بعض املناز�ات

ٕاذ ٔ�ن هذا أ��ري وهو , �اصة ٕاذا اكنت ممتوقعة يف مقة هرم القضاء إالداري, تعریف مصطلح قانوين ما يف

ٕاال ٔ�نه ملزم  -وٕان اكن ملزما �لتعریف الوارد يف ال�رشیع و�دم اخلروج عنه-یفصل يف بعض املناز�ات 

الل فهم وتفسري املصطل�ات ومبوجب الوظیفة الطبیعیة �لقضاء ٕ�عطاء تفسري وحتلیل لهذا التعریف من �

مما یتوجب معه ت��ع اجهتادات القضاء وٕاضاف�ه يف القضاء إالداري , )2(الغامضة وربط حمل ا�عوى �لواقع

  .املرصي اجلزا�ري وكذا القضاء إالداري

 عریف القضاء إالداري اجلزا�ريت - 1

لقد ذهب جملس ا�و� اجلزا�ري يف تعریفه �لصفقات العموم�ة يف قرار � �ري م�شور واملؤرخ يف   

 6215: حتت رمق) �ٔ .ق(ب�سكرة ضد  "لیوة"يف قضیة رئ�س ا�لس الشعيب لب�یة  2002د�سمرب 17

 �ٔو ٕاجناز مرشوع وح�ث �ٔنه تعرف الصفقة العموم�ة ب�ٔهنا عقد �ربط ا�و� �خلواص حول مقاو�".....:�لقول

  ..."�ٔو �ٔداء �دمات

يف , ویعاب �ىل هذا التعریف حرصه ملفهوم الصفقة العموم�ة يف ٔ�هنا ر�ط عقدي جيمع ا�و� ب�ٔ�د اخلواص  

الوالیة �ٔو الب�یة ٔ�و املؤسسات : �ني ٔ�ن الصفقة عقد ٕاداري ميكن ٔ�ن جيمع طرفا �ٓخرا �ري ا�و� ممثال يف

   .)3(يالعامة ذات الطابع إالدار 

 عریف القضاء إالداري املرصيت - 2

 العقد ا�ي یربمه خشص معنوي من" :جرى القضاء إالداري يف مرص �ىل تعریف العقد إالداري ب�ٔنه 

 �ٔش�اص القانون العام بقصد ٕادارة مرفق �ام �ٔو مبناس�بة �س�یريه و�ٔن تظهر ن��ه يف أ��ذ ب�ٔسلوب القانون

  ".رشوطا اس�ت��ائیة �ري م�ٔلوفة يف عقود القانون اخلاصوذ� بتضمني العقد رشطا �ٔو , العام

                                                           

  .404-403.ص, املقال السابق, ...خصوصیة املصطل�ات القانونیة يف القانون إالداري وانعاكساهتا, عزاوي عبد الرمحن ) 1(
  .36-35.ص, املرجع السابق, الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, عامر بوضیاف)  2(
  .170.ص, املرجع السابق, القانون إالداري, مولود دیدان) 3(
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ٕاىل  1952د�سمرب  02ولتفصیل هذا التعریف ذهبت حممكة القضاء إالداري يف مرص يف حمكها بتارخي   

ٕان العقود إالداریة ختتلف عن العقود املدنیة يف �ٔهنا �كون بني خشص معنوي من �ٔش�اص القانون " :القول

اكء �ٔو جام�ة ويف �ٔهنا �س�هتدف مصل�ة �امة لسري العمل يف مرفق �ام و�ٔن كفيت العام وبني خشص �ٔو رش 

املتعاقد�ن فهيا �ري م�اكف�ة ٕاذ جيب �ٔن �راعى فهيا دامئا وق�ل لك يشء تغلیب الصاحل العام �ىل مصل�ة 

   .)1("أ�فراد

العنارص يف النظام القانوين مل �رش التعریف السابق لعنرص الشلك ا�ي یعد ٔ�مه , و�ىل س��ل املقارنة  

  .وهو حمور حبثنا يف هذه املذ�رة, وممزيه عن �ريه من العقود أ�خرى, �لصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر

  التعریف الفقه�ي: �لثا

م�ادهئا  ٔ�رىس, لقد ٔ�مجع فقه القانون إالداري �ىل ٔ�ن نظریة العقد إالداري يه نظریة ذات م�ش�ٔ قضايئ  

ويه , )2(داري الفر�يس ممثال مب�لس ا�و� �رب اجهتاداته من �الل القضا� املعروضة �یهؤ�حاك�ا القضاء االٕ 

ٔ�ن العقد إالداري عقد یلزتم ف�ه الشخص الطبیعي ٔ�و املعنوي املسمى �ملتعامل املتعاقد بتقدمي لوازم �ٔو 

�ٔو ٕا�دى , الب�یة, الوالیة(�دمات ٔ�و ٕاجناز ٔ�شغال لصاحل املصل�ة املتعاقدة اليت �كون ٕا�دى هیئات ا�و� 

  .)3()املؤسسات العامة إالداریة

  الفرع الثاين

  �ٔطراف الصفقة العموم�ة

 طرفان فقط �ٔو فهيا ٔ�ن �كون واليت ميكن, )4(حمددة تعاقدیة یتفق �ٔطراف العقد إالداري �ىل تنف�ذ معلیة  

  ).�لثا(الباطن واملتعاقد من, )�نیا(معهااملتعاقد , )�ٔوال(املصل�ة املتعاقدة نعاجلهم تبا�ا, )5(ثالثة ٔ�طراف

  املصل�ة املتعاقدة: �ٔوال

ویقصد هبا الهیئات اليت �ٔشار ٕا�هيا تق�ني , "املصل�ة املتعاقدة"وقد سامها املرشع الفرعي , ويه إالدارة  

, العموم�ةإالدارات : ويه, 236-10الصادر مبوجب املرسوم الرئايس )1(الصفقات العموم�ة �ىل س��ل احلرص

                                                           

  .39-38.ص, املرجع السابق, الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, عامر بوضیاف:ٔ�ورده) 1(
  .40-39-38.ص, املرجع نفسه )2(
  .169.ص, املرجع السابق, القانون إالداري, مولود دیدان) 3(
  .287.ص, املرجع السابق, الو�زي يف القانون إالداري, �رص لباد) 4(
  .404.ص, املقال السابق, ...طل�ات القانونیة يف القانون إالداري وانعاكساهتاخصوصیة املص, عزاوي عبد الرمحن) 5(
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ع إالداري، مراكز البحث املؤسسات العموم�ة ذات الطاب, الب��ت, الوال�ت, الهیئات الوطنیة املس�تق�

واملؤسسات العموم�ة ذات الطابع  املؤسسات العموم�ة اخلصوصیة ذات الطابع العلمي والتك�ولو� ,والتمنیة

العلمي والتقين واملؤسسات العموم�ة ذات الطابع  العلمي والثقايف واملهين واملؤسسات العموم�ة ذات الطابع

عندما �لكف ٕ�جناز معلیة ممو� لكیا ٔ�و جزئیا مبسامهة , الصناعي والت�اري واملؤسسات العموم�ة إالق�صادیة

 )2(مؤق�ة ٔ�و هنائیة من ا�و�

  املتعاقد مع إالدارة: �نیا

خشصا  236- 10من املرسوم الرئايس 21املادة سب و�كون ح , وهو ما سامه املرشع �ملتعامل املتعاقد  

  .طبیعیا ٔ�و �دة ٔ�ش�اص طبیعیة ٔ�و معنویة

  املتعاقد من الباطن: �لثا

  ویقصد �لتعاقد ,الغري واملسمى �ملتعامل الثانوي, ملتعامل املتعاقد �طرف ٔ�صيل يف الصفقةجند ٕاىل �انب ا  

دون التنازل عن العقد بدون موافقة كتابیة من  من الباطن ٔ�ن یتعاقد املقاول من الباطن ٕ�ذن املهندس

   .)3(صاحب العمل ودون ٔ�ن یغري التعاقد من الباطن الزتامات املقاول

لقد اكن تنظمي الصفقات العموم�ة مينع املتعامل إالق�صادي من التنازل عن الزتاماته لصاحل م�عامل �ٓخر ما   

يف تنف�ذ ٔ�شغال املرشوع ملقاول �ٓخر دون ٕاذن من  لی�ل حم�, "حوا� ا��ن"یعرف يف القانون املدين 

غري أ�مر يف ظل لكن رس�ان ما ت, و�لتايل اكن ا�لجوء لتفعیل حوا� ا��ن ٔ�مرا حمظورا, صاحب املرشوع

مىت , )4(ح�ث مكن هذا أ��ري املتعاقد مع إالدارة من ا�لجوء �لتعامل الثانوي, 236-10املرسوم الرئايس

عة اليت ت�ٔكد مؤهالته ومواصفاته املهنیة ووسائ� ال�رشیة واملادیة ومدى مطابقهتا توافرت رشوطه أ�رب

ختضع العملیة التعاقدیة مبفهوم التعامل الثانوي ٔ�و التعاقد من  �ىل ٔ�ن, )5(لٔ�عامل حمل التعاقد من الباطن

وجود العقد ( ارة واملتعاقد معهاالقانون إالداري �ل�س�بة �لعالقة بني إالد: الباطن لنظامني قانونیني خمتلفني هام

وینعقد �خ�صاص , و�كون املتعاقد مع إالدارة املسؤول الوح�د ٔ�مام املصل�ة املتعاقدة, )إالداري هو أ�صل

والقانون املدين �ل�س�بة �لعالقة بني املتعاقد مع إالدارة , بنظر م�از�اهتا �لقايض إالداري �عتباره قايض العقد

                                                                                                                                                                                     

  .179.ص, نفس املرجع, مولود دیدان) 1(
  .املذ�ور سابقا 23- 12واملعد� مبوجب املادة الثانیة من املرسوم الرئايس  236-10املادة الثانیة من املرسوم الرئايس ) 2(
  .169.ص, املرجع السابق, العقود إالداریة�رمجة , محمود دمحم �يل صربة) 3(
  .املذ�ور سابقا 236-10من املرسوم الرئايس  108و 107التعامل الثانوي يف املواد : نص �لیه يف القسم السادس املعنون ب) 4(
  .236-10من املرسوم الرئايس  109املادة ) 5(
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وینعقد , وا���ن �ربطهام عقد مدين ممكل لٔ�ول يف ذات الوقت, ٔ�و املتعاقد من الباطنواملتعاقد الثانوي 

  .)1(�خ�صاص بنظر الزناع القامئ ب�هنام �لقايض املدين �عتباره قايض العقد ٔ�یضا

�ة؟ فهل لك العقود إالداریة �كون حمل صفقة معوم , مادام ٔ�ن الصفقات العموم�ة وثیقة الص� �خلزینة العامة  

وهل �كون املصل�ة املتعاقدة ملزمة �لتعاقد يف لك احلاالت مبوجب تنظمي الصفقات العموم�ة �ام اكن م�لغ 

  . الصفقة؟ �بريا ٔ�م �س�یطا؟

  .لٕال�ابة �ىل هذه ال�ساؤالت جيب ضبط العقود اليت �كون حمل صفقة معوم�ة يف الفرع املوايل

  الفرع الثالث

  معوم�ةالعقود اليت �كون حمل صفقة 

ٕان ٕاج�ار إالدارة �ىل التعاقد يف لك الوضعیات واحلاالت حسب الك�ف�ة املب��ة يف تق�ني الصفقات   

فكام , س�یعطل ٔ�داء العمل إالداري, وما یفرضه هذا أ��ري من ٕاشهار وٕاجراءات ورقابة وق�ود, العموم�ة

وٕان اكن ٕالزا�ا �خلضوع ٔ�حاكم تنظمي  ,قد تتعاقد ٔ�یضا مببالغ �س�یطة, تتعاقد إالدارة مببالغ �برية وخضمة

إالدارة ٔ�ن حتتاج , )2(فٕان ذ� ال یتصور ٕاذا تعلق أ�مر مببلغ �س�یط, الصفقات العموم�ة مق�وال وسائغا

ضبط احلد املايل أ�دىن مما یتعني معه , )3(ٔ�وراق ؤ�دوات مك�بیة ال جتربها �ىل التعاقد وفق هذا التق�ني

معوم�ة �ىل ٔ�ساس ٔ�ن املعیار املايل هو ا�ي �سمح خبضوعها لقانون الصفقات العموم�ة العتبار العقد صفقة 

والسلطة ا�تصة بتحیني , )�ٔوال(�� س�ندرس احلد أ�دىن املطلوب ٕال�رام الصفقة العموم�ة, )4(من �دمه

  .)�نیا(هذه املبالغ

  احلد املايل أ�دىن ٕال�رام الصفقة العموم�ة : �ٔوال

تعود صالح�ة حتدید احلد املايل أ�دىن املطلوب ٕال�داد الصفقة العموم�ة �لمرشع  - ٔ�صلمن ح�ث ا -   

مفا یصلح ��د لعقد اخلدمات ال یصلح لعقد أ�شغال العموم�ة وما , مع ٕاماكنیة تغیريه من فرتة ٔ�خرى, الفرعي

                                                           

املقال , ةإالداري وانعاكساهتا �ىل مفهوم أ�عامل إالداریة القانونیخصوصیة املصطل�ات القانونیة يف القانون , عزاوي عبد الرمحن) 1(
  .405.ص, السابق

  .58.ص, املرجع السابق, الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, عامر بوضیاف )2(
  .10.ص, املرجع السابق, حریة إالدارة يف اخ�یار املتعامل املتعاقد معها يف القانون اجلزا�ري, قزقوز ن��ل) 3(
  .38.ص, املرجع السابق, 236- 10النظام القانوين لصفقة ٕاجناز أ�شغال العموم�ة يف ظل املرسوم الرئايس , ف�ی�ة �ايب) 4(



95 
 

, ومن صفقة ٕاىل ٔ�خرى, وما یؤكد اخ�الف هذا احلد من مر�� ٔ�خرى, )1(یتطلبه من ٔ�موال خضمة

فٕاذا اكن ٔ�قل ٔ�و , دج500.000.00ح�ث �ددت املادة التاسعة م�ه احلد أ�دىن ویفوق  145- 82املرسوم

 �لمبلغ بصدور وتغري احلد أ�دىن, �ساوي هذا املبلغ فال یتطلب أ�مر ٕا�رام صفقة العموم�ة مبفهوم هذا املرسوم

دج ال 2000.000.00لك عقد یقل م�لغه �ٔو �ساوي " :ا�ي نص �ىل مایيل 434- 91املرسوم التنف�ذي

ب مبوج مت رفع احلد أ�دىن املطلوب ٕال�رام الصفقةؤ�س�باب ٕاق�صادیة ومالیة , )2( ..."یتطلب ح� ٕا�رام صفقة

ع ٕاىل ٔ�ربعة مالیني دینار جزا�ري لريتف, من ملیوين دینار ٕاىل ثالثة مالیني دینار178- 94املرسوم التنف�ذي 

- 02دىن ا�ي ت��اه املرسوم الرئايسوهو ذات احلد ا�ٔ , 87- 98مبوجب املادة السادسة من املرسوم التنف�ذي 

250)3(.   

تعدیل نص املادة اخلامسة من املرسوم املذ�ور  301-03ر طویال ٕاذ ٔ��لن املرسوم الرئايسومل �س�تقر أ�م  

ف�جب ٔ�ن , ومزيت بني ٔ�نواع الصفقات العموم�ة من �ة �نیة, ح�ث قررت سقفا مالیا �دیدا من �ة, �ٓنفا

يف �ني جيب ٔ�ن تتعدى , یت�اوز احلد أ�دىن املطلوب يف عقود أ�شغال وعقود التورید س�تة مالیني دینار

و�رجع ا�متیزي بني هاتني الصفق�ني ٕاىل ارتفاع ٔ�سعار مواد , راسات ٔ�ربعة مالیني دینارعقود اخلدمات وا�

   .)4(وا�ي �كون واحض الت�ٔثري يف عقود أ�شغال العموم�ة وعقود التورید, البناء واخنفاض قمية ا�ینار اجلزا�ري

مالیني   اوي م�لغه مثانیةلك عقد �ٔو طلب �س" :ح�ث نص �ىل مایيل, 236-10ؤ��ريا املرسوم الرئايس   

ال یق�يض , دینار �ٔو یقل عنه خلدمات أ�شغال �ٔو ا�لوازم و�ٔربعة مالیني دینار خلدمات ا�راسات �ٔو اخلدمات

  .)5("وجو� ٕا�رام صفقة يف مفهوم هذا املرسوم

�ىل �شاط هيدف املرشع الفرعي من وراء حتدید م�الغ بعض العقود والطلبات ٕاىل ٕاضفاء املرونة الرضوریة   

من �الل ختف�ف ٕاجراءات بعض العقود اليت تقل ٔ�مثاهنا عن احلدود املرسومة �متك�هنا من إالس�ت�ابة , إالدارة

ول�ست الغایة يه ٕاعفاهئا من ا�رتام , حلا�ات أ�ش�اص �لرس�ة والك�ف�ة اليت تتطلهبا املصل�ة العامة

الرصامة يف وجوب �لزتام هبا عندما یتعلق أ�مر املبادئ املؤطرة �لطلب العمويم اليت س�بق احلدیث عهنا و 

                                                           

  .58.ص, نفس املرجع, عامر بوضیاف) 1(
  .املذ�ور سابقا 434-91املادة السادسة من املرسوم التنف�ذي ) 2(
  .سابقا املذ�ور 250-02املادة اخلامسة من املرسوم الرئايس ) 3(
  .57.ص, املرجع السابق, املناقصة العامة �طریقة �لتعاقد إالداري, هیبة رسدوك )4(
  .23- 12واملعد� مبوجب املادة الثانیة من املرسوم الرئايس  236-10املادة السادسة من املرسوم الرئايس ) 5(
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و�دم ٕاثقال اكهل اخلزینة العامة , مما یعين �سهیل تعامالت إالدارة وجتن�هبا احلرج والتعق�د, )1(�ملال العام

  .)2(مبصاریف زائدة ميكن تقلیصها

  السلطة ا�تصة بتحیني املبالغ: �نیا

م�ح وز�ر املالیة سلطة حتیني احلد أ�دىن , موا�بة �سب التضخمن���ة حر�یة وترية إالق�صاد الوطين و   

ٔ�ن غیاب ٕاجراء التحیني یعين تعدیل القمية املالیة واحلد املايل , الواجب مرا�اته ٕال�رام الصفقات العموم�ة

دم مما یصادف�ا مشلكة �, )3(ٔ�ي مرسوم رئايس وما یتطلبه من مدة ٔ�طول مقارنة �لقرار الوزاري, بنص مماثل

ؤ�كرث جحیة ولو ٔ�ن املرسوم الرئايس ) 4(فك�ف لقرار ٔ�ن یعدل مرسوما رئاس�یا �ٔ�ىل م�ه در�ة, توازي أ�شاكل

املبالغ املذ�ورة �ٔ�اله  ميكن حتیني":وذ� برصحي النص )5(هو ا�ي فوض وز�ر املالیة ممارسة سلطة التحیني

    .)6("املس�ل رمسیابصفة دوریة مبوجب قرار من وز�ر املالیة وفق معدل التضخم 

جراءات إ بنوع من التفصیل �ىل مرا�ل و الصفقات العموم�ة، نلقي الضوء و  بعد ٔ�ن تعرضنا لت�دید مفهومو   

  .ذ� �الل املطلب الثاين املوايلٕا�رام الصفقات العموم�ة و 

  املطلب الثاين

  ٕاجراءات ٕا�رام الصفقات العموم�ةمرا�ل و 

وبذ� جند ٔ�ن املرشع الفرعي , )7(اخلطوات الواجب �ىل إالدارة �لزتام هباویقصد هبذه إالجراءات مج�   

لتحق�ق ٔ�هداف املرافق هبا التعاقد الوسائل اليت یمت مبوجو  و�دد إالجراءات يف جمال العقود إالداریة قد قنن

إالدارة ال �س�توي مع "....وبذ� قضت احملمكة إالداریة العلیا يف مرص ب�ٔن, )8(العامة و�دمة املصل�ة العامة

، ذ� �ٔهنا تلزتم يف هذا الس��ل ٕ�جراءات و ......أ�فراد يف حریة التعبري عن إالرادة عند ٕا�رام عقود ٕاداریة

                                                           

  .4.ص, رجع السابقامل, اخ�یار املتعامل املتعاقد يف الصفقات العموم�ة, بوصوار عبد النيب) 1(
  .57.ص, نفس املرجع, هیبة رسدوك) 2(
    .60.ص, املرجع السابق, الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, عامر بوضیاف) 3(
  .57.ص, نفس املرجع, هیبة رسدوك )4(
  .60.ص, نفس املرجع, عامر بوضیاف) 5(
ر رمق .ج, املتضمن تنظمي الصفقات العموم�ة, 2003س�مترب  11املؤرخ يف 301-03نصت �لیه املادة اخلامسة من املرسوم الرئايس) 6(

وكذا املادة السادسة فقرة ما ق�ل , 338-08ؤ�كدته املادة الرابعة من املرسوم الرئايس . 6.ص, 2003س�مترب  14الصادرة يف , 55
  .23- 12واملعد� مبوجب املادة الثانیة من املرسوم الرئايس  236-10أ��رية من املرسوم الرئايس 

  .38.ص, املرجع السابق, النظریة العامة �لقرارات والعقود إالداریة, بومعران �ادل )7(
  .8.ص, املرجع السابق, قوا�د وٕاجراءات تنظمي املناقصات واملزایدات والعقود إالداریة, دمحم ٔ�نور حامده) 8(
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ومن مت یعترب ٕا�رام الصفقات , )1( ..."�ٔوضاع رمسها الشارع يف القوانني كفا� م�ه ٕالخ�یار �ٔفضل أ�ش�اص 

جب الك�ري من املرا�ل املتتابعة اليت یفرضها تق�ني الصفقات العموم�ة م�ت�ة العموم�ة معلیة ٕاجرائیة، �س�تو 

    .)2(�ٓ�ر مك�وبة

  :وم�ة التطرق ٕاىل املسائل التالیةٕاجراءات ٕا�رام الصفقات العمتثري دراسة مرا�ل و ,  و�لیه 

  )الفرع أ�ول(مر�� إال�الن عن الصفقة العموم�ة : أ�وىل

  )الفرع الثاين(العطاءات وحفصها مر�� تقدمي : الثانیة

  )الفرع الثالث(مر�� اع�د الصفقة وٕامتام شلكیات التعاقد : الثالثة

  الفرع أ�ول

  مر�� إال�الن عن الصفقة العموم�ة

, يف مس�ٔلتني –مكبدٔ� من املبادئ املؤطرة �لعملیة التعاقدیة  - السالف ذ�ره –یت�ىل تطبیق م�دٔ� العالنیة   

بوجوب إال�الن املس�بق عن املناقصة �ىل مدى زمين اكف لالس�تعداد وا�هتیؤ والتحضري تتعلق ٕا�داهام 

ویت�دد معىن العالنیة عندما تنوي إالدارة , )3(وتتعلق أ�خرى �ٕالجراءات اخلاصة �ملناقصة, لالشرتاك فهيا

  وكام یقول, )4(�لعقد املنتظرح�ث تقوم ب�سلمي املرحشني احملمتلني لك املعلومات أ�ولیة املتعلقة , التعاقد

 guedon julien : « Tout marché public soit précédé d’une publicité suffisante » )5(  

)5(  

وفق إالجراءات املنصوص �لهيا يف تق�ني  یمت إال�الن عن الصفقة, )6(ف�عدما تعد إالدارة �راسة الرشوط  

ومبثابة , یعترب إال�الن املر�� أ�وىل وأ�ساس�یة يف معلیة ٕا�رام الصفقة العموم�ة ٕاذ, )7(الصفقات العموم�ة

                                                           

  .126.ص, السابقاملرجع , ضام�ت العقد إالداري, مال هللا جعفر عبد امل� امحلادي) 1(
  .10.ص, املرجع السابق, معلیة ٕا�رام الصفقات العموم�ة يف القانون اجلزا�ري, قدوج حاممة) 2(
  .14-13.ص, املرجع السابق, الصفقات العموم�ة �رشیعا وفقها واجهتادا, عبد ا�لطیف قط�ش )3(
  .589.ص, املرجع السابق, إالجياب والق�ول يف العقد إالداري, �ند خمتار نوح) 4(

 Guedon julien, la publicité dans les marchés public, op cit, p.6.)5 (  
  .77.ص, املرجع السابق ,العقود إالداریة  ,دمحم الشافعي) 6(
  .33.ص, املرجع السابق, قوا�د وٕاجراءات تنظمي املناقصات واملزایدات والعقود إالداریة, دمحم ٔ�نور حامده) 7(
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الراغبني يف التعاقد تتطلع ٕالجياد قا�دة �لتنافس بني  اخلط الرئ�يس املمزي لها �ىل اعتبار ٔ�ن املصل�ة املتعاقدة

  )�نیا(وجزاء خرقه, )�ٔوال(ومن هذا املنطلق س�نعاجل تعریف إال�الن ,)1(معها

  تعریف إال�الن: �ٔوال

هو ٕایصال العمل ٕاىل مجیع الراغبني يف التعاقد وٕابالغهم عن �یف�ة احلصول �ىل رشوط التعاقد ونوعیة   

تو�ه , ٔ�ول ٕاجراء تقوم به إالدارة العامة:" وبتعریف �ٓخر هو, )2(املواصفات املطلوبة وماكن وزمان إالجراء

یمت  وبیان الرشوط املوضوعیة اليت, ملقاولني الراغبني يف التعاقد معهامن �ال� ا�عوة لاكفة املتعهد�ن وا

  .)3("التقدم �لعروض �ىل �ٔساسها

و�دم وجوده , و�مكن ٔ�مهیة إال�الن يف ف�ح ا�ال احلق�قي �لمنافسة بني الراغبني يف التعاقد مع إالدارة  

معینة من املواطنني  یقرص املنافسة �ىل طائفةمما , یؤدي ح� ٕاىل �دم �مل البعض �رغبة إالدارة يف التعاقد

   .)4(حب�ة ٔ�هنم و�دمه من تقدموا �لتعاقد

 ف�كون واسعا يف اجلرائد و�ريها من وسائل إال�الم, كام قد ی�سع إال�الن ویضیق حسب نوع املناقصة   

  ٕاذا اكنت, ٔ�و الرشاكتو�كون ضیقا مو�ا لعدد معني من املقاولني , ٕاذا اكنت املناقصة �امة, مف�و�ا �لاكفة

مايه البیا�ت الواجب تضمیهنا يف  :ومن هذا املنطلق ميكن طرح ال�ساؤالت التالیة, )5(املناقصة حمدودة

  .مث وسائ�, م�تدئني مبحتوى إال�الن, ذ� ما �رش�ه تبا�ا, إال�الن؟ و�یف یمت إال�الن ذاته؟

 ) مضمونه �ٔو البیا�ت الواجب توافرها ف�ه(توى إال�الن حم   - 1
وهذه , ویقصد مبضمون إال�الن مج� املعلومات اليت جيب �ىل إالدارة ٔ�ن توصلها ٕاىل �مل املتعهد�ن  

بل �شلك احلد أ�دىن لتكو�ن فكرة �سلمي , املعلومات ال �شلك لك ما جيب معرف�ه حول العقد املراد ٕا�رامه

یؤمن املبادئ أ�خرى اليت مما , )6(البیا�ت اجلوهریة الواجب توصیلها لعمل املتنافسني احملمتلنئ�ي , العروض

                                                           

  .70.ص, املرجع السابق, طرق ٕا�رام الصفقات العموم�ة و�یف�ة الرقابة �لهيا يف ظل القانون اجلزا�ري, مانع عبد احلف�ظ) 1(
  .175.ص, املرجع السابق, القانون إالداري, مولود دیدان) 2(
  .131.ص, املرجع السابق, املناقصة العامة �طریقة �لتعاقد إالداري, هیبة رسدوك) 3(
  .70.ص, املرجعنفس , بد احلف�ظمانع ع ) 4(
  .77.ص, املرجع السابق, العقود إالداریة, دمحم الشافعي )5(
  .590.ص, املرجع السابق, إالجياب والق�ول يف العقد إالداري, �ند خمتار نوح) 6(
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�� جيب ٔ�ن �كون م�طو� �ىل البیا�ت اليت , )2(و�سهم يف م�الدها, )1(تقوم �لهيا الصفقات العموم�ة

   .)4(لعادي ٔ�و إاللكرتوين�ىل ٔ�ن یمت إال�الن �لطریق ا, )3(تطلب القانون رضورة ٔ�ن �شملها إال�الن

   )5(إال�الن العادي �لصفقة العموم�ة- �ٔ 

, إال�الن �ىل البیا�ت إاللزام�ة اليت جيب ٔ�ن حيتوي �لهيا 236-10من املرسوم الرئايس 46صت املادة ن

�نتقاء رشوط الت�ٔهیل ٔ�و , �یف�ة املناقصة,ورمق تعریفها اجلبايئ, �سمیة املصل�ة املتعاقدة وعنواهنا: ويه

قامئة موجزة �ملس��دات املطلوبة مع ٕا�ا� القامئة املفص� ٕاىل ٔ�حاكم دفرت الرشوط , موضوع العملیة, أ�ويل

ٕاذا اق�ىض , ٕالزام�ة كفا� التعهد, مدة صالح�ة العروض, مدة حتضري العروض وماكن ٕایداعها, ذات الص�

مثن الو�ئق عند , ومراجع املناقصة" ال یف�ح"التقدمي يف ظرف مزدوج خمتوم �ك�ب �لیه عبارة , أ�مر

  .�ق�ضاء

 وجمال یعرف الراغب يف التعاقد اجلهة املعنیة موضوع اخلدمة ونوع املناقصة, ومن �الل هذه البیا�ت  

  .)6(وكذا الو�ئق املطلوبة, و�ٓ�الها, املشاركة

  إالشهار �لطریق إاللكرتوين - ب

  ٕاذ شهدت, ف�اكل�رش يف الصح, العموم�ة �ىل الوسائل التقلیدیة املعروفةال یق�رص إال�الن عن الصفقة   

تلعب  ,"أ�نرتنت"وت�ٔيت يف مقدمهتا , ح�ث ٔ�صبحت الوسائل إاللكرتونیة احلدیثة, هذه الوسائل تطورا �بريا

مما جعل إال�الن عن الصفقة , دورا �بريا ال �س�هتان به �اصة بعد ثبوت فوائدها العلمیة احلق�ق�ة والك�رية

   .)7(یتخطى احلدود إالقلميیة ��ول مبجرد عرضه �ىل ش�بكة أ�نرتنت

, )1(236      - �10دا املرسوم الرئايس, إاللكرتوينمل تنص تق�ینات الصفقات العموم�ة السابقة �ىل إالشهار   

ویتوىل هذا أ��ري , ح�ث مت ت�ٔس�س بوابة ٕالكرتونیة �لصفقات العموم�ة �ى الوز�ر امللكف �ملالیة, )1(236

  .حتدید حمتوى هذه البوابة و�یف�ات �س�یريها مبوجب قرار

                                                           

  .14.ص, املرجع السابق, الصفقات العموم�ة �رشیعا وفقها واجهتادا, عبد ا�لطیف قط�ش) 1(
  93.ص, املرجع السابق, 236- 10القانوين لصفقة ٕاجناز أ�شغال العموم�ة يف ظل املرسوم الرئايس النظام , ف�ی�ة �ايب) 2(
  .153.ص, املرجع السابق, أ�سس العامة �لعقود إالداریة, عبد العز�ز عبد املنعم �لیفة) 3(
  .101.ص, نفس املرجع, ف�ی�ة �ايب) 4(
  .215-214.ص انظر امللحق )5(
  .115.ص, املرجع السابق, الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, عامر بوضیاف )6(
  .137-136.ص, املرجع السابق, املناقصة العامة �طریقة �لتعاقد إالداري, هیبة رسدوك) 7(
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ن ن���ة انعقاد ملتقى �جلزا�ر حول ٔ�م –لقد م�ح املرشع الثانوي ٕاماكنیة االتصال �لطریقة إاللكرتونیة   

وا�ي �قش س�بل حامیة ٔ��زة إال�الم ا��يل والش�بكة املعلوماتیة من خطر الفريوسات , إال�الم ا��يل

ب�ٔن تضع املصل�ة املتعاقدة و�ئق ا�عوة �لمنافسة حتت ترصف املتعهد�ن ٔ�و املرحشني �رب  - ا�تلفة

   .)2(أ�نرتنت

 سائل إال�الن و  - 2
صت ح�ث ن, )3(تلزتم إالدارة مبرا�اته يف مجیع �ٔشاكل املناقصة, جوهر�یعترب إالشهار الصحفي ٕاجراءا شلكیا 

املناقصة : �ىل احلاالت اليت �كون فهيا إالشهار الصحفي ٕالزام�ا ويه 236- 10من املرسوم الرئايس 45املادة 

 .املزایدة ,املسابقة ,ا�عوة ٕاىل �نتقاء أ�ويل ,املناقصة احملدودة ,املف�و�ة

ؤ�ن التعاقد ال یمت كقا�دة �امة ٕاال ٕ�تباع �ٔسلوب , ٔ�ن الصفقة العموم�ة ال تقوم ٕاال �ىل إال�النو�ىل اعتبار   

, قد فصل يف قوا�د إال�الن 236-10فٕان تنظمي الصفقات العموم�ة الصادر مبوجب املرسوم الرئايس, املناقصة

كام . ة وبلغة �ٔج�بیة وا�دة �ىل أ�قلحيرر ٕا�الن املناقصة ��لغة العربی" :م�ه �ىل مایيل 49ح�ث نصت املادة 

, يف ال�رشة الرمسیة لصفقات املتعامل العمويم و�ىل أ�قل يف جریدتني یوم�تني وطنی�ني, ی�رش ٕاج�ار�

كام ميكن ٕا�الن م�اقصات الوال�ت والب��ت واملؤسسات العموم�ة ذات , "موزعتني �ىل املس�توى الوطين

واليت تتضمن صفقات ٔ�شغال ٔ�و لوازم ودراسات ٔ�و �دمات �ساوي , �هتاالطابع إالداري املوضو�ة حتت وصا

, ٔ�و یقل عهنا وعرش�ن ملیون دینار ٔ�و یقل عهنا مخسني ملیون دینار, م�لغها تبعا لتقد�ر ٕاداري �ىل التوايل

  :ٔ�ن �كون حمل ٕاشهار حميل حسب الك�ف�ات ا�ٓتیة

  ,�ویتنيرش ٕا�الن املناقصة يف یوم�تني حملیتني �ٔو �  - �ٔ 

لغرف الت�ارة والصنا�ة واحلرف , لاكفة ب��ت الوالیة ,�لوالیة: لصاق ٕا�الن املناقصة �ملقرات املعنیةإ  - ب

  .)4(�لمد�ریة التق�یة املعنیة يف الوالیة, والفال�ة

ویمت يف فر�سا , )5(مجمو�ة إالجراءات اليت تت�ذ هبدف ٕاطالع ومعرفة امجلهور ٕ�جراء �دید: وال�رش هو  

, ويف اجلریدة الرمسیة لٕالحتاد أ�وريب, يف ال�رشة الرمسیة �لعقود إالداریة -يف إالحتاد أ�وريب معوما –م�ال 

                                                                                                                                                                                     

- 173ة املاد, االتصال �لطریقة إاللكرتونیة:القسم أ�ول, يف الباب السادس املعنون �التصال وتبادل املعلومات �لطریقة إاللكرتونیة) 1(
  .املذ�ور سابقا 236- 10من املرسوم الرئايس  174

  .102.ص, املرجع السابق, ...النظام القانوين لصفقة ٕاجناز أ�شغال العموم�ة, ف�ی�ة �ايب: ٔ�شارت ٕالیه) 2(
  .30.ص, املرجع السابق, الضام�ت يف جمال الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, حبري ٕاسامعیل) 3(
  .املذ�ور سابقا 236 - 10رية من املرسوم الرئايس فقرة ٔ�� 49املادة  )4(
  .13- 12.ص, املرجع السابق, ر�ن الشلك وإالجراءات يف القرار إالداري, سامر شكري) 5(
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�ٕالضافة ٕاىل ال�رش �ىل ش�بكة أ�نرتنت ويف مواقع الهیئات إالداریة الراغبة يف التعاقد تنف�ذا ٔ�حاكم القانون 

   .2004لس�نة  18الفر�يس والتو�ه أ�وريب رمق 

لس�نة  89كام حرص املرشع املرصي �ىل ٕالزام�ة إال�الن الصحفي يف املادة أ�وىل والثانیة من القانون  

یمت إال�الن عن " :واليت �اء فهيا من الالحئة التنف�ذیة لهذا القانون 12مؤكدا �ىل ذ� يف املادة  ,1998

وذ� , ...."حصیف�ني یوم�تني واسعيت �ن�شارفة �ٔو ت املناسب �ىل مرتني يف حصیاملناقصة العامة يف الوق

  .)1(مبوافقة السلطة ا�تصة وحسب ٔ�مهیة وقمية العقد

ملا �متزي به من رس�ة , یعد ال�رش يف الصحف الطریقة ا�ٔكرث ش�یو�ا واع�دا من ق�ل إالدارات العموم�ة  

املطلوب ٕا�النه عن طریق لصق إال�الن ف�مت ب�رش إالجراء , ٔ�ما ال�رش عن طریق لصق إال�ال�ت, و�ساطة

الوس�ی�  ويه تعد ,)2(يف ٔ�ما�ن معینة يف إالدارات العموم�ة ٔ�و يف أ�ما�ن املطروقة ملن هيمهم إالجراء

   .)3(التمكیلیة لوسائل ال�رش أ�ساس�یة اليت ال ميكن التعویل �لهيا لو�دها

�عتبارها املدة اجلوهریة اليت , یتضمهنا حتدید مدة إال�النویتوجب بعد معرفة إال�الن والبیا�ت اليت , هذا  

ف�جب ٔ�ن �كون  املدة اكف�ة ت��ح �لمتعهد�ن , تتعلق �لفرتة الزم�یة اليت ميكن �لعارضني �اللها تقدمي عروضهم

ومن مث تقدمي عروض �ىل در�ة �الیة من ا�قة , وموضوع املناقصة �رویة وهدوء, دراسة ٔ�وضاعهم

  .والوضوح

�متثل أ�وىل يف املدة اليت جيب ٔ�ن : و�ىل س��ل املقارنة، تو�د يف فر�سا مد�ن م�علق�ان بعملیة إال�الن  

, یوما اليت تيل �رخي اس�تال�ا � 11واليت تلزتم ب�رشه �الل , تنفذ اجلهة ا�تصة �اللها �رش إال�الن

�ملواعید اليت ميكن �لمرحشني �اللها  لثانیةيف �ني تتعلق ا, س�تة ٔ��م وختفض هذه املدة �ال �س�تع�ال ٕاىل

یوما بدءا من  36ففي املناقصة املف�و�ة ال جيوز ٔ�ن �كون ٔ�قل من, ٔ�ن �رسلوا عروضهم ��خول ٕاىل املنافسة

ٔ�ما يف , یوما �ىل أ�قل �ال �س�تع�ال 15و�لشخص املسؤول ختف�ضها ٕاىل , ٕارسال إال�الن �ل�رش

, یوما من �رخي ٕارسال إال�الن �ل�رش 21ن تقل مدة اس�تالم الرتش�ی�ات عنفال جيب �ٔ , املناقصة املق�دة

و�ملقارنة مع ال�رشیع  ,)4(یوما �ىل أ�قل 15وجيوز ختف�ضها �ال �س�تع�ال �ري املتعلق بفعل إالدارة ٕاىل

                                                           

  .132-131.ص, املرجع السابق, املناقصة العامة �طریقة �لتعاقد إالداري, هیبة رسدوك: ٔ�شارت ٕالیه) 1(
  .14- 13.ص, نفس املرجع, سامر شكري) 2(
  .597.ص, املرجع السابق, إالجياب والق�ول يف العقد إالداري, �ند خمتار نوح )3(
  .599-598.ص, السابقاملرجع , إالجياب والق�ول يف العقد إالداري, �ند خمتار نوح) 4(
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بل ٔ�رص  ,)1(مدة إال�الن 236- �10ة الصادر مبوجب املرسوم الرئايسمل یبني تنظمي الصفقات العموم , اجلزا�ري

فقط �ىل جتنب إالدارة ٔ�ن �كون املدة اليت �س�تغرقها صدور إال�الن ٔ�و ٕامتام ال�رش س��ا يف سقوط 

مما �س�تلزم �لهيا العمل �ىل السامح �ٔكرب , العارضني من املشاركة ٔ�و ٕانقاص بعض أ��م �س�ب معلیة ال�رش

   .)2(املنافسةو�لتايل توس�یع جمال , �دد ممكن من العارضني �لتقدم بعروضهم

  جزاء خرق إال�الن: �نیا

 ح�ث فرض املرشع الفرعي ا�لجوء لٕالشهار, لقد ورد النص �ىل م�د�ٔ إال�الن عن املنافسة بصفة إاللزام  

مفاهو اجلزاء املرتتب عن �دم , )3(حىت یف�ح الفرصة ٔ�مام مجیع املرتحشني جتس�یدا ملبدٔ� املساواة ف� ب�هنم

مث اجلزاء املرتتب �ىل �دم , معرفة التك�یف القانوين لٕال�الن, إال�ابة �ىل ال�ساؤل�س�تدعي . ا�رتامه؟

  .ا�رتامه

 لتك�یف القانوين لٕال�الن ا  - 1
ٕاذ �متثل , �رى �انب من الفقه ٔ�ن إال�الن عن املناقصة ماهو ٕاال دعوة �لتعاقد ول�س ٕاجيا� من ق�ل إالدارة   

يف �ني �رى �انب �ٓخر من الفقه  ,ن���ة اس�ت�ابته لت� ا�عوةإالجياب يف العطاء ا�ي یتقدم به صاح�ه 

ؤ�ن , �اتق املصل�ة املتعاقدة مصدره القانون ٕامنا الزتام یقع �ىل ,ٔ�ن إال�الن ل�س ٕاجيا� ول�س دعوة �لتعاقد

وذهب �انب �لث من الفقه ٕاىل ٔ�نه وٕان اكن , تقدمي العطاء من ق�ل املقاول هو ا�ٓخر مصدره القانون

وٕامنا یعد ٕاجيا� من املقاول ٕ�رادته , ٕاال ٔ�ن التقدم �لعطاء ل�س مصدره القانون, إال�الن الزتاما مصدره القانون

ٔ�ن العقد إالداري ینعقد بدعوة , )5(ٕاال ٔ�ن الراحج یعترب إال�الن عن الصفقة ل�س ٕاال دعوة �لتعاقد ,)4(املنفردة

وهو ما حرص �لیه القضاء إالداري يف مرص يف حمك احملمكة  ,)6(�لتعاقد صادرة عن إالدارة يف صورة ٕا�الن

لتورید بعض ....ٕان ٕا�الن إالدارة عن ٕاجراء م�اقصة":واليت قضت 1967- 12-02إالداریة العلیا بتارخي 

ٔ�ن حتدید صاحب الش�ٔن سعرا مع العمل , )7("...بعطاءات ل�س ٕاال دعوة �لتعاقدأ�صناف عن طریق التقدم 

                                                           

ٔ�قل من التارخي ی�رش إال�الن عن املناقصة ق�ل عرش�ن یوما �ىل ا:" اليت نصت �ىل مایيل 90-67من أ�مر  �33الفا �لامدة ) 1(
  ". وميكن ٔ�ن ختفض هذه املدة ٕاىل عرشة ٔ��م عند �س�تع�ال. احملدد الس�تالم العروض

  .128.ص, املرجع السابق, معلیة ٕا�رام الصفقات العموم�ة يف القانون اجلزا�ري, قدوج حاممة) 2(
  .ص, ابقاملرجع الس, الضام�ت يف جمال الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, حبري ٕاسامعیل )3(
  .88- 87.ص, املرجع السابق, ضام�ت العقد إالداري, مال هللا جعفر عبد امل� امحلادي )4(
  .127.ص, املرجع السابق, العقود إالداریة طبقا ٔ�حاكم قانون املناقصات واملزایدات اجلدیدة, ٔ�محد محمود مجعة) 5(
  .10.ص, املرجع السابق, ریةأ�سس العامة �لعقود إالدا, عبد العز�ز عبد املنعم �لیفة) 6(
  .31- 30.ص, املرجع السابق, الضام�ت يف جمال الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, حبري ٕاسامعیل: ٔ�شار ٕالیه) 7(
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ٔ�ي ٔ�ن اف�تاح , بل جمرد السعر أ�سايس املرجعي ا�ي س��طلق من املزاد, ال یعترب ٕاجيا� النطالق املزایدة

   .)1(املزایدة �ىل ا�مثن ل�س سوى دعوة �لتعاقد ٔ�ي دعوة �لتقدم �لعطاءات

 جلزاء املرتتب عن �دم ا�رتام إال�النا - 2

یؤدي اخللل , من ق�یل القوا�د ا�ٓمرةتعترب القوا�د اليت تنص �ىل رضورة إال�الن السابق عن املناقصة   

وبناءا �ىل ذ� حمك جملس ا�و� الفر�يس ببطالن م�اقصة لعدم , فهيا ٕاىل ومص املناقصة �لالمرشوعیة

كام حمك بعدم مرشوعیة العقد ٕالهامل ال�رش يف , معتربا �ٔن املناقصة معیبة, ا�رتام إالدارة قوا�د العالنیة

بل جيب ٔ�ن �كون , كام ال یق�رص إال�الن �ىل الوجود فقط, د الرشاء العامال�رشة الرمسیة ٕال�ال�ت عقو 

ٕاذ ال �كون إال�الن مرشو�ا ما مل حيو البیا�ت ا�نیا املفروضة �ىل النحو املذ�ور , اكمال وفعاال, موجودا

�الن م�د�ٔ �� یعترب االٕ , )2(ٔ�و ٔ�ن مدته �ري مالمئة ٕال�داد العروض, ٔ�و ٔ�نه مل ی�رش �شلك اكف, سابقا

مما , )3(ٔ�و املساس مبندر�اته أ�ساس�یة ٕاىل ٕالغاء املناقصة ٔ�هنا معیبة جبوهرها ذاته, جوهر� یؤدي ٕاغفا�

   .)4( دون ٕا�الن - ٔ�صل �ام-یؤدي ٕاىل ن���ة مفادها ال تعاقد 

�ري ٔ�و إالجراءات الثانویة  وبني الشلكیات, ا�متیزي بني الشلكیات ٔ�و إالجراءات اجلوهریةجيب    

ومن ٔ�م�� أ�شاكل اجلوهریة اعتبار جملس ا�و� الفر�يس �دم ا�رتام املواعید املقررة �متكني , )5(اجلوهریة

یؤدي �دم  ,)6(یعترب من العیوب أ�ساس�یة يف إالجراءات, املتنافسني من إالطالع �ىل دفرت الرشوط

�متثل يف اخلط�ٔ من النوا� املادیة لٕال�الن ٔ�ما أ�شاكل �ري اجلوهریة ف , ا�رتا�ا ٕاىل بطالن الصفقة �رمهتا

  ة ٔ�وــــــفقد حيدث ٔ�ن یقع يف العقد إالداري �لط اكخلط�ٔ يف الك�اب ,)7(اكٔ�خطاء احلسابیة مىت سهل اك�شافها

  ٔ�و

  .ميكن تصحی�ه لسهو� ت��ه املرتحش ٕا�هياو احلساب وهو �لط �ري جوهري ال یؤ�ر يف حصة العقد  

                                                           

  .65.ص, 1998, إالسك�دریة, دیوان املطبو�ات اجلامعیة, املوجز يف مصادر إاللزتام, ٔ�نور سلطان: انظر) 1(
  .604-603.ص, املرجع السابق,  والق�ول يف العقد إالداريإالجياب , �ند خمتار نوح) 2(
  .26.ص, املرجع السابق, الصفقات العموم�ة �رشیعا وفقها واجهتادا, عبد ا�لطیف قط�ش) 3(
  .113.ص, املرجع السابق, الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, عامر بوضیاف) 4(
  .26.ص, نفس املرجع, عبد ا�لطیف قط�ش )5(
  .71.ص, املرجع السابق, طرق ٕا�رام الصفقات العموم�ة و�یف�ة الرقابة �لهيا يف ظل القانون اجلزا�ري, احلف�ظمانع عبد ) 6(
  .68.ص, املرجع السابق, العقود إالداریة, محمود �لف ج�وري) 7(
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فٕان املرشع ,)1(املساواة يف املعام� وحریة دخول املرتحشني ٕال�رام صفقة معوم�ة ومادام ٔ�ن إال�الن یضمن  

�ا� إال�الل �لزتامات إالشهار ٔ�و , اجلزا�ري قد نص ٔ�یضا �ىل جواز ٕاخطار احملمكة إالداریة بعریضة

اریة يف ٔ��ل عرش�ن �ىل ٔ�ن تفصل فهيا احملمكة إالد.....املنافسة اليت ختضع لها معلیات ٕا�رام الصفقات العموم�ة

  .)2(...یوما �رسي من �رخي ٕاخطارها

ف�ٔراكهنا يه ذات ٔ�راكن العقود , وال ختتلف ٔ�راكن هذه الطائفة من العقود عن �ريها من العقود اخلاصة  

وال �رید إالطا� يف رش�ا ٔ�هنا قد ٔ�ش�بعت حبثا وحتلیال وتفصیال يف مؤلفات النظریة العامة , املدنیة

تنرصفان سلميتني ٔ�و ٔ�كرث  وما هيمنا يف هذه النقطة هو الرتايض وما �س�تلزمه من وجود ٕارادتني, لاللزتامات

ومادام �ك�ف , وا�لتان تعربان عن ٕارادة لك من املصل�ة املتعاقدة واملتعامل املتعاقد, ٕاىل ٕا�رام املناقصة

كن اعتبارها إالرادة أ�وىل يف �ٔي هاتني إالرادتني مي: مفن الرضوري ال�ساؤل, إال�الن ب�ٔنه دعوة �لتعاقد

معناه من هو املوجب ومن هو القابل؟ وهل املصل�ة املتعاقدة , التعاقد؟ و�ٔي مهنام �شلك إالرادة الثانیة ف�ه؟

املرتحش طالب التعاقد هو املوجب و�ٔن إالدارة  وطالب ا�خول �لمنافسة هو القابل؟ �ٔم �ٔن, يه املوجب

  و�یف یتحقق لك من إالجياب والق�ول يف العقد إالداري؟ , املتعاقدة �كون مبركز القابل؟

�عتبارها املرا�ل , ال تت�ٔىت إال�ابة ٕاال من �الل دراسة املرا�ل املوالیة ملر�� إال�الن عن الصفقة العموم�ة  

, ومتیزي املوجب من القابل, �دد مبوجهبا املركز القانوين ٔ�طراف العملیة التعاقدیةالهامة وأ�ساس�یة اليت یت

وهو ما �سلط , ف�يل مر�� إال�الن مر�� تقدمي العروض وحفصها, ؤ�ي املرا�ل تعد ٕاجيا� ؤ�هيا تعد ق�وال

  .�لیه الضوء يف الفرع الثاين التايل

  الفرع الثاين

  مر�� تقدمي العروض وحفصها

ومر�� , مر�� تقدمي العروض: من �الل هذا الفرع مر�لتني �متني يف ٕا�رام الصفقة العموم�ة وهامندرس 

  .حفصها

  مر�� تقدمي العروض: �ٔوال

                                                           

  .31- 34.ص, املرجع السابق, الضام�ت يف جمال الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, حبري ٕاسامعیل) 1(
 21ر �دد .ج, املتضمن قانون إالجراءات املدنیة وإالداریة 2008فربا�ر  25املؤرخ يف  09-08من القانون  947و 946دة املا) 2(

  .3.ص, 2008-04- 23الصادر يف 
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من  وهذا, )1(ٕاىل ا�عوة �لتعاقد امل�شورة يف اجلرائد  �شؤون املناقصاتقد �س�تجیب العدید من املعنیني  

ویقدم عرضه ا�ي , )2(�فرت الرشوط والو�ئق الالزمة لیعد ملف التعهد�الل حسب املتعامل املهمت �لعرض 

مفر�� تقدمي العروض يه املر�� اليت �س�تق�ل فهيا املصل�ة املتعاقدة , ٔ��لن عنه �ىل النحو الوارد سابقا

رتتبة ومعرفة النتاجئ امل مما �س�توجب تعریف العطاء  ,و�سمى مر�� تقدمي العطاءات, )3(العروض والتعهدات

  .عن تقدميه

 )العطاء(عریف العرض ت - 1

یت�ني من �اللها الوصف الفين ملا , تعرف العطاءات ب�ٔهنا العروض اليت یتقدم هبا أ�ش�اص يف الصفقة  

و�لیه یتقدم املتعهدون بعطاءاهتم ٕاىل اجلهة , )4(�س�تطیع املتقدم الق�ام به وفق املواصفات املطرو�ة يف الصفقة

وهذا یتطلب ٕالقاء نظرة تفصیلیة �لیه من حمتوى العرض , )5(ا�تصة وفق قوا�د ؤ�شاكل معینةإالداریة 

  .مدة تقدميه وكذا �ٔسالیب وطرق تقدميه, ومرفقاته

  توى العرضحم  - �ٔ 

�ىل عقد  �طریقة �لتعبري عن ٕارادة العارض اجلازمة يف إالشرتاك يف املنافسة-لقد وضع املرشع الفرعي �لعرض 

الو�اء ا�ي �سكب ف�ه هذا املضمون , ح�ث حيدد هذ أ��ري �یف�ة حتدید املضمون, را شلكیإاطا -م�تظر

وهو ما , واليت ال �كون �لعرض ٔ�یة قمية �ال انعدا�ا, من �الل اح�واء العروض �ىل �د ٔ�دىن من البیا�ت

مجمو�ة من املعلومات ٕاذ جيب ٔ�ن حيتوي العطاء �ىل , وكذا اجلزا�ر) 6(یتفق �لیه املرشع يف فر�سا ومرص

�رشط ٔ�ن , ویتعلق بعضها ا�ٓخر �ملرشوع موضوع املناقصة, یتعلق بعضها �لراغب �لتعاقد, واملواصفات

  .)7(�كون املعلومات واحضة ودق�قة ال �سمح بوجود ل�س

  جيب ٔ�ن �ش�متل العروض �ىل العرض التقين والعرض, 236-10من املرسوم الرئايس 51جب املادة ومبو    

  مفاذا یعين العرض التقين والعرض املايل؟, ايلامل

                                                           

 . 116.ص, املرجع السابق, الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, عامر بوضیاف) 1(
 .17.ص, املرجع السابق, 236- 10العموم�ة يف ظل املرسوم الرئايس  النظام القانوين لصفقة ٕاجناز أ�شغال, ف�ی�ة �ايب)  2(
 .90.ص, املرجع السابق, النظریة العامة �لقرارات والعقود إالداریة, بومعران �ادل)  3(
 .34.ص, املرجع السابق, الضام�ت يف جمال الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, حبري ٕاسامعیل)  4(
 .24.ص, املرجع السابق, لوب من ٔ�سالیب التعاقد يف الصفقات العموم�ةاملناقصة ٔ�س, خ�ال هاجر )5(
 .611.ص, املرجع السابق, إالجياب والق�ول يف العقد إالداري, �ند خمتار نوح)  6(
 .95.ص, املرجع السابق, ال�رشیع -القضاء - العقود إالداریة يف ضوء الفقه, عبد امحلید الشواريب)  7(
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 العرض التقين 

ملا  وهذا, ٕاذ یرتتب �ىل �دم ق�و� �دم ف�ح الظرف املايل, �ك�يس العرض التقين يف العطاء ٔ�مهیة �اصة  

 ات ورشوطــــــــیتضمنه من بیا�ت ومس��دات متكن إالدارة الت�ٔكد من مطابقة هذا العرض ملواصف

  :ویتضمن مایيل, )1(ومن توافر اخلربة الف�یة املناس�بة ملوضوع وطبیعة التعاقد, املناقصة

ف� خيص صفقات أ�شغال وا�لوازم اليت خيضع , �ملائة من م�لغ العرض 1كفا� تعهد تفوق , ترصحيا �الكتتاب

�ر الرشوط والواجب ذ�رها يف دفا, م�لغها الخ�صاص ا�ل�ان الوطنیة �لصفقات وجلان الصفقات القطاعیة

املتعلقة �ملناقصات، شهادة الت�ٔهیل والتصنیف املهنیني لصفقات أ�شغال و�ع�د �ل�س�بة لصفقات 

الشهادات اجلبائیة وشهادات هیئات الضامن إالج�عي �ل�س�بة �لمتعهد�ن , ا�راسات وكذا املراجع املهنیة

مس�تخر�ا من حصیفة السوابق القضائیة , ....ا�راجلزا�ریني واملتعهد�ن أ��انب ا��ن س�بق هلم العمل �جلز 

ال . و�لمسري �ٔو املد�ر العام �لمؤسسة عندما یتعلق أ�مر �رشكة, �لمتعهد عندما یتعلق أ�مر �شخص طبیعي

ولك الو�ئق اليت .....)2(ترصحيا �لزناهة, مية يف اجلزا�ریطبق هذا احلمك �ىل املؤسسات أ�ج�بیة �ري املق 

  ....املتعهدة �لمؤسسة ون أ�سايساكلقان, املتعاقدة تطلهبا املصل�ة

تتضمن لك املعلومات الرضوریة حول مقاولته �ٔو , الوثیقة اليت یعدها املتعهد :)3(�لترصحي �الكتتابویقصد   

, �رخي ورمق �سجیلها يف الس�ل الت�اري, رٔ�س مالها, ٕاذ حتوي ٕامس الرشكة وعنواهنا ونظا�ا القانوين, رشكته

الرشكة القانونیة وتبني ٔ�یضا وضعیة , كام �شري ٕاىل املاكن ا�ي س��فذ ف�ه املرشوع موضوع الصفقة العموم�ة

وتتضمن , ٔ�و من ح�ث وجودها يف �ا� ٕافالس �ٔو �سویة قضائیة, من ح�ث خضوعها الم�یازات ٔ�و رهون

لك املعلومات املتعلقة هبویة أ�ش�اص املسؤولني عن الرشكة والشخص ا�ي وقع �ىل الترصحي 

يل یدفعه املتعهد ا�ي قدم عرضه يف ب�ٔهنا م�لغ ما ضامن التعهدٔ�و  كفا� التعهديف �ني تعرف , )4(�الكتتاب

ٔ�وهلام : ف�قوم �ىل معیار�ن  شهادة الت�ٔهیلٔ�ما , )5(ٕاطار املنافسة من ٔ��ل الظفر �لصفقة املطرو�ة �لتعاقد

مع , و��هيام الوسائل املادیة والتق�یة اخلاصة �ملؤسسة, جتربة املؤسسة اليت تث�ث من �الل املشاریع املنجزة

�كون ت�ٔهیلها ��ر�ة أ�وىل �ىل ٔ�ساس املعیار , احلدیثة والنعدام جتر�هتا يف املیدان العمل ٔ�ن املؤسسات

�متثل يف ٔ�ن شهادة الت�ٔهیل اليت متنح لها يه شهادة هنائیة م�لها م�ل املؤسسة , مما یثري مالحظة �مة, الثاين
                                                           

 .110.ص, املرجع السابق, أ�سس العامة �لعقود إالداریة, ملنعم �لیفةعبد العز�ز عبد ا)  1(
 .220- 218.انظر امللحق ص)  2(
 .217-216.ص انظر امللحق ) 3(
 .80-79.ص, املرجع السابق, طرق ٕا�رام الصفقات العموم�ة و�یف�ة الرقابة �لهيا, مانع عبد احلف�ظ ) 4(
 .36.ص, املرجع السابق, الصفقات العموم�ة يف اجلزا�رالضام�ت يف جمال , حبري ٕاسامعیل)  5(
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يف �ني اكن من املفروض م�ح املؤسسة , مما یعين ٔ�ن املرشع الفرعي مل ميزي ب�هنام, اليت لها جتربة وقدمية ال�ش�ٔة

الف�یة شهادة ت�ٔهیل مؤق�ة ٕاىل �ني متكهنا من ٕاثبات جنا�ا يف ممارسة �شاطها بن�اح يف التخصص ا�ي 

لك�ه ومبوجب التعدیل فرض �ىل املصل�ة املتعاقدة �ٔن ال �شرتط �ىل املؤسسات املصغرة , ٔ�هلت ف�ه

 التصنیفوحيدد , )1(من الهیئة املالیة املعنیة تربر وضعیهتا املالیة وامل�ش�ٔة �دیثا سوى وثیقة من البنك ٔ�و

املشغلني س�نو� واملرصح هبم ....بناءا �ىل معایري �متثل يف العدد إالجاميل لعامل املؤسسة �ٔو مجموع املؤسسات

ل یضاف ٕاىل ذ� قمية وسائ, �ىل ٔ�ن �س��عد العمل املؤقت واملومسي, �ى صندوق الضامن إالج�عي

رمق أ�عامل احملقق يف قطاع البناء وأ�شغال العموم�ة والري من , رٔ�ساملها, التد�ل املادیة اخلاصة �ملؤسسة

واليت تث�ت ٔ�مهیة أ�شغال املنجزة و�اكلیفها ونوعیهتا , �الل الشهادات إالداریة اليت �سلمها �ٔحصاب املشاریع

ن���ة ما  -شهادة الت�ٔهیل والتصنیف-املعیار�ن أ��ري�ن  لقد ظهر , )2(التق�یة ومدى ا�رتا�ا �ٓ�ال إالجناز

مما دفع , ببومرداس ا�ي ظهرت ف�ه عیوب كثرية يف جمال أ�شغال العموم�ة 2003ماي�21شف عنه زلزال 

لیويل بذ� , لت�ين واختاذ ٕاجراءات �دیدة یق�د �اللها املرشع الثانوي حریة إالدارة بفرض شهادات الت�ٔهیل

كام �در لتغیري ٔ�سس ومعایري التصنیف مبوجب املرسوم التنف�ذي ,�لنوعیة مبا حيقق املقاصد العامةٔ�مهیة ٔ�كرث 

  .)3(حماوال التحمك يف م�دان أ�شغال العموم�ة �اصة 2005ٔ�فریل7املؤرخ يف  05-114

التق�یة  ٕان الهدف من تطلب البیا�ت السابقة يف العرض التقين هو ت�ٔكد إالدارة من مقدرة مقدم العطاء  

وم�ع التعاقد مع �ٔش�اص مغامر�ن یفشلون يف ٕاجناز العمل املس�ند , واملالیة �ىل ٕاجناز العمل موضوع التعاقد

ویو�د ٕاىل �انب العرض التقين , )4(ٕا�هيم مما یؤدي ٕاىل إالرضار �ملصل�ة العامة ٕ�ضا�ة الوقت واملال العام

  مفاهو؟ وما حمتواه؟العرض املايل 

 العرض املايل 

  وهو العرض الثاين ا�ي ميثل ٔ�مه العنارص أ�ساس�یة املؤ�رة يف القمية املالیة �لعرض حسب مق�ضیات     

  :مایيل 236-10من املرسوم الرئايس 2- 51یتضمن مبوجب املادة  ,)5(ورشوط املناقصة 

                                                           

 .23- 12واملس�ت�دثة مبوجب املادة السابعة من املرسوم الرئايس  236-10من املرسوم الرئايس  1مكرر 55املادة ) 1(
 .105- 104.ص, املرجع السابق, النظام القانوين لصفقة ٕاجناز أ�شغال العموم�ة, ف�ی�ة �ايب) 2(
 .27.ص, املرجع السابق, حریة إالدارة يف اخ�یار املتعامل املتعاقد معها يف القانون اجلزا�ري, قزقوز ن��ل) 3(
 .112.ص, املرجع السابق, أ�سس العامة �لعقود إالداریة, عبد العز�ز عبد املنعم �لیفة) 4(
 .150.ص, املرجع السابق, املناقصة العامة �طریقة �لتعاقد إالداري, هیبة رسدوك) 5(
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مئ�ها عند ويه وثیقة مطبو�ة من طرف املصل�ة املتعاقدة واليت یتوجب �ىل لك مرتحش ٔ�ن : رسا� تعهد  

وتتضمن املعلومات املتعلقة هبویة املرتحش وجس� الت�اري ٔ�و املهين ٔ�و احلريف ورمق حسابه البنيك , تقدمي عرضه

�اصة املبلغ املقرتح من ٔ��ل تنف�ذ موضوع الصفقة , واكفة املعلومات أ�ساس�یة حول العرض, من �ة

ف�ه ٔ�ن املرتحش �ىل درایة اكف�ة �لك النوا�  �ٕالضافة ٕاىل تضمهنا بیان یوحض, العموم�ة من �ة ٔ�خرى

كام حيرر املرتحش ترصحيا یتعهد مبوج�ه ,ؤ�نه یتحمل الصعو�ت اليت تفرضها طبیعهتا, موضوع الصفقة العموم�ة

كام حيرر تعهدا , ٕ�جناز مرشوع الصفقة العموم�ة طبقا ملواصفات دفرت الرشوط و�ملبلغ ا�ي �دده بنفسه

�دول , )1(اولته مل �ر�كب ٔ�عامال خمالفة �لقوانني ٔ�و التنظ�ت اجلاري هبا العمل يف هذا ا�الیتعهد ف�ه ب�ٔن مق

وحيتوي العرض املايل ٔ�یضا �ىل �دول تفصیيل �لمبلغ املقرتح من ٔ��ل ٕاجناز الصفقة : أ�سعار �لو�دة

  .)2(�تلف نوا� موضوع الصفقة تفصیل تقد�ري ومكيیضاف ٕاىل ذ� , العموم�ة

, )3(حتدد مناذج رسا� التعهد والترصحي �الكتتاب والترصحي �لزناهة مبوجب قرار من الوز�ر امللكف �ملالیة  

  �یف یمت وضع العرضني؟لكن 

معىن ذ� ٔ�نه , یبني لك مهنام مرجع املناقصة وموضوعها, یوضع العرضان يف ظرف م�فصل ومقفل وخمتوم  

ویوضع يف الظرف ا�ا�يل الثاين , "تقين" و�ك�ب فوقه عبارةالتقين العرض یوضع يف الظرف ا�ا�يل أ�ول 

ال "ویوضع الظرفان يف ظرف وا�د �ار� مقفل حيمل عبارة , "مايل"و�ك�ب فوقه عبارة العرض املايل 

وال جيوز ٕا�راد ٔ�یة عبارة ٔ�و ٕاشارة ممزية �ىل الغالف ٔ�و الظرف الثالث , )4(رمق املناقصة وموضوعها, "یف�ح

احلیاد يف دراسة  لك ذ� جتس�یدا ملبد�ٔ , )5(واحلیلو� دون التعرف �ىل مقديم العروض, ت�ٔم�نا �لمساواة

  .)6(امللفات وحماربة الفساد املايل

  �سمى كفا� التعهد يف ال�رشیع املرصي اليت تدل, )املؤقت(�رفق العطاء �لت�ٔمني إالبتدايئ: مرفقات العطاء   

فٕایداع الت�ٔمني املؤقت یعد رشطا , )7(وقدرته �ىل تنف�ذ الزتاماته ٕاذا مت ٕا�رام العقد�ىل مالمئة مقدمه و�دیته 

ٕاذ ال تقدم كفا�هتا , واحلمكة املتو�اة م�ه يه مراق�ة الوضعیة املالیة �لمؤسسة, )1(ٔ�ساس�یا �لنظر يف العطاء

                                                           

وانظر , 81- 80.ص, املرجع السابق, طرق ٕا�رام الصفقات العموم�ة و�یف�ة الرقابة �لهيا يف ظل القانون اجلزا�ري, مانع عبد احلف�ظ )1(
 .221.امللحق ص

 .81.ص, نفس املرجع, مانع عبد احلف�ظ) 2(
 .23-12املرسوم الرئايس  املعد� مبوجب املادة السادسة من 236-10فقرة ٔ��رية من املرسوم الرئايس   51املادة ) 3(
 .من املرسوم الرئايس نفسه املذ�ور ٔ��اله 51/2املادة )  4(
 .66.ص, املرجع السابق, الصفقات العموم�ة �رشیعا وفقها واجهتادا, عبد ا�لطیف قط�ش) 5(
 .24.ص, املرجع السابق, املناقصة ٔ�سلوب من ٔ�سالیب التعاقد يف الصفقات العموم�ة, خ�ال هاجر) 6(
 .143-151.ص, املرجع السابق, املناقصة العامة �طریقة �لتعاقد إالداري, هیبة رسدوك )7(
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ة املتعاقدة الق�ام مبعرفة وانتقاء ف�سمح الكفا� �لمصل�, �لمؤسسة املتعاقدة ٕاال بعد الت�ٔكد من وضعیهتا املالیة

, ومتیزيها عن املؤسسات العاجزة و�ري املؤه�, املؤسسات اليت �متتع بوضعیة مالیة متكهنا املشاركة يف املناقصة

و�لتايل تضمن احلقوق احملمت� , كام تضمن لها الزتام املؤسسات بعروضها املقدمة عند رسو الصفقة �ىل ٔ��دها

الكفا�   وتتعلق, )2(تعهد �ا� ا�س�ابه ٔ�و رفضه ٕامضاء العقد ٔ�و تقدمي �يق الضام�ت املطلوبةلٕالدارة جتاه امل 

�لمتعهد ا�ي مل یق�ل ومل یقدم طعنا  �ىل ٔ�ن �رد, حسب تق�ني الصفقات العموم�ة بصفقات أ�شغال وا�لوازم

و�رد ٔ�یضا �لمتعهد , 236- 10م من املرسو  114بعد یوم وا�د من �رخي انقضاء ٔ��ل الطعن احملدد يف املادة

كام �رد �لمتعهد , ا�ي مل یق�ل وا�ي قدم طعنا عند تبلیغ قرار رفض الطعن من طرف جلنة الصفقات ا�تصة

  .)3(ا�ي م�ح الصفقة بعد وضع كفا� حسن التنف�ذ

" :لیا يف مرصیرتتب �ىل العطاءات �ري املصحوبة �لت�ٔمني املؤقت حسب ما قضت به احملمكة إالداریة الع   

اكن مقدما من مؤسسة �اصة �ري مصحوب ....من الواقعة املعروضة �ٔن العطاء ا�ي مت ٕارساء املناقصة �لیه...

بل �ٔرست , ورمغ ذ� نظرت ف�ه جلنة البث ومل �س��عده, ا�ي هو رشط �لنظر يف العطاء..... بت�ٔمني مؤقت

من قانون املناقصات  17ي �ٔورده املرشع يف املادة فٕان هذا یعد خمالفا �لحمك الرصحي ا�, املناقصة �لیه

  .)4("واملزایدات

 جتزي بعض ال�رشیعات ٔ�ن یبدي مقدم العطاء بعض التحفظات اليت ال تؤ�ر �ىل :حتفظات مقدم العطاء 

ٕا�راد اشرتاطات يف : وهو�لتحفظ املقرتن �لعطاء �ٔو العرض وهو ما یعرف , )5(الرشوط اجلوهریة �لمناقصة

ؤ�ن املفاوضة �كون �لزنول عن لك هذه , ختالف الرشوط املعلن عهنا ��خول ٕاىل املناقصة العطاء

ٔ�ي ٔ�ن �رفق املرتحش عطاءه , )6(�شرتاطات ٔ�و بعضها مبا جيعلها م�فقة مع رشوط املناقصة بقدر إالماكن

ٕاال ٔ�ن ٔ�مر , )7(فينمىت �ٔ�ازت السلطة إالداریة ذ� �اصة يف املناقصات ذات الطابع ال, �شرتاطات معینة

ٕاذ , )8(فل�س لك حتفظ یبدیه راغب التعاقد من ش�ٔنه اس��عاد عطائه, التحفظات ال جيري �ىل ٕاطالقه

ٔ�ن �كون التحفظات ملحقة �لعطاء أ�صيل ؤ�ن یتضمهنا : �ٔوهلام: �شرتط لص�ة التحفظات توافر رشطني

                                                                                                                                                                                     

 .536.ص, املرجع السابق, القانون إالداري, عبد الغين �س�یوين عبد هللا) 1(
 .36.ص, املرجع السابق, الضام�ت يف جمال الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, حبري ٕاسامعیل )2(
 .23-12املعد� مبوجب املادة السادسة من املرسوم الرئايس  236- 10من املرسوم الرئايس ) قينعرض ت( 51/2املادة ) 3(
 .113.ص, املرجع السابق, أ�سس العامة �لعقود إالداریة, عبد العز�ز عبد املنعم �لیفة: ٔ�ورده) 4(
 .156.ص, نفس املرجع, هیبة رسدوك )5(
 .174.ص, املرجع السابق, حاكم قانون املناقصات واملزایدات اجلدیدةالعقود إالداریة طبقا �ٔ , ٔ�محد محمود مجعة) 6(
 .557.ص, املرجع السابق, ٔ�صول القانون إالداري, حسني ع�ن دمحم ع�ن) 7(
 .118- 117.ص, املرجع السابق, أ�سس العامة �لعقود إالداریة, عبد العز�ز عبد املنعم �لیفة )8(
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وٕاال , اجلوهریة �لمناقصةحفظات من الرشوط ٔ�ال تنال هذه الت :و��هيام, الظرف ا�ي �شمل العرض التقين

وتتعلق هذه التحفظات �البا �رشوط ا�فع ومواعید , تعدیال لرشوط املناقصة ومواصفاهتا الف�یةاعتربت 

خيضع حتدید الرشط �ىل �ٔن , و�ريها من املسائل اليت ال تؤ�ر �ىل الرشوط اجلوهریة �لمناقصة ال�سلمي

ٕاذا , )1(حتت رقابة القضاء إالداري, التقد�ریة لرتى ما ٕاذا اكن جوهر� ٔ�م �نو�املتحفظ �لیه لسلطة إالدارة 

  .)2(شاب التقد�ر احنرافا يف اس�تعامل السلطة

وال خترج املفاوضة عن ٔ��د , تد�ل إالدارة يف مفاوضات مع صاحب العطاء أ�قل, ون���ة �لتحفظ  

, وٕاما ٔ�ن �متسك بتحفظه, طاء عن حتفظه ویق�ل التعاقد بدونهفٕاما ٔ�ن یزنل مقدم الع: إالح�الت الثالثة التالیة

 .ٔ�و التوصل ٕاىل �ل وسط, ف��ري إالدارة بني الق�ول ٔ�و الرفض

بل قرر �دم جواز التفاوض , مل �ك�ف املرشع الفرعي بعدم النص �ىل جواز تقدمي صاحب العطاء التحفظ  

 .  )3(خ�یار الرشیك املتعاقدمع املتعهد�ن بعد ف�ح أ�ظرفة ؤ�ثناء تق�مي العروض ال

 مدة تقدمي العروض - ب

ویقصد هبا  مبدة صالح�ة العروضو�سمى هذه املدة , �رسل العارضون عروضهم يف املدة احملددة الس�تال�ا  

وحتدد , حت�سب ابتداءا من �رخي ا�هتاء مدة اس�تالم العروض, املدة اليت یبقى فهيا املتنافس ملزتما بعرضه

و�شرتط فهيا ٔ�ن �كون اكف�ة ٕالقامة , طرف إالدارة العامة يف إال�الن ٔ�و يف دفرت الرشوط هذه املدة من

ؤ�ن , )5(قصد السامح �لمرتحش وزن عرضه وظروفه ج�دا ق�ل إالقدام �ىل الصفقة, )4(العارضني لعروضهم

الالزمة لتحضري العروض واملدة التقد�ریة , �راعي فهيا عنارص معینة كتعق�د موضوع الصفقة املعزتم طر�ا

  .)6(وٕایصال التعهدات

ا�ي نص  90-�67الفا لٔ�مر, )7(ٔ��ال یلزتم �ال� املرتحشني بعروضهم 236-10مل حيدد املرسوم الرئايس  

  ."یوما 90یبقى املرتحشني ملزتمني بعروضهم مدة " �ىل مایيل 40يف املادة 

                                                           

 .157.ص, املرجع السابق, �طریقة �لتعاقد إالدارياملناقصة العامة , هیبة رسدوك) 1(
 .118.ص, نفس املرجععبد العز�ز عبد ) 2(
 .املذ�ور سابقا 236-10من املرسوم الرئايس  58وكذا املادة , 250- 02من املرسوم الرئايس  48املادة ) 3(
 .22- 21.ص, سابقاملرجع ال , معلیة ٕا�رام الصفقات العموم�ة يف القانون اجلزا�ري, قدوج حاممة )4(
 .77.ص, املرجع السابق, طرق ٕا�رام الصفقات العموم�ة و�یف�ة الرقابة �لهيا يف ظل القانون اجلزا�ري, مانع عبد احلف�ظ) 5(
 .236- 10من املرسوم الرئايس  50املادة ) 6(
 .37.ص, املرجع السابق, الضام�ت يف جمال الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, حبري ٕاسامعیل) 7(
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لمصل�ة املتعاقدة ٕاماكنیة متدید أ��ل احملدد ٕالیداع � 236-10من املرسوم الرئايس50/2لقد ٔ��ازت املادة   

وهذا ما یوحض رصا�ة , �ىل ٔ�ن ختطر املرتحشني بذ� و�اكفة الوسائل, العروض ٕاذا اق�ضت الظروف ذ�

�اصة ؤ�ن تنظمي الصفقات العموم�ة مل یفرض مدة معینة �راك لٕالدارة , حریة إالدارة يف متدید ٔ��ل املنافسة

  .)1(صالح�ة حتدیدها

ویبد�ٔ ٔ��ل ٕایداع العروض من �رخي ٔ�ول ظهور لٕال�الن يف ال�رشة الرمسیة لصفقات املتعامل العمويم ٔ�و   

و�كون �ٓخر أ��ل موحضا يف إال�الن عن الصفقة العموم�ة كام هو م�ني يف دفرت الرشوط , يف الص�افة

حتضري العروض ٕاىل یوم العمل وٕاذا صادف الیوم أ��ري یوم عط� ٔ�و را�ة قانونیة فمتدد مدة , ٔ�یضا

حتدید �رخي ف�ح أ�ظرفة وهو الیوم املوايل لتارخي �ٓخر  ٕاذ یف�د �رخي �ٓخر ٔ��ل ٕالیداع العروض يف, )2(املوايل

  .)3(كام یعترب نقطة انطالق حلساب املدة القانونیة اليت یلزتم فهيا املتعهدون بتعهداهتم, ٔ��ل ٕالیداع العروض

لك�ه �اد لضبط مس�ٔ� , ي مينح املصل�ة املتعاقدة سلطة تقد�ریة يف حتدید هذه املدةلقد اكن املرشع املرص   

حمددا مدة ثالثني یوما �ىل أ�قل  1998لس�نة  89مضن الالحئة التنف�ذیة �لقانون رمق  14املواعید يف املادة 

ز تقصريها �ىل ٔ�ن ال وجيو , لتقدمي العطاءات يف املناقصات العامة من �رخي ٔ�ول ٕا�الن يف الصحف الیوم�ة

وجعلهتا عرشة ٔ��م  2006لس�نة  494من القرار رمق  7كام وقلصت املدة مبوجب املادة . یوما 20تقل عن 

وجيوز لٕالدارة تقصريها حبیث , �ىل أ�قل لتقدمي العطاءات ابتداءا من �رخي ٔ�ول ٕا�الن يف الصحف الیوم�ة

  .ٔ��م مبوافقة السلطة ا�تصة 5ال تقل عن 

فٕان إالدارة ٕاذا ما �ددت م�عادا معینا , ا ٔ�ن مس�ٔ� حتدید املواعید من املسائل املتعلقة �لنظام العامومب  

اكنت , وٕاذا �اء الطلب بعد فوات املیعاد, فعىل الراغبني يف التقدم �لمناقصة إاللزتام به, لوصول العطاءات

فهيا ممن تقدموا بعطاءاهتم يف �دود  ٔ�و تالقت مع �ٔحصاب احلق, ا�عوة �لتعاقد قد اس��فذت ٔ�غراضها

ومن مت ال ینظر ٕاىل ٔ�ي عطاء یمت تقدميه بعد املیعاد احملدد ٕاال ٕاذا قررت جلنة العطاءات متدید مدة  ,)4(القانون

فق�ول العطاءات , )5(مدة ق�ول العروض ٔ�س�باب تتعلق بق� �دد العطاءات املقدمة ٔ�و ٔ�س�باب ٔ�خرى

نه قرینة �مل صاحب العطاء املت�ٔخر مبا اح�وته العطاءات املقدمة يف املت�ٔخرة یتعارض وم�د�ٔ الرسیة �ٔ 

                                                           

 .26.ص, املرجع السابق, حریة إالدارة يف اخ�یار املتعامل املتعاقد معها يف القانون اجلزا�ري, قزقوز ن��ل ) 1(
 .236- 10فقرة ٔ��رية من املرسوم الرئايس  50املادة ) 2(
 .78.ص, السابقاملرجع , طرق ٕا�رام الصفقات العموم�ة و�یف�ة الرقابة �لهيا يف ظل القانون اجلزا�ري, مانع عبد احلف�ظ) 3(
 .146-145.ص, املرجع السابق, املناقصة العامة �طریقة �لتعاقد إالداري, هیبة رسدوك) 4(
 .299.ص, املرجع السابق, القانون إالداري, دمحم �يل اخلالی�) 5(
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ت��اه جملس ا�و� الفر�يس م�ذ زمن طویل ح�ث قىض بعدم مرشوعیة ٕا�دى املناقصات وهو ما , )1(املیعاد

واعتربه ملط�ا لٕالجراء �لالمرشوعیة وف�ه خرق واحض ملبد�ٔ , لق�ول اجلهة إالداریة ٔ��د العروض املت�ٔخرة

كام حمك ا�لس ٔ�یضا بعدم مرشوعیة ٕاجراءات التعاقد املت�ذة من �انب حمافظة , املساواة

DRODOGUE ٕاال ٔ�نه ورمغ �شدده , �س�ب ق�ولها لعرض م��ٔخر عن املیعاد احملدد الس�تالم العروض– 

فقد �ٔ�از العرض املت�ٔخر ت�ٔخرا طف�فا �رشط ٔ�ن ال یؤ�ر �ىل السري الطبیعي لعملیة  -جملس ا�و� الفر�يس

  .)2(ت ٕالیهاملناقصة ؤ�ن ال ميس مببدٔ� املساواة بني املتنافسني ووجود ظروف ٕاس�ت��ائیة دفع

  سالیب تقدمي العرض�ٔ  - ت

  :یقدم العرض �ع�د بعض هذه الوسائل دون بعضها ا�ٓخر و�متثل يف  

 يف صندوق مقفل تضعه إالدارة يف غرفة �اصة بعهدة موظف مسؤول: إالیداع املبارش.  

 وموضوع  لقاء ٕایصال مقفل حيمل رمقا م�سلسال یذ�ر ف�ه �رخي ال�سلمي: ال�سلمي ٕاىل إالدارة 
 و�ىل املوظف �سجی� يف جسل �اص وتدو�ن رمق ال�سجیل �ىل, املناقصة بدون امس املناقص

  .وخمتها والت�ٔشري �لهيا وٕایداعها يف الصندوق ا�ي س�بقت إالشارة ٕالیه, �الفاهتا

 الفه رمق ویدون �ىل, وفهيا �س�ل العرض يف جسل �اص إالرسال �لربید املضمون املقفل� 
  .لیودع يف الصندوق,  ویؤرش �لیهال�سجیل خيمت

جيب ٔ�ن یصل ٕاىل إالدارة يف الوقت , ؤ�� اكنت الطریقة املعمتدة يف تقدمي العرض, ويف مطلق أ�حوال  

  .)3(احملدد

ٕاذ یمت تقدمي العروض عن طریق الربید �رسا� , وعن التعاقد �رب أ�نرتنت ن�ٔ�ذ فر�سا �ىل س��ل املثال  

ٔ�و بتقدميها لٕالدارة املعنیة م�ارشة عند انعقاد ا�لس العام , موىص �لهيا مع ٕاشعار �ٕالس�تالم الربیدي

هيا قانو� مؤیدا �انبا من الفقه لكن �ر �دل حول ٕاماكنیة حتدید طرق �ٔخرى مل یمت النص �ل, �لمناقصة

ٔ�ن العارض مي� أ�س�تاذ لو�د�ر بل ؤ�كرث من ذ� �رى , رشیطة ذ�رها يف دفرت الرشوط إالداریة اخلاصة

حق اس�تعامل ٔ�یة وس�ی� ٕالیداع العرض حىت ولو مل یذ�ر يف دفرت الرشوط إالداریة اخلاصة مس��دا �ىل حمك 

ٕ�ماكنیة ٕارسال العرض بصیغة خطاب �ادي �ري  1979-6-1مك يف قدمي �لس ا�و� الفر�يس وا�ي ح

                                                           

 .146.ص, املرجع السابق, املناقصة العامة �طریقة �لتعاقد إالداري, هیبة رسدوك) 1(
 .225- 224.ص, املرجع السابق, إالجياب والق�ول يف العقد إالداري, خمتار نوح�ند : ٔ�ورده) 2(
 .66.ص, املرجع السابق, الصفقات العموم�ة �رشیعا وفقها واجهتادا, عبد ا�لطیف قط�ش) 3(
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وهذا مامل تفرض إالدارة ٕارسا� �رسا� , �ىل ٔ�ن یقع عبء ٕاثبات وصول العرض لٕالدارة �لیه, موىص �لیه

ح�ث قرر �دم جواز ٕایداع العروض بغري الطرق , لكن رس�ان ما �راجع ا�لس عن ذ�, موىص �لهيا

  .)1(قانوناحملددة رصا�ة يف ال

�لمورد�ن ٕارسال عطاءاهتم عن طریق الربید العادي ٔ�و  -ٔ�سلوب املامرسة–لقد م�ح القانون الفر�يس احلریة   

و�ىل املورد ا�ي اس�تعمل هذه أ��رية حفظ �راسة الرشوط والو�ئق , إاللكرتوين ٔ�و الوسائط إاللكرتونیة

  .)2(التمكیلیة يف �اسوبه ا��يل الس�تعاملها ٔ�د� ٕاثبات

ٔ�و , لقد نص ٔ�ول تق�ني �لصفقات العموم�ة �ىل ٕاماكنیة ٕایداع العروض عن طریق الربید املضمون الوصول  

ٔ�و ٕایداعها صندوقا خمصصا لهذا , التنصیص يف دفرت الرشوط �ىل الرتخ�ص ب�سلميها يف �لسة معوم�ة

وجود  من �دمــــــوتض, ء السفر�ىل ٔ�ن یفضل اس�تعامل الطریقة أ�وىل �وهنا جتنب املرتحشني عنا, )3(الغرض

  .)4(تفامه بني املرتحشني

موقعة من ٔ�حصاهبا ٔ�و من , ومن هذا املنطلق یتضح �ٔن العروض �كون مك�وبة وحمررة من ٔ�صل وح�د  

وال جيوز ٔ�ن �كون الو�یل مو� عن ٔ�كرث من صاحب , املمثل القانوين �لرشكة صاح�ة العرض ٔ�و من و�ی�

  .)5(م�ضمنة ٔ�یة حتفظات خمالفة �لرشوط املعلن عهنا يف دفرت الرشوط�ري , العرض املعين

�كون الو�ئق واحملررات السالف ذ�رها �ا�سة حملتوى العرض املوضو�ة مضن مغلفات خمتومة ضام� لرسیة   

وحفاظا �ىل �ٔ�ىل مس�توى من �زاهة املنافسة ومرا�اة لصاحل , العروض املقدمة من �انب العارضني

  .)6(املتنافسني

  یمت �الل مر�� تلقي الرتش�ی�ات هتیئة لك العروض املود�ة �لفحص مما �س�توجب مرا�اة شلكیة معینة  

ب�ٔن �س�تق�ل العروض من طرف موظف معني من ق�ل املصل�ة , )7(ل�سجیل هذه العروض وتصنیفها

مراق�ة مدة وصولها  لی�س�ىن )2(حسب �رت�ب وصول طلباهتم )1(املتعاقدة یتوىل �مة �سجیل و�رقمي أ�ظرفة

                                                           

 .622-621.ص, املرجع السابق, إالجياب والق�ول يف العقد إالداري, �ند خمتار نوح: ٔ�شار ٕالیه) 1(
 .100.ص, املرجع السابق, العقد إالداري إاللكرتوين, صغري سا�د مندیيلالرحمية ) 2(
 .90- 67فقرة ٔ��رية من أ�مر  36املادة ) 3(
 .82.ص, املرجع السابق, طرق ٕا�رام الصفقات العموم�ة و�یف�ة الرقابة �لهيا يف ظل القانون اجلزا�ري, مانع عبد احلف�ظ) 4(
 .77.ص, املرجع نفسه) 5(
   .611.ص, نفس املرجع, تار نوح�ند خم )  6(
, �امعة ج�اليل لیا�س, لكیة احلقوق والعلوم الس�یاس�یة, امللتقى ا�ويل, الر�ن املادي جلرمية احملا�ة يف مر�� ٕا�رام الصفقة, �� �رمية) 7(

 .84.ص, 2013ٔ�فریل  25-24, س�یدي بلعباس
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, و�دم ا�رتام هذه الشلكیات خيلق الفوىض و�دم الوضوح يف تصنیف امللفات, وصولها يف ا�ٓ�ال القانونیة

  .)3(مما �سمح ملؤسسة �رحشت �ارج ا�ٓ�ال الفوز �لصفقة

د فٕانه ال خيرج ٕاىل �زي الوجو , ٕاذا اكن العرض یعرب يف جوهره عن ٕارادة املرحش �لتعاقد مع إالدارة, و�لیه

  .القانوين ٕاال مضن ٕاطار مادي حمدد

  لنتاجئ املرتتبة �ىل تقدمي العطاءا - 2

  :یرتتب �ىل تقدمي العطاء نتاجئ �لغة أ�مهیة ويه

  لطبیعة القانونیة �لتقدم �لعطاءا - �ٔ 

رتة البقاء �ىل ٕاجيابه ف, یرتتب �ىل تقدمي املتعهد لعرضه كتعبري عن ٕارادته اجلازمة يف إالشرتاك �ملناقصة  

, )4(ي �متتع بذات اخلصائص اليت �متتع هبا إالجياب يف مفهوم العقد املدين�� فالعرض هو معل ٕاراد, معینة

�ٔما إالجياب فهو ما یصدر ممن تقدم بعطائه �لرشوط املب��ة , "....:ح�ث قضت حممكة النقض املرصیة ب�ٔن

بدایة �لتغیري يف ش�بكة العالقات واملعامالت وا�ي ی�سم �ٔ�ولویة ٔ�ن والدة العرض �كون , )5(...."ف�ه

  .)6(وٕامنا يف العالقات بني إالدارة وأ�فراد, لكن ل�س بني أ�فراد كام يه احلال يف إالجياب املدين, القانونیة

التعبري البات عن إالرادة املقرتن بقصد �رتباط �لتعاقد ا�ي ینصب �لیه ٕاذا حلقه : ویقصد �ٕالجياب  

�شرتط لتوافر إالجياب امللزم ٔ�ن �كون التعبري عنه �� هنائیا یؤكد نیة �رتباط كت�دید مثن املبیع و , ق�ول �

ف�كون املوجب , وٕاذا �ال إالجياب من م�ل هذه القرا�ن اعترب ٕاجيا� �ري ملزم, ٔ�و حتدید ٔ�جرة العني املؤجرة

�ٔي إالجيابني �كون  :و�� ن�ساؤل, )7(لزميف هذه احلا� يف مر�� املفاوضات اليت �س�بق صدور إالجياب امل

  يف العقد إالداري؟

                                                                                                                                                                                     

 .82.ص, املرجع السابق, رقابة �لهيا يف ظل القانون اجلزا�ريطرق ٕا�رام الصفقات العموم�ة و�یف�ة ال, مانع عبد احلف�ظ) 1(
 .176.ص, املرجع السابق, القانون إالداري, مولود دیدان) 2(
 .84.ص, نفس املرجع, �� �رمية) 3(
 .609-611.ص, املرجع السابق, إالجياب والق�ول يف العقد إالداري, �ند خمتار نوح)  4(
 .89.ص, املرجع السابق, ضام�ت العقد إالداري, امل� امحلادي مال هللا جعفر عبد: ٔ�ورده)  5(
 .609.ص, نفس املرجع, �ند خمتار نوح) 6(
دیوان املطبو�ات , اجلزء أ�ول, الطبعة الثانیة, مصادر إاللزتام: الو�زي يف رشح القانون املدين اجلزا�ري, �لیل ٔ�محد حسن قدادة) 7(

 .42.ص, 2005, اجلزا�ر, اجلامعیة
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مفن ح�ث املبدٔ� یت�ذ , تق�يض إال�ابة مقارنته �ٕالجياب يف العقد املدين ال ليشء سوى إالس�ت��اس واملقارنة  

ٕاال ٔ�ن مساره القانوين , إالجياب نفس ال�سمیة وا�ور يف العملیة التعاقدیة ل� العقد�ن مدنیا اكن ٔ�و ٕادار�

  : يف العقد إالداري خيتلف

صاحب (القا�دة يه صدور إالجياب من صاحب الش�ٔن , دیدا القانون املدينففي عقود القانون اخلاص وحت  

وهو املبادر �ربط العالقة التعاقدیة مع الغري حمققا بذ� مصل�ة معینة تعود �لنفع �ىل ) العمل ٔ�و املا�

 - كام س�بق قو� يف التعریف–وأ�صل يف هذا إالجياب ٔ�ن �كون �� �اسام وواحضا من مقدمه , الطرفني

ٔ�ما , وا�ي تقاب� وتتطابق معه من ح�ث ال�سمیة و�صطالح واملعىن والطبیعة القانونیة ا�عوة ٕاىل التعاقد

اكح�فاظ البائع حبقه يف تعدیل مثن البیع , �س�ت��اء فهو ٔ�ن �كون إالجياب قابال �لتفاوض معلقا �ىل رشط

رشیطة �دم , معلقا �ىل رشط ثبوت أ�سعارف�كون بذ� ٕاجيابه , بعد تلق�ه الق�ول ن���ة تغري أ�سعار

  .)1(إالد�اء مبا خيالف الواقع وٕاال اعترب رجو�ا عن إالجياب القامئ مرتبا مسؤولیته التقصريیة

وهو ما قررته , )2(فٕان التقدم �لعطاء هو إالجياب, ٔ�ما يف عقود القانون إالداري وهو جمال دراس��ا هذه  

وكذا ٕاف�اء جملس ا�و� املرصي , "ب�� یعترب العطاء ٕاجيا�".....:ة بقولهااحملمكة إالداریة العلیا املرصی

 "العطاء"ومن مت فٕان إالجياب يف العقد إالداري �سمى , )3(...."وٕان التقدم �لعطاءات هو إالجياب"......:ب�ٔن

بدال من صاحب  ,ا�ي یصدر من املرحش ٔ�و املرحشني �لتعاقد - �ىل عكس الوضع السائد يف العقود املدنیة-

  .واملبادرة �ربط العالقة" املصل�ة املتعاقدة" العمل املمثل يف إالدارة 

العطاء  ٕاذ �كون إالجياب من مقدم, ومما جيدر التنویه ٕالیه ٔ�ن طرح الصفقة ٔ�و العقد يف املزایدة ال یعترب ٕاجيا�

ٔ�نه یرتتب : �ىل ذ� ن���ة قانونیة يه وین�ين, وا�ي �كون �ٓخر ٔ��ىل مثن یعلن عنه املزاید, واملمتثل يف ا�مثن

  .)4(ٕاجيا� ملزما ملن �رسو �لیه) تقدمي مثن حمدد(املزاد العلين  �ىل اعتبار التقدم �لعطاء يف

  وميثل إالجياب بدایة انطالق مرا�ل التعاقد من �الل العرض املقدم من الراغب يف التعاقد �ىل ضوء   

  .)5(م�ضمنا البیا�ت اجلوهریة وأ�ساس�یة اليت حتدد يف إال�الن ٔ�و دفرت الرشوط, الرشوط املعلن عهنا 

                                                           

 .408-407.ص, املقال السابق, ....خصوصیة املصطل�ات القانونیة يف القانون إالداري وانعاكساهتا, عزاوي عبد الرمحن) 1(
 .33.ص, املرجع السابق, قوا�د وٕاجراءات تنظمي املناقصات واملزایدات والعقود إالداریة, دمحم ٔ�نور حامده) 2(
 .90.ص, املرجع السابق, ضام�ت العقد إالداري, مال هللا جعفر عبد امل� امحلادي: ٔ�ورده) 3(
 .417.ص, املقالنفس , عزاوي عبد الرمحن) 4(
 .409-408.ص, السابقاملقال , ...خصوصیة املصطل�ات القانونیة يف القانون إالداري وانعاكساهتا, عزاوي عبد الرمحن ) 5(
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و�س�ت��اء ٔ�ن �كون إالجياب قابال , وٕاذا اكنت القا�دة العامة يف العقد املدين ٔ�ن إالجياب �كون ��  

وما , ٔ�ن إالجياب یصدر �� ال رجعة ف�هفٕان القا�دة العامة يف العقد إالداري , �لتفاوض ٔ�و معلقا �ىل رشط

یؤكد ذ� وجوب بقاء املرحشني املتقدمني بعطاءاهتم ملزتمني هبا ٕاىل �ایة ا�هتاء أ��ل احملدد من ق�ل اجلهة 

  مفاهو �ٔساس الزتام بقاء املرحش �ىل ٕاجيابه بعد تقدميه؟ ,إالداریة اليت دعهتم �لتعاقد

  ٕاجيابه بعد تقدميهساس الزتام املرحش �لبقاء �ىل �ٔ  - ب

جيري  ففي فر�سا م�ال, ٕان القا�دة املسمل هبا فقها واجهتادا ٔ�ن املناقصني یلزتمون مبجرد تقدمي عروضهم  

وال , ٕاذ ال �سمح �لعارض حسب عرضه ق�ل البت ف�ه, القضاء إالداري �ىل ا�رتام هذا املبد�ٔ بغایة الرصامة

" يف قضیة  1919- 7- 9ا�و� الفر�يس يف قراره الصادر يف  ح�ث ذهب جملس, )1(تعدی� وال اس��دا� بغريه

CRANDE"  ٕاىل وجوب الزتام مقدم العطاء بعطائه و�دم حسبه حىت ولو مل یتضمن دفرت الرشوط هذا

 CRANDEوٕابداء الس�ید , م�ذ حلظة تقدمي العطاء یلزتم املتقدمون هنائیا جتاه الب�یة" املبدٔ� ٕاذ ورد ف�ه 

  .)2("رغبته �سحب عطائه �ٔمر ال قمية �

�ٔن " عندما قررت 1957- 2-24وقد اتبعت حممكة القضاء إالداري ذات �جتاه يف حمكها الصادر يف   

وخيطر صاحب العطاء , املدعي يف وقائع هذه ا�عوى قصد �رتباط بعطائه ٕاىل الوقت ا�ي تف�ح ف�ه أ�ظرفة

  .)3("بق�ول عطائه من �دمه

د ٔ�ساس الزتام صاحب العرض بتعهده ٕاىل ٔ�ن تقدمي العرض من طرف املرتحش هو يف احلق�قة ترصف ویعو   

ٕاذ ال خيرج ٕاىل �زي الوجود القانوين ٕاال بعد دراسة , �نفرادیةذ� �ٔن العرض ی�سم �لطبیعة , )4(ملزم �

الرشوط التعاقدیة املطرو�ة من لیقرر التقدم لٕالدارة هبذا العرض وفق , العارض مركزه القانوين و�ق�صادي

دون �ا�ة لٕالنذار ٔ�و  )6(س�بق دفعه ا�ي) الت�ٔمني(ویرتتب �ىل حسب العطاء فقد م�لغ الكفا� , )5(�دمه

  .�لت�اء ٕاىل القضاء ٔ�و اختاذ ٔ�یة ٕاجراء ٔ�و ٕاقامة ا�لیل �ىل حصول الرضر

  ول مركز مقدم العرضحت - ت

                                                           

 .68.ص, املرجع السابق, الصفقات العموم�ة �رشیعا وفقها واجهتادا, عبد ا�لطیف قط�ش) 1(
 .90.ص, املرجع السابق, العقود إالداریة يف القانون ا�لیيب واملقارن, مازن لیلو رايض: ٔ�ورده) 2(
 .96.ص, املرجع السابق, ال�رشیع -القضاء -العقود إالداریة يف ضوء الفقه, عبد امحلید الشواريب: ٔ�ورده) 3(
 .79.ص, املرجع السابق, وم�ة و�یف�ة الرقابة �لهيا يف ظل القانون اجلزا�ريطرق ٕا�رام الصفقات العم, مانع عبد احلف�ظ) 4(
   .609.ص, املرجع السابق, إالجياب والق�ول يف العقد إالداري, �ند خمتار نوح) 5(
 .407.ص, املقال السابق, ...خصوصیة املصطل�ات القانونیة يف القانون إالداري وانعاكساهتا, عزاوي عبد الرمحن) 6(
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, ف�خضع عرضه ٕاىل حفص السلطة ا�تصة, مقدمه ملركز املتعهد املرحشیرتتب �ىل ٕایداع العرض حتول مركز   

وٕاذا رٔ�ت هذه أ��رية وبعد إالطالع �ىل الو�ئق املطلوبة قانو� ٔ�ن العارض قد اس��فذ رشوط ا�خول 

ف�الحظ ٔ�ن مركز املتعهد , ف�صبح يف مركز �دید وهو مركز املتنافس, �لمنافسة �ىل العقد املنوي ٕا�رامه

  .ل وفقا لصريورة العرض مضن مجمل العملیة التعاقدیةیتحو 

ال  اجلد�ر ���ر ٔ�ن العرض يف العقد إالداري خيضع مجل� من الشلكیات اليت, وق�ل ٔ�ن خنمت هذا الفرع  

مبا حيد املنطق , ٕاطاره الزماين, �دوده, ٕاذ حتدد ال�رشیعات حمتوى العرض, �س�تقمي وجوده القانوين بدوهنا

�الفا لٕالجياب , وذ� من �الل ٕاجياد ذاتیة مس�تق� � يف نطاق العقود اليت ترب�ا إالدارة, ضإالرادي �لعر 

كام ميكن ٔ�ن �كون رصحيا �ٔو , فميكن ٔ�ن �كون شفهیا �ٔو مك�و�, �ملفهوم املدين ا�ي ال یتق�د بطریقة معینة

تد�ل الصفقة , انب العارضنيوبعد ٕایداع العروض ٔ�و ٕارسالها من �, )1(�� ٔ�و موقوفا �ىل رشط, مضنیا

  .العموم�ة مر�� �دیدة �متثل يف مر�� حفص العروض املقدمة

  )ا�راسة والتق�مي(مر�� حفص العروض : �نیا

یتطلب العقد إالداري ا�ي تربمه إالدارة ب�ٔسلوب املناقصة مج� من إالجراءات اليت س�بق ؤ�ن �د لها   

بتوج�ه ا�عوة �لتعاقد �ٕال�الن وٕافصاح الراغب يف التعاقد مع إالدارة عن ن��ه من �الل توج�ه ٕاجيابه 

فٕان الغرض , مر�� متهیدیة �لتعاقدو�عتبارها , )2(حفص العطاءات�لمصل�ة املتعاقدة وحمور هذه إالجراءات 

ح�ث یمت التعاقد مع صاحب ٔ�فضل العطاءات ف�یا , مهنا هو الت�ٔكد من مطابقة العطاء لرشوط املناقصة

  .)4(من �الل حفص وفرز العروض )3(ومالیا

ء و�ىل اعتبار ٔ�ن الفحص ٕاجرا, و�كر�سا من املرشع الفرعي ملبدٔ� احلمك الراشد و�رش�ید النفقات العامة  

, فقد �ٔخضع العطاءات �لفحص من طرف جلان خولها تنظمي الصفقات العموم�ة ذ�, �س�بق معلیة التعاقد

��لیة رقابة مؤسسة  )5(یق�رص دورها �ىل ف�ح أ�ظرفة وتق�مي العروض واملس�ت�دثة  يف ٕاطار الرقابة ا�ا�لیة

مع العمل ٔ�ن , وٕاجراءات �س�یري م�ظمة�ىل سلس� معقدة من ال�شاطات املتواص� واملرتابطة تندمج يف ٔ�مناط 

                                                           

 .610-628.ص, السابق املرجع, إالجياب والق�ول يف العقد إالداري, �ند خمتار نوح) 1(
 .159.ص, املرجع السابق, املناقصة العامة �طریقة �لتعاقد إالداري, هیبة رسدوك) 2(
 .122.ص, املرجع السابق, أ�سس العامة �لعقود إالداریة, عبد العز�ز عبد املنعم �لیفة) 3(
 .208.ص, املرجع السابق, القانون إالداري, عامر عوابدي) 4(
 .23-12من املرسوم الرئايس  12واملعد� �ملادة  125ٕاىل  120من , خمتلف ٔ�نواع الرقابة: يف قسمه أ�ول 236- 10املرسوم الرئايس ) 5(
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وتبعته التنظ�ت , 145- 82بل ظهر ابتداءا من املرسوم  ,90- 67هذا النوع من الرقابة مل �رد يف أ�مر

  .)1(الصادرة من بعده

مر�� حفص  –ويف هذا الس�یاق سرنكز ا�راسة �ىل هاتني ا�لجنتني نظرا حلساس�یة هذه املر��   

مما جيعل من , الزاویة ونقطة الفصل يف مصري الصفقة اليت �سعى إالدارة لعقدها �عتبارها جحر - العروض

وتبعا �� س�ندرس مر�� ف�ح , املر�� صامم أ�مان واحملرك أ�سايس لفعالیة نظام املناقصة �لك من �دمه

  .أ�ظرفة مث مر�� تق�مي العروض

  ر�� ف�ح أ�ظرفةم - 1

 ٔ�س�ندت معلیة ف�ح أ�ظرفة ٕاىل جلنة خمتصة, 236-10املرسوم الرئايس فاف�ة املكرس يفضام� ملبد�ٔ الش  

جلنة دامئة لف�ح أ�ظرفة �ى , حتدث يف ٕاطار الرقابة ا�ا�لیة" :ح�ث �اء فهيا, م�ه 121نصت �لهيا املادة 

  ."لك مصل�ة م�عاقدة

ٔ�ظرفة  تنحرص �مهتا يف ف�ح, وتعد جلنة ف�ح أ�ظرفة ٕا�دى ا��لیات املس�ت�دثة يف ٕاطار الرقابة ا�ا�لیة  

  .)2(العطاءات املقدمة وفق ٕاجراءات �اصة متهیدا لق�ام جلنة البت بعملها

  .�ا�ا وكذا ٕاجراءات ف�ح أ�ظرفة, وتتطلب دراسة مر�� ف�ح أ�ظرفة معرفة �شك�لها و�یف�ة اج�عها  

  شك�� جلنة ف�ح أ�ظرفة و�یف�ة اج�عها�  - �ٔ 

ٕاذ , املب��ة ٔ��اله �ىل م�دٔ� امجلاعیة يف م�ابعة و�س�یري الصفقة 121الثانوي من �الل املادة لقد ٔ�حل املرشع   

بل ٔ�لزم مسؤولها أ�ول ب�شك�ل جلنة لف�ح أ�ظرفة , مل �ك�ف ٕ�لزام املصل�ة املتعاقدة ٕ�شهار م�اقصاهتا

�ه إالدارة سلطة تقد�ریة وقد ٔ�حسن صنعا عند م�, )3(و�كون ال�شك�� مبقرر املتضمنة لعطاءات العارضني

واخ�الف طبیعة العقود , وهذا راجع الخ�الف طبیعة إالدارات العموم�ة, يف اخ�یار جلنة ف�ح أ�ظرفة

�ا فه�ي , ٕاذ ال�شك�� اليت تصلح �لوالیة ٔ�و الب�یة قد ال تصلح �ل�امعة ٔ�و مركز التكو�ن املهين, إالداریة

  .)4(ختتلف من مصل�ة م�عاقدة ٕاىل مصل�ة ٔ�خرى

                                                           

 .109.ص, رجع السابقامل, طرق ٕا�رام الصفقات العموم�ة و�یف�ة الرقابة �لهيا يف ظل القانون اجلزا�ري, ف�ی�ة �ايب) 1(
 .122.ص, املرجع السابق, أ�سس العامة �لعقود إالداریة, عبد العز�ز عبد املنعم �لیفة) 2(
 .236-10من املرسوم الرئايس  121/2املادة ) 3(
 .121.ص, املرجع السابق, الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, عامر بوضیاف) 4(
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جيب ٔ�ن �ش�متل هذه ا�لجنة �ىل ٔ�عضاء ف�یة وقانونیة ؤ�خرى مالیة یرتٔ�سها , و�لرجوع ٕاىل ال�رشیع املرصي  

  .)1(موظف تتفق وظیف�ه ودرج�ه مع ٔ�مهیة املناقصة

ٕالیداع  احملدد وینعقد اج�ع جلنة ف�ح أ�ظرفة بناءا �ىل اس�تد�اء املصل�ة املتعاقدة يف �ٓخر یوم من أ��ل  

  .)2(العروض يف �لسة �لنیة وحبضور املتعهد�ن ٔ�نفسهم قصد ٕاضفاء شفاف�ة ٔ�كرث

ویالحظ ٔ�ن تنظمي الصفقات العموم�ة مل یضع ٕاشرتاطات معینة جيب توافرها يف أ�عضاء ومل یتلكم حىت   

اط و�دم اشرت , كام ٔ�غفل �دد �ٔعضاء ا�لجنة �راك أ�مر �لتنظ�ت اليت حتمك معل لك مصل�ة,عن الرئ�س

حصة اج��ات جلنة "�ىل 236- 10من املرسوم الرئايس 124ح�ث نصت املادة , نصاب معني لص�ة اج��اهتا

مفا اجلدوى من ا�لجنة معلیا مادام مل حيدد �د ٔ�دىن �لحضور , "ف�ح أ�ظرفة �ام �كن �دد �ٔعضاهئا احلارض�ن

  .)3(�اصة ؤ�هنا من �كفل احلیاد والزناهة

خيتلف أ�مر يف مرص ح�ث جتمتع ا�لجنة �ل�شك�ل املقرر يف أ�مر الصادر , فقطومن �ب ا�متیزي   

غیاب �ٔ�د ٔ�عضاء ا�لجنة مبا فهيا جلنة �� فٕان , )4(ب�شك�لهتا وٕاال اكن اج�عها �طال وقراراهتا �ط� �لتبعیة

ررة لصاحل مقديم ف�ح أ�ظرفة خيل بضام�ت حمققة نص �لهيا القانون يه يف أ�ساس ٔ�شاكل جوهریة مق

والقول بعكس ذ�  خيل مببدٔ� حریة املنافسة , ٕاذ یضمن ال�شك�ل ٕاجراءات  الرتس�یة الالحقة, العطاءات

  .)5(بني املتناقصني

  ام جلنة ف�ح أ�ظرفة� - ب

  : �متثل �مة جلنة ف�ح أ�ظرفة ف� یيل  

 تث�ت حصة �سجیل العروض �ىل جسل �اص,  

  بتوضیح حمتوى وم�الغ املقرت�ات , �رت�ب �رخي وصول ٔ�ظرفة عروضهمٕا�داد قامئة املتعهد�ن حسب
  ,والتخف�ضات احملمت�

 ٕا�داد وصف مفصل �لو�ئق اليت یتكون مهنا لك عرض,  

 توقع �حلروف أ�وىل �ىل لك و�ئق أ�ظرفة املف�و�ة,  
                                                           

 .163.ص, املرجع السابق, لتعاقد إالدارياملناقصة العامة �طریقة � , هیبة رسدوك) 1(
 .121.ص, السابق املرجع ,الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, عامر بوضیاف) 2(
 .164-163.ص, نفس املرجع, هیبة رسدوك) 3(
 .298.ص, املرجع السابق, أ�سس العامة �لعقود إالداریة, سل�ن دمحم طاموي) 4(
 .164.ص, املرجع نفس, هیبة رسدوك) 5(
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 جيب ٔ�ن یتضمن وا�ي , حتر�ر حمرض ٔ�ثناء انعقاد اجللسة ا�ي یوقعه مجیع ٔ�عضاء ا�لجنة احلارض�ن
  , التحفظات احملمت� املقدمة من ٔ�عضاء ا�لجنة

 املطلوبة وتدعو عند �ق�ضاء املتعهد�ن كتابیا الس�تكامل عروضهم التق�یة �لو�ئق الناقصة  
يف , والعرض التقين حبرص املعىن, عندما �كون م�صوصا �لهيا, �س�ت��اء الترصحي �الكتتاب وكفا� التعهد

  .ٔ��م حتت طائ� رفض عروضهم من ق�ل جلنة تق�مي العروض 10ٔ��ل ٔ�قصاه 

 عند �ق�ضاء...ٕار�اع أ�ظرفة �ري املف�و�ة ٕاىل ٔ�حصاهبا,....  

 1(...حترر عند �ق�ضاء حمرضا بعدم �دوى العملیة یوقعه أ�عضاء احلارضون(.  
املذ�ورة �ٔ�اله ٔ�ن هذه املر�� تعترب �ٔساس مرا�ل ٕا�رام الصفقة العموم�ة اليت یت�دد فهيا  ویتضح من املهام  

بعد الت�ٔكد من سالمهتا ومطابقهتا التنظمي املعمول به و�سجیلها يف جسل �اص ) 2(دا�رة ٔ�و و�اء العرضني

  .)3(و�رقميها حبضور ٔ�عضاء ا�لجنة

ولو ٕ�د�اء �دم مطابقة العطاء , عن جلنة فض أ�ظرفة و�ام اكن الس�ب ال جيوز جحب ٔ�ي عطاء مقدم  

كام , )4(ٕاذ ٔ�ن تقد�ر هذه املطابقة من �دمه یقع يف اخ�صاص جلنة التق�مي عندما ی�ٔيت دورها, لرشوط املناقصة

يف �ٔ�ذ ٔ�ي قرار حول هذه  ول�س لها احلق, ل عروض املتعهد�نال مت� جلنة ف�ح أ�ظرفة ٕابداء ٔ�ي رٔ�ي حو 

ويف هذا الصدد نصت التعلمية رمق , �ي ملكفة فقط بف�ح أ�ظرفة اليت مت ٕایداعها يف أ��ل احملددفه , العروض

5850M.F-D.G.B-D.R.C  املد�ریة العامة �لاملیة �ىل ٔ�ن  ق�لمن  1997-12- 29الصادرة بتارخي

  .)5(العروض اليت یمت ٕایداعها بعد أ��ل تعد مرفوضة ولو مت ف�حها خطئا

حيتوي �ىل التحفظات اليت یديل هبا , أ�مر حترر ا�لجنة حمرضا بعدم �دوى العملیةوٕان اق�ىض   

  هل یعترب هذا احملرض قرارا هنائیا بعدم مواص� ٕاجراءات ٕا�رام الصفقة؟: مما یثار معه ال�ساؤل ,)6(ٔ�عضاؤها

موقع من  ٔ�نه, )1(ائیإان القرار ا�ي تعلن به جلنة ف�ح العروض �دم �دوى املناقصة یعترب قرارا ٕادار� هن  

  و�كون لٕالدارة ,)3(اــــــــــــویمت إال�الن عنه بنفس وسائل إال�الن املذ�ورة سابق ,)2(أ�عضاء احلارض�نق�ل 

  لٕالدارة

                                                           

 .23-12من املرسوم الرئايس  12املعد� مبوجب املادة  236-10من املرسوم الرئايس  122املادة ) 1(
 .122.ص, املرجع السابق, الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, عامر بوضیاف) 2(
 .411.ص ,املقال السابق, ...خصوصیة املصطل�ات القانونیة يف القانون إالداري وانعاكساهتا, عزاوي عبد الرمحن) 3(
 .134.ص, املرجع السابق, العقد إالداري, دمحم فؤاد عبد الباسط) 4(
 .83.ص, املرجع السابق, طرق ٕا�رام الصفقات العموم�ة و�یف�ة الرقابة �لهيا, مانع عبد احلف�ظ: ٔ�ورده) 5(
 .130.ص, املرجع السابق, معلیة ٕا�رام الصفقات العموم�ة يف القانون اجلزا�ري, قدوج حاممة) 6(
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  .وٕاماا�لجوء ٕاىل ٔ�سلوب الرتايض, فٕاما إالس�تغناء عن املناقصة لكیة: خ�ار�ن 

وما , �االت ٕا�الن �دم �دوى العملیة التعاقدیةالسالف ذ�رها �دم حتدید  122ومما یؤ�ذ �ىل نص املادة   

ٔ�و اكنت لك العروض , هل يه �ا� �دم تقدم ٔ�ي مرتحش ٕال�رام الصفقة,)4(؟"عند إالق�ضاء" املقصود ب

ٔ�و عند �سمل ا�لجنة لعرض وا�د , )5(مقدمة ممن ل�س هلم حق املشاركة يف ٕا�رام الصفقات العموم�ة قانو�

  .)6(السوق؟فقط ٔ�و عروضا �ٔ�ىل من سعر 

  جراءات ف�ح أ�ظرفةإ  - ت

, الغرض مهنا ٕاثبات واقعة التقدم �لعطاء, تقوم جلنة ف�ح أ�ظرفة ب�ٔداء معلها من �الل مجمو�ة ٕاجراءات  

  :معلیة ف�ح أ�ظرفة بثالث مرا�ل �� متر, )7(وٕاثبات احلا� اليت مت تقدميها �لهيا

يف الیوم والسا�ة احملدد�ن يف دفرت الرشوط ويف إال�الن عن تف�ح فهيا أ�ظرفة اخلارج�ة : املر�� أ�وىل

  .الصفقة العموم�ة

وهنا حترر حمرض تعد ف�ه قامئة , وختص ف�ح أ�ظرفة ا�ا�لیة اليت حتمل العروض التق�یة :املر�� الثانیة

  .الو�ئق اليت یتضمهنا لك عرض تقين

وبعد إال�هتاء من ذ� تقوم ا�لجنة , حتمل العروض املالیة یمت فهيا ف�ح أ�ظرفة ا�ا�لیة اليت :املر�� الثالثة

�سمل حمرض ف�ح العروض التق�یة , اليت حيتوي �لهيا لك عرض مايل بتحر�ر حمرض یتضمن لك الو�ئق

ٕاىل مسؤول املصل�ة املتعاقدة ا�ي �سلمه بدوره ٕاىل جلنة تق�مي العروض من ٔ��ل تق�مي العروض  )8(واملالیة

  .)9(مهیهتاو�رت�هبا حسب �ٔ 

 اس�شاري من �الل ما تبدیه من حتفظات دور: یتضح مما س�بق ٔ�ن �لجنة ف�ح أ�ظرفة دور�ن  

  ا ويه مر�� تق�ميــــــــــــتعد ف�ه ملر�� ٔ�خرى الحقة �لهي ودور ٕا�دادي, �رد ذ�رها يف احملرض ومالحظات

                                                                                                                                                                                     

 .166.ص, املرجع السابق, املناقصة العامة �طریقة �لتعاقد إالداري, هیبة رسدوك) 1(
 .23-12من املرسوم الرئايس  12املعد� مبوجب املادة  236-10فقرة ٔ��رية من املرسوم الرئايس  122املادة ) 2(
 .233.ص انظر امللحق) 3(
 .167-166.ص, املرجع السابق, رياملناقصة العامة �طریقة �لتعاقد إالدا, هیبة رسدوك) 4(
 .38.ص, املرجع السابق, الضام�ت يف جمال الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, حبري ٕاسامعیل) 5(
 .93.ص, املرجع السابق, النظریة العامة �لقرارات والعقود إالداریة, بومعران �ادل) 6(
 .123.ص, املرجع السابق, إالداریةأ�سس العامة �لعقود , عبد العز�ز عبد املنعم �لیفة) 7(
  .225- 222.انظر امللحق ص) 8(
 .84-83.ص, املرجع السابق, طرق ٕا�رام الصفقات العموم�ة و�یف�ة الرقابة �لهيا, مانع عبد احلف�ظ) 9(
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  .)1(العروض

ا�ور ا�متهیدي ا�ي ینحرص يف تفریغ العطاءات وٕاثبات ومن مت �مكن دور جلنة الف�ح كام رمسه القانون يف   

و�لیه ل�س من اخ�صاصها , دون التحق�ق يف مدى قانونیة العروض املقدمة, ما اش�متلته من و�ئق و�ريها

وهذا �الفا , ٔ�ن هذا من اخ�صاص جلنة البت, اس��عاد املتنافسني ا��ن ال تتوافر فهيم الرشوط املطرو�ة

اس��عاد لك عطاء �كون خمالفا  حق ظرفةجلنة فض ا�ٔ القانون املرصي ح�ث مت�  سائد يف�لوضع ال 

ا�رتاما , وكذا رفض تعدیل العطاء بعد املیعاد املعني لف�ح أ�ظرفة, �لرشوط املنصوص �لهيا يف إال�الن

أ�ظرفة  �لمراكز القانونیة اليت �ش�ٔت مبجرد ا�هتاء أ��ل ا�صص �لتقدم �لعطاءات وق�ام ا�لجنة بف�ح

حتال العروض �ىل جلنة تقومي وحتلیل , وبعد ف�ح العروض وا�هتاء جلنة ف�ح أ�ظرفة من لك ٔ�شغالها, )2(املالیة

  .وحتلیل العروض مكر�� �نیة من مرا�ل الفحص

  ر�� تق�مي العروضم - 2

من , التعاقدح�ث ختتص ٕ�متام ٕاجراءات , تبدٔ� جلنة البت معلها من ح�ث ا�هت�ى معل جلنة ف�ح أ�ظرفة   

  .)3(�لتعاقد مع إالدارة �الل حتدید مقدم العطاء أ�فضل من الناح�ة الف�یة واملالیة

�سمى جلنة ( )4(بتق�مي العروض ةجلنة تق�مي ٔ�و تقومي العروض ا�تص -يف اجلزا�ر- ٔ�صبحت , 1982 وم�ذ  

حتدث �ى لك مصل�ة " :236- 10الرئايسمن املرسوم  125نصت �لهيا املادة , )5()البت يف القانون املرصي

  ."مصل�ة م�عاقدة جلنة دامئة لتق�مي العروض

لقد ٔ�لزم املرشع  الفرعي لك ٕادارة معوم�ة �اضعة لقانون الصفقات العموم�ة ٕ��داث جلنة تق�مي العروض   

اءات اليت تتوىل �مة حفص العطاءات املقدمة لتعني ٔ�فضل املتناقصني ٕ�تباع مج� من إالجر , )6(�ىل مس�تواها

جلنة تق�مي  �� یتطلب التفصیل يف, )7(اليت وضعها لها ٕاس�تكامال م�ه لتناسق معلیات الرقابة ا�ا�لیة

  .�ٕالضافة ٕاىل املهام أ�خرى املنوطة هبا, مرا�ل معلیة التق�مي, العروض معرفة �شك�� ا�لجنة

  شك�� جلنة تق�مي العروض�  - �ٔ 
                                                           

 .122.ص, املرجع السابق, الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, عامر بوضیاف) 1(
 .168-167-166.ص, املرجع السابق, ریقة �لتعاقد إالدارياملناقصة العامة �ط, هیبة رسدوك) 2(
 .126.ص, املرجع السابق, أ�سس العامة �لعقود إالداریة, عبد العز�ز عبد املنعم �لیفة) 3(
 .112.ص, املرجع السابق, 236- 10النظام القانوين لصفقة ٕاجناز أ�شغال العموم�ة يف ظل املرسوم الرئايس , ف�ی�ة �ايب) 4(
 .169.ص, نفس املرجع, هیبة رسدوك) 5(
  .123.ص, املرجع نفس, عامر بوضیاف) 6(
 .169.ص, نفس املرجع, هیبة رسدوك) 7(
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وقد , )1(ٔ�عضاء جلنة تق�مي العروض مبقرر ممن تتوافر فهيم الكفاءةیتوىل مسؤول املصل�ة املتعاقدة تعیني   

�خ�یار العنارص املؤه� والكفؤة �لنظر ٔ�مهیة هذه املر�� من مرا�ل سري الصفقة الفرعي ٔ�لزمه املرشع 

هذا  ٔ�ساتذة من ف�ختار مد�ر اجلامعة, كام لو تعلق موضوع الصفقة بتجهزي خما�ر البیولوج�ا, العموم�ة

  .)2(التخصص حىت یقوموا ب��و�ر ا�لجنة وتقدمي مقرت�اهتم �لجهات املعنیة

فرض �دم ٕاماكنیة , �ام جلنة تق�مي العروض عن جلنة ف�ح أ�ظرفة 236- 10وحىت یفصل املرسوم الرئايس  

ضویة ت��اىف العضویة يف جلنة تق�مي العروض مع الع"125/2وهو ماورد رصا�ة يف املادة , امجلع بني ا�لجنتني

  .يه جلنة البت ومن مت ال جيوز ٔ�ن �كون جلنة ف�ح أ�ظرفة, "يف جلنة ف�ح أ�ظرفة

مل حيدد املرشع الفرعي مدة العضویة فهيا واجلزاء املرتتب �ىل امجلع بني العضویة يف جلنة ف�ح أ�ظرفة وجلنة   

من  �37الفا �لامدة , �ميهاتق كام مل حيدد املدة اليت تفصل بني معلیة ف�ح أ�ظرفة ومعلیة ,تق�مي العروض

ف�جب الق�ام به , ٕاذا مل ميكن الق�ام �لفحص ا�ق�ق �لعروض يف احلال:" واليت نصت �ىل مایيل, 90- 67أ�مر

  فك�ف تمت معلیة تق�مي العروض؟, "�ٔ�م �10الل مدة حيددها دفرت الرشوط دون �ٔن تت�اوز 

  را�ل معلیة تق�مي العروض م - ب

  :روض بثالث مرا�ل يه �ىل التوايلمتر معلیة تق�مي الع

وكذا ٕاقصاء العروض , وتعترب مر�� متهیدیة من �الل حفص العروض والت�ٔكد من صالح�هتا :املر�� أ�وىل

وٕاقصاء املقاوالت والرشاكت اليت يه يف �ا� ٕافالس �ٔو اليت مل تف �لزتاماهتا , �ري املطابقة �فرت الرشوط

ف�ق�رص اخ�صاص ا�لجنة يف هذه املر�� �ىل التحقق , )3(الضامن إالج�عيجتاه مصاحل الرضائب ٔ�و مصاحل 

�س�تجیب �لمواصفات ال  واس��عاد العطاءات اليت ایة املالیة والف�یة وحسن السمعةمن رشوط الكف

  : وبعد اس��عاد هذه أ��رية یمت تق�مي العروض املتبق�ة �ىل مر�لتني, )4(والرشوط

  مر�� تق�مي العروض التق�یةيه : املر�� الثانیة

  )5(فٕان جلنة البت تقوم بدراسة العروض التق�یة, مقديم العطاءات بني من توصال الخ�یار ٔ�فضل م�عاقد  

                                                           

 .23- 12من املرسوم الرئايس  12واملعد� مبوجب املادة  236-10من املرسوم الرئايس  125املادة ) 1(
  .123.ص, املرجع السابق, الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, عامر بوضیاف )2(
 .85.ص, املرجع السابق, طرق ٕا�رام الصفقات العموم�ة و�یف�ة الرقابة �لهيا يف ظل القانون اجلزا�ري, مانع عبد احلف�ظ) 3(
 .411.ص, املقال السابق, ...خصوصیة املصطل�ات القانونیة يف القانون إالداري وانعاكساهتا, عزاوي عبد الرمحن) 4(
 .129.ص, املرجع السابق, أ�سس العامة �لعقود إالداریة, فةعبد العز�ز عبد املنعم �لی) 5(
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وهنا تقوم جلنة تق�مي العروض برتت�ب , )1(الید العام�, وذ� �ع�د ٔ�سس �دیدة �شهادة الت�ٔهیل والتصنیف

مث ٕاقصاء العروض اليت مل تتحصل �ىل , واملعایري الواردة يف دفرت الرشوطالعروض التق�یة طبقا لالعتبارات 

لتعد يف أ��ري قامئة �ملرتحشني ا��ن مت ق�ول عروضهم , العالمة ا�نیا املنصوص �لهيا يف دفرت الرشوط

  .)2(التق�یة مع �رت�هبم حسب ٔ�مهیة العرض التقين

  مر�� تق�مي العروض املالیة: املر�� الثالثة

تف�ح أ�ظرفة اليت حتوي العروض املالیة �لمتعهد�ن ا��ن حظیت عروضهم , �ىل ٕا�ر التق�مي التقين �لعروض  

لیة �لنظر ٕاىل یمت حتلیل ودراسة عروضهم املا, ؤ��ل حبث ضام�ت ٔ�كرث يف املتقدمني, )3(التق�یة �لق�ول

ت�ب العروض املالیة طبقا �لمعایري املذ�ورة يف دفرت وهنا یمت تق�مي العروض برت , )4(ٔ�عام� السابقةیة و مسعته املال 

ٔ�و �ىل ٔ�ساس ٔ�حسن عرض من , يف �ا� اخلدمات العادیة, وهذا �ىل ٔ�ساس العرض أ�قل مثنا, الرشوط

تقوم جلنة البت �ملفاض� مث , )5(ح�ث املزا� إالق�صادیة ٕاذا اكن �خ�یار قامئا �ىل اجلانب التقين �ل�دمات

مع أ��ذ بعني إالعتبار رشوط , بعد توح�د ٔ�سس هذه املقارنة من الناح�تني الف�یة واملالیةبني العروض 

و�ريها من العنارص املؤ�رة يف القمية املقارنة �لعطاءات , ورشوط السداد وال�سلمي وافر الضامن والصیانةت

ا �راه من توصیات ٕاىل ومبٕاجراءات  �لك ما اختذته من لرتفع ا�لجنة حمرضا, حسب ظروف وطبیعة لك تعاقد

  .)6(السلطة ا�تصة لتقر�ر ما �راه

  ام جلنة تق�مي العروض� - ت

هتدف �ام جلنة تق�مي العروض إالس�شاریة ٕاىل ٕارشاد املصل�ة املتعاقدة عن طریق ا�راسة والت�لیل   

بل , وتق�مي العروضكام �هيا اخ�صاصات واسعة ال تق�رص �ىل حتلیل ودراسة , ا�ق�ق �لعروض املقدمة لها

ٔ�ن معلیة اخ�یار املتعامل املتعاقد تمت بعد تق�مي , تتعداها لتصل ٕاىل در�ة البت فهيا �نتقاء العرض املناسب

  .)7(العروض

  125 ا املادةح�ث م�حهت, كام تتوىل جلنة تق�مي العروض تنو�ر اجلهات املعنیة مبا �راه م�اس�با من اقرتا�ات

                                                           

 .124.ص, السابق املرجع ,الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, عامر بوضیاف) 1(
 .124.ص, املرجع السابق, طرق ٕا�رام الصفقات العموم�ة و�یف�ة الرقابة �لهيا يف ظل القانون اجلزا�ري, مانع عبد احلف�ظ) 2(
 .171.ص, املرجع السابق, املناقصة العامة �طریقة �لتعاقد إالداري, هیبة رسدوك) 3(
 .39.ص, املرجع السابق, الضام�ت يف جمال الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, حبري ٕاسامعیل) 4(
 .23-12من املرسوم الرئايس  12املعد� مبوجب املادة  236-10من املرسوم الرئايس  125املادة ) 5(
 .132.ص, السابق املرجع ,أ�سس العامة �لعقود إالداریة, املنعم �لیفة عبد العز�ز عبد) 6(
 .39.ص, نفس املرجع, حبري ٕاسامعیل) 7(
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وهو ما ٔ�كده جملس ا�و� اجلزا�ري يف قرار � , حق اقرتاح رفض عرض مق�ول 236-10من املرسوم الرئايس

�ٔن م�ح الصفقة ملك�ب " :) ع.ه(قضیة ب�یة العلمة ضد  014637ملف رمق  2007- 06- 15الصادر بتارخي 

وهذا مبناس�بة فصل جملس ا�و� , دراسات رفضته جلنة تق�مي العروض یعد خرقا �لقانون مس�توج�ا التعویض

 اس�ت��اف مرفوع �ٔمامه من ق�ل ب�یة العلمة اليت �ٔ�لنت عن م�اقصة وطنیة مف�و�ة قصد ٕاجناز دراسة يف

, یوما 15فقام املس�ت�ٔنف �لیه بتقدمي عرضه �الل املدة املعلن عهنا , معامریة �مع مدريس ومسكن وظیفي

 12من  10قامت �رفض واجمتعت جلنة تق�مي العروض و . عرضا 12و�ٔ�لنت جلنة ف�ح أ�ظرفة عن وجود 

عرض لیتفاجئ العارضني املق�ولني من جلنة تق�مي العروض ٕ��الن تدعو ف�ه إالدارة املعنیة مقاوال �لتقرب من 

مك�ب دراسات مت رفضه من �انب جلنة تق�مي العروض وهو أ�مر ا�ي دفع املس�ت�ٔنف ضده والس�ید 

لیقيض جملس ا�و� . �یة العلمة مث رفع دعوىبتقدمي شكوى �ٔمام رئ�س ا�لس الشعيب الب�ي لب) ط.ص(

  .)1("ب�ٔحق�ة العارض يف احلصول �ىل تعویض

ٕاذا �رتب �ىل م�ح املرشوع �لمتعامل املق�ول : و�للجنة تق�مي العروض حق رفض العرض املق�ول يف �التني  

�لمتعامل إالق�صادي ا�تار ٔ�و اكن العرض املايل , همينته �ىل السوق ٔ�و اخ�الل املنافسة يف القطاع املعين

بعد ٔ�ن تطلب املصل�ة املتعاقدة من  هذا املتعامل التوضی�ات , یبدو م�خفضا �شلك �ري �ادي, مؤق�ا

العموم�ة جما�  اتـــــــــوهذا قصد ماكحفة الفساد املايل اليت �كون الصفق, )2(الالزمة والتحقق مهنا

  .)3(اخلصب

صل�ة املتعاقدة ٕ��داثه جلنيت ف�ح أ�ظرفة وتق�مي العروض يف ٕاطار ما لقد ق�د املرشع الفرعي حریة امل  

وهذا حرصا م�ه �ىل مطابقة الصفقات املربمة , یعرف �لرقابة ا�ا�لیة �ىل معلیة ٕا�رام الصفقات العموم�ة

مبا ف�ه ضامنة , ام�ٕالضافة ٕاىل تق�ید اخ�صاصهام �لنصوص القانونیة احملددة ملها�, �ل�رشیع والتنظمي املعمول هبام

, )4(�لعارض املتعهد ح�ث تمت معلیة ف�ح أ�ظرفة ودراس�هتا وحتلیلها وكذا انتقاؤها يف جو من الشفاف�ة واحلیاد

مربما �لعقد وا�ي مبوج�ه تتطابق  هل یعد  قرار جلنة البت ق�وال: ويف هذا الس�یاق یثار ال�ساؤل التايل

  إالراد�ن؟

  ومعىن ذ� ال یؤدي قرار, �خ�یار ٔ�فضل العروض ف�یا ومالیا ل�س ق�وال یمت به العقدٕان قرار جلنة البت   

                                                           

 .125-124.ص, املرجع السابق, الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, عامر بوضیاف: ٔ�ورده) 1(
 .23-12م الرئايس من املرسو  12املعد� مبوجب املادة  236-10من املرسوم الرئايس  125املادة ) 2(
 .412.ص, املقال السابق, ...خصوصیة املصطل�ات القانونیة يف القانون إالداري وانعاكساهتا, عزاوي عبد الرمحن) 3(
 .39.ص, املرجع السابق, الضام�ت يف جمال الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, حبري ٕاسامعیل) 4(
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�عتباره ٕاجراءا متهید� �لتعاقد حفسب  )1(جلنة البت ٕاىل ٕامتام التعاقد ح� مع صاحب العطاء ا�ي اخ�ارته 

اخلطوة أ��رية يف ) ا�لجنة(ا مبعىن ٔ�وحض ال یعد قراره, فهو ٕاجراء �س�بق مر�� ٕا�رام العقد ذاته, ول�س هنائیا

تبعا �� ال ینعقد العقد إالداري ش�ٔنه ش�ٔن العقود أ�خرى ٕاال بتاليق إالجياب والق�ول مما یطرح , )2(التعاقد

, ومادام ٔ�ن قرار جلنة البت ل�س ق�وال, )3(معه مشلكة يف حتدید حلظة التقاهئام وتطابقهام و�لتايل انعقاد العقد

  إالجراءات الالحقة تعد ق�وال؟ ف�ٔي من املرا�ل ٔ�و

  .لتوضیح أ�مر س�ن��اول مر�� اع�د الصفقة وٕامتام شلكیات التعاقد يف الفرع الثالث وأ��ري

  الفرع الثالث

  مر�� ٕاع�د الصفقة وٕامتام شلكیات التعاقد

اليت س�بقت بعد ٕا�داد املرحشني لعروضهم وٕارسالها �لجهة إالداریة املعنیة حسب أ�وضاع وأ�شاكل   

دراس�هتا، تقوم إالدارة بفحصها �لت�ٔكد من مطابقهتا �لموج�ات القانونیة املطلوبة، واملفاض� ب�هنا قصد الوصول 

ویطلق �ىل هذه العملیة �سمیة , ٕاىل العرض أ�فضل ا�ي جيب ٔ�ن یمت التعاقد مع صاح�ه

ٔ�ي عرض من العروض , لعطاءاتوهو ٕا�الن وقوع إالخ�یار �ىل عطاء من ا, )L’attribution )4إالرساء

  .يف العقود املدنیة والصفقات العموم�ة واملربمة هبدف احلصول �ىل مثن معني 

 ویعترب إالرساء ا��لیة اليت متثل القا�دة يف ٕا�رام العقد بتطابق إالرادتني، فهو ٕاجراء مالزم �لعقد إالداري،  

ف�كون الرسو يف املناقصة  الوس�ی� القانونیة : اهوینطبق �ىل املناقصة ٔ�و املزایدة مع إالخ�الف يف إالجت

الخ�یار املناقص ا�ي قدم ٔ�حسن عطاء وطلب ٔ�قل م�لغ مايل، ويف ذ� توفري ملبالغ مالیة �لخزینة 

يف �ني متنح  الصفقة يف املزایدة ��ي قدم �ٔ�ىل مثن �لمبیع، ويف ذ� ٕاغناء �لخزینة العموم�ة , العموم�ة

, مايل ٕاضايف حيدد رمقیا ب�ٓخر عطاء مرتفع یقدمه املزاید ا�ي س�یعلن فا�زا �لصفقة وٕا�راهئا بتوفري مورد

وإالس�ت��اء ال مزاد يف العقود اليت تمت �ملامرسة ح�ث ال یو�د م�نافسون م�قدمون بعطاءات ٔ�ي عروض 

ر ف�ه العملیة وهناك ٕاس�ت��اء �ٓخر ال مت, خمتلفة، ٔ�ن إالدارة تتعاقد م�ارشة مع خشص وا�د معني ختتاره يه

  :التعاقدیة �رب ٕاجراء الرسو ٔ�هنا يف غىن عنه، وحيدث هذا يف �االت �دیدة ٔ�مهها

                                                           

 .125.ص, املرجع السابق, قانون املناقصات واملزایدات اجلدیدة العقود إالداریة طبقا ٔ�حاكم, ٔ�محد محمود مجعة) 1(
 .113.ص, املرجع السابق, املناقصة إاللكرتونیة ؤ��رها يف �یف�ة انعقاد العقد إاللكرتوين, ٔ��اد �يل امحلود الق�يس) 2(
 .409.ص, ال السابقاملق, خصوصیة املصطل�ات القانونیة يف القانون إالداري وانعاكساهتا, عزاوي عبد الرمحن) 3(
 .637.ص, املرجع السابق, إالجياب والق�ول يف العقد إالداري, �ند خمتار نوح) 4(
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بعض الصفقات املتعلقة �س�ترياد املنتو�ات واخلدمات اليت تتطلب الرس�ة بطبیعهتا يف اختاذ القرار  -

س�توى ا�ويل اليت �كون لها ٕ�جراءات التعاقد، أ�مر ا�ي تتطلبه العملیات واملامرسات الت�اریة �ىل امل 

ويف هذا املقام تعفى . انعاكسات �ىل املعامالت ا�ا�لیة، وكذ� بفعل التقلبات الرسیعة يف أ�سعار

املصل�ة املتعاقدة من التق�د ٕ�جراءات املناقصة وفق قا�دهتا أ�ساس�یة واليت س�ت�هت�ي ال حما� ٕ�جراء إالرساء 

  .فعل ثقل وتعقد معل جلنيت ف�ح أ�ظرفة وجلنة البت يف العطاءاتواملمتزي بطی� مدة الوصول ٕالیه ب

مالیني دینار ٔ�و یقل عهنا واليت ال یتطلب ٕا�را�ا وجو� ٕاتباع مجیع  8العقود اليت یصل م�لغها املايل سقف  -

، وخباصة ٕاجراء املناقصة لٕال�الن عن ن�هتا يف التعاقد 236-10صوص �لهيا يف املرسوم الرئايسإالجراءات املن

) املامرسة(ب�ٔسلوب الرتايض بل ميكهنا التعامل مع من �رغب يف التعاقد بدعوة املتنافسني �لتقدم بعروضهم، 

 .)1(حسن تنف�ذه �لعقد يف املو�د و�ملواصفات احملددة, لس�بق التعامل معه ومعرف�ه من �الل حسن ترصفه

 � العملیات قلی� أ�مهیة من الناح�ة املالیة املتعلقة م�ال بتورید بعض وسائل العمل لٕالدارة �حصة�ا -

حمدودة من أ�وراق وأ�قالم و�ريها، ف�ل��ٔ املصل�ة املتعاقدة ٕاىل �ٔسلوب املامرسة، وحتدیدا ٔ�سلوب الفاتورة 

ٕالجراء  وح�دة وهنائیة دون احلا�ة ف�كون التعاقد هنا م�ارشا ويف مر��, اليت تعد يف شلك س�ند طلب

 .املناقصة و�لتايل ال جمال �لرسو ٔ�صال 

عندما �كون املصل�ة املتعاقدة مرمغة �ىل التعامل مع رشكة وح�دة ٔ�و خشص وا�د والتعاقد معه حلیازته   -

نة ٔ�و م�توج عقد ام�یاز من ا�و� لیحتكر مبوج�ه إالخ�صاص القانوين �س�ترياد ٔ�و تصد�ر مادة ٔ�و �دمة معی 

�س�تعملها ٕاال  معني، اكح�اكر صیانة عتاد معني، ٔ�و �ونه صاحب �راءة ا�رتاع حتتوي �ىل تق�یة �ك�ولوج�ة ال

  . هو م�ارشة ٔ�و �رب مؤسسة ميتلكها

مما یتعني , ففي م�ل هذه احلاالت ل�س هناك من �دوى رضورة ٕاتباع ٕاجراء املناقصة طریقة ��عوة �لتعاقد 

ومن مت ال جمال �ل�دیث عن إالرساء , املتعاقدة التعامل مع خشص بعینه ٔ�و رشكة بعیهنا معه �ىل املصل�ة

املتوج بعملیة املفاض� بني �دید العروض املقدمة من املتعهد�ن املتنافسني لس�ب �س�یط هو �دم وجود م�ل 

  .)2(هذه العطاءات والتعهدات املتعددة ٔ�صال

يف من القا�دة  فٕاهنا إالس�ت��اء, داریةرساء القا�دة العامة يف العقود االٕ ٕاذا اكنت معلیة االٕ , ومن �ب ا�متیزي  

�لیات ٕا�رام العقود يف القانون املدين وا�ي ذ�ر مرة وا�دة يف التق�ني املدين اجلزا�ري يف �ا� إالجيار , طرق و�
                                                           

من املرسوم  25واملادة  23- 12املعد� مبوجب املادة الثانیة من املرسوم الرئايس  236-10املادة السادسة من املرسوم الرئايس ) 1(
 . املذ�ور سابقا 236- 10الرئايس 

 .420-419.ص, املقال السابق, .....خصوصیة املصطل�ات القانونیة يف القانون إالداري وانعاكساهتا, عبد الرمحنعزاوي ) 2(
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 69تطبیقا لنص املادة , ءٔ�و البیع �ملزاد العلين بیعا اخ�یار� اكن من ق�ل املا� ٔ�و ٕاج�ار� عن طریق القضا

و�سقط املزاد مبزاد �ٔ�ىل ولو اكن , ال یمت الرسو يف املزایدات ٕاال �رسو املزاد" :من التق�ني املدين اجلزا�ري

ومعناه ٔ�ن العطاء الالحق يف املزاد �سقط بعطاء الحق �ٔ�ىل م�ه حىت ولو اكن هذا أ��ري �طال ال , "�طال

ومن مت �رسو العقد �ملزاد يف العقد املدين �ىل املزاید ا�ي , تباره واقعة مادیة�عتباره ترصفا قانونیا بل �ع 

یقدم ٔ��ىل مثنا يف العملیة التعاقدیة �عتباره ٔ�حسن عرض یق�ل به الطرف ا�ٓخر يف العقد ملا حيققه من د�ل 

  .)1(ورحب مايل ملحوظ ومؤكد

اكف�ة  ٕاال ٔ�هنا ال �كون, )2(ا�تصة معلها ٕ��رام العقدٕان مر�� إالرساء مايه ٕاال خطوة ممهدة لتبدٔ� السلطة   

, �لتعاقد هنايئت��ع خبطوة ٔ�خرى ويه صدور  قرار  بل البد ٔ�ن, �لتعبري الاكمل عن ٕارادة إالدارة املوضوعیة

  .)3(حم� ٕا�رام العقد وفقا �لمعطیات اليت نتجت عن إالرساء

وندرس يف الثاين شلكیات حتر�ر , �ىل الصفقة املوافقة ندرس يف أ�ول: ٕاىل شقنئ��ل ذ� نقسم الفرع   

  .العقد

  املوافقة �ىل الصفقة العموم�ة: �ٔوال

ٕان قرار ٕارساء املناقصة ل�س اخلطوة أ��رية بقدر ماهو ٕاجراء متهیدي �لتعاقد ختتص به , كام س�بق قو�  

, ا�ي یصدر ممن مي� التعاقدومن مت فٕان الق�ول ا�ي یعتد به هو , )4(تنظ�ت�ات ٔ�خرى حتددها ال 

  .)5(والقول بغري ذ� ف�ه خمالفة �لقانون ویؤدي لتعطیل حق إالدارة يف ٕالغاء املناقصة

ح�ث ال �كمتل العقد ٕاال بعد , ٕان ٕاخ�یار جلنة البت ملتعاقد معني ال یعد سوى ٕاجراء م�ديئ ال ميثل ق�وال  

مع العمل ٔ�ن , )6(الق�ول ا�ي یلزم تطابقه مع إالجياب وهذا التصدیق هو, موافقة السلطة ا�تصة �لتعاقد

وٕاذا اكنت , الق�ول هو ذ� الر�ن الركني يف العقد �یفام اكن مدنیا �ٔو ٕادار� وبدونه ال تمت العملیة التعاقدیة

ايل انعقاد و�لت, القا�دة يف النظام القانوين �لعقد املدين ٔ�ن الق�ول یيل إالجياب مما ی��ج عهنام تطابق إالرادتني

العقد م�ارشة مامل �شب إالرادة عیب من العیوب ودون تد�ل وموافقة ٔ�ي طرف �لث م�تج �ٓ�ره القانونیة 

                                                           

 .417.ص, السابقاملقال , خصوصیة املصطل�ات القانونیة يف القانون إالداري وانعاكساهتا, عزاوي عبد الرمحن) 1(
 .184, املرجع السابق, إالدارياملناقصة العامة �طریقة �لتعاقد , هیبة رسدوك) 2(
 .637, املرجع السابق, إالجياب والق�ول يف العقد إالداري, �ند خمتار نوح) 3(
 .144.ص, املرجع السابق, العقد إالداري, دمحم فؤاد عبد الباسط) 4(
 .125.ص, ع السابقاملرج, العقود إالداریة طبقا ٔ�حاكم قانون املناقصات واملزایدات اجلدیدة, ٔ�محد محمود مجعة) 5(
 .113.ص, املرجع السابق, املناقصة إاللكرتونیة ؤ��رها يف �یف�ة انعقاد العقد إاللكرتوين, ٔ��اد �يل امحلود الق�يس) 6(
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 )1(فٕان الق�ول يف العقد إالداري, م�ارشة يف حق أ�طراف ٔ�و حىت الغري ��ا� إالشرتاط ملصل�ة الغري

�لیة املناقصة تلزتم إالدارة �لتعاقد مع ا  ,)2(ملناقص صاحب �ٔفضل عطاء ا�ي عی��ه جلنة التق�ميوتطبیقا ملبدٔ� �

یتعني �ىل " :وهو ما قضت به احملمكة إالداریة العلیا يف مرص بقولها ,ٔ�ي التعاقد مع من رست �لیه املناقصة

اجلهة إالداریة ا�تصة ٕاذا ر�ٔت ٕا�رام العقد �ٔن تتعاقد مع صاحب العطاء أ�فضل ا�ي عی��ه ا�لجنة ا�تصة 

ٔ�ن الق�ول الصادر من إالدارة جتاه �ري من اخ�ارته جلنة البت , )3(..."وال مت� �ٔن �س��دل به �ريه...�لبت

فٕاذا �الفت إالدارة هذا املبدٔ� و�لكت , �عتبار ٔ�ن من �س��عده ا�لجنة یت�لل من ٕاجيابه, ه ٕاجيا�لن یصادف

  .)4(وقع قرارها �طال �الفة القانون, حتدیدامع من عی��ه ا�لجنة  -ح�� �رید–عن ٕالزتا�ا �لتعاقد 

ق�ول املصل�ة املتعاقدة , ویعين ٕا�الن جلنة ف�ح أ�ظرفة مث جلنة البت يف العروض وتقر�ر وحتدید ٔ�حس�هنا  

ٕاال ٔ�ن هذا ال یعين �لرضورة ٕامتام العملیة التعاقدیة وجعل الصفقة هنائیة , ٕاجياب ٔ��د املتنافسني دون سواه

بل وجب انتظار موافقة السلطة الوصیة ٔ�و الرق�بة , �ا� إالجياب والق�ول يف العقد يف القانون املدينكام يف 

�ىل ٔ�ن یبقى لٕالدارة حق العدول هنائیا عن , )5(�ىل املصل�ة املتعاقدة ومصادقهتا �ىل العملیة التعاقدیة

تغلیب املصل�ة العامة ور�ایة خزینة ا�و�  التعاقد ويه إالماكنیة اليت �ٔ��ا املرشع �لمصل�ة املتعاقدة بغیة

وبذ� فه�ي �متتع �سلطة تقد�ریة متكهنا رفض التعاقد ٕاذا زالت دواعي , )6(ٔ�و ٔ�س�باب تتعلق �لنظام العام

  .أ�مر ا�ي نفص� يف النقاط اجلزئیة تبا�ا, )7(ٔ�و اق�ضت املصل�ة املتعاقدة �دم ٕامتامه, ذ� ورشوطه

  �ملوافقة �ىل الصفقات العموم�ةلسلطة ا�تصة ا - 1

واملسمل به ٔ�ن , �لمرا�ل ا�متهیدیة اليت �س�بق ٕا�رام إالدارة �لعقد إالداري - من �ح�ة ٕا�رام العقد-ال ٔ�مهیة   

ال ميكن ٔ�ن یرتتب �لهيا , هیدي كام يف قرار جلنة البتهذه املقدمات واليت قد تصل ٕاىل �د الق�ول ا�مت 

متل العقد یتطلب ٕاجيا� وق�وال من طرف�ه ا���ن �متثالن يف �ا� الصفقات فليك �ك , الزتامات تعاقدیة

وبدونه ال , �ٕالضافة ٕاىل التصدیق �عتباره رشطا ٔ�ساس�یا الك�ل التعاقد, �لعارض واملصل�ة املتعاقدة ا�تصة

                                                           

 .411- 410-409.ص, املقال السابق, ...وانعاكساهتا ت القانونیة يف القانون إالداريخصوصیة املصطل�ا, عزاوي عبد الرمحن) 1(
 .184.ص, املرجع السابق, املناقصة العامة �طریقة �لتعاقد إالداري, كهیبة رسدو ) 2(
 .185-184.ص, ٔ�ورده املرجع نفسه, 1874.ص, 1969مارس  1ق بتارخي  13لس�نة  813طعن رمق ) 3(
 .146- 145.ص, السابق املرجع ,العقد إالداري, دمحم فؤاد عبد الباسط) 4(
 .412.ص, املقال نفس, عزاوي عبد الرمحن) 5(
 .176.ص, املرجع نفس, دمحم فؤاد عبد الباسط) 6(
, قانون �ام, لكیة احلقوق, مذ�رة ماجس�تري, دور القايض إالداري يف �ل املناز�ات املتعلقة �لصفقات العموم�ة, �ن ٔ�محد حوریة) 7(

 .22.ص, 2011-2010, تلمسان, �امعة ٔ�يب �كر بلقاید
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ح�ث , )1(...لیةكام وخيتلف �خ�الف ما ٕاذا اكنت الصفقة ختص ا�و� ٔ�و امجلا�ات احمل  ,�كون العقد �ما

ال تصح الصفقات وال �كون هنائیة ٕاال ٕاذا وافقت " :�ىل مایيل 236-10من املرسوم الرئايس 8نصت املادة 

  :�لهيا السلطة ا�تصة

رئ�س , ف� خيص صفقات الوالیة, الوايل, مسؤول الهیئة الوطنیة املس�تق�, ف� خيص صفقات ا�و�, الوز�ر  

املد�ر العام �ٔو املد�ر ف� خيص املؤسسة العموم�ة ذات , ف� خيص صفقات الب�یة, ا�لس الشعيب الب�ي

مد�ر مركز , املد�ر العام �ٔو املد�ر ف� خيص املؤسسة العموم�ة ذات الطابع الصناعي والت�اري, الطابع إالداري

سة العموم�ة اخلصوصیة ذات مد�ر املؤس , مد�ر املؤسسة العموم�ة ذات الطابع العلمي والتقين, البحث والتمنیة

الرئ�س املد�ر العام �ٔو , مد�ر املؤسسة العموم�ة ذات الطابع العلمي والثقايف واملهين, الطابع العلمي والتك�ولو�

    ."املد�ر العام �لمؤسسة العموم�ة إالق�صادیة

هنائیة  ٕاذ جتعل من الصفقة, ی��ج عهنا من �ٓ�ر هامة ملا )2(واملوافقة يه معل قانوين �رتب �ٓ�را ملزمة �لطرفني

ٔ�ن الزتامات  سل�ن الطامويح�ث اعترب أ�س�تاذ , وبدوهنا ال �كون أ�طراف ملزمني ب��ف�ذ مضموهنا

  .وما ق�ل ذ� �كون يف طور التكو�ن, املتعاقد�ن ال تبدٔ� ٕاال من هذه ا�لحظة

�لام ٔ�ن , مك�س�بة ٕاال بناءا �لهيا وال �كون احلقوق, ول�س لنفاذه, �س�ت��ج ٔ�ن املوافقة رشط النعقاد العقد

خبالف التق�ینات السابقة �اصة , "املوافقة"اس�تعمال مصطلح  236-10و 250- 02املرسومني الرئاس�یني رمق

  .)3(ا�ي نص �ىل ٔ�ن الصفقة تصبح هنائیة �ملصادقة 90-67مهنا أ�مر 

بل , ٕاذ ال تلزم إالدارة ب�ٔي يشء مبجرد ٕارساهئا العقد, مبثابة شهادة م�الد العقد إالداري وتعترب املوافقة, هذا  

  .)4(البد من تد�ل �ة التعاقد اليت خولها القانون سلطة ٕامتام العقد

فالن���ة املرتتبة �ىل احلمك الوارد يف املادة السابقة يه ٔ�ن الصفقات ال تربم ٕاال من طرف اجلهة إالداریة   

هذا وميكن ٔ�ي سلطة من السلطات السابقة تفویض , )5(تصة حسب ما مت حتدیده يف النص القانوينا� 

  .)6(صالح�اهتا ٕاىل املسؤول امللكف بتحضري الصفقات وتنف�ذها

                                                           

 .26.ص, املرجع السابق, العموم�ة يف القانون اجلزا�ريمعلیة ٕا�رام الصفقات , قدوج حاممة) 1(
 .41.ص, املرجع السابق, الضام�ت يف جمال الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, حبري ٕاسامعیل) 2(
 .90-67من أ�مر  39/1املادة ) 3(
 .189.ص, املرجع السابق, املناقصة العامة �طریقة �لتعاقد إالداري, هیبة رسدوك) 4(
 .26.ص, نفس املرجع, اممةقدوج ح) 5(
 .236- 10املادة الثام�ة فقرة ٔ��رية من املرسوم الرئايس ) 6(
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ومن مت جيب ٕا�رام العقد إالداري من ق�ل اجلهة إالداریة ا�تصة ممث� متثیال حصی�ا وٕاال وقع حتت طائ�   

, )1(خمالفهتا إالتفاق �ىل�ىل اعتبار ٔ�ن قوا�د �خ�صاص م�علقة �لنظام العام اليت ال جيوز , طلقالبطالن امل

, هذه املوافقة وال یربم العقد اس��ادا �ىل ال قمية قانونیة لها,  ذات صالح�ةعن سلطة �ري ةالصادر  واملوافقة

ی�ش�ٔ من جراء ذ� بني إالدارة واملتعاقد والوضع القانوين ا�ي , ٕاذ ل�س العقد �طال حفسب بل �ري موجود

  .)2(ل�س وضعا تعاقد� ٕاذ ال وجود لعقد ب�هنام

ٕاذ ال ینعقد العقد , )3(وبعد اع�د ن���ة املناقصة تبارش اجلهة طالبة التعاقد ٕ�خطار من رست �لیه املناقصة  

مبجرد ٔ�ن یصل ق�ول إالدارة ٕاىل �مل وذ� حيدث , إالداري ٕاال �قرتان ق�ول إالدارة ٕ�جياب املتعاقد معها

ح�ث �ٔن من " :وهو ما قضت به احملمكة إالداریة العلیا يف مرص بقولها, )4(املتعاقد معها ف��دث ٔ��ره القانوين

قضاء هذه احملمكة اس�تقر �ىل �ٔن الق�ول يف العقود إالداریة بوصفه تعبريا عن إالدارة یتحقق وجوده القانوين وال 

فك�ف یمت , )5("ذا اتصل بعمل من و�ه ٕالیه و�لتايل ال یعترب التعاقد �� ٕاال ٕاذا �مل املوجب بق�و�ی��ج �ٔ�ره ٕاال إ 

  یمت تبلیغ قرار الق�ول؟

  بلیغ قرار الق�ول ٕال�رام العقدت  - 2

خيطر املتنافس ا�ي وقع �لیه إالخ�یار �لحضور ٕاىل إالدارة قصد التوق�ع �ىل العقد وسداد الت�ٔمني ا�هنايئ   

  .)6(املو�د احملدديف 

بقرار ) املتعاقد املؤقت(یمت بواسطته ٕا�الم الشخص ا�ي رست �لیه املناقصة , والتبلیغ هو س�ند خطي  

ففي فر�سا و�ىل س��ل املثال ال �القة �لتبلیغ ب�م الرابطة  .ٕا�رام العقد معه وبرضورة البدء يف تنف�ذ العقد

ال �س�تطیع املتعاقد البدء يف تنف�ذ الزتاماته التعاقدیة ق�ل تبلیغه ٕاذ , التعاقدیة وٕان اكن �شلك شلكیة جوهریة

وحتوی� ٕاىل احملافظ , ویمت التبلیغ بعد توق�ع العقد �ل�س�بة لعقود ا�و� ومؤسساهتا العامة, من طرف إالدارة

يف دفرت الرشوط وجيب ٔ�ن یمت التبلیغ مضن املدة احملددة , �ل�س�بة لعقود امجلا�ات احمللیة ومؤسساهتا العامة

لكن الت�ٔخر الطف�ف يف ٕابال�ه ال یعطیه , ميكن �لمتعاقد الت�لل من الزتاماته, و�نقضاهئا دون تبلیغ, اخلاصة

  ٔ��م معل تبد�ٔ من الیوم التايل 7ٔ�ما مرص  ف�شرتط التبلیغ رصا�ة �الل مدة ال تت�اوز , هذا احلق

                                                           

 .188.ص, السابق املرجع ,املناقصة العامة �طریقة �لتعاقد إالداري, هیبة رسدوك) 1(
 .82.ص, املرجع السابق, الصفقات العموم�ة �رشیعا وفقها واجهتادا, عبد ا�لطیف قط�ش) 2(
 .114.ص, املرجع السابق,  العقود إالداریة, محد دمحم محد الشلامين -عبد امحلید مف�اح �لیفة) 3(
 .114.ص, املرجع السابق, املناقصة إاللكرتونیة ؤ��رها يف �یف�ة انعقاد العقد إاللكرتوين, ٔ��اد �يل امحلود الق�يس) 4(
 .33.ص, املرجع السابق, ت والعقود إالداریةقوا�د وٕاجراءات تنظمي املناقصات واملزایدا, دمحم ٔ�نور حامده: ٔ�ورده) 5(
 .78.ص, املرجع السابق, العقود إالداریة, دمحم الشافعي ٔ�بو راس) 6(



132 
 

 .)1(اضعة ٕ�رساء املناقصةٔ��م من �رخي ٕا�الن ٔ�س�باب القرارات اخل 10النقضاء 

ت�ٔيت يف مقدمهتا بدء رس�ن , یمت ٕابالغ التصدیق �لطریقة إالداریة ملا یرتتب �لیه من نتاجئ قانونیة �دیدة  

وٕاذا اكن خشصا معنو� یمت , ٔ�و يف مسك�ه ٔ�و حمل مع�, ف�مت تبلیغه ب�سلميه أ�وراق خشصیا, �� التنف�ذ

ویبلغ الشخص املقمي يف , ٕاذا مل یو�د تبلغ أ�وراق �لممثل القانوين, املوجودتبلیغه يف فرع الشخص املعنوي 

ٕا�الم الفا�ز �لربید  كام ميكن,اخلارج ٕ�شعار �لوصول بواسطة السفارات والق�صلیات يف الب� املقمي به

  .)2(إاللكرتوين ٔ�و �رسا� الفا�س ٔ�و ٔ�ي وس�ی� یتفق �لهيا الطرفان

هو عقد ش�ٔنه ش�ٔن العقود أ�خرى يف  -حس�� عرفه ا�كتور عبد الف�اح صربي-إالداري وبذ� فٕان العقد   

ٔ�و ٕالغائه وقوامه إالجياب والق�ول ا�ي جيب ٔ�ن , تعدی�, یمت بتوافق ٕارادتني �ىل ٕا�شاء الزتام, القانون اخلاص

  .�ةیمت من �الل أ�وضاع الشلكیة وإالجراءات املنصوص �لهيا حىت ی��ج �ٓ�ره الصحی

یربم العقد , �ىل قرار جلنة البت ٕ�رساء الصفقة �ىل املتنافس ا�ي قدم �ٔحسن عرض فٕانه �ملوافقة, و�لیه  

إالداري وتمت العملیة التعاقدیة فعال وقانو� م�و�ة ٕ�جراء ٕاداري �ٓخر هو م�ح الصفقة مؤق�ا ملن رست 

  .)4(وم�ة لتكر�س م�دٔ� الشفاف�ة ٔ�كرث ؤ�كرثوهو ٕاجراء �دید ٔ�در�ه التنظمي أ��ري �لصفقات العم, )3(�لیه

  جراءات املنح املؤقتإ  - 3

ح�ث نص �ىل وجوب ٕا�الن املنح , یعد املنح املؤقت إالجراء اجلدید ا�ي مح� تق�ني الصفقات العموم�ة  

وهذا , )5(ومعناه ٕا�الن الفا�ز �لصفقة مؤق�ا, املؤقت �لصفقة يف نفس اجلرائد اليت ی�رش فهيا ٕا�الن املناقصة

  .�ىل الرشح التايل

  یف�ة �رش ٕا�الن املنح املؤقت �  - �ٔ 

دون ا�ٓخر�ن , ی�رش ٕا�الن املنح املؤقت �لصفقة نتاجئ تق�مي العروض التق�یة واملالیة ملن م�ح الصفقة مؤق�ا 

رشیطة ٔ�ن تدعو املصل�ة املتعاقدة يف نفس إال�الن املتعهد�ن ا�ٓخر�ن الراغبني يف إالطالع �ىل نتاجئ تق�مي 

م �ىل ا�ٔكرث من �رخي الیوم أ�ول ل�رش ٕا�الن عروضهم التق�یة واملالیة لٕالتصال مبصاحلها �الل ثالثة ٔ��

                                                           

 .694-692-691.ص, املرجع السابق, إالجياب والق�ول يف العقد إالداري, �ند خمتار نوح) 1(
 .114.ص, املرجع السابق, عقاد العقد إاللكرتويناملناقصة إاللكرتونیة ؤ��رها يف �یف�ة ان, ٔ��اد �يل امحلود الق�يس) 2(
 .413.ص, املقال السابق, ...خصوصیة املصطل�ات القانونیة يف القانون إالداري وانعاكساهتا, عزاوي عبد الرمحن) 3(
 .40.ص, املرجع السابق, الضام�ت يف جمال الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, حبري ٕاسامعیل) 4(
 .وانظر امللحق  ص, 23- 12من املرسوم الرئايس  12واملعد� مبوجب املادة  236-10ٔ��رية من املرسوم الرئايس  فقرات 125املادة ) 5(
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والعوامل اليت �ٔدت , حتدد ف�ه لك املعایري اليت مسحت � �لتفوق �ىل �يق العارضني ,)1(املنح املؤقت �لصفقة

 .)2(قصد السري احلسن لٕالدارة هــــــــــوهذا لك, ٕالخ�یاره ٕ�دراج نقاط إالنتقاء املتبعة حسب طبیعة لك صفقة

فٕان قول بعض الفقه ب�ٔن ٕاجراء املنح املؤقت هو ٕاجراء بريوقراطي یطیل ٕاجراءات املناقصة بغري , و�لیه  

, �متثل أ�وىل يف ٔ�ن املنح املؤقت ینطلق من مصمي معل جلنة تق�مي العروض: فائدة ميكن دحضه من �ح�تني

وقرار , ن خو� التنظمي سلطة التعاقدفا�لجنة تقوم بدور متهیدي ٕالمتام العقد مم, و�س�متد من طبیعة اخ�صاصها

فهو ق�ول معلق �ىل , تعیني من �رسو �لیه املناقصة بعد حتق�ق رشوطها ل�س ق�وال ینعقد به العقد إالداري

�لیة  موافقة اجلهة ا�تصة مما حيفظ حق إالدارة يف �دم ٕامتام العقد ٕ�لغاء املناقصة وهو حقها يف موا�ة م�دٔ� �

, لثانیة يف ٔ�ن املنح املؤقت هو ٕاجراء مس�تو� من املبادئ اليت �هنض �لهيا نظام املناقصةو�متثل ا, املناقصة

ٕاذ یو� م�دٔ� العالنیة حق املشرتكني يف املناقصة برضورة إالطالع �ىل إالجراءات املت�ذة يف ٕا�رام العقد 

�رية سواء �ل�س�بة �لمصل�ة فاملنح املؤقت رمغ فوائده الك , )3(ا�ي یطمح لك وا�د فهيم �ٔن �كون طرفا فهيا

ٕاال ٔ�نه یظل كام وصفه تق�ني , املتعاقدة ٔ�و املتعامل العمويم ٔ�و �ل�ان الصفقات وملامرسة العمل الرقايب

  .)4(الصفقات العموم�ة �ملؤقت

  لتك�یف القانوين �لمنح املؤقتا - ب

إالداري وقضاؤه ب�ٔنه قرار ٕاداري مك�فا ٕا�ه فقه القانون , )5(یصدر املنح املؤقت يف شلك قرار ٕاداري مؤقت  

فهو بذ� من القرارات إالداریة اليت تد�ل يف العملیات إالداریة املر�بة , ٕاداري م�فصل ٔ�و قابل لالنفصال

بل قاب� , مع إالشارة ٕاىل ٔ�ن العقود إالداریة ال ختضع لرقابة قايض جتاوز السلطة ٔ�هنا �ٔعامل ثنائیة, )6(�ادة

ه القا�دة إالجرائیة ل�ست مطلقة ٕاذ توصل الفقه والقضاء إالداریني ٕاىل وضع لكن هذ, �عوى القضاء الاكمل

ومفادها ٔ�ن أ�عامل املنفص� �لعقود إالداریة حىت وٕان اكن موضوعها مرتبط م�ارشة , نظریة أ�عامل املنفص�

السلطة مىت توافــــــــــــرت  زجتاو  الطعن فهيا بدعوى فٕاهنا ٔ�عامل ٕاداریة انفرادیة ميكن, �لعقود إالداریة

  عنارص القرار

                                                           

 .23- 12من املرسوم الرئايس  12املعد� مبوجب املادة  236-10فقراهتا أ��رية من املرسوم الرئايس  125املادة ) 1(
 .183.ص, املرجع السابق, ٕالدارياملناقصة العامة �طریقة �لتعاقد ا, هیبة رسدوك) 2(
 .184-183.ص, املرجع نفسه)  3(
 .130- 129.ص, املرجع السابق, الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, عامر بوضیاف) 4(
 .116.ص, املرجع السابق, النظام القانوين لصفقة ٕاجناز أ�شغال العموم�ة, ف�ی�ة �ايب)  5(
 .413.ص, املقال السابق, ...القانونیة يف القانون إالداري وانعاكساهتاخصوصیة املصطل�ات , عزاوي عبد الرمحن)  6(
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  . )1(إالداري

لقد ظهر القرار إالداري القابل لالنفصال �جزء من العملیة التعاقدیة يف العقد إالداري �ىل ید جملس ا�و�   

سامهة يف وبعده جملس ا�و� املرصي مبوجب ابتدا�ه تق�یة الرقابة القضائیة �ىل القرارات إالداریة امل , الفر�يس

والتعبري عن ٕارادة إالدارة �النتقال هبا من نظریة إالدماج ٕاىل نظریة أ�عامل املنفص� , �كو�ن العقد إالداري

و�ىل هذا أ�ساس توصل ا�لس ٕاىل اعتبار القرارات اليت �كون , ح�ث ميكن التعامل معها � �ىل �دة

ويف نطاق العملیات التعاقدیة اليت تقوم هبا , املس�تق� ٔ�جزاء من معلیة قانونیة مر�بة تبقى حمتفظة بذات�هتا

, إالدارة فصل ا�لس القرارات اليت توا�ب وتالزم ٕا�رام العقد و�كون التعبري عن إالرادة املوضوعیة لٕالدارة

  .وق�ل الطعن فهيا �شلك مس�تقل عن هذا العقد

ات قانونیة تصدر من �انب إالدارة مبفردها �ىل ٔ�ن القرارات إالداریة القاب� لالنفصال يه عبارة عن ترصف  

مع ٕاماكن جتن�ب هذه الترصفات �متثل �ىل �دة قرارات قامئة بذاهتا وصاحلة لرتت�ب ٔ��ر , يف ٕاطار معلیة مر�بة

, كترصف قانوين فردي مكمتل وهنايئ يف �د ذاته دون إال�الل ببايق املكو�ت أ�خرى �لعملیة, قانوين معني

ومن مت �ربط , )2(ٔ�و حيول دون �رت�ب ا�ٓ�ر القانونیة املرجوة من وراهئا �یان العملیة ذاهتار �ىل ودون ٔ�ن یؤ�

ویق�ل الطعن فهيا , القرارات القاب� لالنفصال �لعملیات املر�بة اليت ميكن �لقضاء فصلها عن ت� العملیة

ا�عوى ضد القرار املنفصل  توج�ه: و�شرتط لق�ول دعوى إاللغاء ضد قرار م�فصل, �ٕاللغاء و�ىل انفراد

ؤ�ن �كون القرار حمل ا�عوى قابال لالنفصال عن العقد اكلقرار املتعلق �خ�یار , ول�س ضد العقد ذاته

  .)3(املتعاقد مع إالدارة

  جراءات الطعن يف املنح املؤقتإ  - ت

التعاقدیة ال م�یل � يف بوجود القرار إالداري املنفصل واملنح املؤقت یظهر �لوجود عنرص �ٓخر يف العملیة  

فهو قرار املنح املؤقت املعلن يف , �ٔال وهو العودة ٕاىل العمل القانوين من �انب وا�د, عقود القانون املدين

وا�ي خيول املتنافس املرحش واملس��عد من معلیة إالرساء حق ٕابداء ا�رتاضه �ىل قرار املنح  اجلرائد

�ني الصفقات العموم�ة يف م�ناول لك م�عهد حيتج �ىل �خ�یار مبوجب الطعن �وس�ی� وضعها تق  )4(املؤقت

                                                           

 .47-46.ص, اجلزا�ر, دیوان املطبو�ات اجلامعیة, 2001طبعة , قانون املناز�ات إالداریة, رش�ید �لويف )1(
 .414-413.ص, لسابقاملقال ا, ...خصوصیة املصطل�ات القانونیة يف القانون إالداري وانعاكساهتا, عزاوي عبد الرمحن) 2(
املرجع , إالجياب والق�ول يف العقد إالداري, �ند خمتار نوح: لتفصیالت واف�ة حول القرار إالداري املنفصل يف العقد إالداري راجع) 3(

 . 268ٕاىل 227من . ص, السابق
 .415.ص, نفس املقال, عزاوي عبد الرمحن) 4(
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وت��دئ �لتظمل إالداري ٕاىل جلنة , )1(ا�ي قامت به املصل�ة املتعاقدة يف ٕاطار إال�الن عن املناقصة

ٔ��م ابتداءا من �رخي ٔ�ول �رش ٕال�الن املنح املؤقت �لصفقة يف ال�رشة  10يف ٔ��ل  )2(الصفقات ا�تصة

وٕاذا �زامن الیوم العارش .....لصفقات املتعامل العمويم ٔ�و يف الص�افة يف �دود املبالغ القصوى احملددة الرمسیة

تصدر جلنة الصفقات ا�تصة رٔ�� يف ٔ��ل . ميدد التارخي ٕاىل یوم العمل املوايل, مع یوم عط� ٔ�و را�ة قانونیة

ویبلغ هذا الرٔ�ي �لمصل�ة املتعاقدة ولصاحب , ٔ��م ا�صصة �لطعن 10یوما ابتداءا من �رخي انقضاء ال 15

ويف �ال الطعن ال ميكن عرض مرشوع الصفقة �ىل جلنة الصفقات ا�تصة �راس�ته ٕاال بعد انقضاء , الطعن

ویعترب هذا مبثابة طعن ٕاداري يف معلیة م�ح  ,)3(یوم ابتداءا من �رخي �رش ٕا�الن املنح املؤقت 30ٔ��ل 

لت�هت�ي بدعوى ٕالغاء ٔ�مام قايض إاللغاء ال قايض , )4(الصفقة العموم�ة ٔ�نه یمت ٔ�مام جلان ذات طبیعة ٕاداریة

من �الل متكني املتعهد املرتحش �ح��اج �ىل طریقة اخ�یار املصل�ة املتعاقدة �لمتعامل املتعاقد , )5(العقد

ق الطعن القضايئ ٔ�مام القضاء إالداري �عتباره اجلهة ا�تصة قانو� يف فض الزنا�ات الناش�ئة عن طریا معه

مع العمل ٔ�ن الطعن املس�بق ٔ�مام جلان الصفقات ال یعد ٕاجراءا ٕالزام�ا ق�ل ا�لجوء ٕاىل , عن الصفقات العموم�ة

جملس ا�و� يف قراره الصادر بتارخي وهو ما ذهب ٕالیه , ٕاذ ميكن �لمتعهد الطعن م�ارشة ٔ�مام القضاء, القضاء

ح�ث �ٔن املس�ت�ٔنفة متسكت ب�ٔن القرار املعاد جيب ٕالغاؤه ٔ�ن قضاة ا�ر�ة أ�وىل ":وا�ي �اء ف�ه 6-2005- 7

ی�ٔ�ذوا بعني �عتبار �ون �ٔن املس�ت�ٔنف �لیه مل �رفع الطعن املس�بق إاللزايم املنصوص �لیه يف املادتني 

- 02ح�ث �ٔن هذه أ�حاكم مت تعدیلها مبوجب املرسوم الرئايس....434- 91ذيمن املرسوم التنف� 101و100

تقدمي طعن �ٔمام ا�لجنة الوطنیة �لصفقات العموم�ة طبقا , وميكن �لمتعاقد ق�ل رفعه ا�عوى قضائیا, ....250

غاء ٕاجراء ٕا�رام �ىل ٔ�ن ت�رش املصل�ة املتعاقدة ٕال, )6("ولك�ه جمرد اخ�یار ول�س ٕالزاما, ٔ�حاكم املادة اجلدیدة

 .)7(�ٔساسها �رش املنح املؤقت �لصفقة بنفس أ�شاكل اليت مت �ىل, الصفقة ٔ�و �دم �دواها

سواء قدمت الطعون وفصل فهيا من ق�ل ا�لجنة ا�تصة ٔ�و مل , وبعد انقضاء أ��ل احملدد �لطعون املس�بقة  

ة ویمت ٕاصدار م�حها �لعارض الفا�ز فٕان ا�لجنة تقوم بدراسة مرشوع هذه الصفقة العموم�, یقدم ٔ�ي طعن

وفهيا یقوم مسؤول املصل�ة املتعاقدة �ٕال�الن عن املنح ا�هنايئ يف نفس اجلرائد اليت مت فهيا �رش , بصفة هنائیة

                                                           

 .23-12من املرسوم الرئايس  12املعد� مبوجب املادة و  236-10من املرسوم الرئايس  114/1املادة ) 1(
 .415.ص, املقال السابق, خصوصیة املصطل�ات القانونیة يف القانون إالداري وانعاكساهتا, عزاوي عبد الرمحن) 2(
 .املذ�ورة سابقا 236-10من املرسوم الرئايس  114املادة ) 3(
 .19.ص, املرجع السابق, املتعلقة هبا يف قانون الفسادالصفقات العموم�ة واجلرامئ , رشويق دمحم) 4(
 .415.ص, نفس املقال, عزاوي عبد الرمحن) 5(
, العدد السابع, ط.ق–يف قضیة ا�لس الشعيب الب�ي لب�یة ت�س ضد  2005-06- 07قرار جملس ا�و� اجلزا�ري الصادر يف ) 6(

 . 89.ص, 2005, 21173ملف رمق 
 .23-12من  املرسوم الرئايس  12املعد� مبوجب املادة  236-10ٔ��رية من املرسوم الرئايس فقرة  114املادة ) 7(
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مع حق املصل�ة املتعاقدة �صاح�ة الصفقة يف �دم م�حها هنائیا و�دم ٕامتام العملیة , )1(إال�الن السابق

العطاء ا�ي رست �لیه الصفقة ٔ��ىل ؤ�كرب من سعر السوق �لرمغ من ٔ�نه أ�قل التعاقدیة ٕاذا رٔ�ت ٔ�ن 

�ملقارنة مع العطاءات أ�خرى من ح�ث قمية مثن الصفقة ا�ي ميثل العرض املقرتح من املتعهد عند دخو� 

� ٔ�س�باب كام قد تت�ىل عن هذه العملیة �لاكمل مىت قدرت ٔ�ن املصل�ة العامة تق�يض ذ, املناقصة م�افسا

  . )2(مالیة ٔ�و تفاد� �لوقوع يف ٔ��د مظاهر الفساد إالق�صادي واملايل

الزتام صاحب العطاء املق�ول ٕ�كامل ما : ویرتتب �ىل موافقة السلطة ا�تصة وٕابالغ املق�ول نتاجئ ٔ�ولیة ٔ�مهها  

قت یضمن �دیة التقدم فٕاذا اكن الت�ٔمني املؤ , )3(س�بق ؤ�ن ٔ�داه من ت�ٔمني مؤقت ب�ٔداء الت�ٔمني ا�هنايئ

وبعد ٔ�ن یمت , )4(فٕان الت�ٔمني ا�هنايئ یضمن تنف�ذ العقد املطلوب من صاحب العطاء املق�ول, �لمناقصة

وهو حمور دراسة الفقرة , �خ�یار ا�هنايئ �لمتعاقد حيرر العقد و�متم لك الشلكیات اليت تتطلهبا الصفقة

  .املوالیة

  )حتر�ر الصفقة العموم�ة(لتعاقد حتر�ر العقد وٕامتام شلكیات ا: �نیا

  ,ٔ�ما اصطال�ا ف�عين إال�شاء والك�ابة, من حرر حيرر حتر�را ٔ�ي كتب ؤ�طلق رصاح الفكرة: والتحر�ر لغة  

إالداریة  و�س�تعملها �وس�ی� اتصال بغريها من املصاحل, مجموع الو�ئق اليت حتررها إالدارة بواسطة موظفهيا

  .)5(املسطر أ�خرى بغیة الوصول ٕاىل الهدف

املرشع  تعد الك�ابة ٔ�و الشلكیة من املسائل الهامة يف املعامالت القانونیة اليت یو�هيا الفقه والقضاء وق�لهام  

 ,)6(ٔ�مهیة �لغة �اصة عندما یتعلق أ�مر �لترصفات التعاقدیة املدنیة �عتبارها عقود رضائیة كقا�دة �امة

والقانون مل یصل ٕاىل , فرضا املتعاقد�ن هو و�ده ا�ي �كون العقد, اب�كفي يف انعقادها اقرتان الق�ول �ٕالجي

, )7(�زوال عند املق�ضیات إالق�صادیة و�ريها من إالعتبارات, بل تطور ٕا�هيا تدرجيیا, هذه القا�دة طفرة وا�دة

                                                           

 .90-89.ص, املرجع السابق, طرق ٕا�رام الصفقات العموم�ة و�یف�ة الرقابة �لهيا, مانع عبد احلف�ظ) 1(
 .416-415.ص, املقال السابق, ...خصوصیة املصطل�ات القانونیة يف القانون إالداري وانعاكساهتا, عزاوي عبد الرمحن) 2(
 .133.ص, املرجع السابق, أ�سس العامة �لعقود إالداریة, عبد العز�ز عبد املنعم �لیفة)  3(
 .188.ص, املرجع السابق, العقود إالداریة, محمود �اطف البنا)  4(
 .2.ص, طبو�ات اجلامعیةدیوان امل , دروس يف املراسالت إالداریة مع مناذج تطبیق�ة, بومحیدة عطا هللا)  5(
 .421-420.ص, املقالنفس , عزاوي عبد الرمحن) 6(
م�شورات , اجلزء أ�ول, الطبعة الثانیة, )نظریة العقد(النظریة العامة لٕاللزتامات : رشح القانون املدين, عبد الرزاق ٔ�محد الس�هنوري) 7(

 .112.ص, 1998, لبنان, احلليب احلقوق�ة
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, �ل�س�بة �لترصفات الواردة �ىل العقار )1(وإالس�ت��اء الك�ابة الرمسیة اليت �كون رشط انعقاد وحصة وٕاثبات

دج واليت �شرتط فهيا الك�ابة الرمسیة برصحي النص القانوين 100.000ا�یون وإاللزتامات اليت �زید قميهتا �ىل

وذ� من �الل حتر�ر العقد وفق شلكیات حمددة �ىل ید ضابط معويم ٔ�و خشص ملكف خبدمة تطبیقا 

وهو من , وهنا جيدر التنویه بدور التوثیق يف �رس�مي العقود, )2(اجلزا�ريمن التق�ني املدين 324لنص املادة 

لكن أ�مر خيتلف عندما نتلكم عن العقد إالداري ٔ��ن تلعب الك�ابة , )3(ٕاذا ٔ�حمكه وث��ه, مصدر وثق اليشء

بطة وطبیعة ٔ��د طريف الرا, من �الل ما تفرضه طبیعة الزتامات أ�طراف املتعاقدة, دورا هاما وحمور�

فهل �رد �ىل الك�ابة كقا�دة �امة يف العقود  ,)4(التعاقدیة مبا فهيا الشخص العام ممثال يف املصل�ة املتعاقدة

  إالداریة اس�ت��اءات ومايه؟ وهل الك�ابة رشط ٕانعقاد �ٔم ٕاثبات فقط؟ 

  .اوإالس�ت��اءات الواردة �لهي, لكها �ساؤالت هامة جنیب �لهيا من �الل دراسة القا�دة العامة

 كقا�دة �امة) الشلكیة(الك�ابة - 1

  حبیث ال ت��ج هذه, یعترب الشلك العنرص اخلار� ا�ي �شرتط القانون ٕاضاف�ه ٕاىل الظاهرة أ�صلیة

  .)5(فهو ٕاذن عنرص �ار� یضاف �لعنارص ا�ا�لیة, أ��رية بغري ٕاضافة العنرص اخلار�

مرص وكذا سور� �دم ٕالزام إالدارة �س�ت�دام الصیغة , فر�سإاذا اكن املبدٔ� العام املتفق �لیه فقها وقضاءا يف  

ن املرشع الفرعي ومبوجب اكفة فإ , )6(املك�وبة يف نطاق عقود أ�شغال والتوریدات واخلدمات وا�راسات

- 67الصفقات العموم�ة بدءا من أ�مر النصوص القانونیة املتعلقة �لصفقات العموم�ة قد ٔ�كد �ىل �اصیة كتابة

- 10ٕاىل �ایة املرسوم الرئايس ..."ٕان الصفقات العموم�ة يه عقود مك�وبة ترب�ا ا�و�"مادته أ�وىليف  90

  ....",الصفقات العموم�ة عقود مك�وبة يف مفهوم ال�رشیع املعمول به"يف مادته الرابعة 236

                                                           

 .128.ص, املرجع السابق, العامة �لقانون املدين اجلزا�رياملبادئ , حمفوظ لعشب) 1(
 .421.ص, السابق املقال ,...خصوصیة املصطل�ات القانونیة يف القانون إالداري وانعاكساهتا, عزاوي عبد الرمحن) 2(
, تلمسان, يب �كر بلقاید�امعة �ٔ , لكیة احلقوق, قانون �اص, مذ�رة ماجس�تري, الشلكیة يف مادة العقود املدنیة, دحامين لطیفة) 3(

 .24.ص
 .420.ص, نفس املقال, عزاوي عبد الرمحن) 4(
لكیة احلقوق والعلوم , فرع قانون أ�عامل, قسم العلوم القانونیة, مذ�رة ماجس�تري, الشلكیة الرمسیة يف العقود املدنیة, بومعزة رش�ید) 5(

 . 20.ص, 2005- 2004, �تنة, �امعة احلاج خلرض, الس�یاس�یة
 .408.ص, املرجع السابق, إالجياب والق�ول يف العقد إالداري, �ند خمتار نوح) 6(
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أ�صول العامة يف ومن مت خيضع العقد إالداري يف النظام اجلزا�ري ٕاىل الشلك املك�وب ا�ي یعترب من   

وبذ� یغدو العقد إالداري عقدا مك�و� ��ر�ة اليت , ويف معلیة التعاقد �اصة, جمال العمل إالداري �امة

  ميكن القول معها ٔ�ن الك�ابة تعد ركنا يف العقد وتد�ل يف تعریفه ووصفه وتصنیفه وطبیعته فه�ي رشط انعقاد

  .)1(وحصة ٕاثبات

, 001519حتت رمق  2001-05- 14ري معیار الك�ابة يف قرار مؤرخ يف لقد طبق جملس ا�و� اجلزا�  

فٕان الصفقات العموم�ة  434- 91من املرسوم التنف�ذي رمق  3من املقرر قانو� وفق املادة " :ح�ث �اء ف�ه

تعترب عقود مك�وبة و�ٔنه یلزم حتت طائ� البطالن �ٔن تتضمن بیا�ت حمددة �ىل س��ل احلرص مبا �س�تفاد م�ه 

�ىل ٔ�ن الك�ابة ٔ�و الشلكیة املقصودة يف , )2("الك�ابة رشط النعقاد الصفقة العموم�ة وتتعلق �لنظام العام �ٔن

بل يه كتابة ٔ��سط , العقد إالداري ل�ست ت� املقصودة يف العقد يف القانون املدين احملرر من ق�ل املوثق

ة يف و�ئق رمسیة حتمل خمت املصل�ة إالداریة ٕاذ وجب حتر�ر العملیات التعاقدیة اليت ترب�ا إالدار , �ك�ري

حترر من ق�ل موظف ٕاداري خمتص بتحر�رها , )3(حتت رمق معني وحتمل �رخيا معینا, املتعاقدة واملتعاقد معها

من املرسوم  62ولنوحض ذ� �ددت املادة , )4(مما یعين ٔ�ن الترصف قانوين ونظايم ٕاىل �ني ٕاثبات العكس

البیا�ت إاللزام�ة : بیا�ت الواجب ذ�رها عند حتر�ر لك صفقة معوم�ة ويه نو�انٔ�مه ال  236- 10الرئايس

  .والبیا�ت التمكیلیة

  لبیا�ت إاللزام�ةا - �ٔ 

هویة  ,التعریف ا�ق�ق �ٔ�طراف املتعاقدة :ويه)5(ويه البیا�ت إالج�اریة اليت ال ختلو مهنا الصفقة العموم�ة 

ذ�ر م�لغ الصفقة �لعم�  ,حتدید موضوع الصفقة بدقة ,الصفقة وصفهتمأ�ش�اص املؤهلني قانو� ٕالمضاء 

رشوط فسخ  ,بنك حمل الوفاء ,ٔ��ل تنف�ذ الصفقة ,رشوط ال�سدید ,الصعبة وا�ینار اجلزا�ري حسب احلا�

 .�رخي توق�ع الصفقة وماكنه ,الصفقة

 لبیا�ت التمكیلیةا - ب

                                                           

 .422.ص, املقال السابق, ...خصوصیة املصطل�ات القانونیة يف القانون إالداري وانعاكساهتا, عزاوي عبد الرمحن ) 1(
لكیة احلقوق , امللتقى ا�ويل, "�ة احملا�ة منوذ�اج�" الوقایة من الفساد وماكحفته يف ٕاطار الصفقات العموم�ة, ش�نة زواوي: ٔ�ورده) 2(

 .118.ص, 2013ٔ�فریل  25- 24, س�یدي بلعباس, �امعة ج�اليل لیا�س, والعلوم الس�یاس�یة
 .423.ص, نفس املقال, عزاوي عبد الرمحن) 3(
 .430.ص, املرجع السابق, إالجياب والق�ول يف العقد إالداري, �ند خمتار نوح) 4(
 .178-177.ص, املرجع السابق, القانون إالداري, نمولود دیدا) 5(
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 بل اخ�یاریة یرتك حریة تدو�هنا لٔ�طراف املتعاقدة, العموم�ةويه بیا�ت ل�ست رضوریة يف لك الصفقات    

إالشارة ٕاىل دفا�ر البنود العامة ودفا�ر التعل�ت املشرتكة املطبقة �ىل الصفقات اليت  ,�یف�ة ٕا�رام الصفقة:ويه

رهن بند ال ,بند مراجعة أ�سعار ,رشوط معل املتعاملني الثانویني ٕان و�دوا ,�شلك جزءا ال یتجزٔ� مهنا

ورشوط تطبیقها ٔ�و النص �ىل �االت , �سب العقو�ت املالیة و�یف�ات حساهبا ,ٕان اكن مطلو�, احلیازي

النص يف عقود  ,رشوط دخول الصفقة �زي التنف�ذ ,�یف�ات تطبیق �االت القوة القاهرة ,إالعفاء مهنا

وكذا �سب , س�توى ت�ٔهیلهموقامئة املس�ت�دمني أ��انب وم , املسا�دة التق�یة �ىل ٔ�مناط م�اصب العمل

بنود  ,القانون املطبق ورشط �سویة اخلالفات ,رشوط اس�تالم الصفقة ,أ�جور واملنافع أ�خرى اليت متنح هلم

 .البنود املتعلقة �س�تعامل الید العام� احمللیة ,البنود املتعلقة حبامیة الب��ة ,العمل اليت تضمن ا�رتام قانون العمل

ٕاىل ٔ�حاكم تعاقدیة مفص�  236-10من املرسوم الرئايس  62ترتمج مضامني البیا�ت اليت نصت �لهيا املادة

املصل�ة املتعاقدة واملتعامل املتعاقد معها واليت ال ميكن ٕاال ٔ�ن �كون مك�وبة وفق شلكیة  تصاغ وحترر مبعرفة

  .)1(فهيا ٔ�سلوب التحر�ر إالداري معینة ی��ع

: اط الك�ابة والت�ٔ�ید �لیه يف خمتلف تق�ینات الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر یعود لس�ب�نيولعل رس اشرت    

�مكن أ�ول يف ٔ�ن الصفقات العموم�ة ٔ�داة لتنف�ذ خمططات التمنیة الوطنیة واحمللیة و�ٔداة تنف�ذ خمتلف الربامج 

فهو �ٔن الصفقات العموم�ة تتحمل ٔ�ما الثاين , �ا جيب و�لنظر لهذه الزاویة ٔ�ن �كون مك�وبة, إالس��ریة

ٔ�عباهئا املالیة اخلزینة العامة من �الل املبالغ الضخمة اليت ترصف بعنوان الصفقات العموم�ة جلهاز من 

فٕانه قد , خمتلف تنظ�ت الصفقات العموم�ة �ىل عنرص الك�ابة يفٔ�كد وٕاذا اكن املرشع الفرعي قد , أ��زة

  .نعاجله يف الفقرة املوالیة, )2(ٔ�ورد اس�ت��اءا �ىل القا�دة

 ٕالس�ت��اء الوارد �ىل القا�دة العامةا  - 2

ويف , تربم الصفقات العموم�ة ق�ل �ٔي رشوع يف تنف�ذ اخلدمات" :بقو� 236-10ونص �لیه املرسوم الرئايس 

الوطنیة ميكن مسؤول الهیئة , �ا� وجود خطر هيدد اس��را �ٔو ملاك �لمصل�ة املتعاقدة �ٔو أ�من العمويم

�لرشوع يف بدایة تنف�ذ اخلدمات ق�ل , �ٔن �رخص مبوجب مقرر معلل, املس�تق� �ٔو الوز�ر �ٔو الوايل املعين

  .و�رسل �س�ة من املقرر ٕاىل الوز�ر امللكف �ملالیة وٕاىل جملس احملاس�بة. ٕا�رام الصفقة

  .طریق تبادل الرسائلیث�ت اتفاق الطرفني عن , عندما ال �سمح إالس�تع�ال امللح ٕ��داد الصفقة
                                                           

 .425.ص, ال السابقاملق, ....وانعاكساهتا خصوصیة املصطل�ات القانونیة يف القانون إالداري, عزاوي عبد الرمحن) 1(
 .55-54.ص, املرجع السابق, الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, عامر بوضیاف) 2(
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  ٕاذا اكنت العملیة, �ٔشهر ابتداءا من �رخي التوق�ع �ىل املقرر 6و�ام �كن البد من ٕا�داد صفقة �سویة �الل 

  .)1("وعرضها �ىل الهیئة ا�تصة �لرقابة اخلارج�ة �لصفقات, 6من املادة  1تفوق املبالغ املذ�ورة يف ف

, جعل املرشع الثانوي من التنف�ذ معلیة الحقة �ىل إال�رام واملرهون �لك�ابة, من �الل املادة املذ�ورة ٔ��اله  

من �الل م�ح �رخ�ص �لمصل�ة املتعاقدة  ميكهنا , فال تنف�ذ ٕاال بعد توق�ع الصفقة من اجلهة ا�و� قانو�

مما یقع �ىل املصل�ة , الرتخ�ص ٕاال يف �االت حمددة�ىل ٔ�ن ال یمت , ٕاجراء تنف�ذ الصفقة ق�ل معلیة إال�رام

ٕاال ٔ�ن هذا ال یعين ٕاهامل , ف�الرمغ من ٔ�ن التنف�ذ بدٔ� وقطع شوطا معتربا, املتعاقدة عبء ترب�ر و�ه اخلطر

كام ميكن , )2(بل البد من ٕاجراء وٕا�داد صفقة تصحیحیة مما یؤكد مرة ٔ�خرى �ىل ٔ�مهیة الك�ابة , عنرص الك�ابة

ٕاذا اكن م�لغ نفقات  اخلدمات املتعلقة بتاكلیف املاء والغاز والكهر�ء والهاتف وأ�نرتنت یفوق , یااس�ت��ائ 

   .)3(ٔ�ن �كون يه أ�خرى حمل ٕا�رام صفقة �سویة فور تبلیغ �ع�دات 6من املادة  1املبالغ املذ�ورة يف ف

توىل املمثل القانوين التوق�ع عن أ�ش�اص ف� , )4(بعد ٔ�ن یمت حتر�ر العقد توقع الصفقة من الطرفني, وهكذا  

ففي , واملتعامل معها ا�ي �كون خشصا طبیعیا ٔ�و معنو�, -املصل�ة املتعاقدة–ا�تصة ٕ��رام الصفقة العموم�ة 

ب�� یوقع املمثل القانوين �لرشكة �ىل , احلا� أ�وىل یوقع الشخص املعين بنفسه ٔ�و ممث� القانوين �ىل الصفقة

وٕاذا قررت املصل�ة املتعاقدة ٕاس�ناد ٕاجناز مرشوع وا�د ٕاىل �دة م�عاملني حبیث , يف احلا� الثانیة الصفقة

ومن �رخي التوق�ع �ىل , )5(ف�وقع لك املتعاملني املعنیني �ىل الصفقة, خيتص لك مهنم ٕ�جناز قسم معني م�ه

و�ىل ٕا�ر ذ� تقوم املصل�ة , )6(تالعقد یصبح املتنافس م�عاقدا �لك ما یرتتب �ىل التعاقد من الزتاما

حسب احلا� , ...ب�یة, والئیة, املتعاقدة ٕ�یداع ملف الصفقة اكمال �ى جلنة الصفقات العموم�ة وزاریة

  .)7(�ىل ٔ�ن �كون الرفض معلال, لتتوىل هذه أ��رية م�ح الت�ٔشرية ٔ�و رفضها

من �الل وجوب ٕاتباع إالجراءات -ق�د والتق�ید ت�سم معلیة ٕا�رام الصفقات العموم�ة �لتع , ويف �ٓخر �م�ا  

ف� لو متت مقار�هتا بعملیة ٕا�رام العقد  - والشلكیات اليت رمسها املرشع الفرعي يف تنظمي الصفقات العموم�ة

  .املدين ا�ي �متزي �ل�ساطة معوما

                                                           

 .23- 12املعد� مبوجب املادة الرابعة من املرسوم الرئايس  236-10من املرسوم الرئايس  7املادة ) 1(
 .56-55.ص, املرجع السابق, الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, عامر بوضیاف) 2(
 .23-12واملس�ت�دثة مبوجب املادة اخلامسة من املرسوم الرئايس  236-10املادة السابعة مكرر من املرسوم الرئايس ) 3(
 .177.ص, املرجع السابق, القانون إالداري ,مولود دیدان)  4(
 .90.ص, املرجع السابق, طرق ٕا�رام الصفقات العموم�ة و�یف�ة الرقابة �لهيا يف ظل القانون اجلزا�ري, مانع عبد احلف�ظ) 5(
 .79.ص, املرجع السابق, العقود إالداریة, دمحم الشافعي ٔ�بو راس) 6(
 .236-10من املرسوم الرئايس  165املادة ) 7(
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ویصدر , ائیة ويه مر�� التنف�ذوٕ�ع�د الصفقة و�ز�یة إالنتقاء ٔ�و إالخ�یار تد�ل الصفقة العموم�ة مر�لهتا ا�هن

 .ذلمك هو موضوع الفصل الثاين املوايل, )�ORDRE DE SERVICE)1لمتعامل املتعاقد ٔ�مر �خلدمة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .236- 234.انظر امللحق ص) 1(
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 الفصل الثاين

  الشلكیة املطلوبة يف تنف�ذ العقد إالداري
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تتق�د إالدارة ٕ�جراءات , �حلریة التامة يف ٕا�رام عقودمهيف الوقت ا�ي �متتع ٔ�ش�اص القانون اخلاص   
 .ؤ�شاكل معینة �ددها املرسوم الرئايس املنظم �لصفقات العموم�ة واليت  متت دراس�هتا سابقا

مفن البدهي�ي ٔ�ن جيرى تنف�ذها �ىل و�ه معني , مفادام ٔ�ن العقود إالداریة �متتع بطبیعة �اصة يف إال�رام  
ومىت ٔ��رم العقد إالداري بني لك من املصل�ة  ,)1(یه العمل يف تنف�ذ عقود القانون اخلاصخيتلف عام جيري �ل 

ويه املر�� اليت تظهر فهيا خصوصیة العقد , تبدٔ� مر�� تنف�ذ بنود هذا العقد, املتعاقدة  واملتعامل املتعاقد
ت العموم�ة هو تنف�ذ ٔ�و ٔ�ن الغرض أ�سايس من ٕا�رام الصفقا, )2(إالداري من �دید و�شلك مك�ف ٔ�یضا

  .)3(ٔ�داء اخلدمة العموم�ة
فٕاهنا تد�ل �زي , يف ٕا�رام الصفقات العموم�ة -من ق�ل املصل�ة املتعاقدة- وبغض النظر عن الطریقة املعمتدة   

یعين ق�ام لك طرف ب�ٔداء الزتاماته اليت �ر�هبا العقد يف ذم�ه و�ر�هبا �ىل  -ٔ�ي عقد –وتنف�ذ العقد , )4(التنف�ذ
  .  )5(�اتقه

املزام�ة  تت�ٔىت ٕاال من �الل ٕا�راز الشلكیةومن مثة فٕان دراسة الشلكیة الواج�ة يف تنف�ذ العقد إالداري ال 
مث الشلكیة املتبعة مبناس�بة تنف�ذ حمل العقد إالداري , )املبحث أ�ول(لتنف�ذ مق�ضیات العقد إالداري ذاته 

  ).املبحث الثاين(

   
  
  
  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .5.ص, املرجع السابق ,العقود إالداریة  ,دمحم الشافعي ٔ�بو راس) 1(
  .147.ص, املرجع السابق,  مد�ل القانون إالداري, �الء ا��ن عيش) 2(
  .57.ص, املرجع السابق, الضام�ت يف جمال الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, حبري ٕاسامعیل )3(
  .9.ص, املرجع السابق, دور القايض إالداري يف �ل املناز�ات املتعلقة �لصفقات العموم�ة, ٔ�محد حوریة�ن  )4(
  .85.ص, نفس املرجع, دمحم الشافعي )5(
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  املبحث أ�ول

  الشلكیة املزام�ة لتنف�ذ العقد إالداري

حتوز املصل�ة املتعاقدة صالح�ات �دیدة يف موا�ة املتعامل املتعاقد ختتلف متاما عن ت� املقررة   
, )1(سواء من ح�ث طبیعته ووضعیة املتعاقد�ن ٔ�و مدى التوازن بني إالرادتني, �لمتعاقد�ن يف العقد املدين

ح�ث �متتع إالدارة مبجمو�ة معتربة من السلطات املقررة , ب��ف�ذ العقد إالداري�اصة عندما یتعلق أ�مر 
حق إالدارة يف إالرشاف �ىل : ومن ٔ�م�� هذه �م�یازات, )2(ٔ�ساسا حلسن تنف�ذ العقد �ىل الو�ه املقرر

وٕاذا خرج  ,حبیث تمت لك مرا�ل التنف�ذ وخطواته حتت برص إالدارة ومسعها, املتعاقد طوال مرا�ل التنف�ذ
, تظهر الصورة الثانیة ويه حق توج�ه أ�وامر �لمتعاقد معها ٔ�ثناء تنف�ذ العقد إالداري, )3(عن رشوط العقد

وهكذا تؤمن إالدارة ٔ�ي خط�ٔ وتطمنئ  ,)4(ح�ث متيل �لیه الطریقة الواجب ٕاتباعها يف تنف�ذ الزتاماته التعاقدیة
حق توق�ع جزاءات �ىل املتعامل املتعاقد  مث, )5(ملرجو مهنالتنف�ذ الصفقة العموم�ة �ىل و�ه حيقق الهدف ا

  .)7(�هیك عن حقها يف جماهبة التغريات اليت قد تطرٔ� ٔ�ثناء معلیة التنف�ذ ,)6(دون احلا�ة �للجوء �لقضاء
, حبث ٔ�مه إالجراءات اليت ميكن ٔ�ن �زامن تنف�ذ العقد إالداري, �س�تدعي هذه ا�راسة, وبناءا �ىل ذ�  

  : م ٕاىل قسمني اثننيوتنقس

 )مطلب ٔ�ول(سلطة التعدیل إالنفرادي �لعقد إالداري وٕاجراءاته 
  )مطلب �ن(الرهن احلیازي ���ن املتو� عن الصفقة العموم�ة 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .390.ص, املقال السابق, ......وانعاكسات خصوصیة املصطل�ات القانونیة يف القانون إالداري, عزاوي عبد الرمحن  )1(
  .147.ص, املرجع السابق, مد�ل القانون إالداري, عيش�الء ا��ن ) 2(
  .90.ص, املرجع السابق,  العقود إالداریة, دمحم الشافعي ٔ�بو راس) 3(
وا�ي �س�تقل  ف�ه املقاول ب��ف�ذ ما مت االتفاق �لیه من الزتامات وحتت مسؤولیته , وهذا عكس عقد املقاو� يف القانون املدين) 4(

  .390.ص, نفس املقال, عزاوي عبد الرمحن: ٔ�شار ٕالیه, العمل دون ٔ�ي توج�ه من صاحب
  .184.ص, املرجع السابق, القانون إالداري, مولود دیدان) 5(
  .90.ص, نفس املرجع, دمحم الشافعي ٔ�بو راس) 6(
  .147.ص, نفس املرجع, �الء ا��ن عيش) 7(
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  املطلب أ�ول
  سلطة التعدیل إالنفرادي �لعقد إالداري وٕاجراءاته

القوا�د واملبادئ اليت حتمك العقود املدنیة  –العقود إالداریة �ىل  - جتدر إالشارة يف البدء ٕاىل ٔ�نه ال �رسي    
وم�دٔ� العقد رشیعة , وم�دٔ� سلطان إالرادة, مكبدٔ� املساواة بني طريف العقد, كام يه يف القانون اخلاص

ومعىن ذ� ال جيوز  ,)2(من القانون املدين اجلزا�ري 106نصت �لیه املادة  وهذا املبدٔ� أ��ري, )1(املتعاقد�ن
  .)3(ٔ��د أ�طراف املتعاقدة التعدیل ٔ�و الت�لل من �ٔحاكم هذا العقد �ٕالرادة املنفردة

ا�ٓ�ر املرتتبة �ىل (عقود القانون اخلاص يف تنف�ذها ا�ي ختضع � - فال ینطبق م�دٔ� العقد رشیعة املتعاقد�ن 
وما یتطلبه من اس�مترار , ة املرتبطة �ملرفق العام�ىل العقود إالداری -)العقد من حقوق والزتامات الطرفني

وبلوغ هذه الغایة ال یت�ٔىت ٕاال من �الل متتع , وسري حسن وم�تظم هبدف حتق�ق املصل�ة العامة, ودوام
  .)4(السلطات إالداریة املتعاقدة �م�یازات معتربة ٔ�و ٕاس�ت��ائیة جتعل مركز الطرفني �ري م�اك� وم�ساو

�س�تدعي وجود بعض املرونة يف �القاهتا التعاقدیة مع , ي �متتع به املصل�ة املتعاقدةفاملركز اخلاص ا�  
جتعلها ال �ر�ن ملزامع املتعاقد القامئة �ىل , ٕاذ حيظى العقد إالداري حبیاة �اصة ذات م�غريات, أ�ش�اص

حلا�ات املرفق ف�رتك العمل �سري وفق خطة ٔ�و رشوط مل تعد مالمئة , "العقد رشیعة املتعاقد�ن"ٔ�ساس 
ومن مث ختویل إالدارة سلطة التعدیل إالنفرادي �لعقد إالداري �سلطة ٕاس�ت��ائیة �ري م�ٔلوفة يف , )5(العام

  .القانون اخلاص
مث اخلوض يف , التعرض ملفهو�ا يف الفرع أ�ول, �س�توجب دراسة سلطة التعدیل إالنفرادي �لعقد إالداري  

  . لن�لص ٕاىل تنف�ذ قرار التعدیل إالنفرادي �لعقد إالداري يف فرع �لث ,نطاق هذه السلطة يف الفرع الثاين
  الفرع أ�ول

  مفهوم سلطة التعدیل إالنفرادي
ويه �لزتامات , الزتامات م�ٔلوفة بني طريف العقد, یرتتب �ىل العقد كغريه من العقود نو�ان من �لزتامات  

يف العقد وجتد هذه �لزتامات مصدرها , سواء اكن العقد مدنیا �ٔو ٕادار�, الشائعة يف دا�رة التعاقد معوما
والزتامات وحقوق �ري م�ٔلوفة يف �القات , یدال �شلك ٔ�دىن صعوبة يف الفهم والت�دو, وملحقاته بصفة ٔ�صلیة

واج�ة ��رتام , ويه ت� احلقوق و�لزتامات اليت ال جند لها م�یال يف جمال القانون اخلاص, القانون اخلاص

                                                           

  .751-750.ص, املرجع السابق, ٔ�صول القانون إالداري, سايم جامل ا��ن) 1(
- 09-26املؤرخ يف  58- 75أ�مر , ....",فال جيوز نقضه وال تعدی� ٕاال �تفاق الطرفني, العقد رشیعة املتعاقد�ن:" ح�ث �اء فهيا) 2(

ٔ�وت  09املؤرخ يف  07-80املعدل واملمتم �لقانون رمق , 818.ص, 75- 09-30صادرة يف , 78ر .ج, ج.م.املتضمن الق, 1975
, 14-88القانون رمق , 1987د�سمرب  08املؤرخ يف  19-87القانون رمق , 1983-01-29املؤرخ يف  01-83القانون رمق , 1980

جوان  20املؤرخ يف  10-05املعدل واملمتم �لقانون , 1989ف�فري  07املؤرخ يف  01-89القانون رمق , 1988ماي  03املؤرخ يف 
  .2007ماي  13املؤرخ يف  05-07ن والقانو, 2005یونیو  26الصادرة يف , 44ر �دد .ج, 2005

  .298.ص, املرجع السابق, ٔ�صول القانون إالداري, حسام مرىس) 3(
  .216.ص, املرجع السابق, القانون إالداري, عامر عوابدي ) 4(
  .118-117.ص, املرجع السابق, إالجياب والق�ول يف العقد إالداري, �ند خمتار نوح) 5(
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ٕاميا� بق�ا�ا دون �ا�ة , سواء نص �لهيا هذا أ��ري ٔ�م اكن �الیا مهنا, ومفروضة �ىل ٔ�طراف العقد إالداري
  . العقد وهو ما جيري العمل به ٔ�ح�ا�النص �لهيا يف

, "سلطة التعدیل إالنفرادي"ومن ٔ��رز حقوق إالدارة اليت خترج عام هو م�ٔلوف يف عقود القانون اخلاص   
متكهنا من حتق�ق الصاحل العام �عتباره الهدف الرئ�س لٕالدارة , سواء تقرر لها مبوجب نص يف العقد ٔ�و بدونه

  .)1(�ل هذه احلقوق و�م�یازاتواملربر أ�ساس لتقر�ر م 
ومعرفة , )ٔ�وال(تعریف سلطة التعدیل إالنفرادي , ومن مت تتطلب دراسة مفهوم سلطة التعدیل إالنفرادي

  ).�نیا(رشوط تطبیقها 
  تعریف سلطة التعدیل إالنفرادي: �ٔوال

فٕان سلطة التعدیل , )2(بنودهٕاذا اكنت إالدارة �متتع �سلطة تعدیل ٔ�حاكم العقد �لز�دة ٔ�و إالنقاص من   
بصورة مل �كن معروفة , املك�ة اليت �سمح لٕالدارة بتعدیل العقد ٕ�رادهتا املنفردة ٔ�ثناء التنف�ذ:(إالنفرادي يه

ومعىن ذ� ختویل إالدارة املتعاقدة مجمو�ة من السلطات إالس�ت��ائیة هبدف الوفاء حبا�ة , )وقت ٕا�رام العقد
  .)3(وهو ما ميثل الطابع الرئ�يس لنظام العقود إالداریة, ريها �نتظام واطراداملرافق العموم�ة وضامن س

إالدارة مت� و�دها ٕ�رادهتا " :بقولها, ولقد ٔ�قرت حممكة القضاء إالداري يف مرص سلطة إالدارة يف التعدیل  
وبصورة مل �كن معروفة وتعدیل مدى الزتامات املتعاقد معها �ىل حنو , املنفردة حق تعدیل العقد �ٔثناء تنف�ذه

لكام اق�ضت �ا�ة ...............من أ�عباء امللقاة �ىل �اتق الطرف ا�ٓخر �ٔو تنقصها فزتید, وقت ٕا�رام العقد
 ....".....�ٔو بقا�دة العقد رشیعة املتعاقد�ن, من �ري �ٔن حيتج �لهيا بقا�دة احلق املك�سب, املرفق هذا التعدیل

)4(.  
�لیة امللحق, املتعاقدة العقد إالداري ٕ�رادهتا املنفردةوتعدل املصل�ة    مث , )1(مما �س�تدعي تعریفه , من �الل �

  ).2(متیزيه عن �ريه من املصطل�ات القانونیة أ�خرى ذات الص� �لصفقات العموم�ة 
  عریف امللحقت - 1
 صیغته أ�صلیة �متتد ٕاىل مجمو�ة من متتد الصیغة املك�وبة يف العقود إالداریة ٕاىل ما وراء حتر�ر العقد ذاته يف  

, وذ� مبوجب وثیقة ٕاداریة حترر يف ملحق ممكل �لعقد أ�صيل, الو�ئق اليت ال جند لها م�یال يف العقد املدين
 .)5(م��ذة طبیعة تعاقدیة �لتبعیة �لرمغ من بدا�هتا إالنفرادیة

سابقا �ىل تنف�ذ �ٔعامل �ٔو تورید مواد �ٔو تقدمي اتفاق یمت ٕا�رامه مع م�عهد مت التعاقد معه  "وامللحق هو  
واعتربت رضوریة , بعد ما تبني لٕالدارة املتعاقدة �روز �ٔعامل �دیدة ل�ست يف العقد أ�صيل, �دمات

  . )6("الس�تكامل املرشوع

                                                           

  .89-87- 86.ص, املرجع السابق, اریةالعقود إالد, دمحم الشافعي) 1(
  .183.ص, املرجع السابق, القانون إالداري, مولود دیدان) 2(
  .6.ص, املرجع السابق, سلطة إالدارة يف التعدیل إالنفرادي �لعقد إالداري, حمفوظ عبد القادر) 3(
  .127.ص, السابقاملرجع , إالجياب والق�ول يف العقد إالداري, �ند خمتار نوح: ٔ�شار ٕالیه) 4(
  .397- 396-420.ص, املقال السابق, ...خصوصیة املصطل�ات القانونیة يف القانون إالداري وانعاكساهتا, عزاوي عبد الرمحن) 5(
  .7.ص, املرجع نفس, فوظ عبد القادرحم: ٔ�ورده) 6(
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ٕاىل �ایة  102من املادة  236-10القسم اخلامس من املرسوم الرئايسلقد نظم املرشع الفرعي امللحق يف   
ویربم يف مجیع احلاالت ٕاذا اكن هدفه ز�دة اخلدمات �ٔو , وثیقة تعاقدیة �بعة �لصفقة" :وعرفه ب�ٔنه, 106ادة امل

وميكن �ٔن تغطي اخلدمات موضوع امللحق معلیات . �ٔو تعدیل بند �ٔو �دة بنود تعاقدیة يف الصفقة/تقلیلها و
  . )1("�دیدة تد�ل يف موضوع الصفقة إالجاميل

  : الفر�يس اكلتايل وقد عرفه املرشع
« L’avenant est l’acte par lequel les parties à un contrat conviennent  de 
modifier ou de compléter une ou plusieurs de ses clauses »  )2(.  

  :ويه, واملالحق ٔ�نواع
  ملحق أ�شغال املضافة - �ٔ 

ٕاماكنیة تعدیل بنود الصفقة أ�ولیة من �الل امللحق يف مينح تق�ني الصفقات العموم�ة �لمصل�ة املتعاقدة   
ق�ام املتعامل املتعاقد , لكن یالحظ يف الصفقات العموم�ة, ظل ا�رتام القسم اخلامس م�ه وم�ادئ املنافسة

وٕاذا اكن   تنظمي  الصفقات العموم�ة لس�نة , بتعدیالت عن أ�شغال دون �رخ�ص من املصل�ة املتعاقدة
ینص يف املادة الثانیة والعرش�ن  1964هذه احلا� فٕان دفرت الرشوط إالداریة العامة لس�نة مل یتضمن  1967

وٕاذا ما اكنت الق�اسات حت�سب , �ىل �ٔن هذه التعدیالت مق�و� مامل �كن خمالفة لقوا�د الفن وا�وق السلمي
�س�ب ٕاشاكالت يف  وهذه الوضعیة قد, �ىل ٔ�ساس إال�سا�ات املنصوص �لهيا يف دفرت الرشوط اخلصوصیة

ولهذا فٕانه ٔ�سمل لتنف�ذ الصفقة تضمیهنا بندا ال �سمح �لمتعامل املتعاقد �لق�ام بتعدیالت يف أ�شغال , التنف�ذ
 .ٕاال ٕاذا اتضح ٔ�هنا رضوریة ال ميكن إالس�تغناء عهنا, واخلدمات من تلقاء نفسه

  :ویت�ذ هذا النوع من املالحق ٔ��د أ�شاكل التالیة

o املضافة �ٔو املنقصة �لبنود املتضمنة يف الصفقة أ�ولیة ملحق أ�شغال  
و�كون مراجعة أ�سعار يف , وهيدف هذا النوع من املالحق ٕاىل أ��ذ يف احلس�بان ز�دة أ�شغال ٔ�و تقلیلها 

 .هذا امللحق بناءا �ىل الصیغة املتضمنة يف الصفقة أ�صلیة

o  ٔولیةملحق ٕاد�ال �ٔشغال �دیدة �ري م�ضمنة يف الصفقة ا� 
و�كون مراجعة أ�سعار يف هذا امللحق , وهذا النوع من أ�شغال �بع وممكل ٕالجناز موضوع الصفقة العموم�ة 

 .بناءا �ىل الصیغة املتضمنة يف الصفقة أ�صلیة
  ملحق التغیري - ب
 .یمت ا�لجوء ٕاىل هذا النوع من املالحق عندما تتغري ٔ��د ٔ�طراف العقد ٔ�و تغیري الزتامات ال�س�یري  

  :وجتب إالشارة ٕاىل ٔ�ن ٕا�رام هذا النوع من املالحق مرتبط �لرشوط التالیة

 مرا�اة املسائل املتعلقة �لرهن احلیازي والكفا�.  

                                                           
  .املذ�ور 236-10من املرسوم الرئايس  103املادة ) 1(
  .7.ص, السابق املرجع ,سلطة إالدارة يف التعدیل إالنفرادي �لعقد إالداري, حمفوظ عبد القادر: ٔ�شار ٕالیه) 2(
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 ٕا�داد قفل احلسا�ت وحمارض ال�سلمي مع املتعامل املتعاقد السابق. 

  لتصنیفٔ�هلیة املتعامل املتعاقد اجلدید ٕال�رام الصفقات العموم�ة خصوصا ف� یتعلق�  
 ."املهين و�لزتامات الرضی��ة وإالج�عیة 

 1("حتمل املسؤولیات ف� یتعلق �ٔ�شغال املنجزة( . 
 لحق إالقفال ا�هنايئ �لصفقة العموم�ةم - ت
وهذا امللحق م�علق , اخلدمات املنفذة فعال يف الصفقة -بصفة هنائیة –یوقف ویقفل هذا النوع من املالحق   

و�كون ا�لجوء ٕاىل هذا النوع , وهو ما یربر ٕاماكنیة ٕا�رامه �ارج ا�ٓ�ال التعاقدیة, املالیة �لرب�مج�لوضعیة 
 :ومن بني املربرات مایيل, مما �س�تدعي الترب�ر بعنایة, من املالحق ٕاس�ت��ائیا

 الت�يل عن املرشوع بقرار من إالدارة.  

 ا� ال�سویة الودیة �لزناع�. 

 ا� القوة القاهرة�. 
  

 :ویعمتد ٕاقفال الصفقة العموم�ة �ىل ال�س�یري املايل لها لبلوغ ٕاماكنی�ني

o ٕاقفال الصفقة العموم�ة ببلوغ الهدف مهنا.  

o 2(ٕاقفال الصفقة العموم�ة بعد فشلها(.   
  
  یزي امللحق عن �ريه من الو�ئق القانونیة أ�خرىمت  - 2
كام وال یقف هذا �خ�الف عند , أ�صلیة �لملحق يف الصفقة العموم�ة مزيات وفوارق ختتلف عن الصفقة  

 .بل ميتد ل�شمل ٔ�مه عنارصها أ�ساس�یة ويه دفا�ر الرشوط, �د الصفقة أ�صلیة
, وب��ه وبني دفرت الرشوط, و�س�تدعي رفع هذا ا�ل�س معرفة ٔ�مه الفروق اجلوهریة بني امللحق والعقد أ�صيل

  .ؤ��ريا ب��ه وبني سلطة التعدیل إالنفرادي
  
  یزي امللحق عن الصفقة أ�صلیةمت  - �ٔ 

 :�مكن الفرق بني امللحق والصفقة أ�صلیة يف النقاط التالیة

 من ح�ث الشلك  

                                                           

القانون : شعبة, القانون العام: فرع, مذ�رة ماجس�تري, النظام القانوين �لملحق يف الصفقة العموم�ة يف اجلزا�ر, شقطمي سهام: ٔ�نظر) 1(
  .32- 31-30.ص, 2011- 2010, عنابة, �امعة �� خمتار, لكیة احلقوق, مدرسة ا�كتوراه, إالداري

  .32- 31.ص, نفسه املرجع)  2(
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فالطبیعة القانونیة �لصفقة العموم�ة يه عقد ٕاداري مك�وب وفق , )1(الصفقة العموم�ة يه عقود مك�وبة  
فامللحق ال ميثل عقدا �دیدا وٕامنا  )2(�لصفقة ٔ�ما امللحق فهو وثیقة تعاقدیة �بعة, ٔ�وضاع شلكیة یقررها القانون

 .وثیقة مك�وبة �بعة �لصفقة وم�ص� �ملوضوع أ�صيل لها

 من ح�ث إال�رام 
ختضع الصفقات العموم�ة لطرق ٕا�رام �اصة وٕاجراءات معقدة مقارنة �مللحق ا�ي ال مير هبذا النوع من   

ارة ن���ة تعدیلها �لصفقة رشیطة ٔ�ن �كون � ص� فهو جمرد وثیقة تعاقدیة صادرة عن إالد, إالجراءات
 .)3(ب�� متر الصفقة العموم�ة عند ٕا�را�ا ب�ٔسلويب املناقصة ٔ�و الرتايض, �ملوضوع أ�صيل لها

  الهدف(من ح�ث الغایة( 
اسات ٔ�و اق�ناء ا�لوازم ٔ�و اخلدمات ٔ�و ا�ر , ٕاذا اكن الغرض أ�سايس من ٕا�رام الصفقة العموم�ة هو أ�شغال  

فٕان الهدف من ٕا�رام ملحق الصفقة ومن �انب وا�د هو ز�دة اخلدمات ٔ�و , )4(حلساب املصل�ة املتعاقدة
 ٔ�و من ٔ��ل ٕاجياد توازن �لتاكلیف املرتتبة �ىل تنف�ذ الصفقة, )5(يف الصفقة ٔ�و تعدیل بند ٔ�و �دة بنود, لهاتقلی 

 . )6(وذ� يف ٕاطار ما یعرف �ل�سویة الودیة �لزناع, 

 ح�ث الرقابة من 
املتعلق  خيتلف امللحق عن الصفقة العموم�ة من ح�ث خضوع هذه أ��رية ٔ�طر رقابیة �اصة ٔ�قرها التنظمي

 .)7(ورقابة وصایة, و�ارج�ة, �لصفقات العموم�ة يف شلك رقابة دا�لیة
ٕاىل , التنف�ذ وق�ل دخولها �زي, ف�خضع الصفقة العموم�ة لسلطة الرقابة مبختلف صورها من حلظة ٕا�را�ا  

, ب�� ٔ�عفى املرشع الفرعي امللحق من اخلضوع �تلف ٔ�نواع الرقابة ا�صصة �لصفقة أ�صلیة, �ایة تنف�ذها
ومربر ذ� یعود , واس�ت��اءا من ذ� خضو�ه فقط �لرقابة اخلارج�ة الق�لیة من ق�ل جلان الصفقات ا�تصة

  .نة �ىل سلطة التعدیلٕاىل رغبة املرشع الثانوي يف �لق ال�ساطة واملرو
يف  وخيضع امللحق �لرقابة اخلارج�ة الق�لیة من طرف جلان الصفقات ا�تصة يف احلاالت املذ�ورة حرصا  

إالجراءات اليت ختضع  لنفس ويف هذه احلا� خيضع امللحق, 236-10من املرسوم الرئايس  106- 105املادتني 
  .لها الصفقة أ�صلیة

املتعاقدة من وراء ٕا�رام امللحق الوصول ٕاىل ٔ�رسع احللول لتنف�ذ صفقاهتا دون املرور تقصد املصل�ة   
ٕاىل ٕاعفائه من ت�    الثانوي أ�مر ا�ي ٔ�دى �ملرشع, �ٕالجراءات املعقدة اليت ت�سم هبا الصفقة أ�صلیة

                                                           

  .املذ�ور 236-10املادة الرابعة من املرسوم الرئايس ) 1(
  .من نفس املرسوم املذ�ور 103املادة ) 2(
  .املذ�ور سابقا 236-10من املرسوم الرئايس  25نصت �لهيام املادة ) 3(
  . املذ�وراملادة الرابعة من نفس املرسوم الرئايس) 4(
  .من املرسوم الرئايس نفسه 103املادة ) 5(
  .من املرسوم الرئايس نفسه 115املادة ) 6(
  .من نفس املرسوم الرئايس 117املادة ) 7(
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یث لو خضع امللحق حب , �اصة ؤ�ن إالدارة تربم مالحق �لصفقة بدافع حتق�ق املصل�ة العامة, إالجراءات
 .)1(لنفس إالجراءات اليت ختضع لها الصفقة لك�ا ٔ�مام عقد �دید

  �متیزي بني امللحق ودفرت الرشوطا - ب
 :ميكن متیزي امللحق عن دفرت الرشوط من �الل العنارص املهمة التالیة

 من ح�ث التكو�ن  
, وأ�حاكم املطبقة �ىل الصفقة العموم�ةیتضمن دفرت الرشوط مجمو�ة من الو�ئق متثل يف مجملها القوا�د   

 . )3(ومتثل جزءا ال یتجزٔ� من الصفقة, )2(ويه عنارص مكونة لها
أ�مر ا�ي یرتتب �لیه رس�ن بنودها وما تتضمنه من , و�شار �فرت الرشوط يف صلب الصفقة العموم�ة  

ٔ�و جزءا من الصفقة وٕامنا هو  ٔ�ما امللحق يف الصفقة فال یعد عنرصا, رشوط وقوا�د ؤ�حاكم �ىل الصفقة
ٕاذ تل��ٔ إالدارة , وثیقة تعاقدیة �بعة �لصفقة وال �شرتط النص �ىل ٕا�رامه فهيا كام هو مقرر �فا�ر الرشوط

  .ٕال�رامه حىت ولو مل یمت النص �ىل ذ� يف الصفقة عند التعاقد

  من ح�ث إال�رام 
املنفردة ملا لها من ام�یازات السلطة العامة وهذا حمل  تعد املصل�ة املتعاقدة دفا�ر الرشوط مس�بقا وٕ�رادهتا  

لكن , اتفاق بني امللحق ودفا�ر الرشوط يف �ا� ٕاجراء إالدارة تعدیال ٕانفراد� من �ا�هبا �ىل الصفقة العموم�ة
املصل�ة (ميكن ٔ�ن یصدر امللحق مبوجب طلب من املتعامل املتعاقد ويف هذه احلا� یصدر بطریقة اتفاق�ة 

وتظهر هذه الصورة بوضوح �ال البحث عن �ل ودي �لزناع ا�ا�ر بني , )عاقدة واملتعامل املتعاقد معهااملت
 . )4(ٕاذ یربم امللحق ٕال�ادة التوازن املايل �لصفقة, الطرفني

  الهدف(من ح�ث الغایة( 
ٕاذ توحض هذه , املربمةهتدف دفا�ر الرشوط ٕاىل حتدید القوا�د وأ�حاكم اليت تطبق �ىل الصفقة العموم�ة   

ب�� هيدف امللحق ٕاىل ز�دة اخلدمات ٔ�و تقلیلها �ٔو , )5(ا�فا�ر الرشوط اليت تربم وتنفذ وفقها الصفقات
يف  )7(الطرفني ٔ�و من ٔ��ل ٕاجياد التوازن �لتاكلیف املرتتبة �ىل لك من )6(تعدیل بند ٔ�و �دة بنود يف الصفقة

 .ٕاطار ال�سویة الودیة �لزناع

  الرقابةمن ح�ث 
  ومرشو�ا �لصفقة ق�ل دخولها �زي النفاذ, �س�تدعي اعتبار دفرت الرشوط جزءا ال یتجزٔ� من الصفقة  

                                                           

  .35.ص, املرجع السابق, النظام القانوين �لملحق يف الصفقة العموم�ة يف اجلزا�ر, شقطمي سهام) 1(
  .236-10يس املادة التاسعة من املرسوم الرئا) 2(
  .من نفس  املرسوم الرئايس املذ�ور �ٓنفا 62املادة ) 3(
  .36.ص, املرجع نفس, شقطمي سهام) 4(
  .236- 10من املرسوم الرئايس  10املادة ) 5(
  .املذ�ور سابقا 236-10من املرسوم الرئايس  103املادة ) 6(
  .من نفس املرسوم الرئايس املذ�ور ٔ��اله 115املادة ) 7(
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خضو�ه للك ٔ�شاكل الرقابة ا�صصة �لصفقة اليت ٔ�قرها املرسوم الرئايس املنظم , وعنرصا من عنارصها
 .)1(�لصفقات العموم�ة

, الثانوي قد ٔ�عفاه من اخلضوع ٔ�شاكل الرقابة السالف ذ�رهافٕان املرشع , ٔ�ما امللحق كام مت توضی�ه سابقا  
�س�ت��اء خضو�ه �لرقابة اخلارج�ة الق�لیة يف �االت و�سب حمددة �ددها �ىل س��ل احلرص من �الل 

  .)2(التنظمي املقرر �لصفقات العموم�ة
ب ٔ�ن یصدرا من �انب إالدارة ٔ�ن � من الصفقة العموم�ة ٔ�و امللحق التابع لها جي, ومما جتدر إالشارة ٕالیه  

�ٔي , وال جيوز ٔ�ن تمت معلیة إال�رام من خشص �ارج العالقة التعاقدیة, ٔ�ي السلطة ا�تصة قانو� �ٕال�رام
  .)3(خشص ٔ�ج�يب

 �متیزي بني امللحق وسلطة التعدیل إالنفراديا - ت
�لیة امللحق متام إالخ�الف عن سلطة التعدیل إالنفرادي   اجلهة إالداریة مت� و�دها  ذ� ٔ�ن, )4(ختتلف �

�لیة , سلطة تعدیل العقد وٕ�رادهتا املنفردة يف �ني �ٔن سلطة التعدیل إالتفايق �لعقد إالداري تمت مبوجب �
�لیة امللحق عبارة عن معل تعاقدي , ومن مت یظهر الفرق ب�هنام, مللحقا ٔ�ما سلطة التعدیل , contractuelف�

ضف ٕاىل , صادرة عن املصل�ة املتعاقدة un acte unilatéral  إالنفرادي فه�ي عبارة عن معل ٕانفرادي
ذ� ال �شلك التعدیل عن طریق امللحق ٔ�ي ام�یاز لٕالدارة اليت مت� حق فرض تعدیالت �ىل العقد 

�� فأ�طراف  ٔ�حرار يف تعدیل بنود العقد وتوق�ع , ٕ�رادهتا املنفردة ولو رغام عن ٕارادة املتعاقد معها
 .)5(رة سلطة �امة يف املراق�ة والتوج�ه مما �سمح لها �لتعدیل إالنفرادي �لعقدولٕالدا, مالحق

أ�طراف  ٔ�و اتفاق�ا بتوافق ٕارادة, وجيدر ���ر ٔ�ن التعدیل سواء ٔ�اكن ٕانفراد� من �انب إالدارة فقط  
هنایة أ�مر ٕاال مبوجب فٕان هذا التعدیل ال �كون يف , )املصل�ة املتعاقدة واملتعامل املتعاقد معها(املتعاقدة 

  .)6(ملحق �لصفقة
ولقد حرصت تق�ینات الصفقات العموم�ة املقارنة �ىل �دم احنراف اجلهة إالداریة �سلطهتا يف تعدیل العقد   

مما جعلها تتد�ل لوضع رشوط , إالداري ٕ�رادهتا املنفردة ٕاىل ا�ر�ة اليت حتدث ف�ه رضرا �ملتعاقد معها
  . و ما نتعرض � �لرشح يف الفقرة املوالیةوه, ��دود لهذه السلطة

  رشوط تطبیق نظریة التعدیل إالنفرادي: �نیا
�لرمغ من ٔ�ن سلطة التعدیل إالنفرادي �لعقد إالداري  تقوم �ىل ٔ�ساس �ام معروف يف القانون إالداري   

مما یقود لعدم , العقدٕاال ٔ�هنا �شلك خرقا �بريا �لرشیعة اليت متخض عهنا , وهو حسن سري املرافق العامة
  �� دٔ�ب لك من القضاء والفقه وق�لهام املرشع �لبحث عن ضوابط حمددة لتطبیق, ال�سلمي هبا �ىل ٕاطالقها

                                                           

  .236-10من املرسوم الرئايس  117املادة ) 1(
  .من املرسوم الرئايس نفسه 106- 105: وذ� يف املادتني) 2(
  .37.ص, السابق املرجع ,النظام القانوين �لملحق يف الصفقة العموم�ة يف اجلزا�ر, شقطمي سهام) 3(
  .168.ص, املرجع السابق, سلطة إالدارة يف التعدیل إالنفرادي �لعقد إالداري, حمفوظ عبد القادر) 4(
  .9-7.ص, املرجع السابق, سلطة إالدارة يف التعدیل إالنفرادي �لعقد إالداري, حمفوظ عبد القادر)5(
  .30.ص, املرجع السابق, النظام القانوين �لملحق يف الصفقة العموم�ة يف اجلزا�ر, شقطمي سهام) 6(
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  .)1(إالدارة هذه السلطة املمنو�ة لها 
بقرار مهنا ما یتعلق , فٕان إالدارة ملزمة ��رتام مجمو�ة من الرشوط عند اس�تعاملها لسلطة التعدیل إالنفرادي  

  ).2(ومهنا ما خيص حمل التعدیل وموضو�ه , )1(التعدیل ذاته 
  لرشوط املتعلقة بقرار التعدیل ذاتها - 1
سواء , البد من خضو�ه �مو�ة من الرشوط وإالجراءات, حىت �كون قرار التعدیل حصی�ا م�ت�ا �ٓ�ره  

فالقرار املعدل البد ٔ�ن �كون يف �دود , ٔ�و قرار التعدیل إالنفرادي �اصة, تعلقت �لقرارات إالداریة �امة
وذ� , من اخ�صاص وشلك وٕاجراءات, مس�توف�ا اكفة ٔ�راكن املرشوعیة إالداریة, املبدٔ� العام �لمرشوعیة

, �رشط تغري الظروف, �ٕالضافة ٕاىل الرشوط أ�خرى اليت وضعها ال�رشیع والقضاء لص�ة معلیة التعدیل
ومن مثة فٕان الرشوط  ,)2(ور قرار التعدیل مضن �ٓ�ال تنف�ذ العقدصد, ا�رتام قوا�د املرشوعیة إالداریة

ورشط النطاق , رشط ا�رتام م�دٔ� املرشوعیة إالداریة, رشط تغري الظروف: املتعلقة بقرار التعدیل يه ثالثة
 .الزمين

  ط تغري الظروفرش  - �ٔ 
العقد إالداري ٔ�ن �س�ت�د ظروف ٕاذ یتعني لص�ة تعدیل إالدارة يف بنود , ومعىن ذ� توافر مربر التعدیل  

ٔ�ن إالدارة �راعي حتق�ق املصل�ة العامة يف لك حلظة , )3(الحقة ٕال�رامه �س�توجب مهنا ممارسة ت� السلطة
واكن من ش�ٔهنا ٔ�ن حتول , فٕاذا �دثث ظروف مل حي�سب لها املتعاقدان وقت ٕا�رام العقد, من حلظات العقد

فعندها ميكن لٕالدارة التعدیل , ملصل�ة املتعاقدة يف لك عقد ٕاداري تربمهدون حتق�ق هذه املنفعة اليت ت��غهيا ا
والقول بغري ذ� یؤدي ٕاىل ٕاطالق احلریة لٕالدارة يف , )4(يف هذه الرشوط مبا ی�سجم مع الظروف اجلدیدة

  وهو ما, حب�ة اس�تعامل حقها يف التعدیل, الت�لل من الزتاماهتا الناش�ئة عن العقود
 .)5(ئ املسمل هبا يف جمال التعاقد ح�ث �كون �لزتام م�بادالیتعارض مع املباد

ففي فر�سا �رى , ومن �انبه یتطلب القضاء إالداري رشط تغري الظروف ملامرسة إالدارة سلطة التعدیل  
�ٔن دراسة قضاء جملس ا�و� الفر�يس توحض ٔ�ن سام�ه لٕالدارة �لتعدیل إالنفرادي �لعقد �يل الف�ام أ�س�تاذ 

ونفس أ�مر ینطبق �ىل مرص ح�ث اس�تقر القضاء , اري راجع لفكرة املصل�ة العامة وتغري الظروفإالد
  .إالداري املرصي �ىل وجوب �دوث تغري يف الظروف �رشط رئ�يس ملامرسة سلطة التعدیل

ة �شرتط املرسوم الرئايس املنظم �لصفقات العموم�ة رصا�ة رشط تغري الظروف ٕالعامل سلط, ويف اجلزا�ر  
متدید صفقة ٔ�داء �دمات �ٔو , ميكن �لمصل�ة املتعاقدة عندما تربر الظروف ذ�" :ح�ث �اء ف�ه, التعدیل

  .)6(......",اق�ناء لوازم

                                                           

  .133.ص, املرجع السابق, يإالجياب والق�ول يف العقد إالدار , �ند خمتار نوح) 1(
  .43-42.ص, السابق املرجع ,سلطة إالدارة يف التعدیل إالنفرادي �لعقد إالداري, حمفوظ عبد القادر) 2(
  .249.ص, املرجع السابق, أ�سس العامة �لعقود إالداریة, عبد العز�ز عبد املنعم �لیفة) 3(
  .133.ص, املرجعنفس , �ند خمتار نوح )4(
  .250.ص, املرجع نفس, �لیفة م�ز عبد املنععبد العز ) 5(
  ..236-10من املرسوم الرئايس  103/3املادة ) 6(
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ومن مت خنلص لن���ة مفادها ٔ�ن بقاء الظروف اليت ٔ��رم يف ظلها العقد �ىل �الها حيول دون ق�ام إالدارة   
, لكن النقاش یثار حول ما ٕاذا مل تتغري الظروف, )1(البد من توافرها ٕاذ للك سلطة دواعي اس�تعامل, �لتعدیل

  فهل مت� حق تعدیل العقد �ٔم ال؟ , ومل حتسن إالدارة تقد�رها ٔ�ثناء التعاقد
لیت�ني ٔ�ثناء التنف�ذ , ب�ٔن مل تقدر مق�ضیات سري املرفق العام كام جيب, ٕاذا ٔ�خط�ٔت إالدارة ٔ�ثناء ٕا�رام العقد  

بني وجوب : ف�كون إالدارة هنا ٔ�مام م�ناقضني, مما �س�تدعي تعدی�, ی�ىش مع الظروف الواقعیةٔ�ن العقد ال 
وبني �دم تغري الظروف اليت �س�تدعي مهنا , تغیري العقد مبا ی�ىش ورضورات السري احلسن �لمرفق العام

  :ولقد تنازع يف املس�ٔ� رٔ��ن. )2(التعدیل
  
, ٕاذا مل تقدر إالدارة مصاحل امجلا�ة تقد�را سل�" و�رى ٔ�نه , "�روت بدوي "�ز�امة أ�س�تاذ : الر�ٔي أ�ول  

بل �لهيا ٔ�ن تدرس , ...",فٕاهنا ال �س�تطیع ٔ�ن �س��د �ىل خطهئا وتفرض �ىل املتعاقد معها تعدیل العقد
معىن ذ� ال جيوز لٕالدارة تعدیل العقد لعدم �دوث تغري يف  ,)3(�ا�اهتا ج�دا ق�ل ٔ�ن تطر�ا �لتعاقد

  :وذ� اكلتايل, وقد تعرض هذا الرٔ�ي �لنقد من ق�ل ٔ�نصار الرٔ�ي الثاين .)4(الظروف مكربر �لتعدیل
ا�ي انتقد الرٔ�ي أ�ول حب�ة جتاه� أ�ساس ا�ي , "سل�ن دمحم الطاموي"یزتمعه أ�س�تاذ  :الر�ٔي الثاين  

و�ٔ�رزها قابلیة هذا أ��ري , فهذه أ��رية مرتبطة بقوا�د املرفق العام, ه سلطة التعدیل إالنفراديتقوم �لی
املرافق  ٕاذا �ٔخط�ٔت إالدارة يف تقد�ر مق�ضیات سري(....:و�رى يف هذا الصدد, �لتغیري يف ٔ�ي وقت

الرٔ�ي �رح�با  وقد الىق هذا. )5(...)لس�نا بصدد عقاب إالدارة عن خطهئا.....فٕاهنا مت� تعدیل العقد....العامة
  .)6(من ق�ل العدید من الفقهاء

�ىل 236-10من املرسوم الرئايس  103/3ح�ث نصت املادة , ولقد ٔ��ذ املرشع الثانوي �لرٔ�ي أ�ول, هذا  
و�ٔن ال , رشیطة �ٔن ال�كون يف وسع املصل�ة املتعاقدة توقع الظروف اليت اس�تدعت هذا ا�متدید"...:مایيل

  .)7(و�لیه ال مربر �لتعدیل سوى ما اكن ن���ة �دم التوقع, ...",ن���ة ممارسات مماط� من طرفها�كون 
�شرتط توافر رشط تغري الظروف ٕالعامل سلطة التعدیل إالنفرادي ٕ�د�ال تعدیالت �ىل العقد , ؤ��ريا  

املتعاقدة  فورا لتدارك ومن مت ٕاذا ما طرٔ�ت ظروف �دیدة ٔ�ثناء تنف�ذ العقد ف�تد�ل  املصل�ة , إالداري
  .لكن هذا القرار ال �كون حصی�ا مامل حيرتم م�دٔ� املرشوعیة إالداریة, أ�مر عن طریق ٕاصدار قرار التعدیل

  

                                                           

  .249.ص, السابقاملرجع  ,أ�سس العامة �لعقود إالداریة, عبد العز�ز عبد املنعم) 1(
  .45.ص, املرجع السابق, سلطة إالدارة يف التعدیل إالنفرادي �لعقد إالداري, حمفوظ عبد القادر) 2(
  .134.ص, املرجع السابق, إالجياب والق�ول يف العقد إالداري, �ند خمتار نوح) 3(
  . 242.ص, 1973, ع,م,ج, القاهرة, دار ا�هنضة العربیة, مظاهر السلطة العامة يف العقود إالداریة, ٔ�محد ع�ن عیاد:ٔ�نظر) 4(
  134.ص, نفس املرجع, �ند خمتار نوح: ٔ�شار ٕالیه) 5(
, �يل الف�ام: راجع يف ذ�, "فلها دامئا مك�ة التعدیل, �ام �كن إالدارة قد ٔ�خط�ٔت" ح�ث �رى ٔ�نه, �يل الف�امس�تاذ مبا فهيم ا�ٔ ) 6(

  .281.ص, 1976, ع.م.ج, دار الفكر العريب, -دراسة مقارنة –سلطة إالدارة يف تعدیل العقد إالداري 
  .46.ص, املرجع نفس, حمفوظ عبد القادر) 7(
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   ط ا�رتام م�د�ٔ املرشوعیة إالداریةرش  - ب
التعدیل  ومادام ٔ�ن سلطة إالدارة يف, )1(ٔ�ي صدور قرار التعدیل يف �دود املبدٔ� العام �لمرشوعیة إالداریة   

ش�ٔنه ش�ٔن �يق , فٕان هذا أ��ري البد من ٕا�رتامه م�دٔ� املرشوعیة, إالنفرادي تتجسد م�دانیا يف قرار التعدیل
اليت  131- 88تطبیقا لنص املادة الرابعة من املرسوم , )2(ٔ�عامل إالدارة اليت ٔ�لز�ا املرشع ��رتام هذا املبد�ٔ 

 .)3("ریة يف ٕاطار القوانني والتنظ�ت املعمول هباجيب �ٔن یندرج معل السلطة إالدا" :�اء فهيا
من ح�ث , ومن مت یتعني ٔ�ن تتوافر ف�ه مجیع مقومات ؤ�راكن هذا القرار ,)4(فقرار التعدیل هو قرار ٕاداري  

ويف ٕاطار القوا�د القانونیة اليت , صدوره عن خشص خمتص ٕ�صداره وفقا �لشلك وإالجراءات املقررة قانو�
متثل مس��دا لس�ب قامئ یربره وامل , ؤ�ن �كون ا�افع من القرار حتق�ق املصل�ة العامة, حتمك موضوع التعدیل

ومن مثة ال �كون قرار التعدیل . سابقا اوا�ي مت التفصیل فهي ,)5(يف تغري الظروف اليت ٔ��رم يف كنفها العقد
  :مرشو�ا مامل حيرتم القوا�د التالیة

 من ح�ث إالخ�صاص 
 اليتقدرة املوظف قانو� �ىل اختاذ القرارات ":ٔ�و هو ,)6("ٔ�هلیة اجلهة إالداریة �لق�ام بعمل معني" :وهو   

 .)7("تد�ل يف نطاق صالح�ته
یمت ا�لجوء لنظریة , ويف �ا� السكوت, رصحيا اكن ٔ�و مضنیا, والقا�دة ٔ�ن حتدید إالخ�صاص �رد بنص  

 .مفن مي� حق إال�رام مي� حق التعدیل, توازي إالخ�صاص
عدیل رشوط العقد فٕاذا اكن جيوز لٕالدارة ت, ال مي� تعدیل العقد إالداري ٕاال من ٔ��طه القانون ذ�  

فال . إالداري فال س��ل �لق�ام هبذا التعدیل و�عتداد به قانو� مامل تلزتم عند ٕاجرائه بقوا�د إالخ�صاص
  .)8(یت�ٔىت التعدیل ٕاال من السلطة ا�تصة ٕ�جرائه

املادة  ولقد �دد املرشع الثانوي قوا�د إالخ�صاص يف جمال التعدیل إالنفرادي �لعقد إالداري ب�ٔن ٔ�لزم يف  
 12/5كام حرصت املادة , )9(ٔ�ن یمت التعدیل من ق�ل املصل�ة املتعاقدة 236-10من املرسوم الرئايس 103/3

  دفرت الرشوط إالداریة العامة املطبق �ىل صفقات أ�شغال العموم�ة إالخ�صاص ٕ�صدار قرار التعدیل فقط

                                                           

  .253.ص, املرجع السابق, أ�سس العامة �لعقود إالداریة, بد املنعم �لیفةعبد العز�ز ع ) 1(
  .47.ص, السابق املرجع ,سلطة إالدارة يف التعدیل إالنفرادي �لعقد إالداري, حمفوظ عبد القادر) 2(
 06املؤر�ة يف , �27دد ر .ج, املتضمن تنظمي �القة إالدارة �ملواطنني, 1988-07-04الصادر بتارخي  131-88املرسوم : راجع) 3(

  .759.ص, 1988-07-06الصادرة بتارخي , 1988یولیو 
  .102.ص, املرجع السابق, النظریة العامة �لقرارات والعقود إالداریة, بومعران �ادل) 4(
  .253.ص, املرجع نفس, د املنعم �لیفةعبد العز�ز عب) 5(
  .233.ص, 2011, اجلزا�ر, دار هومه, معل واخ�صاص –تنظمي : الو�زي يف القضاء إالداري, بومحیدة عطا هللا: ٔ�نظر) 6(
, الطبعة أ�وىل, املركز القويم لٕالصدارات القانونیة, القرار إالداري يف النظریة والتطبیق, عبد النارص عبد هللا ٔ�بو مسهدانة: ٔ�نظر) 7(

  .177.ص, 2012, ع.م.ج, القاهرة
  .48.ص, نفس املرجع, حمفوظ عبد القادر) 8(
  .املصل�ة املتعاقدة يف مجمو�ة هیئات ميكهنا ٕا�رام الصفقات العموم�ة 236- 10من املرسوم الرئايس  02رصت املادة ح) 9(
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  .)1(يف �ندس ا�ا�رة ٔ�و املهندس املعامري
فٕان القضاء إالداري م�شدد يف مراق�ة مدى ا�رتا�ا يف جمال , إالخ�صاص من النظام العامومبا ٔ�ن قوا�د   

العقد إالداري ال ی�ش�ٔ :"...ح�ث قررت احملمكة إالداریة العلیا يف مرص ٔ�ن, اس�تعامل سلطة التعدیل إالنفرادي
  .)2("إالدارة ممن مي� التعبري عن هذهصادرة , ة إالدارةــــــــــــــــــــــوال یتعدل ٕاال ٕ�رادة حصی�ة من �

بل البد ؤ�ن یظهر يف القالب ٔ�و الشلك , اختاذه من طرف السلطة ا�تصة, وال �كفي لسالمة قرار التعدیل
  :وذ� اكلتايل, ووفقا لٕالجراءات احملددة قانو�, املطلوب

 من ح�ث الشلك وإالجراءات 
فٕان إالجراءات , ٔ�ي مظهره اخلار�, یفرغ ف�ه هذا القرار ٕاذا اكن شلك القرار إالداري هو القالب ا�ي   

  .)3(يه مجمو�ة اخلطوات واملرا�ل اليت یتعني �ىل إالدارة ا�رتا�ا عند اختاذ معلها إالداري
 :ويه, �دد املرشع الفرعي مجمو�ة من القوا�د, وحىت �كون قرار التعدیل حصی�ا

o ف�ال�س�بة �لشلك  
فٕان املرشع الثانوي قد , دون القرار الشفه�ي والضمين, القرار املك�وبمادام ٔ�ن الشلك ینحرص يف    

فقرة ٔ��رية من دفرت الرشوط إالداریة العامة 12ح�ث نص يف املادة , اس�توجب التعدیل مبوجب قرار كتايب
  ".یتعني �ٔن تصدر �ٔوامر املصل�ة كتابة":املطبق �ىل صفقات أ�شغال العموم�ة �ىل مایيل

ذ� ٔ�ن التعدیل جزء من الصفقة , ة رشط الزم �ال ممارسة إالدارة سلطة التعدیلٕان عنرص الك�اب  
 .)4(وجيب ٔ�ن خيضع ملا ختضع � الصفقة ش� بتوافر عنرص الك�ابة, أ�صلیة

ٕاذ یف�د التارخي يف , "وجيب �ٔن �كون مؤر�ة ومرمقة ومس��"...:كام ورد يف نفس املادة السالفة مایيل  
وما ٕاذا اكن قرار التعدیل م�ش�یا مع مدة رس�ن العقد , املوظف خمتصا من ح�ث الزمانمعرفة ما ٕاذا اكن 

  .من �دمه

o ٔما �ل�س�بة لٕالجراءات� 
ح�ث , )5(فقد اس�توجب املرشع الفرعي ٕاجراءا معینا البد لقرار التعدیل من ا�رتامه يف �االت معینة  

ذ� ٔ�ن امللحق ش�ٔنه , جلنة الصفقات املعنیة حرص بعض احلاالت اليت جيب �اللها عرض قرار التعدیل �ىل
وذ� �عتباره وثیقة تعاقدیة ملحقة �لصفقة , ش�ٔن الصفقة العموم�ة من ح�ث خضو�ه �لرقابة الق�لیة اخلارج�ة

وذ� يف �دود �ٓ�ال التنف�ذ التعاقدیة اخلاصة , یربم ویعرض �ىل جلان الصفقات العموم�ة ا�تصة, أ�صلیة
 :و�متثل هذه احلاالت يف ا�ٓيت. )6(�لصفقة أ�صلیة

                                                           

  ..."ٕاال ٔ�ن ذ� یمت فقط عندما ی�ٔمر بت� التغیريات �ندس ا�ا�رة ٔ�و املهندس املعامري مبوجب ٔ�مر مصل�ة"...: واليت تنص �ىل) 1(
  .342.ص, املرجع السابق, العقود إالداریة, نرصي م�صور �بليس: ٔ�شار ٕالیه, 1980- 11-22بتارخي , لیاقرار احملمكة إالداریة الع ) 2(
  .49.ص, املرجع السابق, سلطة إالدارة يف التعدیل إالنفرادي �لعقد إالداري, حمفوظ عبد القادر) 3(
  .207.ص, 2011, اجلزا�ر, والتوزیع جسور �ل�رش, الطبعة الثانیة, رشح تنظمي الصفقات العموم�ة, عامر بوضیاف) 4(
  .50.ص, نفس املرجع, حمفوظ عبد القادر) 5(
  .236-10من املرسوم الرئايس  106فقرة ٔ��رية واملادة  105املادة ) 6(
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 جتاوز م�لغ التعدیل حلدود مالیة معینة: احلا� أ�وىل
لقد �دد املرسوم الرئايس املنظم �لصفقات العموم�ة جحم التعدیل ا�ي ميكن ٔ�ن ید�ل �ىل العقد وسقف   

من املرسوم  103ادة ؤ�وجب خضوع التعدیل ا�ي یمت مبوجب امل, )1(املبلغ املايل املرافق لهذا التعدیل
  :ٕاذا جتاوز ال�سب ا�ٓتیة, لهیئات الرقابة اخلارج�ة الق�لیة 236-10الرئايس 

الصفقات التابعة  �ل�س�بة ٕاىل الصفقات اليت يه من ٕاخ�صاص جلنة, من املبلغ أ�صيل �لصفقة20% - 
 .�لمصل�ة املتعاقدة

ا�ل�ان الوطنیة وا�ل�ان  �ل�س�بة ٕاىل الصفقات اليت يه من ٕاخ�صاص, من املبلغ أ�صيل �لصفقة %10 - 
السابقة عتبة �سلمي امللحق لهیئات الرقابة اخلارج�ة  106وبذ� تتضمن املادة , القطاعیة �لصفقات

 .)2(الق�لیة
  ٕاذا اكن التعدیل ن���ة �االت ٕاس�ت��ائیة �ري م�وقعة: احلا� الثانیة

ٔ��از املرشع الثانوي ا�لجوء �لتعدیل عند ظهور , 236-10من املرسوم الرئايس  105تطبیقا لنص املادة   
رشیطة عرضه �ىل جلنة , ظروف ٕاس�ت��ائیة �ري م�وقعة تؤدي ٕاىل اخ�الل التوازن العقدي ٕاخ�الال معتربا

  .الصفقات املعنیة
  ٕاذا تضمن التعدیل معلیات �دیدة: احلا� الثالثة

م�ه فقرة ٔ��رية رضورة عرض قرار التعدیل �ىل جلنة 106وجب تق�ني الصفقات العموم�ة يف املادة اس�ت  
لكن , الصفقات املعنیة ن���ة ٕاد�ال ٔ�عامل �دیدة يف مر�� التنف�ذ اليت مل یمت النص �لهيا يف الصفقة العموم�ة

  .سالف ذ�رها�رشط ٔ�ن تت�اوز هذه أ�عامل اجلدیدة ال�سب املقررة يف نفس املادة ال 

 من ح�ث الهدف 
وا�ي یفرتض ف�ه حتق�ق املصل�ة العامة لٕالدارة , یقصد به أ��ر البعید والغایة املرجوة من القرار إالداري  

 .)3(ضام� لسري املرافق العامة �نتظام واطراد, واخلواص
تفق مع املصل�ة بل وٕاضافة رشوط �دیدة ٕالیه ٕاذا رٔ�ت �ٔن ذ� ی , فلٕالدارة حق تعدیل رشوط العقد  

ومن مت ال  ,)4(ٔ�و ٕاذا اق�ىض هذا التعدیل اعتبارات الصاحل العام, ٔ�و اكنت هذه أ��رية �س�تلزم ذ�, العامة
  .ٕاال ٕاذا اق�ضت املصل�ة العامة ذ�, جيوز ٕاجراء ٔ�ي تعدیل يف رشوط العقد

وبعد ا�رتام لك , املطلوبويف الشلك , رمغ صدور قرار التعدیل من اجلهة ا�و� قانو� ٕ�صداره  
مفا املقصود هبذا . ٕاال ٔ�ن ذ� �كون دون فائدة ٕاذا مل حترتم إالدارة النطاق الزماين, إالجراءات احملددة قانو�

  لهذا الرشط؟ الثانوي  الرشط؟ ومايه الفائدة املتو�اة من وراء فرض املرشع
  

                                                           

  .236-10من املرسوم الرئايس  106املادة ) 1(
  .22.ص, املرجع السابق, دفرت الرشوط يف الصفقات العموم�ة, �رصي عبد الرزاق) 2(
  .51.ص, املرجع السابق, سلطة إالدارة يف التعدیل إالنفرادي �لعقد إالداري, حمفوظ عبد القادر) 3(
  .249.ص, املرجع السابق, أ�سس العامة �لعقود إالداریة, عبد العز�ز عبد املنعم �لیفة) 4(
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 ط النطاق الزمينرش  - ت
ومؤداه �زامن قرار التعدیل , توافر رشط النطاق الزماين يف قرار التعدیلاس�توجب املرشع الثانوي رصا�ة   

ال ميكن ٕا�رام ":�ىل ٔ�نه 236-10من املرسوم الرئايس 105ح�ث نصت املادة , مع رس�ن العقد إالداري
 ."ٕاال يف �دود �ٓ�ال التنف�ذ التعاقدیة, امللحق وعرضه �ىل هیئة الرقابة اخلارج�ة �لصفقات ا�تصة

من الالحئة التنف�ذیة لقانون املناقصات  78اس�توجب املرشع املرصي يف املادة , ىل س��ل املقارنةو�  
  ).صدور قرار التعدیل �ٔثناء مدة التنف�ذ(... واملزایدات

ٔ�ي طوال الفرتة اليت یبقى العقد قامئا , هو فرتة رس�ن العقد "�ٓ�ال التنف�ذ التعاقدیة"ٕان املقصود بعبارة   
  .)1(�را� املتعاقد عن تنف�ذه �اللها ولو

اري س�یؤدي ح� ٕاىل هنایة احلقوق ذ� ٔ�ن ا�هتاء العقد إالد, ال حيتاج رشط النطاق الزماين �لنص �لیه  
فٕان طلب , ومىت ا�هت�ى العقد إالداري, والسلطات ا�و� لٕالدارة مبا يف ذ� سلطهتا يف التعدیل إالنفرادي

طلب و , الزتامات املتعاقد ٔ�و ٕانقاصهأ�ن التعدیل ام�داد لعقد قامئ �ز�دة , دیدالتعدیل هذا یعد مبثابة تعاقد �
  .)2(تعدیل عقد قد انقىض هو طلب �رد �ىل �ري حمل

وذ� يف صفقات , لقد �دد تق�ني الصفقات العموم�ة النطاق الزماين ا�ي �شم� سلطة التعدیل إالنفرادي  
  .)3(�سمح �متدیدها �ٔكرث من ٔ�ربعة ٔ�شهرٕاذ مل , تقدمي اخلدمات واق�ناء ا�لوازم

حمصنا ال , ویصبح مرشو�ا قابال �لتنف�ذ, )4(�كون قرار التعدیل �طال ٕاذا خرج عن م�د�ٔ املرشوعیة ,و�لیه  
, ٕاذا ا�رتم قرار التعدیل لك الرشوط وإالجراءات السالف ذ�رها, ميكن ٕالغاؤه من طرف القايض ا�تص

, �اصة ما یتعلق مهنا مبوضوع التعدیل إالنفرادي, اس��فاء مجمو�ة  ٔ�خرى من الرشوطلكن رمغ ذ� البد من 
  .ويه موضوع الفقرة املوالیة

 )حم�(لرشوط املتعلقة مبوضوع التعدیل ا - 2
مما �رهق املتعاقد ویفوق , هتدف الرشوط املتعلقة مب�ل التعدیل ٕاىل �دم جتاوز إالدارة �دود التعدیل  

ٔ�و , ٕاذ ال جيوز لٕالدارة إالفراط يف السلطة املمنو�ة لها ٕاىل �د تغیري موضوع العقد أ�صيل, وطاقاتهٕاماكنیاته 
 .ٔ�و جتاوز ال�سب احملددة قانو�, قلب التوازن إالق�صادي �لعقد

�دم قلب ٕاق�صاد�ت , �دم تغیري موضوع العقد: و�لیه تت�ىل الرشوط املتعلقة مبوضوع التعدیل يف ا�ٓيت  
  .و�دم جتاوز ال�سب احملددة, العقد

  دم تغیري موضوع العقد� - �ٔ 
ٔ�ن املتعاقد قد تعاقد , ال تصل سلطة تعدیل رشوط العقد إالداري �ر�ة تغیري موضوع العقد ٔ�و طبیعته  

ومن مت یبذل قصار �ده لسد �اج�ات املرفق العام , مع إالدارة �ىل �ٔساس معاو�هتا يف موضوع معني

                                                           

  .52.ص, لسابقاملرجع ا, سلطة إالدارة يف التعدیل إالنفرادي �لعقد إالداري, حمفوظ عبد القادر) 1(
  .248.ص, املرجع السابق, أ�سس العامة �لعقود إالداریة, عبد العز�ز عبد املنعم �لیفة) 2(
  .23-12من املرسوم الرئايس  12واملعد� مبوجب املادة , 236-10من املرسوم الرئايس  103/3املادة ) 3(
  .253.ص, نفس املرجع, عبد العز�ز عبد املنعم �لیفة) 4(
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وبذ� �كون إالدارة ملزمة �لتق�د مبوضوع العقد ,  �دود هذا املوضوع دون ٔ�ن یتعداهاملتصل به العقد يف
فك�ف ميكن متیزي أ�عامل اليت تد�ل يف  ,)1(رشط �دم تغیري موضوع العقد: و�سمى ذ�, و�دم اخلروج عنه

 ٕاطار العقد أ�صيل عن �ريها من أ�عامل اليت من ش�ٔهنا تغیري موضو�ه؟
رة واجب �لزتام بعدم املساس جبوهر العقد ذاته ��ر�ة اليت تغري معه صیغته حبیث یصبح یقع �ىل إالدا  

ومعىن ذ� ٔ�ن یق�رص التعدیل �ىل ٔ�عامل من نفس ��س ونوع وقمية , موضوع هذا أ��ري ؤ�نه �دید
�� فٕان تغیري , الرشطكام ال یتواىن القضاء يف مراق�ة مدى ا�رتام قرار التعدیل لهذا , أ�عامل املتعاقد �لهيا

موضوع العقد �ري �ا�ز ولو اق�ضاه حتق�ق املصل�ة العامة لرضورة �لزتام حبسن النیة يف تنف�ذ العقد 
  .)2(إالداري

  دم قلب ٕاق�صاد�ت العقد� - ب
, ذ� ٕاذا اكن تعدیل العقد إالداري حقا لٕالدارة �س�تعم� يف ٕاطار م�دٔ� املرشوعیة مىت اق�ضت الظروف  

ذ� ٔ�ن حقها يف التعدیل جيب , )3(هذا احلق جيب ٔ�ال یتعارض مع واجهبا يف ضامن التوازن املايل �لعقدفٕان 
ٔ�ن ال یؤدي ٕاىل مسح العقد من �الل ٕاعطائه حمال �دیدا �ري احملل أ�صيل ا�ي اجتهت ٕالیه ٕارادة 

ومن , اعتبارات مالیة وتق�یة معینةذ� ٔ�ن املتعاقد قد ٔ�قدم �ىل ٕا�رام هذا العقد �ٓ�ذا بعني إالعتبار , الطرفني
  .)4(مت ال مت� إالدارة ٕا�داث تعدیالت من ش�ٔهنا قلب ٕاق�صاد�ت العقد رٔ�سا �ىل عقب

اليت  236-10من املرسوم الرئايس 103/4و�لفعل فقد �رس املرشع الثانوي هذا الرشط مبوجب نص املادة 
  ...."مللحق بصورة �ٔساس�یة �ىل توازن الصفقةفٕانه ال ميكن �ٔن یؤ�ر ا, و�ام �كن من �ٔمر" :�اء فهيا

 دم جتاوز ال�سب احملددة �لتعدیل� - ت
, مينح رشط �دم جتاوز ال�سب احملددة �لتعدیل نو�ا من إالس�تقرار يف املعامالت الناجتة عن العقد إالداري  

 -  %20و10من �الل حتدید سقف یرتاوح بني , )5(ووس�ی� حتق�ق الرشطني السابقني وجتس�یدهام معلیا
 .)6(حمل الصفقة العموم�ة من قمية املبلغ إالجاميل �مثن الصفقة ا�سد �لعوض مقابل تنف�ذ - حسب احلا�

ٕاذا اس�توىف , دون ا�رتاض, �كون قرار التعدیل مرشو�ا حصی�ا قابال �لتنف�ذ من ق�ل املتعاقد, ويف أ��ري  
  .)7(السلطةرشیطة �دم تعسف إالدارة يف اس�ت�دام هذه , لك الرشوط

  
  
  

                                                           

  .53.ص, املرجع السابق, سلطة إالدارة يف التعدیل إالنفرادي �لعقد إالداري, بد القادرحمفوظ ع ) 1(
  .54.ص, املرجع نفسه) 2(
  .254.ص, املرجع السابق, أ�سس العامة �لعقود إالداریة, عبد العز�ز عبد املنعم �لیفة) 3(
  .136.ص, السابقاملرجع , إالجياب والق�ول يف العقد إالداري, �ند خمتار نوح) 4(
  .55.ص, نفس املرجع, حمفوظ عبد القادر) 5(
  .398.ص, املقال السابق, ...خصوصیة املصطل�ات القانونیة يف القانون إالداري وانعاكساهتا, عزاوي عبد الرمحن) 6(
  .56.ص, نفس املرجع, حمفوظ عبد القادر) 7(
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  الفرع الثاين
  نطاق سلطة التعدیل إالنفرادي �لعقد إالداري

حىت ولو مل �رد نص يف العقد , مت� إالدارة سلطة تعدیل بعض بنود العقد ٔ�ثناء التنف�ذ و بصفة انفرادیة  
القانون اخلاص بل ٕان هذه السلطة تعد من ٔ�مه خصائص العقد إالداري املمزية � عن عقود , )1(خيولها ذ�

  .)2(اليت ختضع لقا�دة العقد رشیعة املتعاقد�ن
ٕاال ٔ�هنا ل�ست مطلقة , ومما ال شك ف�ه ٔ�ن سلطة التعدیل إالنفرادي وٕان اكنت �شمل مجیع العقود إالداریة  

و ه, وهذا ما دفع ب�ٔ�د الفقهاء �لقول ٔ�ن حتلیل املعطیات القضائیة یوصل ٕاىل مفهوم �بت, بل �رد �لهيا ق�ود
ح�ث , )3(ٔ�ن مظاهر سلطة التعدیل إالنفرادي املقررة لٕالدارة لها مدى ٔ�قل ٕا�سا�ا عام یبدو لها بصفة �امة

یبدو �لیا من �الل دراسة سلطة إالدارة يف التعدیل إالنفرادي ٔ�ن لها الك�ري من احلدود اليت تعمل �ىل 
دارة اس�تعامل سلطهتا يف ذ� احلزي املسموح ویبقى لالٕ , ٕاعطاهئا �زيا حمددا ال جيوز جتاوزه لعدید إالعتبارات

  .)4(لها به
مث الق�ود , )ٔ�وال(التطرق �االت ٕاعامل هذه السلطة , و�س�تدعي دراسة نطاق سلطة التعدیل إالنفرادي  

  ).�نیا(الواردة �لهيا 
  جماالت ٕاعامل سلطة التعدیل إالنفرادي �لعقد إالداري: �ٔوال

, ٕ�عتبارها امللكفة ب�س�یري املرافق العامة اليت ت�سم �ملرونة والتغیري, عاقد �اديال ميكن لٕالدارة ٔ�ن تظهر مكت  
وهذا أ��ري یلعب ا�ور الك�ري يف , مما اس�تدعى ختویلها سلطة تعدیل بنود العقد انفراد� حتق�قا �لصاحل العام

  .حتدید جماالت ٕاعامل هذه السلطة
واليت  ,يف الرشوط املتعلقة �ملرفق العام دون �يق الرشوط یظهر ا�ال اخلصب لسلطة التعدیل إالنفرادي

املصل�ة  �س�تطیع إالدارة مضهنا اس�تعامل هذه السلطة �ك�ف�ات وصور خمتلفة حسب ما �راه رضور� لتحق�ق
  .)5(العامة

  :ندرسها تبا�ا, رشوطا تنظميیة ورشوطا مالیة: یتضمن العقد إالداري نو�ني من الرشوط  
  التنظميیةلرشوط ا - 1
, ؤ�سلوب العمل �ملرفق, �لمنتفعني ويه ت� الرشوط املتعلقة �سري املرفق العام واخلدمات اليت یقد�ا   

لك هذه , والرشوط الف�یة وإالداریة �لتنف�ذ, وما یتعلق بذ� من رشوط تتعلق ب��ف�ذ العقد ومواعید التنف�ذ
  فك�ف ميكن لٕالدارة �سط نفوذها �ىل الرشوط املتعلقة ,)6(تؤ�ر يف اس�مترار العمل يف املرفق العام وانتظامه

                                                           

  .356.ص, 2009, ار الثقافة �ل�رش والتوزیعد, الك�اب الثاين, القانون إالداري, نواف كنعان: ٔ�نظر) 1(
  .57.ص, السابق املرجع ,سلطة إالدارة يف التعدیل إالنفرادي �لعقد إالنفرادي, حمفوظ عبد القادر) 2(

 (3) André de laubadere,Du pouvoir de l’administration d’imposer unilatéralement des changements 
aux dispositions des contrats administratifs, RDP, mars, 1954, p57.   

  .58.ص, املرجع نفس, حمفوظ عبد القادر )4(
  .59.ص, نفسهاملرجع ) 5(
  .97.ص, املرجع السابق, ود إالداریةالعق, دمحم الشافعي ٔ�بو راس) 6(
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 �ملرفق العام دون سواها من �الل التعدیل إالنفرادي �لعقد إالداري؟
�ملرفق  قرص هذا التعدیل �ىل رشوط العقد املتص�, �ىل إالدارة عند ممارس�هتا سلطة التعدیل إالنفرادي  

الرتباط نظرا  ,الواجب �ىل املتعاقد تنف�ذها لصاحل املرفق العامٔ�ي ت� الرشوط احملددة لاللزتامات , العام
طاملا ٔ�ن سلطة التعدیل هذه مؤسسة من ٔ��ل , )1(سلطة التعدیل إالنفرادي �ح�یا�ات املرفق العام

فٕان لٕالدارة ويه القامئة �ىل حسن سريها مك�ة تعدیل اكفة الرشوط املتعلقة , مق�ضیات سري املرافق العامة
لكن �یف یمت متیزي الرشوط , )2(حىت یفي العقد إالداري �لغرض ا�ي مت ٕا�رامه ٔ���, املرفق �سري هذا

  املتص� �ملرفق العام واجلا�ز تعدیلها عن الرشوط أ�خرى اليت ال تتعلق �ملرفق العام؟
فلك , ة عنهميكن التعرف �ىل الرشوط املتص� �ملرفق العام من �الل متیزيها عن ت� الرشوط أ�ج�بی  

وقد اس�تقر الفقه والقضاء �ىل ٔ�ن الرشوط اليت تعترب ٔ�ج�بیة , رشط ال ص� � �ملرفق العام ال ميكن تعدی�
فه�ي رشوط ختص املزا� , ٔ�و دخ�� عن املرفق العام يه الرشوط املتعلقة �ملزا� املتفق �لهيا �لمتعاقد

  .)3(ملرفق العام ٔ�و تنظميهوالضام�ت املقررة �لمتعاقد دون ٔ�ن تؤ�ر �ىل سري ا
  لرشوط املرتبطة �ملزا� املالیةا - 2
اكلقروض واملسا�دات املالیة اليت تلزتم إالدارة بتقدميها ,يه ت� الرشوط املتعلقة حبقوق املتعاقد مع إالدارة  
�)4(. 
فل�س , )5(ٕاذا اكن مبقدور إالدارة تعدیل رشوط العقد إالداري �اصة ما اتصل مهنا �ملرفق العام  

ا �ىل ــــــــــــــ�س�تطاعهتا ٔ�ن ت��اول �لتعدیل النصوص املتعلقة �ملزا� املالیة اليت �س�تف�د مهنا املتعاقد حرص
  .و هو م�دٔ� �اكد ٔ�ن �كون �اما, )6(مصلحته اخلاصة

تعاقدیة تتصل ب�ٔمه ویعود مرد هذا املنع لكون الرشوط اخلاصة �لناح�ة املالیة يف العقد إالداري يه رشوط   
, وتعدیلها ٕ�رادة إالدارة املنفردة ٕارضار �ملتعاقد مع إالدارة ,)7(حق �لمتعاقد وهو حق اق�ضاء املقابل املايل

مما یعين �لرضورة تعطل املرفق العام �ٔو �دم انتظامه يف تقدمي , یرتتب �لهيا جعزه عن �س�مترار يف التنف�ذ
ومن مت ال جيوز لٕالدارة تعدیل الرشوط املالیة ٕ�رادهتا , ملصل�ة العامةويه ن���ة متس م�ارشة �, �دماته
ویؤدي الهنیار أ�ساس ا�ي ٔ�قام �لیه املقاول , ملا یرتتب �لیه من ٕا�الل �لتوازن املايل �لعقد ,)8(املنفردة

  صول �ىل التعویضویرتتب �ىل املساس �لرشوط املالیة �ٔحق�ة املتعاقد يف احل, )9(ق�ول التعاقد مع إالدارة

                                                           

  .60.ص, السابق املرجع ,سلطة إالدارة يف التعدیل إالنفرادي �لعقد إالداري, حمفوظ عبد القادر) 1(
    .60.ص, املرجع نفسه)  2(
  .231.ص, املرجع السابق, مظاهر السلطة العامة يف العقود إالداریة, ٔ�محد ع�ن عیاد) 3(
  .97.ص, السابق املرجع ,العقود إالداریة, دمحم الشافعي ٔ�بو راس) 4(
  .61.ص, نفس املرجع, حمفوظ عبد القادر) 5(
  .254.ص, املرجع السابق, أ�سس العامة �لعقود إالداریة, عبد العز�ز عبد املنعم �لیفة) 6(
  .61.ص, املرجع نفس, د القادرحمفوظ عب) 7(
  .98.ص, املرجع نفس, لشافعي ٔ�بو راسدمحم ا) 8(
  .62.ص, نفس املرجع, حمفوظ عبد القادر) 9(
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  .)1(املناسب
ففي , ولقد �رس القضاء إالداري م�دٔ� �دم جواز التعدیل إالنفرادي �لرشوط املتعلقة �ملزا� املالیة �لمتعاقد  

ٔ�ن إالدارة ال حيق لها ٔ�ن تعدل انفراد� ا�مثن  le couteur et sloanفر�سا قىض جملس ا�و� يف قرار 
  . )2(املتفق �لیه

« L’administration n’a pas le droit de modifier unilatéralement le prix 
convenu ». 

فقد قضت حممكة القضاء إالداري ب�ٔنه ال حيق لٕالدارة املتعاقدة تعدیل املزا� املالیة املتفق �لهيا , ٔ�ما يف مرص  
  .)3(يف العقد

ٔ�ن , النقدي ٔ�و املزا� املالیة �لمتعاقدٕاذا اكنت إالدارة ال مت� سلطة تعدیل النصوص املتعلقة �ملقابل   
فٕاذا , فٕانه من اجلا�ز ٔ�ي من طريف العقد تعدی� مبوافقة الطرف ا�ٓخر, املقابل املايل یت�دد بدقة عند التعاقد

فٕان هذه ال�س�بة والقمية احملددة لها �كون من , ما �دد املقابل يف �رخي التعاقد ب�س�بة معینة من قمية أ�عامل
دون النظر لتقلبات السوق ٔ�و العم� و�ريها من املسائل , لعقد �عتبار النص �لهيا رشطا تعاقد�ثوابت ا

لكن یثار , وهو ما اتفق �لیه فقه القانون إالداري. )4(املتوقع �دو�ا �ى املتعاقد مع إالدارة كقا�دة �امة
  ال�ساؤل �ش�ٔن ٕاماكنیة اجلهة ماحنة �م�یاز يف تعدیل الرمس ٕ�رادهتا املنفردة؟ 

  :انقسم الفقه الفر�يس ٕاىل فریقني م�كر ومقر, لٕال�ابة �ىل ذ�  
  لفریق أ�ولا - �ٔ 

مسلام �لطبیعة التعاقدیة �لرشوط , یل املنفرد �لرمسینكر هذا الفریق �ىل اجلهة ماحنة �م�یاز سلطة التعد  
ومفاد هذا الرٔ�ي �ٔن املتعاقد مع إالدارة اكن هيدف من وراء ٕا�رام العقد ٕاىل حتصیل , املتص� بت�دید الرمس

ومادام ٔ�نه �سعى لتحق�ق الرحب فٕان هذا الرمس یعترب ٔ��د , الرسوم من املنتفعني من اخلدمة اليت یقد�ا املرفق
 .)5(نارص التعاقدیة اليت ال �س�تطیع إالدارة تعدیلها ٕاال مبوافق�هالع 
 لفریق الثاينا - ب
مسلام �لطبیعة الالحئیة �لرشوط , یعرتف الفریق الثاين �لجهة ماحنة �م�یاز �سلطة التعدیل املنفرد �لرمس   

 .)6(املتعلقة �لرمس
ا��ان یفرقان يف عقد �م�یاز بني نو�ني من  jeze et bonardیزتمع هذا الرٔ�ي الفقهيان الفر�س�یان    

, ورشوط تنظميیة الحئیة م�علقة �سري املرفق العام, رشوط تعاقدیة ال ميكن لٕالدارة تعدیلها انفراد�: الرشوط
  .�رد �لیه سلطة التعدیل إالنفرادي, رشط تنظميي ویذهبان �لقول ٔ�ن الرمس هو

                                                           

  .86.ص, املرجع السابق, قوا�د وٕاجراءات تنظمي املناقصات واملزایدات والعقود إالداریة, دمحم ٔ�نور حامده) 1(
  ..62.ص, السابق املرجع ,سلطة إالدارة يف التعدیل إالنفرادي �لعقد إالداري, حمفوظ عبد القادر) 2(
  .340.ص, املرجع السابق, العقود إالداریة, نرصي م�صور �بليس: ٔ�شار ٕالیه, 1957-06- 30 صادر بتارخي حمك) 3(
  .129.ص, املرجع السابق, العقود إالداریة والتحكمي, ما�د راغب احللو) 4(
  .63.ص, املرجعنفس , قادرحمفوظ عبد ال)5(
  .231.ص, املرجع السابق, إالداریةمظاهر السلطة العامة يف العقود , ٔ�محد ع�ن عیاد) 6(
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, الرٔ�ي الثاين املؤید لسلطة إالدارة يف تعدیل الرمس يف عقد �م�یازفٕاذا اكن الرٔ�ي الغالب هو , و�لیه    
ٕاذ ال یعرتف �لجهة ماحنة �م�یاز حق تعدیل الرمس ما , فٕان القضاء إالداري الفر�يس �ذا �ذو الرٔ�ي املنكر

  .مل یوافق امللزتم
رمس من الرشوط الالحئیة ٔ�ن املرشع املرصي حسم املس�ٔ� معتربا ال, ٔ�ما يف مرص فال یثار إالشاكل    

مبوجب املادة اخلامسة من القانون رمق , مما خيول إالدارة سلطة تعدی� انفراد�, املتص� ب�س�یري املرفق العام
  .)1(اخلاص �لزتام املرافق 1948لس�نة  129

رفق العام وال وٕاذا اكن من املتفق �لیه ٔ�ن الرشوط اخلاصة �ملزا� املالیة �لمتعاقد تعترب ٔ�ج�بیة عن امل    
فهل ميكن لٕالدارة تعدیل م�ل , فٕان الرشوط اليت تنظم العالقة بني املتعاقد وعام� حمل �الف, جيوز تعدیلها

  هذه الرشوط؟ وهل يه م�علقة �ملرفق العام �لقول �سلطة تعدیلها من ق�ل املصل�ة املتعاقدة؟ 
ناك من یقر لٕالدارة �سلطة تعدیل هذه الرشوط فه , )2(اخ�لف الفقهاء يف فر�سا لٕال�ابة عن هذا ال�ساؤل  

ب�� ینكر , )3(تعدیال انفراد� �ىل ٔ�ساس ٔ�هنا م�علقة �ملرفق العام ول�ست م�علقة �ملزا� اخلاصة �ملتعاقد
  البعض ا�ٓخر ذ� �ىل ٔ�ساس ٔ�ن النصوص املتعلقة �ملس�ت�دمني تعترب رشوطا م�علقة �ملزا�

  .)4(تعدیلها اخلاصة �ملتعاقد وال جيوز
فريى �ٔن هؤالء العامل واملس�ت�دمني �سامهون يف �س�یري �يل الف�ام ٔ�ما الفقهاء العرب مبا فهيم أ�س�تاذ   

و�لیه ال , ومن مثة �كون حلقوقهم والزتاماهتم ت�ٔثري �ىل حسن سريه, بطریق م�ارش �ٔو �ري م�ارش, املرفق العام
  .)5(هذه العالقةميكن لٕالدارة ٔ�ن تبقى مك�وفة أ�یدي خبصوص 

فه�ي تعرف بعض الق�ود اليت حتد , وم�لام ختضع سلطة التعدیل إالنفرادي لرشوط حمددة واج�ة ��رتام  
  ففمي �متثل هذه الق�ود؟. مهنا
  الق�ود الواردة �ىل سلطة التعدیل إالنفرادي �لعقد إالداري: �نیا
ق�یدها �شلك �ام ٕاما نظرا لطبیعة العقود حمل یمت ت , سلطة التعدیل إالنفرادي شام� لكهنا ل�ست مطلقة  

ومن مت البد من دراسة الق�ود , )6(وٕاما �شلك تعاقدي من �الل وجود رشط عقدي مينع التعدیل, التعدیل
  .مث الق�ود االتفاق�ة �ىل التوايل, العامة الواردة �ىل سلطة التعدیل إالنفرادي

  

                                                           

  .64.ص, السابق املرجع ,لطة إالدارة يف التعدیل إالنفرادي �لعقد إالداريس, حمفوظ عبد القادر: ٔ�ورده) 1(
املرجع , سلطة إالدارة يف تعدیل العقد إالداري, �يل الف�ام: ٔ�نظر, �لمزید من التفاصیل حول أ�راء اليت ق�لت يف هذا الش�ٔن) 2(

  .وما بعدها 241.ص, قالساب
(3)Sarouat badaoui, le fait du prince dans les contrats administratifs, L G D J. France, 1955, p  p 88-

89 
, املرجع السابق, مظاهر السلطة العامة يف العقود إالداریة,ٔ�محد ع�ن عیاد: ٔ�شار ٕالیه, josef berthelemy: ٔ�نصاره ومن) 4(

 .234.ص
  .241.ص, املرجعنفس , �يل الف�ام) 5(
  .69.ص, املرجع نفس, فوظ عبد القادرحم) 6(
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  إالداريلق�ود العامة �لتعدیل إالنفرادي �لعقد ا - 1
 :�متزي بعض العقود إالداریة بطبیعة �اصة حتول دون ٕاماكنیة تعدیلها ويه 

  le contrat de l’offre de concoursقد تقدمي معونة ع - �ٔ    
مالیة ٔ�و ٔ�ح�ا� �دمات ميكن من �ال� لشخص �اص ٔ�و �ام ٔ�ن یقدم لٕالدارة مسامهة  وهو العقد ا�ي   

ومادام ٔ�ن �لزتام الرئ�يس يف م�ل هذه العقود هو دفع م�لغ من املال من  .هنا تنف�ذ �ٔشغال �امةخشصیة متك
و�لتايل ال جيوز ٕاعامل سلطة , مقدم املعونة فٕان لك تعدیل انفرادي يف العقد س�یغري يف التوازن املايل �لعقد

 .)1(التعدیل إالنفرادي �ىل هذا النوع من العقود
  )2(لعقود املربمة بني أ�ش�اص العامةا - ب  

, وجام�ة حملیة اكلعقد املربم بني ا�و�, حيدث ٔ�ن یربم العقد إالداري بني خشصني من ٔ�ش�اص القانون العام  
 فهل ميكن ٔ��د الطرفني تعدیل هذا العقد انفراد�؟

ٕان أ�طراف يف هذه العقود ال ميكن �ٔن �متتعوا "....:(لقد م�ع جملس ا�و� الفر�يس ذ� وقرر رصا�ة  
وٕان سلطة التعدیل إالنفرادي يف هذا النوع من العقود , �لسلطات املعروفة لٕالدارة يف نطاق عقودها إالداریة

اخلضوع لسلطة  وتت�ىل احلمكة من اس��عاد هذه العقود من, ....")ال ميلكها �ٔي من الطرفني املتعاقد�ن
  :التعدیل إالنفرادي يف مایيل 

  وحتق�ق التعاون توزیع إالخ�صاص , املرفق العامٕان حمل هذه العقود یتعلق ب��ظمي
وتعدی� انفراد� س�یكون , ��س�ام يف ممارسة إالخ�صاصات لتنظمي هذا املرفق  قــــــــــــــــــــوحتق�

 . )3(عكس مصل�ة هذا التعاون

 وهذه , تقوم العقود إالداریة اليت تربم بني أ�ش�اص العامة �ىل املساواة القانونیة
, مس��عدة من القوا�د العامة املطبقة يف نطاق نظریة العقود إالداریة رة ــــــــــــــــــــــــــــــأ�خ�

 .)4(وذ� النعدام املساواة بني إالدارة �شخص �ام واخلواص
حمدد ٔ�ن مضمونه , ال ميكن لٕالدارة اس�تعامل سلطة التعدیل إالنفرادي بتا� �ىل عقد اشرتاك يف خط الهاتف

  .)5(�رشیعیا ٔ�و تنظميیا لكیا
ويه موضوع الفقرة , قد تطرٔ� �ىل سلطة التعدیل إالنفرادي بعض الق�ود االتفاق�ة, والعتبارات �دیدة  

  .املوالیة
  

                                                           

  .141-140.ص, املرجع السابق, إالجياب والق�ول يف العقد إالداري, �ند خمتار نوح) 1(
قد اس��عدت , 23-12رئايس واملعد� مبوجب املادة الثانیة من املرسوم ال, 236-10مع إالشارة ٔ�ن املادة الثانیة من املرسوم الرئايس ) 2(

  .العقود املربمة بني ٕادارتني معوم�تني من اخلضوع �لنظام القانوين اخلاص �لصفقات العموم�ة
  .142-141.ص, نفس املرجع, �ند خمتار نوح) 3(

(4)Voir : fatome E et moreau J, les relations contractuelles entre collectivités publiques : l’analyse 
juridique dans le cadre de la décentralisation, AJDA, 1990, p141 et suite. 

  .70.ص, املرجع السابق, سلطة إالدارة يف التعدیل إالنفرادي �لعقد إالداري, حمفوظ عبد القادر) 5(
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  لق�ود إالتفاق�ةا - 2
تتضمن ٔ��لب العقود إالداریة بنودا تنص رصا�ة �ىل سلطة إالدارة يف , )1(معال مببدٔ� القوة امللزمة �لعقد  

 .)2(بل تنظمها وتضع لٕالدارة ق�ودا ال ميكن جتاوزها, ل�س �رد التكر�س فقط, إالنفرادي التعدیل
ح�ث �متزي عقود ا�و� يف جمال إالس��ر خبصوصیة , )3(وتدرج م�ل هذه الرشوط يف العقود إالداریة ا�ولیة

�لیة �سویة �زا�اهتا, املوضوع, أ�طراف د دو� �صاح�ة س�یادة ف�كون بصد, القانون الواجب التطبیق و�
وهو ما م�ح , ومس�مثر �ٔج�يب كقوة ٕاق�صادیة �سعى لضامن حقوقه ومشاریعه من �ة ٔ�خرى, وسلطة من �ة

ح�ث �متزي العقود إالداریة ا�ولیة بتطبیق مجمو�ة من أ�حاكم اليت ال جند لها م�یال , هذه العقود ذاتیة ممزية لها
 la stabilisation duتث��ت العقدهذه أ�حاكم ت� املتعلقة ب ومن ٔ�مه, )4(يف �يق العقود إالداریة

contrat  , ومعىن ذ� ٔ�ن ا�و� ال مت� حق تعدیل أ�وضاع القانونیة �لعقد ال ٕ�رادهتا املنفردة �سلطة
و�سمى رشط , وال �لطریق ال�رشیعي �وهنا سلطة �رشیعیة, �دم املساس �لعقدو�سمى رشط , تنف�ذیة

  .   )5(یعيالثبات ال�رش 
هتدف رشوط �دم املساس �لعقد ٕاىل احلیلو� بني ا�و� وبني ممارس�هتا لسلطة التعدیل إالنفرادي �لعقد   

و�لتايل فه�ي مجمو�ة الرشوط االتفاق�ة ٔ�و التعاقدیة اليت تلزتم من �اللها ا�و� بعدم تغیري , )6(إالداري
  .أ�حاكم والبنود الواردة �لعقد

الرشوط الزتام ا�و� اليت یو�د فهيا �س��ر بعدم ٕاد�ال تعدیالت يف ال�رشیعات والتنظ�ت فرياد هبذه   
فه�ي بذ� توطد حق ا�و� �صاح�ة س�یادة يف , اليت حتمك إالس��رات بتعدیل ٔ�و ٕالغاء القوانني اخلاصة هبا

  .)7(ممارسة اخ�صاصاهتا ال�رشیعیة والتنظميیة بصفة مؤق�ة
, من رشوط الثبات ال�رشیعي ورشوط �دم املساس �لعقد �سعیان محلایة املس�مثر أ�ج�يبرمغ ٔ�ن �   

ٕاال ٔ�ن تنازل ا�و� عن سلطاهتا يف , ب��ازل ا�و� عن ممارسة س�یادهتا وما �متزي به من مزا� �سلطة �امة
ي �مكن احلصانة فالب�س�بة لرشوط الثبات ال�رشیع: تعدیل العقد خيتلف بصدد هذ�ن النو�ني من الرشوط
  ٔ�ما �ل�س�بة لرشوط �دم املساس, طة �رشیعیةـــــاملمنو�ة �لطرف أ�ج�يب يف حامیته من تد�ل ا�و� �سل

  

                                                           

  : ویقول ٔ��د الفقهاء, ال حيق لٔ�طراف إالتفاق �ىل تضمني العقد بنودا حترم إالدارة سلطة التعدیل) 1(
« ce pouvoir de modification unilatérale….ne peut être supprimés par le contrat », Laurent richer, 

droit des contrats administratifs, 5éditions, LGDJ, 2006, p 255.  
 .71.ص, السابق املرجع ,سلطة إالدارة يف التعدیل إالنفرادي �لعقد إالداري, حمفوظ عبد القادر) 2(
, نفس املرجع, �ند خمتار نوح, مع ٔ��د أ�ش�اص اخلاصة أ�ج�بیة, يه العقود اليت ترب�ا ا�و� ٔ�و ٔ��د ٔ�ش�اص القانون العام) 3(

  .144.ص
  .72-71.ص ,نفس املرجع, حمفوظ عبد القادر) 4(
  .145.ص, املرجع السابق,  إالجياب والق�ول يف العقد إالداري, �ند خمتار نوح) 5(
, دار الفكر العريب, حتدید ماهیهتا والنظاام القانوين لها: العقود املربمة بني ا�ول وأ�ش�اص أ�ج�بیة, حف�ظة الس�ید احلداد: ٔ�نظر)6(

  .326.ص, 2001, ع.م.ج, إالسك�دریة
  .72.ص, املرجع نفس, فوظ عبد القادرحم) 7(
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  .)1(�لعقد فٕان ا�و� تت�ىل عام متلكه من سلطة التعدیل إالنفرادي بوصفها سلطة تنف�ذیة
, داریة ا�ولیة قد تتضمهنا �هام يف �ٓن وا�دٕاال ٔ�ن العقود االٕ , �ىل الرمغ من الفروق القامئة بني الرشطني  

من �الل حظر خضو�ه للك , ٕاذ �سعیان لهدف وا�د من الناح�ة العملیة وهو �دم املساس �لعقد
  .)2(التعدیالت اليت قد تطرٔ� ف� بعد

  الفرع الثالث
  تنف�ذ قرار التعدیل إالنفرادي �لعقد إالداري

ٔ�هنا املسؤول , متارس إالدارة �شاطها إالداري �دمة �لمصل�ة العامة -معوما –يف جمال القانون العام   
�س�هتدف الصاحل  كام ٔ�ن القرارات إالداریة ويه, الوح�د عن حسن سري املرافق العامة وعن تنف�ذ القوانني
  .)3(�عتبارها ٔ�عامال ٕاداریة قانونیة, العام یتعني تنف�ذها وحتق�ق �ٓ�رها القانونیة م�لام يه حمددة

ذ� ٔ�ن , یتعني �ىل املتعاقد مع إالدارة إالنصیاع لسلطات إالدارة املس�تعم�, ويف جمال العقد إالداري  
مما یرتتب �لیه �دم �اكفؤ مركزي , العقود إالداریة �متزي عن العقود املدنیة �سعهيا ٕالش�باع احلا�ات العامة

�� ختضع الزتامات , اخلاصة �لمتعاقد طريف العقد إالداري ا�ي یغلب ف�ه الصاحل العام �ىل املصل�ة
مما جيع� ملزما ب��ف�ذ الزتاماته أ�صلیة مراعیا يف , )4(املتعاقد مع إالدارة �لتعدیل إالنفرادي من ق�ل إالدارة

ذ� التعدیالت اليت قد تطرٔ� �لهيا مادام ٔ�ن قرار التعدیل �اء مس�توف�ا �لرشوط املوضوعیة وإالجرائیة 
ٕاذ �رى ٔ��د الك�اب ٔ�ن القضاء إالداري یفرض �ىل املتعاقد مع , إالنفرادي م�لام ب��اه ٔ��الهاخلاصة �لتعدیل 

ٔ�ن سلطهتا هذه تد�ل , )5(إالدارة تنف�ذ مجیع التعدیالت اليت تتطلهبا املصل�ة املتعاقدة ٔ�ثناء تنف�ذ العقد
تنف�ذ ما یرتتب �لیه من  و�لتايل ق�ل, مضن طبیعة العقد إالداري ا�ي س�بق ٔ�ن وافق �لیه املتعاقد

  .)6(الزتامات
�س�تدعي دراسة تنف�ذ قرار التعدیل إالنفرادي �لعقد إالداري التطرق ملبد�ٔ الزتام املتعاقد ب��ف�ذ قرار التعدیل 

  ).�نیا(مث حبث إالس�ت��اءات الواردة �لیه , )ٔ�وال(إالنفرادي 
  �لعقد إالداريالزتام املتعاقد ب��ف�ذ قرار التعدیل إالنفرادي : �ٔوال

مما جيعل املتعاقد راضیا هبا , دون �ا�ة النص �لهيا -ٔ�صل �ام–تعدیل يف لك عقد ٕاداري تو�د سلطة ال   
فٕان , مفا دام �ٔن قرار التعدیل إالنفرادي �لعقد إالداري �اء مرشو�ا مس�توف�ا لك الرشوط اخلاصة به, مضنیا

ما ٕاذا اكن اس�تعامل إالدارة لسلطة التعدیل قد وقع �ارج �ٔ , املتعاقد ملزم ب��ف�ذه دون ٔ�دىن ا�رتاض ٔ�و رفض

                                                           

  .326- 327.ص, السابق املرجع ,...بني ا�ول وأ�ش�اص أ�ج�بیةالعقود املربمة , حف�ظة الس�ید احلداد) 1(
  73.ص, السابق املرجع ,سلطة إالدارة يف التعدیل إالنفرادي �لعقد إالداري, حمفوظ عبد القادر) 2(
  .99.ص, 2012, ن.د.د, دار الفكر العريب, -دراسة مقارنة_ ریة إالثبات يف القانون إالدارينظ, ٔ�محد كامل ا��ن موىس: ٔ�نظر) 3(
�امعة , لكیة احلقوق, رسا� دكتوراه, - الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر - تطبیقات النظریة العامة �لعقد إالداري, �لیوات �قوتة) 4(

  .190.ص, 2009-2008, قس�نطینة
, إالسك�دریة, دار اجلامعة اجلدیدة, الرقابة القضائیة �ىل العقود إالداریة يف مر�ليت �نعقاد والتنف�ذ, املعمريدمحم �ن سعید �ن محد ) 5(

  .139.ص, 2011, ع.م.ج
  .101.ص, املرجع نفس, فوظ عبد القادرحم) 6(
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ف�صبح قرار التعدیل هذا �ري مرشوع �سمح �لمتعاقد , ٔ�و جتاوز احلدود املرسومة �, ٕاطار املرشوعیة
مفايه مربرات الزتام املتعامل املتعاقد ب��ف�ذ قرار التعدیل إالنفرادي �لعقد إالداري؟ , )1(�الم�ناع عن تنف�ذه

  ا عن حقه يف إال�رتاض؟وماذ
, الصاحل العام �عتبار ٔ�ن �القة إالدارة �ملتعاقد معها يه �القة تعاون من ٔ��ل �س�یري املرفق العام وحتق�ق  

فقد ظهرت , ومبا ٔ�ن سلطة التعدیل إالنفرادي �اءت لتحق�ق اح�یا�ات املرفق العام وضامن حسن سريه
فل�س � �م�ناع عن الوفاء �لزتامه ح�ال املرفق , و�س�مترار ف�ه رضورة ق�ام املتعاقد ب��ف�ذ العقد إالداري

ٕاذ ال یعقل ٔ�ن خيضع تنف�ذ التعدیالت , ٕ�ضافة ٔ�عامل ٔ�خرى )2(حب�ة تغري �لزتامات أ�صلیة املتعاقد �لهيا
ن إالداري ٕاذ القانو, ٕان شاء نفذ وٕان شاء رفض, اليت تد�لها إالدارة �ىل العقد �لسلطة التقد�ریة �لمتعاقد

  .)3(م�ح إالدارة املتعاقدة هذا �م�یاز دون ٔ�حق�ة املتعاقد معها يف ��رتاض �ىل تنف�ذ قرار التعدیل
وجيد الزتام املتعاقد ب��ف�ذ قرار التعدیل إالنفرادي �لعقد إالداري ٔ�ساسه يف بعض املربرات القانونیة اليت   

واليت , � �عتباره م�دٔ� �اما من م�ادئ تنف�ذ العقود إالداریة جتعل م�ه الزتاما مرشو�ا یق�� املتعاقد وخيضع
ومن ٔ�مه مربرات الزتام املتعاقد ب��ف�ذ قرار التعدیل , یفرتض يف من یق�ل التعاقد مع إالدارة �لمه هبا

  :إالنفرادي مایيل
  دور التعدیل يف شلك قرار ٕاداريص - 1
یمت يف  - الشخص املعنوي–وملا اكن الترصحي عن رغباته , ملا اكنت إالدارة �شخص معنوي ممثال مبمثلیه  

شلك ترصفات قانونیة فٕان رغبهتا يف تعدیل العقد إالداري ال تمت ٕاال ٕ�صدارها قرار التعدیل وا�ي یعرب عن 
 .)4(ٔ�و اختذ شلك أ�مر املصلحي, سواء صدر يف شلك قرار ٕاداري �ادي, رغبهتا الرصحية يف التعدیل

وفهيا اعترب القضاء إالداري , القرار إالداري الرصحي يف جمرد ٕاشعار وارد يف رسا� خطیةفميكن ٔ�ن یصدر   
اجلزا�ري الرسائل املو�ة من الب�یة �لت�ار �سوق تتضمن ٕاشعارمه �رغبة الب�یة يف تغیري �شاط السوق من 

ٔ�و يف شلك ترصحي شفوي , )5(هقرارا ٕادار� ميكن املناز�ة يف مرشوعیت, جتارة ال�س�یج ٕاىل بیع اخلرض والفواكه
وف�ه مل �شرتط القضاء إالداري اجلزا�ري يف بعض احلاالت صدور قرار , )قرار ٕاداري شفوي(شفوي 

ضد مد�ر الش�باب والر�ضة ب .ع.قيف قضیة  2005- 07- 12التعدیل كتابة مبوجب القرار املؤرخ يف 
رضوریة ٕالهناء مرشوع دار الش�باب �ٔن هذه أ�شغال إالضاف�ة اكنت "....:لوالیة البو�رة ح�ث �اء ف�ه

فٕان , و�ٔن أ�شغال إالضاف�ة ومبا �ٔهنا اكنت رضوریة لٕالجناز حسب قوا�د أ�شغال املطالب ٕ�جنازها, �لبو�رة

                                                           

  .102.ص, السابقاملرجع , سلطة إالدارة يف التعدیل إالنفرادي �لعقد إالداري, حمفوظ عبد القادر) 1(
, -دراسة مقارنة–أ�سس العامة اليت حتمك الزتامات وحقوق املتعاقد مع إالدارة يف تنف�ذ العقد إالداري , دمحم سعید حسني ٔ�مني) 2(

  .138.ص, 1984, ع.م.ج, �امعة �ني الشمس, لكیة احلقوق, رسا� دكتوراه
دراسة مقارنة ٔ�حاكم العقود احلكوم�ة يف القانون –واملزایدات ام�یازات إالدارة يف قانون املناقصات , �اطف دمحم عبد ا�لطیف) 3(

  .511.ص, 2009, ع.م.ج, دار ا�هنضة العربیة, الطبعة أ�وىل, -أ�مر�يك
  .103-102.ص, املرجعنفس , وظ عبد القادرحمف) 4(
, مجمو�ة ٔ�حاكم القضاء إالداري, يفبوشهدة ورش�ید �لو: ٔ�نظر, قضیة ضد رئ�س ب�یة البلیدة, 1976-12-18, قرار ا�لس أ��ىل) 5(

  .81.ص, 1979, اجلزا�ر, ج.م.د
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كام ٔ�ن , )1("صاحب املرشوع ملزم ب�سدیدها حىت وٕان مل یتلق �ٔي �ٔمر بذ� من طرفه وال من صاحب املبىن
و�لتايل التحرر , )2(فميكن االتفاق يف العقد �ىل رشعیة أ�مر الشفوي ,الشلك الك�ايب ل�س � مدى مطلق

 .ورضورة الرس�ة يف التصدي للك طارئ, من هذه الشلكیة ملتطلبات املرفق العام
وتفرض , القضاء وكذا الفقه, و�ام �كن شلك القرار فٕان سلطة التعدیل إالنفرادي جتد ٔ�ساسها يف ال�رشیع  

ذ العقود إالداریة مكبدٔ� �ام من م�ادئ العقود إالداریة وهو الس�ب الوج�ه و�ٔساس وجودها يف جمال تنف�
وجحة ٕار�ام املتعاقد �ىل اخلضوع لقرار التعدیل �مكن يف الطبیعة القانونیة لهذا القرار , وجود م�ل هذه السلطة
  .)4(حمصنا �متتع ف�ه إالدارة �م�یاز التنف�ذ املبارش ,)3(ا�ي �متزي �كونه انفراد�

القضاء لٕالدارة ام�یاز تنف�ذ قراراهتا املرشو�ة بنفسها م�ارشة ولو �س�تعامل القوة اجلربیة يف لقد ٔ�قر الفقه و   
وبذ� تتغلب إالدارة �ىل مقاومة أ�ش�اص ٔ�و , موا�ة أ�فراد دون احلا�ة لتد�ل القضاء ٔ�و اس��ذانه

�ناعهم عن تنف�ذ القرارات إالداریة و�متكن من ٕاج�ارمه �ىل ا�رتام القانون عن طریق التنف�ذ إالداري ام 
مربرا ٔ�ساس�یا يف , وبذ� یصح القول ب�ٔن التعدیل إالنفرادي �لعقد إالداري یمت يف شلك قرار ٕاداري, املبارش

  .)5(ترب�ر ٕالزام املتعاقد �ىل تنف�ذ حمتواه
 نفرادي هو ام�داد �لعمل إالداري أ�صيلرار التعدیل االٕ ق - 2
من الرشوط أ�ساس�یة لقرار التعدیل إالنفرادي ٔ�ن ال ميس جبوهر العقد ؤ�ن ال یؤدي لتغیري موضوع   

ٕاذ , ح�ث تق�رص سلطة التعدیل إالنفرادي �ىل ٔ��د بنود العقد دون ٔ�ن تتعداه, التعاقد أ�صيل �شلك لكي
وهو یبذل لك ما يف وسعه لسد �اج�ات , إالدارة �ىل معاو�هتا يف موضوع معنيتعاقد املتعامل املتعاقد مع 

ومن مثة اكن لزاما �ىل إالدارة التق�د مبوضوع العقد , )6(املرفق العام املتصل �لعقد يف �دود هذا املوضوع فقط
  .و�دم اخلروج عنه ما �سمى �رشط �دم تغیري موضوع العقد, العقد عند التعدیل
فٕان قرار التعدیل ل�س سوى ام�دادا ملوضوع العقد أ�صيل وتعدیال لاللزتامات املتفق  ,ومن هذا املنطلق

و�لیه فٕان �دم تعرض مضمون العقد �لتغیري ٔ�و التعدیل اجلوهري یرتتب �لیه بقاء العقد أ�صيل , �لهيا ٔ�صال
  .كام مت اشرتاطه من ق�ل

ٕاذ ال , عترب مربرا ٔ�ساس�یا ٕاللزام املتعاقد ب��ف�ذهوٕان �ون قرار التعدیل إالنفرادي ام�داد �لعقد أ�صيل ی   
ومرد ذ� ٔ�ن , حيق � �ح��اج بتغیري مقدار �لزتامات ٔ�و طرق التنف�ذ مادام ٔ�ن التغیري ل�س جوهر�

بل متتد , �ٓ�ر العقود إالداریة ال تق�رص �ىل احلقوق و�لزتامات الناش�ئة واملتو�ة عن العقد وقت ٕا�رامه
  والزتامات تتو� يف وقت الحق ن���ة اس�ت�دام السلطة إالداریة حق تعدیل رشوط العقد ل�شمل حقوقا

                                                           

  .93-92.ص, العدد السابع, جم� جملس ا�و�, 2005-07-12املؤرخ يف , قرار جملس ا�و�) 1(
  .433.ص, املرجع السابق, سلطة إالدارة يف تعدیل العقد إالداري, �يل الف�ام) 2(
  .104.ص, املرجع السابق, يف التعدیل إالنفرادي �لعقد إالداريسلطة إالدارة , حمفوظ عبد القادر) 3(
  .30.ص,جسور �ل�رش والتوزیع, دراسة �رشیعیة قضائیة فقهیة -القرار إالداري, عامر بوضیاف) 4(
  .104.ص, نفس املرجع, حمفوظ عبد القادر) 5(
  .237.ص, سابقاملرجع ال , مظاهر السلطة العامة يف العقود إالداریة, ٔ�محد ع�ن عیاد) 6(
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  .)1(إالداري
  ن حسن النیة يق العقود إالداریة یق�يض تنف�ذ قرار التعدیل إالنفرادي�ٔ  - 3

 ٔ�ن حسن ٕان ق�ام املتعاقد ب��ف�ذ الزتاماته مببد�ٔ حسن النیة هو ا�ٓخر تطبیقا �لقوا�د العامة يف القانون وذ�
ومفاده ٔ�ن من یتعاقد مع إالدارة �لیه ٔ�ن �كون ٔ�م�نا . النیة جيمع العقود مجیعا سواء يف �كو�هنا ٔ�و يف تنف�ذها

 .)2(ؤ�ن ال �كون مغالیا يف إالفادة من العقد ب�ٔر�ح طائ�, �ىل املصل�ة العامة اليت �رید حتق�قها بواسطة العقد
وال . جيب تنف�ذ العقد طبقا ملا اش�متل �لیه وحبسن نیة":املدين �ىل ٔ�نهمن القانون  107/1تنص املادة   

, العرف, بل ی��اول �ٔیضا ماهو من مس�تلزماته وفقا �لقانون, یق�رص العقد �ىل ٕالزام املتعاقد مبا ورد ف�ه حفسب
  ".حبسب طبیعة �لزتام, والعدا�

ٕاذ ختضع هذه أ��رية ٔ�صل , طاق العقود إالداریةوقد اس�تقر إالجهتاد القضايئ �ىل تطبیق هذا املبد�ٔ يف ن  
ویطبق أ�صل , �ام من ٔ�صول القانون وا�ي یقيض ب�ٔن �كون التنف�ذ بطریقة تتفق مع ما یوج�ه حسن النیة

, وهو ما �رسه املرشع يف املادة السالف ذ�رها يف القانون املدين, يف العقود إالداریة كام یطبق يف العقود املدنیة
و�لتايل جيد املتعاقد مع إالدارة نفسه ملزما ب��ف�ذ قرار , ه الرشیعة العامة لفروع القانون أ�خرى�عتبار 

لكون حمتوى قرار التعدیل ل�س , ٕاعامال ملق�ضیات حسن النیة يف تنف�ذ العقد إالداري, التعدیل إالنفرادي
ویعترب من مس�تلزمات تنف�ذ  ,)4( )يلملحق ممكل �لعقد أ�ص(  ,)3(سوى جزءا من �لزتامات املتعاقد �لهيا

  .العقد أ�صيل لك ما يف أ�مر ٔ�ن هذه �لزتامات اس�ت�دت ف� بعد
هو اعتبار املتعاقد , ٕان مربر ٕالزام املتعاقد ب��ف�ذ قرار التعدیل إالنفرادي وفق مق�ضیات حسن النیة  

سل�ن ٕاذ �رى أ�س�تاذ , الشخصیةمساهام يف �س�یري املرفق العام ول�س جمرد خشص �سعى لتحق�ق مصاحله 
ٔ�ن املتعاقد مع إالدارة هو يف حق�ق�ه مسا�د ومعاون لٕالدارة يف �س�یري املرفق العام ا�ي یتصل دمحم الطاموي 

-06-17ويف هذا الصدد �رى القضاء إالداري املرصي يف ٔ��د أ�حاكم الصادرة بتارخي , به عقده مع إالدارة
وذ� ب�ٔن یؤدي ٕالزتامه ب�ٔمانة , ٕالدارة هو املعاونة يف س��ل املصل�ة العامةهدف املتعاقد مع ا"  ٔ�ن 1972

وهذا ما یق�يض من الطرفني ال�ساند واملشاركة �لتغلب �ىل ما یعرتض تنف�ذ , وكفاءة لقاء رحب و�ٔجر �ادل
  . )5("العقد من صعو�ت وما یصادفه من عق�ات

 نف�ذ قرار التعدیل هو الزتام �رشیعيت  - 4
مما جيع� الزتاما ذا طابع , املتعاقد مع إالدارة ب��ف�ذ قرار التعدیل إالنفرادي �لعقد إالداري بقوة القانون یلزتم  

 .)6(فرضه �لیه املرشع ؤ�لزمه ب��ف�ذ قرار التعدیل, �رشیعي

                                                           

  .105.ص, السابق املرجع ,سلطة إالدارة يف التعدیل إالنفرادي �لعقد إالداري, حمفوظ عبد القادر) 1(
  .193.ص, املرجع السابق, العقود إالداریة, دمحم �لف ج�وري) 2(
  .106.ص, املرجعنفس  ,حمفوظ عبد القادر) 3(
  .396.ص, املقال السابق, ...يف القانون إالداري وانعاكساهتاخصوصیة املصطل�ات القانونیة , عزاوي عبد الرمحن) 4(
  .410.ص, املرجع السابق, أ�سس العامة �لعقود إالداریة, سل�ن دمحم الطاموي: ٔ�شار ٕالیه) 5(
  .107.ص, نفس املرجع, حمفوظ عبد القادر) 6(
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من دفرت الرشوط إالداریة العامة �ىل لزوم خضوع املتعاقد  5و12/4لقد نص املرشع من �الل املادة   
من نفس املادة  7ؤ�ضاف النص رصا�ة يف فقرة, ار التعدیل إالنفرادي وتنف�ذ ٔ�وامر املصل�ة �لك دقةلقر 

ٕان مطالبة املقاول ت� ال ت��ح � توق�ف تنف�ذ �ٔمر املصل�ة ٕاال ٕاذا �ٔمر خبالف ذ� �ندس ا�ا�رة �ٔو " :مایيل
  ".املهندس املعامري

تق�د املقاول �رشوط الصفقة �ٔو ب�ٔوامر املصل�ة اليت یتلقاها من ٕاذا مل ی " :�ىل مایيل 35/1كام تنص املادة   
یعمد املهندس الرئ�س ٕاىل ٕانذاره بلزوم التق�د بت� الرشوط وأ�وامر يف , �ندس ا�ا�رة �ٔو املهندس املعامري

  ."�ٔ�ل حيدد مبقرر جيرى ٕابال�ه � مبوجب �ٔمر املصل�ة
لكن هل , ام املتعاقد ب��ف�ذ قرار التعدیل مكبدٔ� �امتظهر بوضوح مربرات ٕالز , بعد اس�تعراض لك ذ�  

ذ� . ميكن تطبیق املبدٔ� �ىل ٕاطالقه؟ ٔ�م �رد �لیه اس�ت��اءات حتول دون تنف�ذ قرار التعدیل إالنفرادي؟
  .هو حمل دراسة اجلزئیة املوالیة

  إالنفرادي �لعقد إالداريإالس�ت��اءات الواردة �ىل م�د�ٔ ٕالزام املتعاقد ب��ف�ذ قرار التعدیل : �نیا
فٕان هذا , ٕاذا اكنت املربرات السابق ذ�رها تصلح ٔ�ساس نظري �سمح ٕ�لزام املتعاقد ب��ف�ذ قرار التعدیل  

أ��ري ال �كون ملزما �لمتعاقد من الناح�ة القانونیة والعملیة مامل �س�توف لك الرشوط املتطلبة ٕالصداره لعدم 
مما یؤدي ٕالهدار , تعدیل حىت ال یرتك املتعاقد يف �ا� خضوع �م لتعسفهامتتع إالدارة �سلطة مطلقة يف ال 

, ٕاذ ال ميكن احلدیث عن عقد ٕاذا اكن ٔ��د أ�طراف قادرا �ىل ا�هترب من الزتاماته, فكرة العقد من ٔ�ساسها
عدیل ومن مت فٕان إالدارة عند اس�تعاملها سلطة الت, ٔ�و فرض الزتامات �دیدة �ىل الطرف ا�ٓخر دون رشوط

ومهنا ما , مهنا ما یتعلق بص�ة قرار التعدیل ومرشوعیته, إالنفرادي �كون ملزمة ��رتام مجمو�ة من الرشوط
بل �ىل العكس من , وٕاال فال ميكهنا ٕالزام املتعاقد ب��ف�ذ قرار التعدیل, خيص موضوع هذا التعدیل ومقداره

العقد ٔ�و التعویض عام حلقه من رضر يف بعض  بل واملطالبة حىت بفسخ, ذ� حيق � �م�ناع عن التنف�ذ
ٔ�و من , من ح�ث �كوینه كقرار ٕاداري, وٕاذا اكن قرار إالدارة  م�ش�یا مع لك الرشوط السابقة. احلاالت

دومنا ٔ�دىن , فٕانه �كون مرشو�ا قابال �لتنف�ذ من ق�ل املتعاقد, ح�ث موضو�ه واحملل ا�ي �شم� التعدیل
ف�جعل تنف�ذه , ض الت�اوزات وأ�خطاء اليت تصاحب ٕاصدار قرار التعدیللكن هناك بع, ا�رتاض م�ه

مما �سمح �لمتعاقد �الم�ناع عن تنف�ذ قرار التعدیل يف هذه , جمحفا يف حق املتعاقد �ٔو خمالفا �لقانون
  :ا�ٓتیة )1(احلاالت

  ا� جتاوز ال�سب املالیة �لتعدیل� - 1
, اخلاصة �س�تعامل إالدارة سلطة التعدیل إالنفرادي �لعقد إالداريمن �الل اس�تقراء النصوص القانونیة    

ح�ث  حيق لٕالدارة التعدیل , یت�ني ٔ�ن املرشع الفرعي قد وضع �دودا مالیة لسلطة التعدیل ال ميكن جتاوزها
وبذ� وضعت هذه القا�دة معیارا ماد� �ل�د الطبیعي املعقول ا�ي �س�تطیع , يف �دودها ز�دة ٔ�و نقصا�

 .املتعاقد مع إالدارة حتمل ٔ�عبائه ملزما ب��ف�ذه

                                                           

  .108-107ص, املرجع السابق ,قد إالداريسلطة إالدارة يف التعدیل إالنفرادي �لع, حمفوظ عبد القادر) 1(
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ٕاذا زاد مقدار أ�عباء اجلدیدة امللقاة �ىل �اتق املتعاقد مع إالدارة هذه احلدود فال �كون , وغين عن البیان  
ٔ�ن  )2(وٕاذا حلقه رضر من جراء هذا الت�اوز ا�ي شاب قرار التعدیل فريى ٔ��د الفقهاء, )1(ملزما ب��ف�ذها

ٔ�و طلب , فللمتعاقد احلق يف طلب فسخ العقد يف �ا� الز�دة, لتعدیل ٕاذا ما جتاوز ال�سب احملددةقرار ا
  .)3(التعویض عام حلقه من رضر يف �ا� النقص

  ا� خمالفة قرار التعدیل �لقانون املعمول به� - 2
العقد طاملا �ٔن هذا التعدیل خمالف ميكن �لمتعاقد مع إالدارة إالم�ناع عن تنف�ذ القرار الصادر عهنا بتعدیل    

ذ� ٔ�ن التعدیل ا�الف �لقانون ال �شلك يف , �لقانون دون ٔ�ن مت� إالدارة حق توق�ع جزاءات مالیة �لیه
 .)4(تنف�ذه الزتاما قانونیا یتعني �ىل املتعاقد الوفاء به

 ا� قلب ٕاق�صاد�ت العقد� - 3
ٕاذ  جيب ٔ�ن ال , �دم قلب اق�صاد�ت العقد, سلطة التعدیلمن الضوابط الرئ�سة املتفق �لهيا ��دود ل   

یصل التعدیل ٕاىل �د تغیري جوهر العقد وطبیعة أ�شغال ملا يف ذ� من مساس �ملصاحل الشخصیة 
�لمتعاقد ا�ي تعاقد بناءا �ىل معطیات �یه �ٔقام �لهيا تقد�ر ٕاماكنیاته الف�یة واملالیة وما یتطلبه تنف�ذ أ�شغال 

ٕاذ جيب ٔ�ن �كون أ�عباء امللقاة �ىل �اتقه يف احلدود الطبیعیة املعقو� من ح�ث النوعیة , �لهيا املتفق
ٔ�ما , ال ٔ�ن حيدث تغیريا �در� يف موضوع العقد ٔ�و ٕا�شاء حمل �دید � �ري ا�ي مت االتفاق �لیه, وأ�مهیة

 .)5(ف�جوز � إالم�ناع عن التنف�ذ, یة �لمتعاقدٕاذا جتاوزت هذه أ�عباء إالماكنیات الف�یة ٔ�و املالیة ٔ�و اٌالٕق�صاد
 ا� ا�فع بعدم التنف�ذ� - 4
يف العقود امللزمة �ل�انبني ٕاذا اكنت �لزتامات " :من التق�ني املدين اجلزا�ري �ىل ٔ�نه 123نصت املادة   

تعاقد ا�ٓخر ب��ف�ذ ما الزتم للك من املتعاقد�ن �ٔن ميتنع عن تنف�ذ الزتامه ما مل یقم امل , املتقاب� مس�تحقة الوفاء
 ".به
الطرف  یعد ا�فع وس�ی� ضغط بید ٔ��د املتعاقد�ن يف القانون املدين لضامن الزتام, و�ىل س��ل املقارنة  

ح�ث ٔ�هنام یتوا�دان يف مركز�ن , ا�ٓخر �لوفاء �لزتاماته التعاقدیة وتنف�ذها �لشلك املتفق �لیه يف العقد
وبدال من ٕادراج الرشط اجلزايئ ٔ�و الفاخس ا�ي یثقل اكهل املتعاقد . وهلام مصاحل م�شاهبة, قانونیني م�ساویني
وبذ� یتحقق توازن املراكز القانونیة يف , متنح �لمتعاقد املترضر وس�ی� ا�فع بعدم التنف�ذ, �لزتامات �دیدة

حتمل أ�عباء من �انب وا�د مما یعید التوازن بني املصاحل وب�ٔخف أ�رضار من �الل التوقف عن , العقد
  .مث املطالبة �لتعویض عن الرضر ٔ�مام قايض العقد, ومعام� الطرف ا�ٓخر ا�ل �لزتامه �ملثل

  : ٕان هذه القا�دة �ري قاب� �لتطبیق يف العقد إالداري ٔ�س�باب �دیدة   

                                                           

  . 236-10من املرسوم الرئايس  106احلدود املالیة اليت نصت �لهيا املادة ) 1(
  .283.ص, املرجع السابق, سلطة إالدارة يف تعدیل العقد إالداري, �يل الف�ام) 2(
  .108.ص, بقاملرجع السا, سلطة إالدارة يف التعدیل إالنفرادي �لعقد إالداري, حمفوظ عبد القادر) 3(
  .60.ص, 2009, ن.د.د, تنف�ذ العقد إالداري و�سویة م�از�اته قضاءا وحتك�, عبد العز�ز عبد املنعم �لیفة) 4(
  .109.ص, نفس املرجع, حمفوظ عبد القادر) 5(
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 اعتباري مصل�ة م�عاقدة تترصف �سلطة  �امة وخشص طبیعي �ٔو: �دم �ساوي مركز املتعاقد�ن  
 .من ٔ�ش�اص القانون اخلاص

 إالداري التصال العقد, اخ�الف طبیعة املصل�ة املراد حام�هتا �س�تعامل وس�ی� ا�فع بعدم التنف�ذ  
, م�دٔ� سري املرفق العام �نتظام واطراد: وارتباطها مببدٔ� �بت حيمك املرفق العام ٔ�ال وهو, �ملصل�ة العامة

إالدارة لهذه القا�دة املقررة يف العقد املدين من ش�ٔنه تعطیل املرفق العام واخلدمة وتطبیق املتعامل املتعاقد مع 
 .العامة

 ٕاهدار  ا�دة�ويف تطبیق هذه الق, ینظر �لمتعامل املتعاقد مع إالدارة مكعاون لها ول�س ٔ�ي م�عاقد   
 .)1(لهذا املفهوم

سري املرافق العامة وما یرتتب �لهيا من ٕالزام مبا ٔ�ن سلطة التعدیل إالنفرادي تقوم �ىل ٔ�ساس مق�ضیات    
, فٕانه ال رضار يف ٕاعامل ا�فع بعدم التنف�ذ �اصة  ٕاذا مل هيدد سري املرفق العام, املتعاقد ب��ف�ذ قرار التعدیل

ومرد هذا ا�فع م�ادئ , وهو ما اجته ٕالیه القضاء إالداري خبرو�ه املرشوط عن قا�دة �دم ا�فع بعدم التنف�ذ
وٕان اكن " :ح�ث قررت احملمكة إالداریة العلیا مبرص ٔ�نه, )2(رشیطة �دم الت�ٔثري �ىل سري املرفق العام, ا�العد

ٕاال , أ�صل �ٔن ا�فع بعدم التنف�ذ ال جيوز �ٔن �متسك به املتعاقد ضام� حلسن سري املرافق العامة �نتظام واطراد
ويف هذه احلا� جيوز �لمتعاقد مع إالدارة ا�متسك , صل�ٔنه جيوز �لطرفني عند التعاقد �ٔن خير�ا �ىل هذا ا�ٔ 

و�لتايل الحيق لٕالدارة �ٔن توقع �لیه غرامات ت�ٔ�ري مادامت قد �راخت يف تنف�ذ الزتاماهتا , ��فع بعدم التنف�ذ
�راقب ا�ي , ویمت التوقف عن التنف�ذ حتت رقابة القضاء إالداري, )3("ق�� مما �ٔجعزه عن تنف�ذ الزتاماته ق�لها

كام ٔ�ن القايض هو ا�ي جيزي �لمتعاقد التوقف عن تنف�ذ الزتاماته , مدى ٕاماكنیة ا�فع بعدم التنف�ذ و�ٓ�ره
  .)4(عن تنف�ذ الزتاماهتا مادامت إالدارة املتعاقدة قد توقفت

عند �د  ٕاذ ال تقف إالدارة عند م�ارشهتا لت� السلطة, ولسلطة التعدیل إالنفرادي قدر �بري من اخلطورة   
بل تتعدى ذ� لكوهنا هتامج الفكرة التعاقدیة القامئة �ىل م�د�ٔ , ٕاصدار أ�وامر والنوايه ف� یتعلق ب��ف�ذ العقد

  .ثبات العقود واس�تقرارها و�دم القدرة �ىل تعدیلها ٕاال �تفاق ٔ�و مبوجب نص قانوين رصحي
يه اليت , لتعدیل إالنفرادي �لعقد إالداريولعل ت� اخلطورة القصوى اليت تتصف هبا سلطة إالدارة يف ا  

, ٔ�دت لوجود ضوابط ورشوط �دیدة ٔ�و �ٔ�حرى �دود جيب ٔ�ن �راعهيا إالدارة عند اس�تعاملها هذه السلطة
  .وذ� سعیا من املرشع ٕالجياد نوع من التوازن بني طريف هذه العالقة العقدیة

مما جيعلها موجودة دومنا �ا�ة , و�س�متد سلطة التعدیل إالنفرادي ٔ�ساسها من فكرة اح�یا�ات املرفق العام   
لكن هذا ال مينع من القول ب�ٔهنا سلطة حمددة �رشوط ومق�نة بضوابط �شلك يف مجملها مجمو�ة , �لنص �لهيا

                                                           

  .427-426.ص, املقال السابق, ...خصوصیة املصطل�ات القانونیة يف القانون إالداري وانعاكساهتا, عزاوي عبد الرمحن) 1(
  .109.ص, املرجع السابق, سلطة إالدارة يف التعدیل إالنفرادي �لعقد إالداري, حمفوظ عبد القادر) 2(
أ�سس العامة اليت حتمك الزتامات وحقوق املتعاقد مع إالدارة , دمحم سعید حسني ٔ�مني: ٔ�شار ٕالیه, 1971- 12- 18قرار صادر بتارخي ) 3(

  .139-138.ص, السابقاملرجع , يف تنف�ذ العقد إالداري
  .50.ص, املرجع السابق, العقود إالداریة وقوانني املزایدات واملناقصات, دمحم ماهر ٔ�بو العینني) 4(
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لسلطة �لوقوف يف و�ه التعدیل �ري من الضام�ت وامحلایة القانونیة املقررة �لمتعاقد يف موا�ة هذه ا
  .)1(املرشوع واس��فاء لك حقوقه

ميكن القول ٕان تفوق إالدارة �طرف يف العقد إالداري �ىل املتعاقد معها من ح�ث , ويف �ٓخر هذا املطلب  
لعقد ٕاذ تظل املساواة يف ا, ام�ال�ها سلطة التعدیل إالنفرادي لرشوط هذا العقد ال یعين �دم املساواة ب�هنام

مما جيعل املتعاقد يف مركز معاون لٕالدارة يف , إالداري قامئة �ىل حتق�ق التوازن بني املصلحتني العامة واخلاصة
ومن مت �كون ملزما �اكفة التعدیالت اليت تطرٔ� �ىل بنود العقد , حتق�ق الصاحل العام ا�ي ٔ��رم العقد من ٔ���

كام وال مت� إالدارة هذه السلطة مامل تتوافر ظروف معینة , مىت تطلبت املنفعة العامة ذ�, ٔ�ثناء التنف�ذ
  .ورشوط حمددة

    
و�لتايل �كون احلا�ة خلدمات , تد�ل �دة م�د�لني لضامن أ�موال الالزمة, یق�يض متویل الصفقات العموم�ة

ٔ�مر ویتعلق ا, رشیطة تقدمي ضام�ت حق�ق�ة واكف�ة, بنك ٔ�و مؤسسة مالیة رضوریة �لحصول �ىل قروض
  .وهو موضوع املطلب الثاين املوايل, هنا �لرهن احلیازي ���ن املتو� عن الصفقة العموم�ة

  

  املطلب الثاين
  الرهن احلیازي ���ن املتو� عن الصفقة العموم�ة

وتبعه يف ذ� املرسوم رمق , )2(ٔ�ول من نظم الرهن احلیازي اخلاص �لصفقات العموم�ة 90-67یعترب أ�مر   
ح�ث , 250-02ٕاىل ٔ�ن صدر املرسوم الرئايس امللغى رمق, )4(434- 91مث املرسوم التنف�ذي رمق , )3(82-145

وسار �ىل نفس املنوال , )5(ٔ�د�ل تعدیالت �ىل أ�حاكم اليت خيضع لها الرهن احلیازي �لصفقة العموم�ة
ترب�ا املصل�ة املتعاقدة قاب�  الصفقات اليت" :�ىل ٔ�ن 110/1ح�ث نص يف املادة , 236- 10املرسوم الرئايس

  ......"�لرهن احلیازي حسب الرشوط املنصوص �لهيا �ٔد�ه
, صفقة العموم�ة من ح�ث معرفة مضمونه يف فرع ٔ�ول�ن املتو� عن التق�يض دراسة الرهن احلیازي ��  

  .وكذا ٕاجراءاته ٕ�عتبارها ٔ�مه عنرص يف الرهن احلیازي يف فرع �ن
  الفرع أ�ول

  الرهن احلیازي مضمون
مما یتعني معه تعریف , السالف ذ�رها ٔ�ن الصفقة العموم�ة قاب� �لرهن احلیازي 110یت�ني من �الل املادة   

  ).�نیا(مث حتدید رشوطه , )ٔ�وال(الرهن احلیازي 

                                                           

  .99.ص, املرجع السابق, دارة يف التعدیل إالنفرادي �لعقد إالداريسلطة االٕ , حمفوظ عبد القادر) 1(
  .726.ص, 110ٕاىل  98املواد من , "ل�س�یري ا�متویل املرصيف �لصفقاتتدابري " بعنوان, 90- 67يف الفصل الثاين من أ�مر ) 2(
  .م�ه 101تطبیقا لنص املادة ) 3(
  .م�ه 96يف املادة , "الرهن" القسم الفرعي أ�ول بعنوان ) 4(
  .98فقرة وكذا املادة  12واليت تضمنت , 97يف املادة , "الرهن احلیازي" املعنون , القسم الفرعي أ�ول) 5(
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  تعریف الرهن احلیازي: �ٔوال
�س�توجب معه الرجوع �لنصوص مل یعرف املرشع الثانوي يف تق�ني الصفقات العموم�ة الرهن احلیازي مما   

ضام� ��ن , الرهن احلیازي عقد یلزتم به خشص" :م�ه �ىل �ٔن 948ح�ث تنص املادة , املتعلقة �لقانون املدين
ش��ا �رتب �لیه ��ا�ن حقا عی��ا خيو� , �ٔن �سمل ٕاىل ا�ا�ن �ٔو ٕاىل �ٔج�يب یعینه املتعاقدان, �لیه �ٔو �ىل �ريه

و�ٔن یتقدم ا�ائنني العادیني وا�ائنني التالني � يف املرتبة يف �ٔن یتقاىض , ا��ن��س اليشء ٕاىل �ٔن �س�تويف 
  .)1("حقه من مثن هذا اليشء يف �ٔي ید �كون

�كون مقابل م�لغ مايل یغطي النقص , یعترب الرهن احلیازي ٔ��د �ٔشاكل متویل الصفقة العموم�ة, ومن مت  
  .)2(ومتك�هنا من مواص� ٔ�شغال إالجناز من �ة �نیة, �ةاملوجود يف خزینة مؤسسة ٕاجناز الصفقة من 

  رشوط الرهن احلیازي ���ن املتو� عن الصفقة العموم�ة: �نیا
 110الصفقة العموم�ة الرهن احلیازي ٕاذا توافرت الرشوط احملددة حرصا يف املادة  ا��ن املتو� عن ق�لی    

ال یمت الرهن احلیازي ٕاال �ى مؤسسة �ٔو مجمو�ة " :واليت تنص �ىل ٔ�نه, 236-10من املرسوم الرئايس1مطة
ويه , تال یمت الرهن ٕاال ٔ�مام هذه اجلها, و�لیه. "مؤسسات مرصف�ة �ٔو صندوق ضامن الصفقات العموم�ة

البد من �كو�ن جتمع ف� ب�هنا �رشط ٔ�ن , ويف �ال تعدد أ�طراف املس�تف�دة, )3(الطرف املس�تف�د من الرهن
ویضاف �لطرف املس�تف�د املد�ن الراهن وهو املتعامل املتعاقد �طرف ٔ�صيل يف الصفقة , یعني � رئ�س

ٔ�ن �رهن ح�از� مجیع دیونه ٔ�و جزءا مهنا وا�ي من حقه , ٔ�و املتعامل الثانوي �طرف م�د�ل فهيا, العموم�ة
  .)4(�لجهات املذ�ورة سابقا

وال یقع الرهن �ىل ا��ن املتو� , ٔ�و ا�ي س��و� مس�تق�ال, یعترب حمل الرهن احلیازي ا��ن املتو�, و�لیه  
لغ ا��ن الواجب وهذه أ��رية حتوز م�ا, عن الصفقة بوصفها اتفاقا بني املتعامل املتعاقد واملصل�ة املتعاقدة

مف�ل الرهن هو ذ� احلق الثابت �لمتعامل املتعاقد ٔ�و املتعامل , دفعها ��ا�ن هنا وهو املتعامل املتعاقد
  .الثانوي جتاه املصل�ة املتعاقدة مبناس�بة تنف�ذ وٕاجناز أ�شغال املتفق �لهيا

, ة ٔ�و صندوق ضامن الصفقات العموم�ةوحيرر عقد الرهن يف وثیقة یمت التوق�ع �لهيا من ق�ل املؤسسة املالی  
ویبقى بني یدي هذا الصندوق مقابل م�ح , ومبوجب هذا العقد حترر لك املبالغ املس�تحقة �لمقاول الراهن

  .)5(حىت یضع هذا الرهن الصندوق يف �القة م�ارشة مع املصل�ة املتعاقدة, املقاول م�لغ القرض
  �یف مت ٕا�شاءه؟  ومايه الفائدة املرجوة م�ه؟, وم�ةویثار ال�ساؤل حول صندوق ضامن الصفقات العم

تعترب مشلكة ا�یون �ري املدفو�ة من ق�ل إالدارات العموم�ة وامجلا�ات احمللیة �ائقا هاما ٔ�مام املؤسسات   
وهو ما ٔ�دى ٕاىل , واليت لها د�ل يف ٕاجناز الصفقات والطلبات املمو� من مزيانیة ا�و�, العموم�ة واخلاصة

                                                           

  .ٔ�نه �ر�كز �ىل موضوع اليشء املقدم �لضامن, ولٕالشارة یعد الرهن احلیازي ٔ��د الضام�ت العی��ة) 1(
  .90.ص, املرجع السابق, الضام�ت يف جمال الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, حبري ٕاسامعیل) 2(
  .243.ص, املرجع السابق, 236- 10يس النظام القانوين لصفقة ٕاجناز أ�شغال العموم�ة يف ظل املرسوم الرئا, ف�ی�ة �ايب) 3(
  . 236-10من املرسوم الرئايس  12و 8/  110املادة ) 4(
  .244.ص, نفس املرجع, ف�ی�ة �ايب) 5(
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وهذا ما اس�تدعى رضورة ٕا�شاء مؤسسة خمتصة , املتعاملني إالق�صادیني يف غیاب �از فعال �لضامنتعرث 
  .ملكفة بضامن الصفقات العموم�ة

املتضمن  1998- 02- 21املؤرخ يف  67-98ولهذا فقد مت ٕا�شاء هذا الصندوق مبوجب املرسوم التنف�ذي   
وا�ي یعد مؤسسة ذات طابع صناعي وجتاري لها , )1(ٕا�شاء صندوق ضامن الصفقات العموم�ة وتنظميه وسريه

  .وموضو�ة حتت وصایة وز�ر املالیة, خشصیة معنویة و�متتع �الس�تقاللیة املالیة
وهيدف ٕا�شاء هذا الصندوق ٕاىل احلفاظ �ىل التطور املادي واملايل ملشاریع التجهزي العموم�ة املق�دة يف   

وهبذه املثابة حيتل الصندوق مكؤسسة مالیة ماكنة مرموقة , مزيانیة ا�و�الربامج الس�نویة اليت یمت متویلها من 
وذ� مبنح ضام�ته ٔ�و كفالته �لك أ�شاكل ل�سهیل حتق�ق متویل املشاریع يف , يف النظام املرصيف اجلزا�ري

ة ٕاضافة ٕاىل �ام ٔ�خرى �لكفه ٕا�ها اخلزین, قطا�ات امل�ش�ٓت القا�دیة والسكن والصفقات العموم�ة
  .)2(العموم�ة

  :مایيل, واليت مينحها ٔ�حصاب الطلبات والصفقات العموم�ة, ومن ٔ�م�� الصالح�ات املمنو�ة �
  .ٔ�و الضام�ت اليت �سمح هلم �ملسامهة يف ٕاجناز الصفقات العموم�ة )3(احلصول �ىل الكفاالت- 1
يف ٕاطار ٕاجناز الصفقات والطلبات إالس�تفادة من ال�س��قات التعاقدیة ا�صصة لتغطیة النفقات املقررة - 2

 .العموم�ة
 .احلصول �ىل الضام�ت املطلوبة من املصل�ة املتعاقدة- 3

فٕانه �ربط , ليك �متكن الصندوق من م�ح خمتلف الكفاالت املنصوص �لهيا يف تق�ني الصفقات العموم�ة   
ح�ث تربز �القة الصندوق , ملتعاقد�ن�القات مع البنوك املاحنة �لمتویل ٔ�و ا�ٓمر�ن �لرصف وكذا املتعاملني ا

ٔ�ما . ٕاذ یتد�ل الصندوق �وس�یط بني البنوك واخلزینة العموم�ة, �لبنوك �اصة يف جمال الضامن إالح�یاطي
, ف�تد�ل الصندوق ملراق�ة طبیعة وم�لغ الصفقة اليت س�یضمهنا, �الق�ه مع ا�ٓمر�ن �لرصف يف جمال الكفا�

 .)4(رقابة تنف�ذ الصفقات العموم�ة كام تربز هذه العالقة من �الل
, ومما جتدر إالشارة ٕالیه ٔ�ن الرهن احلیازي مل �كن من الوظائف املنوطة بصندوق ضامن الصفقات العموم�ة  

 250- 02من املرسوم الرئايس  97لكن نصت املادة , امل�شئ � 67- 98ومل یمت ذ�ره يف املرسوم التنف�ذي رمق 
وهذا بعد طلب , انب املؤسسات املرصف�ة اليت یمت الرهن احلیازي لفائدهتإاىل �- �ىل اس�تفادة الصندوق 

                                                           

-01-30الصادرة يف , 5ر �دد .ج, 06-08املعدل واملمتم �ملرسوم التنف�ذي , 15.ص, 1998-02- 28الصادرة يف , 11ر �دد .ج) 1(
  .5.ص, 2008-01-19املؤرخ يف , 2008

  .89.ص, املرجع السابق, الضام�ت يف جمال الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, حبري ٕاسامعیل) 2(
وهذا , �لظفر �لصفقة املطرو�ة �لتعاقد, م�لغ مايل یدفعه املتعهد ا�ي قدم عرضا يف ٕاطار املنافسة :كفا� تعهد - : والكفاالت ثالث) 3(

  .ضام� جلدیة ا�خول ٕاىل املنافسة
حترر حسب الصیغ اليت تعمتدها املصل�ة , يه من الضام�ت العی��ة اليت یتعني �ىل املتعامل املتعاقد تقدميها: كفا� حسن التنف�ذ- 

  .243- 242.انظر امللحق ص, وجيور لٕالدارة ٕاعفاء بعض املتعاملني املتعاقد�ن مهنا, املتعاقدة والبنك ا�ي ت�متي ٕالیه
امات بنك�ة تضمن اسرت�اع ال�س��قات اليت م�حهتا املصل�ة املتعاقدة �لمتعامل املتعاقد ق�ل ٔ�و ٔ�ثناء تنف�ذ يه الزت  :كفا� رد ال�س��ق- 

  .الصفقة
  .90.ص, املرجع نفس, حبري ٕاسامعیل) 4(
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من ٔ�صول متك�ه من م�ح ال�س��قات �لمؤسسات احلا�زة �ىل الصفقات العموم�ة  -الصندوق من وزارة املالیة
  .مقابل الرهن احلیازي لفائدته

م�ة لفائدة البنك والرهن احلیازي صفقة العمو �ن املتو� عن الهل یو�د فرق بني الرهن احلیازي ��, لكن
  لفائدة صندوق ضامن الصفقات العموم�ة؟

ٕاذ �كون لفائدة الصندوق �ال ت�ٔخر ا�ٓمر �لرصف عن رصف ا�فعات وتنازل , نعم یو�د فرق ب�هنام  
يف �ني یمت , املتعامل املتعاقد عن فوائد الت�ٔ�ري حلساب الصندوق عندما یطلب م�ه رصد ا��ن املتو�

  .)1(الرهن احلیازي �ى البنك يف �ا� ٔ�ي نقص يف خزینة املؤسسة
یتطلب الرهن احلیازي ���ن املتو� عن الصفقة العموم�ة ٕاتباع مجمو�ة من إالجراءات ميكن جتمیعها , ومعلیا  

  .وبیاهنا يف الفرع الثاين املوايل
  الفرع الثاين

  عموم�ةٕاجراءات الرهن احلیازي ���ن املرتتب عن الصفقة ال
ميكن �لمتعامل املتعاقد رهن ا��ن املتو� عن الصفقة لفائدة البنوك ٔ�و صندوق ضامن الصفقات العموم�ة     

, )2(قصد احلصول �ىل قروض �سا�ده �ىل ٕاجناز أ�شغال املس�ندة ٕالیه, من ٔ��ل متویل الصفقات العموم�ة
املصل�ة املتعاقدة �س�ة من الصفقة العموم�ة �لراهن وهذا ال یت�ٔىت ٕاال مبرا�اة رشوط شلكیة معینة من �سلمي 

  ).�لثا(وخضو�ه ٕالجراءات ال�سجیل , )�نیا(وشلك حمدد لعقد الرهن احلیازي , )ٔ�وال(
  �سلمي املصل�ة املتعاقدة �س�ة من الصفقة العموم�ة �لراهن: �ٔوال

  :ومنزي يف هذه املر�� بني �التني
  ا� املتعامل املتعاقد� - 1
 ,)3(تتضمن ال�س�ة من الصفقة بیا� �اصا �شري ٕاىل ٔ�ن الوثیقة متثل س�ندا يف �ا� رهن ح�ازي جيب ٔ�ن  

وهذا من ش�ٔنه ٔ�ن یقمي مسؤولیة املصل�ة املتعاقدة ویقيض �ىل تالعب املتعامل املتعاقد ا�ي قد �سعى 
ووس�ی� , الس�تخراج �دة �سخ ورههنا �ى �دة مؤسسات مالیة ا�ول لها متویل الصفقة العموم�ة من �ة

ويف �ال تعذر  ,)4(ٔ�عامل من �ة ٔ�خرىوتدعميها ملبدٔ� الثقة واالئ�ن يف �امل ا, حامیة هذه املؤسسات املالیة
جيوز �لمتعامل املتعاقد تقدمي طلب مس�تخرج من الصفقة , حفاظا �ىل السري املطلوب, �سلمي هذه ال�س�ة

و�سلمي هذه الوثیقة , ویتحول ٕاىل س�ند يف �ا� الرهن احلیازي, من املصل�ة املتعاقدة موقعا �لهيا من طرفها
  .)5(�سلمي ال�س�ة �اكملهإال�شاء الرهن احلیازي یعادل 

 

                                                           

  .91.ص, املرجع السابق, الضام�ت يف جمال الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, حبري ٕاسامعیل) 1(
  ..36.ص, املرجع السابق, أ�شغال العموم�ة واملناز�ات املثارة �ش�ٔهنا يف ال�رشیع اجلزا�ري صفقة ٕاجناز, در�يس ما�) 2(
  .236-10من املرسوم الرئايس  110/2املادة ) 3(
  .245-244.ص, املرجع السابق, 236- 10النظام القانوين لصفقة ٕاجناز أ�شغال العموم�ة يف ظل املرسوم الرئايس , ف�ی�ة �ايب) 4(
  .املذ�ور سابقا 236-10من املرسوم الرئايس  110/3دة املا) 5(
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  ا� املتعامل الثانوي� - 2
 236-10من املرسوم الرئايس  110/12لقد ٔ��ازت املادة . ٔ�ي �ا� رهن ا��ن من طرف املتعامل الثانوي  

�لمتعاملني الثانویني ٔ�ن �راهنوا رهنا ح�از� مجیع دیوهنم �ٔو جزءا مهنا يف �دود قمية اخلدمات اليت ینفذوهنا 
ولهذا الغرض �سمل �لمتعامل الثانوي �س�ة مصادق �لهيا ومطابقة , الرشوط احملددة يف هذا التنظميومضن 

 .وعند �ق�ضاء �لملحق, ٔ�صل الصفقة
, تربم من ٔ��ل تعدیل بنود العقد, �عتباره وثیقة تعاقدیة, لقد ذ�ر املرشع الفرعي امللحق مضن هذه املادة  

فٕان التعدیل قد ميس , املتعامل الثانوي �كون ملزما ب��ف�ذ جزء من الصفقة ومادام ٔ�ن, �لز�دة ٔ�و إالنقاص
وحىت حيق لهذا أ��ري رهن مجیع دیونه ٔ�و جزءا مهنا يف �دود ما ٔ�جنزه من , حقوق والزتامات املقاول الفرعي

  .)1(فعلیه تقدمي ملحق یث�ت وجود هذه ا�یون ومدى اس�تحقاقها, �دمات
  حلیازي ���ن املرتتب عن الصفقة العموم�ةشلك عقد الرهن ا: �نیا
فٕان , مادام ٔ�ن تق�ني الصفقات العموم�ة احلايل مل یتطرق ٕاىل الشلك ا�ي یمت ف�ه حتر�ر عقد الرهن احلیازي  

مما یعين �ٔن الشلكیة يف الصفقة , )2(هذا أ��ري یمت طبقا ٔ�حاكم القانون املدين �عتباره الرشیعة العامة
�ذ معىن احملرر الرمسي اكلعقد يف القانون املدين يف �ال رهن هذه الصفقة رهنا ح�از� من العموم�ة قد ت�ٔ 

  .236-10من املرسوم الرئايس  110وفق ماهو مقرر يف املادة  ,)3(�الل ا��ن املرتتب �لهيا
, املناسب �لرهنٔ�ن املرشع الفرعي قد �رك لٔ�طراف املتعاقدة احلریة يف اخ�یار الشلك , �س�ت��ج من ذ�  

, م�ضمنا البیا�ت املتعلقة �لصفقة من موضوع, )4(ٔ�و يف شلك عقد عريف, ٔ�ن حيرر يف شلك عقد رمسي
  .�ٕالضافة ٕاىل ذ�ر م�لغ احلقوق اليت يه موضوع عقد الرهن ٔ�و جزءا مهنا, ومثن, ٔ�طراف, �رخي
  خضوع عقد الرهن احلیازي ٕالجراءات ال�سجیل: �لثا

تضمنه املرسوم  ,)5(ن احلیازي يف الصفقة العموم�ة ٕالجراءات ال�سجیل ٔ�مرا مس�ت�د�یعد خضوع الره  
حفىت �كون لعقد الرهن , 236-10من املرسوم الرئايس  110/6ؤ�كدته املادة , امللغى 250-02الرئايس رمق 

  .)7(املعمول به ال�رشیع وفقا ٕالجراءات ال�سجیل املنصوص �لهيا يف ,)6(احلیازي �رخي �بت البد من �سجی�
  .)7(به

                                                           

  .245.ص, املرجع السابق, 236- 10النظام القانوين لصفقة ٕاجناز أ�شغال العموم�ة يف ظل املرسوم الرئايس , ف�ی�ة �ايب) 1(
  .املذ�ور سابقا 58-75من أ�مر  965ٕاىل  948راجع املواد من ) 2(
  .423.ص, املقال السابق, ...صطل�ات القانونیة يف القانون إالداري وانعاكساهتاخصوصیة امل, عزاوي عبد الرمحن) 3(
  .58- 75وما بعدهام من أ�مر  327- 324: راجع املادتني) 4(
  ".ال ختضع عقود الرهن احلیازي ٕالجراءات ال�سجیل" :�ىل مایيل 90_67من أ�مر  104ح�ث نصت املادة ) 5(
  .246.ص, املرجع نفس, ة �ايبف�ی�) 6(
, 1212.ص, 1977-12- 18الصادرة يف , 81ر �دد .ج, املتضمن قانون ال�سجیل, 1976- 12-09املؤرخ يف , 105-76أ�مر رمق ) 7(

  .املعدل واملمتم
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, �اصة ما یتعلق بت�دید مرتبة ا�ا�ن املرهتن, وهيدف ال�سجیل ٕاىل إال�رتاف حبقوق أ�طراف املتعاقدة  
  .)1(وٕاماكنیة ا�و� يف حتصیل الرسوم لفائدة اخلزینة العموم�ة

�كون بندا مك�و� فالبد من ٔ�ن , العموم�ة ومبا ٔ�ن الرهن احلیازي ٕاجراء قانوين جيب النص �لیه يف الصفقة  
من  62وهو ما نصت �لیه املادة , )2(من بني البنود اليت حتتوهيا لالح��اج هبا مىت اق�ضت احلا�ة ذ�

�ىل البیا�ت التمكیلیة , فضال عن ذ�, وجيب �ٔن حتتوي الصفقة" :ح�ث �اء فهيا, 236- 10املرسوم الرئايس
  :ا�ٓتیة

  ."ٕان اكن مطلو�, بند الرهن احلیازي - 
  

ون��قل �راسة إالجراءات الواجب اتباعها , وبذ� خنمت املبحث أ�ول املتعلق �ٕالجراءات املزام�ة �لتنف�ذ
  .مبناس�بة تنف�ذ املتعامل املتعاقد حمل العقد إالداري يف املبحث الثاين املوايل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                           
  .246.ص, املرجع نفس, ة �ايبف�ی�) 1(
  .424.ص, السابقاملقال , ..خصوصیة املصطل�ات القانونیة يف القانون إالداري وانعاكساهتا, عزاوي عبد الرمحن) 2(
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  املبحث الثاين
  إالداريالشلكیة املتبعة مبناس�بة تنف�ذ حمل العقد 

�ش�متل العقد إالداري كغريه من العقود أ�خرى �ىل بنود ترتتب مبق�ضاها حقوق والزتامات يف ذمة لك     

جيب تنف�ذها بدقة وحسن نیة وفق الرشوط وا�ٓ�ال املتفق �لهيا , من إالدارة واملتعاقد معها �ٔو لصاحله
  .)1(واحملددة يف العقد

وخش�یة نفور , وتعسف املصل�ة املتعاقدة يف موا�هتم من �ة, نوخوفا من املساس مبراكز املتعاقد�   
تقرر �لمتعاقد�ن معها مج� من , وعزوف ٔ�ش�اص القانون اخلاص عن التعامل مع إالدارة من �ة �نیة

ا�مثن ا�ي حيصل �لیه بعد : ٔ�مهها ,)2(احلقوق �شلك ق�ودا والزتامات یقع �ىل �اتق إالدارة واجب الوفاء هبا
تنف�ذ الزتاماته التعاقدیة يف مقابل اس�تالم إالدارة املعنیة حمل الصفقة العموم�ة وفق ٕاجراءات مك�وبة وحمددة 

)3(.  
  :واليت �متثل يف, ٔ�مه إالجراءات الواجب اتباعها مبناس�بة تنف�ذ حمل العقد إالداري, و�ىل ما ٔ�حملنا فٕان ما نعنیه

  )يف املطلب أ�ول(املايل وطرق �سدیده ٔ�و دفعه  املقابل
  )يف املطلب الثاين( واس�تالم حمل الصفقة العموم�ة 

  املطلب أ�ول
  املقابل املايل وطرق �سدیده

فٕان املتعامل املتعاقد ملزم ب��ف�ذ العمل ٔ�و اخلدمة موضوع , �ىل اعتبار ٔ�ن الصفقة العموم�ة عقد معاوضة   
وإالدارة من �هتا �صاح�ة الصفقة ملزمة بدفع , والرشوط املتفق �لهيا من �ح�ةالصفقة حسب املواصفات 

  .)4(املقابل املايل �لمتعاقد معها من �ح�ة �نیة
�دمات حقا  ویعد حق املتعامل املتعاقد يف احلصول �ىل املقابل املايل لقاء ما قام به من ٔ�عامل وما قدم من  

ذ� ٔ�ن املقاول ٔ�و املورد ال خيوض غامر الصفقات , يف �ٓ�ا� احملددةجيب الوفاء به اكمال و ,)5(ٔ�ساس�یا
حتق�ق : وال یتعهد �لوفاء �لزتاماته التعاقدیة ٔ�مام إالدارة ٕاال لهدف وا�د وهو, العموم�ة ٔ�� اكنت �یف�ة ٕا�را�ا

                                                           

, املعدل 1991النظام القانوين �فع املقابل املايل يف العقد إالداري طبقا لقانون الصفقات العموم�ة لس�نة , عزاوي عبد الرمحن: ٔ�نظر) 1(
  .198.ص, 2000فربا�ر , �امعة إالمارات العربیة املت�دة, 13العدد , جم� الرشیعة والقانون

  .99.ص, املرجع السابق, عامة �لقرارات والعقود إالداریةالنظریة ال, بومعران �ادل) 2(
  .271.ص, املرجع السابق, الصفقات العموم�ة �رشیعا وفقها وٕاجهتادا, عبد ا�لطیف قط�ش) 3(
  .59.ص, املرجع السابق, الضام�ت يف جمال الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, حبري ٕاسامعیل) 4(
  .315.ص, املرجع السابق, اريالقانون إالد, دمحم �يل اخلالی�) 5(
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عاقد بتقدمي املقابل ح�ث یلزتم املتعامل املت, لكن حيدث ؤ�ن ینقلب الوضع يف بعض العقود إالداریة, )1(الرحب
كام هو الش�ٔن يف عقود تقدمي املعاونة ٔ�و عقد شغل املال العام , دون ٔ�ن ی��ظر تلق�ه مهنا ,)2(النقدي لٕالدارة 

و مت , مع العمل ٔ�ن هذا إالس�ت��اء ل�س حمل دراس��ا ,)3(ٔ�و اس���اره من إالدارة واس�تعام� اس�تعامال �اصا 
ٔ�ن معظم العقود أ�خرى �س�هتدف املتعاقد من وراهئا احلصول , مورذ�ره �ىل س��ل التبرصة وتوضیح ا�ٔ 

  .من إالدارة وهو ما جيب �لینا التفصیل ف�ه والرتكزي �لیه) النقدي(�ىل املقابل املايل 
  : ینقسم هذا املطلب ٕاىل فر�ني اثنني, و�رت��ا �ىل ما تقدم

  تعریف املقابل املايل: الفرع أ�ول
  املقابل املايلطرق دفع : الفرع الثاين

  الفرع أ�ول
  تعریف املقابل املايل

املقابل املادي ا�ي یتلقاه املتعاقد من إالدارة املتعاقدة ن���ة ما �ٔداه من �ٔعامل �ٔو " :یعرف املقابل املايل ب�ٔنه  
وا�ي �كون مس�تحقا مبجرد إال�هتاء من أ�عامل �ٔو �سلمي  أ�صناف املوردة �ىل حنو ما �ٔورده , توریدات

حق املتعاقد يف �ٔن تدفع � إالدارة املبلغ املايل املتفق �لیه يف العقد بعد " ٔ�و هو ,)4("العقد �ٔو دفرت الرشوط
  .)5("تنف�ذ الزتاماته التعاقدیة املطلوبة من طرف إالدارة

ال جيوز ومن مت , وٕاذا اكنت القا�دة العامة �ٔن املقابل املايل یعد من البنود التعاقدیة يف العقد إالداري  
ا�مثن (:وهو ما قضت به احملمكة إالداریة العلیا يف مرص, )6(لٕالدارة التعدیل ف�ه ٕاال �التفاق مع املتعاقد معها

ٕاال �ٔنه ال مينع قانو� من االتفاق �ىل تعدی� ٕاذا ما تالقت , املتفق �لیه يف العقود إالداریة یق�د طرف�ه ٔ�صل �ام
, )�رام العقد أ�صيل رصحية وقاطعة مع ٕارادة املتعاقد معها �ىل تعدیل ا�مثنٕارادة السلطة إالداریة ا�تصة �ٕ 

ورمغ , ومربر ذ� ٔ�ن التعدیل من ش�ٔنه نفور املتعاقد من التعاقد مع إالدارة ف� لو ٔ�مكهنا تعدیل املقابل املايل
ٕان للك قا�دة �امة ف, )7(ٔ�ساس سلطة التعدیل ا�و� لٕالدارة وم�تغاه هو مق�ضیات سري املرافق العامة

  .)8(�عتباره رشطا الحئیا واملمتثل يف الرمس ا�ي ميكن تعدی� من طرف إالدارة, ٕاس�ت��اء
مث ٔ�سعار الصفقة ا�تلفة , )ٔ�وال(�� تق�يض دراسة املقابل املايل �لك تفاصی� التعرض لصور املقابل املايل 

   ). �نیا(واحملددة يف تنظمي الصفقات العموم�ة 
  صور املقابل املايل: �ٔوال

                                                           

  .201.ص, املقال نفس, عزاوي عبد الرمحن) 1(
  ..556.ص, املرجع السابق, أ�سس العامة �لعقود إالداریة, سل�ن دمحم الطاموي) 2(
  .205.ص, السابق املقال ,النظام القانوين �فع املقابل املايل يف العقد إالداري ,عزاوي عبد الرمحن) 3(
  .180.ص, املرجع السابق, أ�سس العامة �لعقود إالداریة, العز�ز عبد املنعم �لیفةعبد ) 4(
  .185.ص, املرجع السابق, القانون إالداري, مولود دیدان) 5(
  .315.ص, السابق املرجع, القانون إالداري, دمحم �يل اخلالی�) 6(
  .216.ص, املرجع السابق, إالداریةالعقود , محد دمحم محد الشلامين -مف�اح �لیفة عبد امحلید) 7(
  .181.ص, املرجع نفس, عبد املنعم �لیفةعبد العز�ز ) 8(
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وا�ي هيدف لتحصی� حسب ما مت , ٕاذا اكن املقابل املايل هو احلق أ�ول وأ�سايس �لمتعاقد مع إالدارة  
ح�ث , )1(م��ذا صورا �دیدة, فٕان هذا املقابل خيتلف �خ�الف نوع العقد إالداري, االتفاق �لیه يف العقد

فٕاذا اكن , دي وذ� بناءا �ىل نوع اخلدمة اليت یلزتم املتعاقد بتقدميهاميزي الفقه بني نو�ني من املقابل النق
ف�كون , فٕان هذه أ��رية ملزمة ب�ٔداء املقابل النقدي �لمتعامل املتعاقد, املتعاقد یؤدي اخلدمة م�ارشة لٕالدارة

املتعاقد یؤدي اخلدمة ٔ�ما ٕاذا اكن  ,وفائدة يف عقد القرض, ومرتبا يف عقود التوظیف, مثنا يف عقود التورید
  .)2(فٕانه حيصل �ىل املقابل النقدي يف صورة رمس -�عقد �م�یاز –�لجمهور 

فٕان ٔ�مهها ؤ�شهرها يف العمل , و�ام �كن الصور ٔ�و أ�شاكل اليت یتقمصها املقابل النقدي يف العقود إالداریة  
نبد�ٔ �لقا�دة العامة يف املقابل , الیةوهو ما س�سلط �لیه الضوء يف الفقرات املو , ا�مثن والرمس: صور�ن

  ".الرمس"ونقف عند �د �س�ت��اء , "ا�مثن" املايل
  �مثنا - 1
ذ� املقابل النقدي ا�ي یتلقاه املتعامل املتعاقد من اجلهة إالداریة نظري ما یقدمه لها من " :یعرف ا�مثن ب�ٔنه  

مصاحل مادیة ومالیة من �الل الرحب ممثال يف مثن مما یعين ٔ�ن هذا املتعاقد ی��غي حتق�ق , )3("سلع و�دمات
 .وهو ما هيمنا يف هذا املطلب. )4(الصفقة

ف�كون بذ� رشطا تعاقد� ٔ�و , وقد حيدد ا�مثن يف العقد إالداري من �الل اتفاق إالدارة مع املتعاقد  
�ٔساس ٔ�ن ا�مثن عبارة عن ویرتتب �ىل �دم ذ�ر ا�مثن اعتبار العقد معدوما �ىل  ,)5(الرشط التعاقدي أ�صیل

وقد حيدد ا�مثن مبق�ىض رشط یدرج يف . )6(وا�ي یفرتض �مل إالدارة به, عن م�لغ العقد املذ�ور يف العطاء
  .ٔ�و مبق�ىض و�ئق مس�تق� تلحق العقد, صلب العقد

  )7(عقدال لكن قد حيدد ا�مثن بطریقة ٔ�خرى اكٕال�ا� ٕاىل عنارص �ار�ة عن, وأ�صل ٔ�ن حيدد ا�مثن �رمق حمدد
  .)8(كقوامئ ال�سعري اجلربي

, و�لنظر ٕاىل ٔ�ن ا�مثن ل�س من رشوط العقد الالحئیة املتص� ب�س�یري املرفق التصا� �ملزا� املالیة �لمتعاقد  
  . )9(فال مت� إالدارة إالنفراد بتعدی� ما مل تلتق  ٕاراد� الطرفني مع بعضها �ىل هذا التعدیل

وهو . املقابل املايل يف العقد إالداري ٔ�و الصفقة العموم�ة ٕاس�ت��اء �متثل يف الرمسو�رد �ىل حق اق�ضاء 
  .موضوع اجلزئیة املوالیة

  لرمسا - 2
                                                           

  .133.ص, املرجع السابق, العقود إالداریة والتحكمي, ما�د راغب احللو) 1(
  .214- 213.ص, املرجع السابق, العقود إالداریة, محد دمحم محد الشلامين -مف�اح �لیفة عبد امحلید) 2(
  .59.ص, املرجع السابق, الضام�ت يف جمال الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, ٕاسامعیلحبري ) 3(
  .198.ص, املقال السابق, النظام القانوين �فع املقابل املايل يف العقد إالداري, عزاوي عبد الرمحن) 4(
  .561.ص, املرجع السابق, أ�سس العامة �لعقود إالداریة, سل�ن دمحم الطاموي) 5(
  .214.ص, نفس املرجع, محد دمحم محد الشلامين -ف�اح �لیفة عبد امحلیدم ) 6(
  .561.ص, املرجعنفس , سل�ن دمحم الطاموي) 7(
  .59.ص, املرجع نفس, حبري ٕاسامعیل) 8(
  .187.ص, املرجع السابق, أ�سس العامة �لعقود إالداریة, عبد العز�ز عبد املنعم �لیفة) 9(
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أ�صل ٔ�ن حيدد املتعاقدان مثن الصفقة العموم�ة يف االتفاق ا�ي ی��ج عنه العقد بعد ٕارساء الصفقة �ىل   
�رشط ٔ�ن  -كام س�بق بیانه–دة �لسعر ذات طبیعة تعاقدیة ومن مت �كون بنود العقد احملد, املتعاقد املعين

�كون م�فقة وم�سجمة مع النصوص ال�رشیعیة والتنظميیة احملددة ٕالجراءات ٕا�رام الصفقات العموم�ة املنطبقة 
ولكن الرشوط ذات الطبیعة التعاقدیة ل�ست السائدة يف لك , �ىل مجیع العقود املربمة من طرف إالدارة

ویظهر ذ� يف عقد �م�یاز ا�ي یت�ذ ف�ه املقابل املايل صورة , د �كون تنظميیة الحئیةٕاذ ق, أ�حوال
 .)1(الرمس

, وحيصل �لیه امللزتم يف عقد الزتام املرافق العامة, والرمس هو املقابل املايل ا�ي �س�تقل إالدارة بت�دیده  
ٔ�و هو ما یتقاضاه املتعاقد من املرتفقني  ,)2(یلزتم ب�ٔدائه مجهور املنتفعني خبدمات املرفق حمل عقد �م�یاز

ومن مت فٕان هذا  ,)3(واملس�تف�د�ن من �دمات املرفق حمل �م�یاز كام هو احلال يف عقد ام�یاز املرافق العامة
وهبذا خيتلف عن , )4(متیزيا � عن ا�مثن ٔ�و أ�جر ٔ�و الفائدة un taxeهذا املقابل ال �سمى ٔ�جرا بل رسام 

واليت ال جيوز ٔ�ن ت��اولها سلطة , ة املتعلقة �ملزا� املالیة الواردة يف بق�ة العقود إالداریةالرشوط التعاقدی
فالرسوم يف عقود الزتام املرافق العامة تعترب من ق�یل الرشوط الالحئیة . )5(التعدیل إالنفرادي ا�و� لٕالدارة

و�ىل س��ل املثال ما نصت �لیه , العامة دامئااليت مت� فهيا إالدارة سلطة التعدیل وفقا ملق�ضیات املصل�ة 
مىت اق�ضت ذ� , ملاحن �لزتام دامئا( :ح�ث �اء فهيا, 1947لس�نة  129املادة اخلامسة من القانون رمق 

املرفق العام موضوع �لزتام �ٔو قوا�د اس�تغال� وبو�ه �اص  املنفعة العامة �ٔن یعدل من تلقاء نفسه �ٔراكن
  .)6(...),اخلاصة بهقوامئ أ�سعار 

�ضامن , مزا� مالیة ٔ�خرى) اك�مثن ٔ�و الرسوم م�ال(وقد یصاحب املقابل املايل املقرر �لمتعاقد بصفة ٔ�صلیة   
ٔ�و ضامنه �ى البنوك يف احلصول , ٔ�و الزتام إالدارة ٕ�قراض املتعاقد م�الغ يف �دود معینة, �د ٔ�دىن من الرحب
ٕاذ , )7(واليت تلزتم إالدارة �لوفاء هبا, ج حتت عنوان املقابل املايل �لمتعاقدلكها مزا� تندر ...�ىل بعض القروض

ٕاذ ل�س من صاحل املرفق العام حرمان املتعاقد مع إالدارة من احلصول �ىل الفائدة واملزا� املالیة املتفق �لهيا 
�ٔن احلق اخلالص " ضتح�ث ق, و�ىل س��ل الت�ٔ�ید ما ٔ�شارت ٕالیه حممكة القضاء إالداري املرصیة, يف العقد

يف ش�ٔن العالقة بني �ة إالدارة املتعاقدة واملتعاقد معها �ٔن تنظر ٕا�هيا �ة إالدارة من زاویة �راعي فهيا كثريا 
و�ٔن الهدف أ�سايس هو , من �عتبارات اخلاصة اليت �سمو �ىل جمرد احلرص �ىل حتق�ق الوفر املايل ��و�

و�ٔن ینظر ٕا�هيا املتعاقد مع , ....اخلدماترار وانتظام وحسن �ٔداء أ�عامل و س�متكفا� حسن سري املرافق العامة �
وهبذا تطمنئ �ة إالدارة ٕاىل حسن .......إالدارة �ىل �ٔهنا مسامهة اخ�یاریة م�ه ومعاونة يف س��ل املصل�ة العامة

                                                           

  .204-203.ص, املقال السابق, ام القانوين �فع املقابل املايل يف العقد إالداريالنظ, عزاوي عبد الرمحن) 1(
  .187.ص, السابق املرجع, أ�سس العامة �لعقود إالداریة, بد العز�ز عبد املنعم �لیفةع ) 2(
  .106.ص, املرجع السابق, النظریة العامة �لقرارات والعقود إالداریة, بومعران �ادل) 3(
  .578.ص, السابق املرجع ,أ�سس العامة �لعقود إالداریة, دمحم الطاموي سل�ن) 4(
  .220.ص, املرجع السابق, العقود إالداریة, محد دمحم محد الشلامين -مف�اح �لیفة عبد امحلید) 5(
  .188.ص, املرجع نفس, ةعبد العز�ز عبد املنعم �لیف: ٔ�شار ٕالیه) 6(
  .557.ص ,املرجع نفس, سل�ن دمحم الطاموي) 7(
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ٕا�الصه و�ٔمانته وحسن ق�امه  ویطمنئ املتعاقد معها ٕاىل �ٔنه س��ال لقاء, التنف�ذ وإالجناز يف مواعیده احملددة
  .)1("�لعمل جزاءه أ�وىف و�ٔجره العادل

ویعد , یعترب �لزتام بدفع ا�مثن ٔ�و املقابل املايل �لصفقة ٔ�مه الزتامات املصل�ة املتعاقدة �ىل إالطالق, و�لیه  
ة من إالشارة ٕالیه يف ذات الوقت من احلقوق املكفو� �لمتعامل املتعاقد معها وال خيلو عقد الصفقة العموم�

وٕان اخ�لفت صورها , �اصة ؤ�ن طبیعة هذه �لزتامات مالیة ��ر�ة أ�وىل, والتعرض � �لتفصیل
ٔ�مهها , تظهر �دة نقاط جيب الوقوف �لهيا, ويف معرض البحث عن ا�مثن. )2(وٕاجراءاهتا من الزتام �ٓخر

  .لقسم الثاين من هذا الفرعوهو ما س�ن��او� يف ا. أ�سعار املتعددة �لصفقات العموم�ة
  �ٔسعار الصفقات العموم�ة: �نیا
ح�ث تعرض النظام , فٕان املرشع الفرعي مل یغفل تنظميه ,)3(نظرا ٔ�مهیة املقابل املايل ا�ي ميثل مثن الصفقة  

وهو ما س�سلط �لیه الضوء يف , القانوين �لصفقات العموم�ة ��لیات حتدید السعر وطابعه �لك وضوح
  :الفقرات املوالیة

1 -  �   لیات �ٔو طرق حتدید السعر يف الصفقة العموم�ة�
�لیات حتدید ٔ�سعار الصفقات العموم�ة  السعر إالجاميل : واليت �متثل يف, لقد �دد تنظمي الصفقات العموم�ة �

س�نعاجل لك . )4(والسعر ا�تلط, السعر بناءا �ىل النفقات املراق�ة, السعر بناءا �ىل قامئة سعر الو�دة, واجلزايف
 .ي ا�ي �اءت بهتبعا �لرتت�ب ال�رشیع, لك هذه الطرق الوا�دة تلوى أ�خرى

  لسعر إالجاميل واجلزايفا - �ٔ  
لقد ٔ�غفلت لك التنظ�ت القانونیة �لصفقات العموم�ة تعریف هذا أ�سلوب �س�ت��اء دفرت الرشوط   

الصفقة املربمة وفقا �لسعر إالجاميل اجلزايف يه ت� " :وا�ي ٔ�فاد يف املادة أ�وىل م�ه ٔ�ن, إالداریة العامة
 ,)5("فهيا العمل املطلوب ٕاجنازه من طرف املقاول حمددا متاما والسعر حمددا ٕاجاملیا ومس�بقاالصفقة اليت �كون 

والسعر , تتضمن االتفاق وحتدید العمل املطلوب ٕاجنازه, مما یعين ٔ�ن الصفقة العموم�ة ف� خيص السعر اجلزايف
ا�ي یلزتم ب��ف�ذ , ة �لمقاولمما یؤدي الس��عاد ٔ�ي ٔ�جرة ٕاضاف�, ا�ي س�یدفع مج� ومس�بقا وبصفة هنائیة

ٕاال يف �ا�  )6(و�لیه فهو سعر �بت ال یق�ل التغیري, الصفقة �ىل حسابه �ام اكنت الظروف اليت س�تعرتضه
  .)7(القوة القاهرة �رشط توافر رشوطها
                                                           

  .217.ص, نفس املرجع السابق , محد دمحم محد الشلامين -مف�اح �لیفة عبد امحلید: نقال عن) 1(
  .58.ص, املرجع السابق, الضام�ت يف جمال الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, حبري ٕاسامعیل) 2(
  .206.ص, املقال السابق, النظام القانوين �فع املقابل املايل يف العقد إالداري, عزاوي عبد الرمحن) 3(
  .املرجعي 236- 10من املرسوم الرئايس  63املادة ) 4(
املصادق �لیه مبوجب القرار , دفرت الرشوط إالداریة العامة املطبق �ىل صفقات أ�شغال الصادر عن وزارة أ�شغال العموم�ة والنقل) 5(

  .1965لس�نة  06ج ر , 1964- 11- 21املؤرخ يف 
  .167.ص, املرجع السابق, 236- 10م القانوين لصفقة ٕاجناز أ�شغال العموم�ة يف ظل املرسوم الرئايس النظا, ف�ی�ة �ايب) 6(
  .مجع ٔ�قو�ء, ٔ�ي صار ذات قوة وطاقة �ىل العمل فهو قوي, قوة, من قوي: والقوة لغة) 7(

لك فعل ال ش�ٔن ٕالرادة " فالقوة القاهرة يه: ٔ�ما اصطال�ا. ؤ��ذه من فوق ومن �ري رضا, فه�ي من قهر یقهر قهرا ٔ�ي �لبه: و القاهرة لغة
: ٔ�نظر, "جيعل تنف�ذ �لزتام مس�تحیال اس�ت�ا� تعفي املد�ن من املسؤولیة العقدیة والتقصريیة, وال ميكن توقعه وال م�عه, املد�ن ف�ه
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ٕان احلساب العام ا�هنايئ هو " :لقد �رس جملس ا�و� اجلزا�ري ذ� من �الل ح�ثیات القرار التايل  
ح�ث �ٔن احلساب العام ا�هنايئ �بت و�ري قابل �لمساس به ما , احلساب أ��ري لت�دید املبلغ إالجاميل �لصفقة

ح�ث �ٔنه ی��غي التذكري مرة �ٔخرى ب�ٔن املقاو� املس�ت�ٔنفة اكنت مق�دة , دامت الشاكوى الالحقة �ري مق�و�
  . )1("هذا احلساب مبا مت حتدیده يف �حلساب العام وا�هنايئ ا�ي �ٔمضته وال ميكهنا املطالبة ٕاال

وا�ي �اء , �رس املرشع اجلزا�ري يف القانون املدين املفهوم املطلق �لسعر اجلزايف, و�ىل س��ل املقارنة   
فل�س �لمقاول �ٔن یطالب ب�ٔیة , ٕاذا �ٔ�رم العقد ب�ٔجر جزايف �ىل �ٔساس تصممي اتفق �لیه مع رب العمل" :ف�ه

ٕاال �ٔن �كون ذ� راجعا ٕاىل خط�ٔ من رب العمل , يف هذا التصممي تعدیل �ٔو ٕاضافةز�دة يف أ�جر ولو �دث 
  .)2("�ٔو �كون م�ٔذو� به م�ه واتفق مع املقاول �ىل �ٔجره

 ,)3(�كشف الواقع العميل عن تفضیل هذا أ�سلوب يف حتدید املقابل املايل ا�ي یتلقاه املتعامل املتعاقد  
ميكن �لمصل�ة املتعاقدة " :تف�د ب�ٔنه 236-10من املرسوم الرئايس 63ادة �اصة ؤ�ن الفقرة أ��رية من امل

  ".تفضیل دفع مس�تحقات الصفقة وفق صیغة السعر إالجاميل واجلزايف, مرا�اة ال�رتام أ�سعار
حتمل طریقة أ�سعار إالجاملیة واجلزاف�ة يف طیاهتا مج� من السلبیات �اصة عندما یتعلق أ�مر ٕ�جراء   

واليت تتضمن ٔ�شغاال , فٕاذا اكنت هذه الطریقة تعود �لفائدة �ىل الصفقات العموم�ة القصرية املدى, ةاملناقص
ميتد ٕاجنازها لس�نوات , فٕاهنا ت�سم �لتعق�د عندما یتعلق أ�مر بصفقات ذات �ٔشغال كربى, �س�یطة وقلی�

  .)4(�دیدة
 لسعر بناءا �ىل قامئة سعر الو�دةا - ب
�ىل �الف دفرت الرشوط إالداریة , أ��ري �لصفقات العموم�ة لتعریف هذا أ�سلوبمل یتطرق التنظمي   

الصفقة بناءا �ىل السعر أ��ادي يه " :العامة ا�ي ٔ�وحض يف اجلزء ب من الفقرة ب من املادة أ�وىل �ىل ٔ�ن
وميكن �ٔن �كون , فذةالصفقة اليت یمت فهيا �سدید السعر بتطبیق أ�سعار أ��ادیة �ىل المكیات احلق�ق�ة املن

موجودة ) ا�مو�ة(وٕاما �ٔن �كون �ىل �ٔساس مجمع , )القامئة(أ�سعار أ��ادیة ٕاما حمددة خصیصا لصفقة معینة 
 ."مس�بقا �سمى السلس�

                                                                                                                                                                                     

ا�� , دراسة مقارنة بني الفقه إالساليم والقانون الوضعي: الفرق بني القوة القاهرة والظروف الطارئة,  سل�ن بين ٔ�محد�ا� �يل
  www.google.com: م�شورة �رب املوقع إاللكرتوين, 2006, العدد الثاين, أ�ردنیة يف ا�راسات إالسالم�ة

ف�ؤدي ٕاىل ٕاعفاء املتعاقد مع إالدارة من , جيعل تنف�ذ العقد مس�تحیال, �دث �ار� �س�تقل عن ٕارادة لك من املتعاقد�ن":ٔ�و يه
فسخ , حسر ج�ار یعقوب: راجع يف هذا الش�ٔن, "مما حيرم إالدارة سلطة توق�ع اجلزاءات �لیه لعدم تنف�ذ العقد, الزتاماته التعاقدیة

م�شور �رب , 153.ص, 2008, �امعة الكوفة, لكیة احلقوق, العدد السابع, نف�ذ �س�ب الظروف الطارئةالعقد إالداري ٕالس�ت�ا� الت 
  www.google.com.: املوقع

ملزید من , ذ �لزتامواس�ت�ا� تنف�, اس�ت�ا� ا�فع, )�ادث مفاجئ(�دم ٕاماكن التوقع : توافر ثالثة رشوط, و�شرتط لتحقق القوة القاهرة
 . 110-109.ص, املرجع السابق, العقود إالداریة والتحكمي, ما�د راغب احللو: التفاصیل راجع

 81.ص, 2003, العدد الرابع, جم� جملس ا�و�, 8072ملف رمق , الغرفة أ�وىل, 2003-04- 15الصادر بتارخي , قرار جملس ا�و�) 1(
  .ومایلهيا

  .املذ�ور سابقا, من القانون املدين اجلزا�ري 1فقرة 561املادة تطبیقا لنص ) 2(
  .60.ص, املرجع السابق, الضام�ت يف جمال الصفقات العموم�ة, حبري ٕاسامعیل) 3(
  .168.ص, املرجع السابق, 236- 10النظام القانوين لصفقة ٕاجناز أ�شغال العموم�ة يف ظل املرسوم الرئايس , ف�ی�ة �ايب) 4(
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وٕان , ویمت حتدید ا�مثن �ىل �ٔساس قامئة سعر الو�دة برضب مثن الو�دة يف �دد الو�دات املشاهبة لها  
مث جنمع , ف��دد مثن لك صنف من الو�دات املامث� ٔ�و املشاهبة, صنف �لو�داتتضمنت الصفقة ٔ�كرث من 

, مما یعين �دم معرفة ا�مثن ا�هنايئ مس�بقا, ٔ�مثان أ�صناف امل�شاهبة �لحصول �ىل سعر الصفقة الاكمل
ط �لقمية ٔ�ما ا�مثن إالجاميل فهو م�غري مرتب, واملعروف عند ٕا�رام العقد مثن الو�دة فقط وا�ي �كون �بتا

وهذا ما یدل مرة , )1(ویمت �ع�د �ىل هذا أ�سلوب يف صفقات اق�ناء ا�لوازم والتوریدات, املنجزة فعلیا
  .ٔ�خرى �ىل ٔ�ن هناك فرقا بني ا�مثن والسعر

ميس هذا أ�سلوب مببدٔ� جوهري يف العالقات التعاقدیة وهو �لزتام بت�دید ا�مثن ٔ�و السعر بدقة عند   
من ح�ث ٔ�نه ی�سا�ر مع , ٔ�ثناء إال�رام - كام س�بق قو�–ؤ�ن السعر ال �ك�يس الطابع ا�هنايئ , دٕا�رام العق

وجع� , قد جع� يف املرتبة الثانیة الفرعي فٕان املرشع, وال یعرف ٕاال يف هنایة إالجناز, املقاد�ر وأ�شغال املنفذة
  .)2(ٔ�سلو� اح�یاطیا یمت ا�لجوء ٕالیه بعد ٔ�سلوب السعر إالجاميل واجلزايف

 لسعر بناءا �ىل النفقات املراق�ةا - ت
�لیات حتدید أ�سعار يف املرتبة الثالثة   وذ� , لقد ورد ذ�ر السعر بناءا �ىل النفقات املراق�ة ��لیة من �

 1964دون تعریفه �راك أ�مر �فرت الرشوط إالداریة لس�نة  236-10من املرسوم الرئايس63مبوجب املادة 
ٕان صفقة النفقات املراق�ة يه الصفقات " :مایيل ح�ث نصت املادة أ�وىل م�ه �ىل, كنص وح�د یتضمن ذ�

عم� و�راء ا��الت واملواد املس�ت, الید العام� وأ�دوات(اليت �كون نفقات املقاول فهيا حق�ق�ة ومراق�ة 
واليت �س�هتدف تنف�ذ شغل حمدود وجيري �سدیدها ٕالیه مع ٕاضافة ز�دة يف مقابل النفقات العامة ...)والنقل
 ".والرحب

, وٕامنا هو الحق لتنف�ذها, ٔ�ن ا�مثن ال ميكن حتدیده مس�بقا ق�ل الرشوع يف التنف�ذ, یت�ني مما ذ�ر ٔ��اله  
ومعاینة املصل�ة املتعاقدة لهذه أ�شغال املنجزة  ,)3(بعد هنایة أ�شغالوهكذا لن یعرف ا�مثن املس�تحق ٕاال 

  . )4(فعلیا وتقد�رها نقدا وفقا �لمعایري احملددة سلفا
يف �ني , وهكذا یفرس اح�الل طریقة السعر بناءا �ىل النفقات املراق�ة املرتبة الثالثة ب�ٔهنا طریقة اح�یاطیة  

جيوز ٕا�رام " :ح�ث نصت املادة أ�وىل من ٔ�نه, ا�لجوء ٕا�هيا اس�ت��اءا جعل دفرت الرشوط إالداریة العامة
  ".�ٔو بصورة اس�ت��ائیة �ىل �ٔساس النفقات املراق�ة......الصفقات

لتظل طریقة السعر بناءا �ىل النفقات املراق�ة الطریقة النظریة لق� اس�تعاملها من طرف املتعاملني   
وما حتم� من , وكذا السعر بناءا �ىل قامئة الو�دة, إالجاميل واجلزايف �ركة بذ� ا�ال �لسعر, املتعاقد�ن

�اصة ٔ�ن السعر ال یعرف ٕاال بعد هنایة أ�شغال وا�ي ميك�ه ٔ�ن , خماطر جتعل إالدارة مرتددة يف ممارس�هتا
رشع وهذا ما ال �كفل حتق�ق ٔ�هداف امل , یت�اوز لك توقعات أ�طراف مما  یضع املالیة العموم�ة يف م�ٔزق

                                                           

  .61.ص, املرجع السابق, الضام�ت يف جمال الصفقات العموم�ة, ٕاسامعیلحبري ) 1(
  .169.ص, املرجع السابق, 236- 10النظام القانوين لصفقة ٕاجناز أ�شغال العموم�ة يف ظل املرسوم الرئايس , ف�ی�ة �ايب) 2(
  .170-169.ص, املرجع نفسه) 3(
  .62.ص, نفس املرجع, حبري ٕاسامعیل) 4(
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یو�د ٕاىل �انب لك هذه أ�سعار السالف ذ�رها السعر . )1(الفرعي الرام�ة ٕاىل �رش�ید النفقات العموم�ة
   .ا�تلط

 لسعر ا�تلطا - ث
یعد السعر ا�تلط ٔ��د �ٔسالیب حتدید املقابل املايل ا�ي ی�ٔ�ذه املتعامل املتعاقد لقاء تنف�ذه �لصفقة   

كام مل ی��او� , )3(ٔ�غفل تعریفه كام ٔ�غفلته التنظ�ت السابقة �لیه 236- 10لكن املرسوم الرئايس ,)2(العموم�ة
لكن  ,)4(العموم�ة كغريه من الطرق احملددة لسعر الصفقة ���1964ر دفرت الرشوط إالداریة العامة لس�نة 

من ٔ�سالیب حتدید ا�مثن ٔ�ن هذا أ�سلوب یفرتض ٔ�نه جيمع بني ٔ�سلوبني , "خمتلط"�س�ت�لص من مصطلح 
و�لیه �كون ا�مثن خمتلطا , ٔ�ن جيمع بني السعر بناءا �ىل قامئة سعر الو�دة والسعر بناءا �ىل النفقات املراق�ة

واجلزء ا�ٓخر �سعر بناءا �ىل قامئة سعر , عندما یمت تق�مي جزء من اخلدمات املنفذة يف الصفقة �سعر جزايف
 . )5(الو�دة

ٕاذ یتضمن هذا أ�سلوب �یف�تني , من أ�سعار جما� اخلصب يف صفقات ٔ�شغال البناءوجيد هذا النوع   
ح�ث تبني املامرسة ٔ�ن أ�سعار �كون خمتلطة عندما تتضمن الصفقة قسام یدفع بناءا �ىل السعر , مدجمتني

, الفوق�ة لٕالجنازات ٔ�ما الب��ة ,)6(واملطبق �ىل امل�ش�ٓت القا�دیة اليت ميكن حتدیدها مس�بقا, إالجاميل واجلزايف
  .)7(ف�مت تق�ميها �ىل ٔ�ساس سعر النفقات املراق�ة �ادة 

لقد ٔ�ثب�ت املامرسة املیدانیة تطبیق أ�سلوب ا�تلط بني السعر إالجاميل واجلزايف �لب��ة القا�دیة , ومعوما  
  .)8(مس�بقا وبدقة ویطبق السعر الو�دوي �ىل أ�شغال اليت ال ميكن حتدیدها , اليت ميكن حتدیدها مس�بقا

یفرض �لیه ت��ان طبیعة  لكن تنظمي الصفقات العموم�ة, اس��فاء حقه املايل حيق �لمتعاقد اخ�یار �یف�ات  
  .وهو ما س�سلط �لیه الضوء يف اجلزئیة املوالیة, هذا ا�مثن

  دید طابع ا�مثن يف الصفقة العموم�ةحت - 2
فٕاما ٔ�ن �كون مثنا : وهذا أ��ري ال خيلو عن ٕا�دى الطبیعتني, ا�مثنٕان املتعامل املتعاقد ملزم بت��ان طبیعة    

من املرسوم الرئايس املتضمن تنظمي  64وذ� حس�� ٔ�فادت به املادة , وٕاما ٔ�ن �كون مثنا قابال �لمراجعة, �بتا
  .تبا�ا وهذا ما س�رش�ه, "ميكن �ٔن �كون السعر �بتا �ٔو قابال �لمراجعة" :236-10الصفقات العموم�ة رمق

 
  �مثن الثابتا - �ٔ 

                                                           

  .170.ص, املرجع السابق, 236- 10النظام القانوين لصفقة ٕاجناز أ�شغال العموم�ة يف ظل املرسوم الرئايس , ف�ی�ة �ايب) 1(
  .62.ص, املرجع السابق, الضام�ت يف جمال الصفقات العموم�ة, حبري ٕاسامعیل) 2(
يف �ني ٔ�شار ٕالیه املرسومني , 52ادة يف امل 434-91وال املرسوم التنف�ذي , 23يف املادة  90-67مل �رد النص �لیه يف أ�مر ) 3(

  .دون تعریفه 236-10و  250-02الرئاس�یني 
  .168.ص, نفس املرجع, ف�ی�ة �ايب )4(
  .62.ص, نفس املرجع, حبري ٕاسامعیل) 5(
  .168.ص, نفس املرجع, ف�ی�ة �ايب) 6(
  .62.ص, نفس املرجع , حبري ٕاسامعیل) 7(
  .170.ص, نفس املرجع, ف�ی�ة �ايب) 8(
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فأ�سعار ا�هنائیة يه اليت "......:م�ه 26ا�مثن الثابت مبوجب املادة , السالف ذ�ره 90- 67لقد عرف أ�مر   
مفا مدى تطبیق هذا املبدٔ�؟ وهل �رد �لیه , ...",ال ميكن تعدیلها �س�ب تغري الظروف إالق�صادیة

 ٕاس�ت��اءات؟

 ا�مثنم�د�ٔ ثبوت : "القا�دة العامة"  
ٔ�و هو ذ� ا�مثن ا�ي مت حتدیده واالتفاق �ىل  ,)1(ویعين ٔ�ن الرشوط املتعلقة ��مثن ال ميكن تعدیلها الحقا  

ومن مت ال یعد , دون تغیريه ٔ�و تعدی� ٔ�و مراجعته الحقا, ت�ٔدیته �لمتعامل املتعاقد عند ٕا�رام الصفقة العموم�ة
ٔ�ن أ�مثان الثابتة ال تتغري �الل فرتة العقد ال �ىل مس�توى الطوارئ , مثنا �بتا ذ� ا�مثن القابل �لتغیري

 .)2(تغريات التك�ولوج�ة وال �ىل صعید الرشوط إالق�صادیةوال 
هذا , ال حيق �لمتعامل املتعاقد طلب تغیري ا�مثن وال �ٔي بند من البنود ذات ص� به, وتطبیقا لهذا املبد�ٔ   

ل مما یعين ٔ�ن ا�مثن الثابت ال �كون حم, حيظر �ىل إالدارة تغیريه رفعا �ٔو ختف�ضا, ومن �ة �نیة ,)3(من �ة
 .)4(تعدیل انفرادي

ح�ث حيدد , واليت �سمح ��رتام ا�مثن الناجت عن ا�عوة �لمنافسة, یعترب ا�مثن الثابت الصورة املثىل �لمثن  
ویتحمل املتعاقدون نتاجئ التغريات إالق�صادیة اليت ميكن ٔ�ن , ا�مثن بصفة هنائیة عند ٕا�رام الصفقة العموم�ة

  .�س�ت�د ٔ�ثناء التنف�ذ
ٕاال �ٔن املتعاقد ا�ي یتعاقد هبذا الشلك ال ميك�ه تعدیل , مغ من إالجيابیات اليت حتملها هذه التق�یةو�ىل الر  

لهذا , مما جيعل املنافسة تفقد حفواها, وق�اس وتق�مي التغريات إالق�صادیة اليت تتطلب تغطیهتا ٔ�مو� م�الغا فهيا
 �دم ا�لجوء ٕاىل هذه التق�یة ٕاال ٕاذا اكنت �ىل 1979- 11- 23نص املرشع الفر�يس يف املرسوم املؤرخ يف 
وهذا س�ب التطور املنطقي لٔ�مثان يف ظل التغريات احملمت� , طبیعهتا ال تؤدي ٕاىل نتاجئ مرضة �ملتعاقد�ن

  .)5(العموم�ة ٔ�ثناء فرتة تنف�ذ الصفقة
ميكن ٔ�ن یظل قامئا لفرتة زم�یة وال , مبا ٔ�ن ا�مثن أ�ويل الناجت عن املنافسة هو حصی� توقعات يف فرتة معینة  

ل�سمح بتغیري وحتویل ا�مثن  التحینيوضع املرشع الثانوي ما یعرف ب, طوی� يف ظل اق�صاد رسیع التطور
  .أ�صيل ٕاىل مثن �دید

 التحیني: "إالس�ت��اء"  
 یعمد�� , �ىل ٕاطالقه" ا�مثن الثابت" ال ميكن العمل �ٔو أ��ذ ب�ٔسلوب , تفاد� �لخسا�ر احملمت�  

  �اصة عند ت�ٔخر, اليت تظهر بقوة يف صفقات أ�شغال العموم�ة, "التحیني" املتعاقدون ٕاىل ا�لجوء لتق�یة 

                                                           

  .171.ص, املرجع السابق, 236- 10النظام القانوين لصفقة ٕاجناز أ�شغال العموم�ة يف ظل املرسوم الرئايس , ف�ی�ة �ايب) 1(
  .62.ص, املرجع السابق, الضام�ت يف جمال الصفقات العموم�ة, حبري ٕاسامعیل) 2(
  .171.ص, نفس املرجع, ف�ی�ة �ايب) 3(
  .106.ص, املرجع السابق, رات والعقود إالداریةالنظریة العامة �لقرا, بومعران �ادل) 4(
  .173-172.ص, نفس املرجع السابق, ف�ی�ة �ايب) 5(
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ومن مث ميكن �لمتعاقد طلب ٕا�ادة النظر يف ا�مثن ا�ي , بدایة أ�شغال عن �رخي ٕا�رام الصفقة العموم�ة 
ول�س بناءا �ىل ا�مثن أ�ويل ا�ي �دد سابقا عبد , لیتلقى ٔ�جره بناءا �ىل ا�مثن احملني, ٔ��رمت الصفقة مبق�ضاه

 .)1(إال�رام
  .وجمال تطبیقه, التطرق لرشوط ٕاعام�, �س�تدعي دراسة هذا إالس�ت��اء

o رشوط ٕاعامل التحیني  
وهذا , ذ� ٔ�ن ق�و� مرتوك �لسلطة التقد�ریة �لمصل�ة املتعاقدة, ال یعترب ا�لجوء ٕاىل التحیني حقا �لمتعاقد  

وكذ� , "ميكن ق�ول التحیني" و, ......."ميكن �ٔن حيني السعر" : ما یتضح من �الل صیا�ة املواد التالیة
 .)2("�ري �ٔنه ميكن السامح"
ٕاذا اكن , ....ميكن ق�ول حتیني أ�سعار" :�ىل مایيل 236-10م الرئايس من املرسو  65/1لقد نصت املادة   

�ٔ�ل یفوق مدة حتضري , یفصل بني التارخي احملدد ٕالیداع العروض و�رخي أ�مر �لرشوع يف تنف�ذ اخلدمة
مفايه العنارص الواجب تضافرها لتطبیق .)3("ٕاذا تطلبت الظروف إالق�صادیة ذ�....,�ٔشهر 3العرض زائد 

  لیة التحیني؟مع 
و�رخي أ�مر �لرشوع يف , البد من توضیح مدة صالح�ة العروض, من �الل اس�تقراء املادة املذ�ورة �ٓنفا  

مع رشط , التحینيالعنارص الواجب توافرها لتطبیق  ويه, وكذا الطابع التعاقدي لرشط التحیني, اخلدمة
  .الظروف إالق�صادیة

  مدة صالح�ة العرض -
وذ� , الصفقات العموم�ة مدة ٕایداع العروض �راك ٕا�ها �لسلطة التقد�ریة �لمصل�ة املتعاقدةمل حيدد تق�ني   

رشیطة ٔ�ن حتدد ٕاج�ار� يف ملف ا�عوة ٕاىل املنافسة , تبعا لعنارص معینة كتعق�د موضوع الصفقة املزمع ٕا�را�ا
مع العمل ٔ�ن التارخي احملدد , ٕایداعهاالبیا�ت إاللزام�ة واملمتث� يف أ��ل املمنوح لتحضري العروض وماكن 

�رشط ٔ�ن �كون هذا أ��ل احملدد واسعا �ٔكرب , ٕالیداع العروض مرتوك هو ا�ٓخر لتقد�ر املصل�ة املتعاقدة
مع ٕاماكنیة متدیده ٕاذا اق�ضت , �دد ممكن من املتنافسني تطبیقا ٕال�دى املبادئ اليت حتمك العقد إالداري

 .)4(الظروف ذ�

 )5(�لرشوع يف تنف�ذ اخلدمة �رخي أ�مر -
  ٕاذ ال �كون معلوما عند ٕا�رام, �شلك هذا التارخي عنرصا حمددا ٕالعامل قوا�د التحیني �لمثن أ�ويل �لصفقة  

                                                           

  .174.ص, املرجع السابق, 236-10النظام القانوين لصفقة ٕاجناز أ�شغال العموم�ة يف ظل املرسوم الرئايس , ف�ی�ة �ايب)1(
  .236-10من املرسوم الرئايس , والفقرة أ��رية 65/1واملادة  64/3: راجع املادتني) 2(
  . 65/2فقد نصت �لیه املادة , ٔ�ما التعاقد بطریق الرتايض, التعاقد بطریق املناقصة 236-10من املرسوم الرئايس 65/1ختص املادة ) 3(
  .املتضمن تنظمي الصفقات العموم�ةا 236-10من املرسوم الرئايس  50و  46: راجع املادتني) 4(
تتضمن التعل�ت , وثیقة مك�وبة تقوم املصل�ة املتعاقدة ٔ�و ممثلها امللكف قانونیا ب��لیغها �لطرف املتعاقد معها" :أ�مر �خلدمة هو) 5(

-www.google.com, 23, م�تدى اجللفة, قانون الصفقات العموم�ة: راجع, "املتعلقة �نطالق أ�شغال وتنف�ذ الصفقة العموم�ة
05 -2014.  
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بل یمت حتدیده وضبطه الحقا عندما تصدر املصل�ة املتعاقدة أ�مر  ,)1(الصفقة العموم�ة بطریقة املناقصة
 .)2(�لرشوع يف التنف�ذ

ٕان حتیني �ٔسعار الصفقة "...:وقىض ف�ه, ٔ�صدر جملس ا�و� قرارا یبني ف�ه املدة اجلا�ز فهيا التحینيلقد   
ميكن ق�و� بني التارخي احملدد ٕالیداع العرض و�رخي أ�مر �لرشوع يف تنف�ذ اخلدمة �ٔي الرشوع يف بدایة 

  .)3("أ�شغال
من املرسوم  66ا�اة الرشوط املنصوص �لهيا يف املادة ی��غي مر , ولتضمني بند التحیني يف الصفقة العموم�ة  

, �ٔي ٕاماكنیة تقد�ر الز�دة يف ا�مثن إالبتدايئ, ویتعلق أ�مر ٕ�ماكنیة حتدید م�لغ التحیني, 236-10الرئايس 
ٔ�و بتطبیق صیغة , )الطریقة إالجاملیة واجلزاف�ة( �تفاق مشرتك بني طريف العقد من �الل حتدید مثن ٕاجاميل

  .عة أ�سعار ٕاذا نصت الصفقة �ىل ذ�مراج
ح�ث تنطلق �ٓ�ال تنف�ذها من توارخي , وٕاذا اكنت طبیعة أ�شغال تؤدي ٕاىل جتزئة التنف�ذ ٕاىل �دة حصص  

  .)4(یمت حتیني �ٔسعار لك حصة من التارخي أ�صيل لتنف�ذ احلصة املطابقة, خمتلفة

 الطابع التعاقدي لبند التحیني -
سالف  236- 10من املرسوم الرئايس  66/1وا�ي �رس�ته املادة  ,)5(�لطابع التعاقدي "التحیني" �متزي بند   

ومعىن ذ� ٔ�ن سكوت طريف الصفقة عن , وا�ي یعتربه ٔ��د الرشوط اجلوهریة ٕالعامل صیغة التحیني, ا��ر
 .یعين اتفاقهم �ىل مثن �بت, ٕادراج هذا البند

ح�ث مسح �لتحیني يف �ال , ة اليت ٔ��اط هبا التحینيومع ذ� قد خفف املرشع الثانوي من الرصام  
  .)6(الت�ٔخر يف تنف�ذ الصفقة �رشط ٔ�ن ال ی�س�ب املتعامل املتعاقد يف ذ�

  :یو�د رشط ممكل �ٓخر �متثل يف, ٕاضافة ٕاىل هذه الرشوط الثالثة

 �دوث تغريات يف الظروف إالق�صادیة -
من املصل�ة املتعاقدة ح�� حتدث تغريات يف املعطیات  حيق �لمتعامل املتعاقد طلب حتیني ا�مثن ومبوج�ه  

ومن مث ال جيوز ا�لجوء ٕاىل التحیني ٕاال ٕاذا توافرت لك هذه  ,)7(إالق�صادیة احملیطة ٕ�جناز الصفقة العموم�ة
 ماهو جمال تطبیق التحیني؟: لكن یثار ال�ساؤل, الرشوط 

o جمال تطبیق التحیني 

                                                           

  .176.ص, املرجع السابق, 236- 10النظام القانوين لصفقة ٕاجناز أ�شغال العموم�ة يف ظل املرسوم الرئايس , ف�ی�ة �ايب) 1(
  .65.ص, املرجع السابق, الضام�ت يف جمال الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, حبري ٕاسامعیل) 2(
  .176.ص, نفس املرجع, ف�ی�ة �ايب: ٔ�شارت ٕالیه, ضد ب�یة م�یلیيل) ع.ق(یة قض , 2003-02- 15املؤرخ يف  1006052قرار رمق ) 3(
  .177.ص, املرجع نفسه) 4(
�امعة , لكیة احلقوق, قسم قانون �ام, مذ�رة ماجس�تري, املتعامل املتعاقد يف ظل النظام القانوين لصفقات أ�شغال, سهام �ن د�اس) 5(

  .76.ص, عنابة, �� خمتار
ميكن السامح بتحیني أ�سعار يف �ا� الت�ٔخر يف , �ري ٔ�نه" : �ىل مایيل 236-10فقرة ٔ��رية من املرسوم الرئايس  66 نصت املادة) 6(

  ...."تنف�ذ الصفقة ٕاذا مل ی�س�ب يف ذ� املتعامل املتعاقد
  .176.ص, املرجع نفس, ف�ی�ة �ايب) 7(
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ال یمت التحیني ٕاال �ىل الفرتة احملصورة بني �رخي �ٓخر ٔ��ل لصالح�ة العرض و�رخي تبلیغ أ�مر �لرشوع يف   
يف قضیة مقاو� أ�شغال  2001- 07- 09وهذا ما ٔ�كده جملس ا�و� يف قراره املؤرخ يف , اخلدمات التعاقدیة

�ر�ة أ�وىل �ىل �رخي ٕا�رام الصفقة لرفض عندما اعمتد قايض ا" :العمرانیة ضد مد�ر الري لوالیة البلیدة
, )1("ا�عوى اكن �ىل خط�ٔ ٔ�ن املق�اس القانوين هو �رخي صالح�ة العروض و�رخي أ�مر �نطالق أ�شغال

ٕان �ٓخر ٔ��ل ٕالیداع العروض , ومن �ب التذكري فقط, 236-10من املرسوم الرئايس  66ونصت �لیه املادة 
بعدما اكن من بني البیا�ت إاللزام�ة واجلوهریة يف , قد�ریة �لمصل�ة املتعاقدةهو ا�ٓخر مرتوك �لسلطة الت

 .)2(250-02املرسوم الرئايس
من �الل تق�ني الصفقات  –فٕان املرشع الثانوي قد فرض , ومادام ٔ�ن التحیني �ك�يس طابعا اس�ت��ائیا  

, ٕاىل التحیني ٕاال �رشوط حمددة ومضبوطة�ىل املصل�ة املتعاقدة واملتعامل املتعاقد �دم ا�لجوء  -العموم�ة
  .)3(دون حتدید احلاالت اليت ميكن تضمني بند التحیني فهيا

كام �لمتعامل املتعاقد ٔ�یضا تفضیل ا�لجوء , ميكن تعدیل ا�مثن الثابت ٔ�و تغیريه بواسطة بند التحیني, وكن���ة  
  .وهو موضوع اجلزئیة املوالیة. ٕاىل ا�مثن القابل �لمراجعة

  �مثن القابل �لمراجعةا - ب
ومعىن ذ� ٔ�ن السعر إالبتدايئ املتفق �لیه مل یعد صاحلا ن���ة حصول طوارئ ٕاق�صادیة �دثت ٔ�ثناء   

ٔ�ن املراجعة تنصب �ىل اخلدمات املنفذة فعال واملؤداة حسب رشوط الصفقة , تنف�ذ الصفقة العموم�ة
 .)4(�شلك مطابق ملا اتفق �لیه الطرفان

  وهذا تطبیقا لنص, وٕاال اعترب ا�مثن �بتا, "املراجعة" لفرعي تضمني الصفقة العموم�ة بند ویلزم املرشع ا
الصفقات ":اليت �اء فهيا, 236- 10فقرة ٔ��رية من املرسوم الرئايس املنظم �لصفقات العموم�ة رمق 67املادة 

وهو , "�بتة و�ري قاب� �لمراجعةاليت ال ميكن �ٔن تتضمن صیغا ملراجعة أ�سعار يه الصفقات املربمة ب�ٔسعار 
ح�ث قىض �رفض طلبات مراجعة أ�سعار لعدم تضمني الصفقة رشط , ذات ا�هنج ا�ي اتبعه جملس ا�و�

املتعلقة مبراجعة  13, 12, �11لوضعیات  ح�ث ف� یتعلق ":ح�ث �اء يف ٕا�دى ح�ثیاته, مراجعة أ�سعار
�ىل �دم مراجعة أ�سعار ویتعني �دم .....بني الطرفني تنص فعالمن العقد الرابط  4/3أ�سعار فٕان املادة 

  .)5("ٕا�ابة املس�ت�ٔنف لطلبه املتعلق هبذه الوضعیات
  فال ميكن الرتاجع عهنا حىت ولو يف, ومىت اتفقت أ�طراف املتعاقدة �ىل حتدید صیغ و�یف�ات املراجعة   

                                                           

�امعة یوسف , لكیة احلقوق, فرع ا�و� واملؤسسات العموم�ة, ماجس�تري مذ�رة, السعر يف الصفقات العموم�ة, مر�م ٔ��روم: ٔ�وردته) 1(
  .74.ص, 2007, اجلزا�ر, �ن �دة

�رخي �ٓخر ٔ��ل  - : جيب ٔ�ن حيتوي ٕا�الن املناقصة �ىل البیا�ت إاللزام�ة واجلوهریة التالیة" :م�ه واليت �اء فهيا �40اصة يف املادة ) 2(
  ".وماكن ٕایداع العروض

  .177.ص, املرجع السابق, 236- 10النظام القانوين لصفقة ٕاجناز أ�شغال العموم�ة يف ظل املرسوم الرئايس , يبف�ی�ة �ا) 3(
  .63.ص, املرجع السابق, الضام�ت يف جمال الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, حبري ٕاسامعیل) 4(
  .78.ص, املرجعنفس , مر�م ٔ��روم: هشارت ٕالی�ٔ , ضد ب�یة غراریة) ب.ع(قضیة بني , 2002-03-18قرار مؤرخ يف ) 5(
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یعين ٔ�ن الرفض ٔ�و �م�ناع عن تطبیق بند املراجعة بعد مما , وذ� تطبیقا ملبدٔ� القوة إاللزام�ة �لعقود, ملحق
  .)1(وذ� �س�ب �دم تنف�ذ الزتاماته التعاقدیة, س�یؤدي ٕاىل ق�ام مسؤولیة املمتنع, ٔ�ن مت االتفاق �لیه

ٕان الهدف من اشرتاط مراجعة ا�مثن هو جعل ا�مثن احملدد يف العقد م�ناس�با مع الظروف واملس�ت�دات 
  .ئ وتغريات ٕاق�صادیة معینةاجلدیدة ن���ة طوار 

فٕان دراسة ا�مثن القابل �لمراجعة س�تكون من �الل حتدید امله� اجلا�ز فهيا تطبیق بند , وبناءا �ىل ذ�  
  . مث �رخي رس�ن املراجعة, مراجعة ا�مثن

 امله� اجلا�ز تطبیق بند مراجعة السعر فهيا  
لكن ميكن ٔ�ن , املنفذة يف ظروف �دیدة وم�غريةال تنصب املراجعة ٕاال �ىل جزء من الصفقة , م�دئیا  

 .�شمل الصفقة اكم� عندما �كون التغريات م�ارشة بعد أ�مر �لتنف�ذ
  :ومينع العمل ب��د مراجعة أ�سعار عندما �كون ا�مثن قابال �لمراجعة يف الفرتات التالیة  

o يف الفرتة اليت تغطهيا صالح�ة العرض ,  

o 2(...",عند �ق�ضاء, حتیني أ�سعار يف الفرتة اليت یغطهيا بند(. 
وتظل ٕاماكنیة العمل ب��ود املراجعة لكام اكنت هناك تغريات يف الظروف إالق�صادیة طوال تنف�ذ الصفقة   

ٕاال ٕاذا اتفق أ�طراف �ىل حتدید فرتة , لكن ال تطبق هذه البنود ٔ�كرث من مرة لك ثالث ٔ�شهر, العموم�ة
 .)3(ٔ�قرص

, راجعة فال �كون ا�مثن قابال �لمراجعة ٕاال ٕاذا اكن حمل اتفاق یدرج �بند يف بیا�ت الصفقةٔ�ما عن صیغة امل  
كام جيب ٔ�ن �راعى صیغ مراجعة أ�سعار أ�مهیة املتعلقة بطبیعة لك �دمة يف , وتتضمنه �شلك رصحي

املعامالت الواجب وهذا من �الل تطبیق معامالت ؤ�رقام اس�تداللیة ختص املواد وأ�جور والعتاد و , الصفقة
  :مرا�اهتا يف صیغ مراجعة أ�سعار يه

  .املعامالت احملددة مس�بقا واملذ�ورة يف و�ئق املناقصة -

 ,املعامالت احملددة �تفاق مشرتك بني أ�طراف املتعاقدة عندما تربم الصفقة ب�ٔسلوب الرتايض -
 :كام و�شرتط ٔ�ن �ش�متل صیغ املراجعة �ىل مایيل

  یقل عن ال�س�بة املنصوص �لهيا يف العقد ف� خيص ال�س��قجزء �بت ال ميكن ٔ�ن  
ٔ�ي ٔ�ن املتعامل املتعاقد یتحمل جزء من ٔ�عباء هذه التغريات , %�15ىل ٔ�ن ال یقل هذا اجلزء عن , اجلزايف

 ,واليت متثل اجلزء الثابت ا�ي ال �شم� صیغة املراجعة, الطارئة ٔ�ثناء تنف�ذ العقد ال یقل عن هذه ال�س�بة

 5واملقدر ب, س�تقرار التغري يف أ�جور�د ا%,  

 إالج�عیةف ــــــــــــــــــــتطبیق أ�رقام �س�تداللیة لٔ�جور واملواد املطبقة ومعامل التاكل� 
                                                           

  .178.ص, املرجع السابق, 236- 10النظام القانوين لصفقة ٕاجناز أ�شغال العموم�ة يف ظل املرسوم الرئايس , ف�ی�ة �ايب) 1(
  .املذ�ور سابقا 236- 10من املرسوم الرئايس  67املادة ) 2(
  .236-10من املرسوم الرئايس  70/1املادة ) 3(
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�ل�س�بة لقطاع البناء , أ�رقام اليت متت املوافقة �لهيا من طرف الوز�ر امللكف �لسكنويه , )1(إالج�عیة
واليت ت�رش يف اجلریدة الرمسیة �لجمهوریة اجلزا�ریة ا�ميقراطیة الشعبیة ويف ال�رشة , والريوأ�شغال العموم�ة 

 .الرمسیة لصفقات املتعامل العمويم ويف لك �رشیة ٔ�خرى مؤه� الس�تق�ال إال�ال�ت القانونیة والرمسیة

ٕاذ , ون أ��انب فهناك مرونةداليت یؤدهيا املتعاملون املتعاقٔ�ما صیغ مراجعة أ�سعار املرتبطة �خلدمات   
وتدفع م�الغها , �س�تعمل أ�رقام �س�تداللیة الرمسیة لب� املتعامل املتعاقد أ�ج�يب ٔ�و ٔ�رقام اس�تداللیة ٔ�خرى

  مفىت یمت تطبیق بند املراجعة؟. )2(�لعم� الصعبة

 رخي رس�ن املراجعة�  
 :هبذا الشلك نقطتا انطالقو�كون � , ٕان نقطة انطالق تطبیق بند املراجعة حمددة 

o يف �ال �دم وجود حتیني لٔ�سعار, �كون انطالقا من �رخي ا�هتاء مدة صالح�ة العرض  

o ويف. يف �ا� أ�مر �لرشوع يف تنف�ذ اخلدمات ٔ�و أ�شغال عندما �كون هناك حتیني 
ومن مث ت�هت�ي �ٓ�ر  ,)3(دةمجیع أ�حوال فٕان ٕاعامل صیغة املراجعة ال �كون ٕاال �الل فرتة تنف�ذ الصفقة احملد

ٕاذ ال ميكن �لمتعاقد طلب مراجعة أ�سعار بعد �سلمي الصفقة , املراجعة مبجرد ا�هتاء أ��ل التعاقدي
  .)4(العموم�ة

املتعاقد  فٕان تنف�ذ املتعامل, ومادام ٔ�ن تنف�ذ الصفقة العموم�ة �رتبط شدید �رتباط �جلانب املادي واملايل
فك�ف یمت �سدید . یلزم املصل�ة املتعاقدة ب�سدید مقابل ما ٔ�داه لها من �دمات, الصفقةلٔ�شغال موضوع 

  .هذا ما جنیب �لیه �لتفصیل يف الفرع الثاين التايل, ٔ�و دفع املقابل املايل يف العقد إالداري؟
  الفرع الثاين

  طرق دفع املقابل املايل
ؤ�ن إالس�ت��اء , تق�يض الوفاء املزتامن لاللزتامات -ا�فع يف ٔ�حاكم القانون املدين –ٕاذا اكنت القا�دة العامة   

ز�دة �ىل الطریقة , فٕان دفع املقابل املايل يف العقد إالداري یمت, من ذ� الوفاء املنفصل واملتبا�د زم�یا
مما �س�توجب هذا أ��ري �ىل املصل�ة , إالداري �لعقدحتت نظام ا�متویل , املعروفة يف عقود القانون اخلاص

وذ� , اليت متكن املتعاقد البدء و�س�مترار يف تنف�ذ الزتاماته التعاقدیة, املتعاقدة توفري الس�یو� املالیة الالزمة
تعاقد من وهذا ال یت�ٔىت ٕاال من �الل متكني املتعامل امل , ضام� حلسن تنف�ذ حمل العقد إالداري يف وق�ه احملدد

  .)5(و تيل تنف�ذ الزتاماته العقدیة�س�بق وتت�لل �ٔ : �ىل ثالثة مرا�ل احلصول �ىل دفعات مالیة تمت 
  لقد اهمت تق�ني الصفقات العموم�ة بوضع قوا�د قانونیة تنظم هذا احلق و�یف�ات اس��فائه من ق�ل املتعامل  

                                                           

  .236- 10من املرسوم الرئايس  68املادة ) 1(
  .23- 12املعد� مبوجب املادة العارشة من املرسوم الرئايس  236-10الفقرة أ�وىل وأ��رية من املرسوم الرئايس  69املادة ) 2(
  .64.ص, املرجع السابق, الضام�ت يف جمال الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, حبري ٕاسامعیل) 3(
  .184.ص, املرجع السابق, 236- 10القانوين لصفقة ٕاجناز أ�شغال العموم�ة يف ظل املرسوم الرئايس النظام , ف�ی�ة �ايب) 4(
  .440.ص, املقال السابق, ...خصوصیة املصطل�ات القانونیة يف القانون إالداري وانعاكساهتا, عزاوي عبد الرمحن) 5(
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تمت ال�سویة املالیة �لصفقة " :�ىل مایيل 236-10من املرسوم الرئايس 73/1ح�ث نصت املادة  ,)1(املتعاقد
ومن مت ميكن تقس�مي �یف�ات  ,)2("و�ل�سو�ت �ىل رصید احلساب, �ٔو ا�فع �ىل احلساب/بدفع ال�س��قات و

فٕاما ٔ�ن یمت ال�سدید يف : س�ینئ�و طرق �سدید املقابل املايل الثالثة املذ�ورة يف املادة ٔ��اله ٕاىل طریق�ني رئ� 
  .)3(وٕاما ٔ�ن �كون يف شلك ٔ�قساط تدفع ٔ�و �سدد �ىل مرا�ل, شلك حساب ٔ�و رصید هنايئ

ٔ�ن الرتت�ب الوارد يف املادة املذ�ورة ٔ��اله خيتلف عن املعامالت التعاقدیة يف القانون , ومما جتدر إالشارة ٕالیه  
و�س�ت��اء , يه اس�ت��اء يف القانون إالداري �اصة العقد إالداري فالقا�دة العامة يف القانون املدين, املدين

  فلامذا ورد الرتت�ب هبذا الشلك؟ . هو القا�دة
مث , )ٔ�وال(البدء �ل�سدید يف صورة ٔ�قساط , �س�تدعي دراسة طرق دفع املقابل املايل يف العقد إالداري  

  ).�نیا(ال�سدید ا�هنايئ 
  ال�سدید يف صورة �ٔقساط: �ٔوال

تتطلب الصفقة العموم�ة متویال معینا وعبئا مالیا قد ال �س�تطیع املتعاقد حتم� لو�ده حىت , يف ٔ�كرث أ�ح�ان  
ومبا ٔ�ن أ��ذ �لقا�دة العامة يف ا�فع �ىل ٕاطالقها حيمل خماطر ش�ىت  , )4(حمل العقد  ��هتاء من تنف�ذ

و�دم ٕاماكنیة حتمل املتعاقد الت�ٔخر يف ا�فع ملدة , �اصة عندما یتعلق أ�مر �لصفقات الهامة طوی� املدة
 )7(ؤ��اد صیا�ة ال�سویة املالیة �لصفقات العموم�ة ,)6(فٕان املرشع قد خفف من ٕا�راهات املبدٔ� العام ,)5(طوی�

فغذا من , من �الل أ��ذ �لقا�دة العامة �يشء من املرونة والرس�ة يف العالقات التعاقدیة )7(العموم�ة
�ٔو حىت ق�ل البدء يف تنف�ذ , وذ� بعد التنف�ذ اجلزيئ ملوضوع الصفقة ,)8(املمكن ا�فع وفق نظام أ�قساط

  .)9(دا �اد� فقطاخلدمات موضوع الصفقة العموم�ة ملاذا؟ ٔ�نه ینظر � مكعاون لها ول�س م�عاق
ا�فع "النظامني ا���ن یمت بواسطهتام اخلروج عن القا�دة العامة , ٔ�و ا�فع �ىل احلساب/ویعترب ال�س��ق و  

  .مث ٕاىل ا�فع �ىل احلساب, �� نتطرق ٕاىل ال�س��ق, "بعد �ٔداء اخلدمة
  ل�س��قا - 1
ٔ�ي , الرشوع يف تنف�ذ الزتاماته التعاقدیةال�س��ق هو عبارة عن م�لغ �ٔو حصة مالیة تدفع �لمتعاقد ق�ل   

بل �كفي جمرد م�ادرة املتعاقد �لتحضري �لرشوع يف  ,)10(بدون مقابل �لتنف�ذ املادي �ل�دمة حمل التعاقد

                                                           

  .املرجعي 236-10من املرسوم الرئايس  91ٕاىل  73 من املادة, "�یف�ات ا�فع" وذ� يف القسم الثالث املعنون ب) 1(
  .236-10من املرسوم الرئايس  61وكذا املادة , 434-91من املرسوم التنف�ذي  62املادة , 90- 67من أ�مر  86نصت �لیه املادة ) 2(
  .221.ص, املقال السابق, النظام القانوين �فع املقابل املايل يف العقد إالداري, عزاوي عبد الرمحن) 3(
   .66.ص, املرجع السابق, الضام�ت يف جمال الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, حبري ٕاسامعیل) 4(
   .214-213.ص, املقالنفس , .....ملقابل املايلالنظام القانوين �فع ا, عزاوي عبد الرمحن) 5(
  .66.ص, نفس املرجع, حبري ٕاسامعیل) 6(
  .186.ص, املرجع السابق, 236- 10جناز أ�شغال العموم�ة يف ظل املرسوم الرئايس النظام القانوين لصفقة إ , ف�ی�ة �ايب) 7(
  .209.ص, نفس املقال, عزاوي عبد الرمحن) 8(
  .107-106.ص, املرجع السابق, النظریة العامة �لقرارات والعقود إالداریة, بومعران �ادل) 9(
  .236- 10من املرسوم الرئايس  74املادة ) 10(



193 
 

ٔ�و هو  ,)1(وذ� من �الل ح�ازته عقدا ٔ�و طلبا یؤكد املواد ٔ�و املنتو�ات الرضوریة لتنف�ذ الصفقة, التنف�ذ
ق�ل إالدارة �لمتعاقد معها �ىل حساب ا�مثن ا�هنايئ وق�ل ٔ�داء وتنف�ذ اخلدمة العامة  م�الغ مالیة تدفع من

ولكن يف س��ل احلصول �لیه یقدم املتعاقد كفا� یصدرها بنك �اضع �لقانون اجلزا�ري ٔ�و  ,)2(املطلوبة م�ه
 .صندوق ضامن الصفقات العموم�ة

صادر من  �اضع �لقانون اجلزا�ري �شملها ضامن مقابل ف�جب �ٔن تصدر الكفا� من بنك, ٔ�ما املتعهد أ�ج�يب
املتعاقدة وبنك  وحترر هذه الكفا� وفق ٔ�صول املعامالت املالیة اجلاري هبا العمل بني املصل�ة, بنك ٔ�ج�يب

  .)3(التعامل
  :یتضح من �الل التعریف السالف ذ�ره ٔ�ن املرشع الفرعي قد اس�ت�دم �دة معایري لتعریف ال�س��ق  
  ار مايلعیم  - �ٔ 

وهو " لك م�لغ یدفع"�ىل ٔ�ن ال�س��ق هو , 236-10من املرسوم الرئايس  1مطة  74لقد نصت املادة   
ٔ�و ش�یك لضامن تنف�ذ العملیات , ضام�ت, ٔ�ن �كون فواتري, مایعرب عنه �ادة ب�ٔجر املتعامل املتعاقد مس�بقا

من ذات املرسوم �ىل ٔ�ن هذا  82ونصت املادة كام , التحضريیة و�لتبعیة تنف�ذ الصفقة تنف�ذا اكمال ومطابقا
 .من املبلغ إالجاميل �لصفقة %50املبلغ ال ميكن ٔ�ن یت�اوز العتبة احملددة ٕاجامال وب�ٔي �ال من أ�حوال �س�بة 

  عیار زمينم  - ب
 لقد �دد تق�ني الصفقات العموم�ة الوقت ا�ي حيق ف�ه �لمتعامل املتعاقد ٔ�ن یطلب من املصل�ة املتعاقدة  

فق�ل البدء , وا�ي �كون بعد التوق�ع �ىل العقد وٕامتام لك إالجراءات املتعلقة بذ�, احلصول �ىل ال�س��ق
 . )4(يف تنف�ذ وٕاجناز أ�شغال املتفق �لهيا حيق �لمتعاقد ٔ�ن حيصل �ىل هذا ال�س��ق

 عیار ماديم  - ت
من املرسوم  1مطة74مبوجب املادة " اخلدمةا�فع بعد ٔ�داء " لقد خرج تق�ني الصفقات العموم�ة �ىل قا�دة   

و�لیه ال جيوز احلدیث عن  ,"وبدون مقابل �لتنف�ذ املادي �ل�دمة" :ووفقا �لجم� التالیة 236- 10الرئايس
, "ا�فع ق�ل �ٔداء اخلدمة" مما یعين ٔ�ن املرشع الفرعي قد ت�ىن نظریة, ال�س��ق بعد ٕاجناز أ�شغال املتفق �لهيا

  .)5(مقابل �دمة س��جز مس�تق�ال ٔ�ي عبارة عن دفع
وهو ما نتعرض � �لرشح يف , ومدى ٕالزام�ته, ٔ�نوا�ه, معرفة طبیعته القانونیة, وتتطلب دراسة ال�س��ق  

  .الفقرات املوالیة
  

                                                           

  .441.ص, املقال السابق, ...خصوصیة املصطل�ات القانونیة يف القانون إالداري وانعاكساهتا, الرمحنعزاوي عبد ) 1(
  .67.ص, السابق املرجع ,الضام�ت يف جمال الصفقات العموم�ة, حبري ٕاسامعیل) 2(
المئ املصل�ة املتعاقدة والبنك اكنت كفا� رد ال�س��قات  حترر حسب الصیغ اليت ت 236-10من املرسوم الرئايس  75حسب املادة ) 3(

ح�ث مت توح�د منوذج الكفا� والسلطة ا�ول لها , 23-12من املرسوم الرئايس  12لكن مت تعدیلها  مبوجب املادة , ا�ي ت�متي ٕالیه
  .ب�ٔن حترر  حسب منوذج حيدد مبوجب قرار صادر عن الوز�ر امللكف �ملالیة,  حتر�رها

  .188.ص, املرجع السابق, 236- 10نوين لصفقة ٕاجناز أ�شغال العموم�ة يف ظل املرسوم الرئايس النظام القا, ف�ی�ة �ايب) 4(
  .188.ص, املرجع نفسه)  5(
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 الطبیعة القانونیة �ل�س��ق  
كنوع من ا�متویل إالداري �لعقد ت�سريا �ىل املتعاقد  "دفع جزء من ا�مثن مقدما"تل��ٔ إالدارة ٕاىل ٔ�سلوب   

مما یعين ٔ�ن ال�س��ق هو م�لغ من  ,)1(من �الل دفع جزء من ا�مثن مقدما �لمتعاقد معها ٕ�عتباره سلفة, معها
, النقود یدفع سلفة من ق�ل إالدارة �لمتعاقد معها ق�ل تنف�ذ موضوع الصفقة ٔ�و حىت ق�ل البدء املادي يف ذ�

 - املتعاقد –مما یعين بقاءه , ٔ�ن یلزتم هذا املتعاقد ٕ�ر�ا�ه ٔ�و رده بعد اق�ضاء مس�تحقاته املالیة املفرتضة�ىل 
�ىل ٔ�ن تمت تصف�ة احلسا�ت �ىل ٔ�ساس  ,)2(مدینا هبا حىت �لول ٔ��ل ال�سدید ا�هنايئ �مثن الصفقة العموم�ة

تبقى � من مس�تحقات مالیة يف ذمة هذه أ��رية بني ما �ىل  املتعاقد مع إالدارة من د�ن وما  ,)3(املقاصة
 .)4(عند ال�سدید ا�هنايئ �لصفقة

 ٔنواع ال�س��ق� 
" :236- 10من املرسوم الرئايس  76وهذا حسب ما نصت �لیه املادة , صورتنيالتت�ذ ال�س��قات ٕا�دى   

 ".ا�متو�ن"�ٔو �ىل " جزاف�ة", �سمى ال�س��قات حسب احلا�

o ال�س��ق اجلزايف  
ذ� املبلغ ا�ي تدفعه املصل�ة املتعاقدة ق�ل الرشوع يف ٔ�داء اخلدمة موضوع الصفقة �لمقاول ٔ�و وهو   

واليت جيب ٔ�ن ال تت�اوز العتبة احملددة يف , )5(املورد دون ٔ�دىن شلكیة وب�س�بة حمددة يف الصفقة العموم�ة
ن ٔ��از املرشع الثانوي ٕاماكنیة لك, من مثن الصفقة %15واملقدرة ب 236- 10من املرسوم الرئايس  77املادة 

واكن من ش�ٔن �سدید الصفقة , جتاوز هذه ال�س�بة �رفعها ٕاس�ت��ائیا ٕاذا اكن ا�فع مقررا �ىل الصعید ا�ويل
وهو املوافقة الرصحية من  )6(رشیطة توافر ٕاجراء شلكي, هبذه الك�ف�ة ٕاحلاق رضر مبصاحل اجلهة املتعاقدة

وهذا لكه بعد اس�شارة جلنة , وطنیة املس�تق� ٔ�و الوايل حسب احلا�الوز�ر الويص �ٔو مسؤول الهیئة ال
 .)7(الصفقات ا�تصة

o ال�س��ق �ىل ا�متو�ن  
وهو من ال�س��قات ا�صصة لصفقات أ�شغال والزتوید ��لوازم واليت �سمل �لمتعاقد مع إالدارة مىت ٔ�ث�ت   

  .)8(الرضوریة لتنف�ذ الصفقة العموم�ةح�ازته لعقود وطلبات مؤكدة �لمواد ٔ�و املنتو�ات 
 

                                                           

  .472.ص, املرجع السابق, العقود إالداریة, نرصي م�صور �بليس) 1(
  .223.ص, السابقاملقال , النظام القانوين �فع املقابل املايل يف العقد إالداري, عزاوي عبد الرمحن) 2(
  .582.ص, املرجع السابق, أ�سس العامة �لعقود إالداریة, سل�ن دمحم الطاموي) 3(
  .223.ص, نفس املقال, عزاوي عبد الرمحن) 4(
  .67.ص, املرجع السابق, الضام�ت يف جمال الصفقات العموم�ة, حبري ٕاسامعیل) 5(
  .225.ص, نفس املقال, عزاوي عبد الرمحن) 6(
  .املرجعي 236-10من املرسوم الرئايس  78تطبیقا لنص املادة ) 7(
  .107.ص, املرجع السابق, النظریة العامة �لقرارات والعقود إالداریة, بومعران �ادل) 8(
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 مدى ٕالزام�ة تقدمي ال�س��ق و�یف�ة دفعه 
مفا مدى ٕالزام�ة , جند ٔ�ن ال�س��قات نو�ان جزاف�ة ٔ�و �ىل ا�متو�ن, السالف ذ�رها �76س�تقرائنا لنص املادة   

البة به حىت يف غیاب � النو�ني؟ و�یف یمت دفعهام؟ وهل ال�س��ق حق مكفول �لمتعامل املتعاقد ميكن املط
 بند رصحي �ش�ٔنه؟

o مدى ٕالزام�ة تقدمي ال�س��ق اجلزايف و�یف�ة دفعه 

 مدى ٕالزام�ة تقدمي ال�س��ق اجلزايف -
فمل حتدد ال طابعه , ال تقدم صیا�ة ٔ�حاكم ال�س��ق اجلزايف يف تق�ني الصفقات العموم�ة ٔ�یة ٕا�ابة قاطعة  

لكن تضمن دفرت الرشوط إالداریة العامة اخلاص بصفقات أ�شغال العموم�ة نصا  ,)1(إاللزايم وال اجلوازي
جيوز بقطع النظر عن �ٔحوال ال�س��ق إالجاميل ا�ي "...:م�ه والواردة اكلتايل 44/1یعاجل املس�ٔ� مبوجب املادة 

�ٔن , املعدل, 1959- 01- 07املؤرخ يف  167- 59من املرسوم رمق  �9كون �ٔداؤه ٕاج�ار� �لمقاول مبوجب املادة 
ینص �ىل ال�س��ق يف دفرت الرشوط املشرتكة �ٔو يف دفرت الرشوط اخلصوصیة املتعلق بصفقات یقل م�لغها 

 .)2(..."دج �ٔو �لصفقات املربمة �ملناقصة املف�و�ة200.000عن 
ٕاال ٕاذا تعلق و�س�شف من نص املادة �ٔنه يف صفقات أ�شغال العموم�ة �كون دفع ال�س��ق اجلزايف ٕالزام�ا   

�ٔي ال �كون دفع ال�س��ق , ومربمة بطریقة املناقصة املف�و�ة, دج200.000بصفقات یقل م�لغها عن : أ�مر
  .بل ميكن النص �لیه يف دفرت الرشوط املشرتكة ٔ�و اخلاصة فقط, ٕالزام�ا يف هاتني احلالتني �لمقاول

حبمك ما تضمنته املادة , أ�شغال العموم�ة�س�ت�لص ٔ�ن دفع ال�س��ق اجلزايف �لمقاول ٕالزايم يف صفقات   
  .)3(السالف ذ�رها

 �یف�ة دفع ال�س��ق اجلزايف -
 .)4(ميكن دفع ال�س��ق اجلزايف مرة وا�دة ٔ�و يف �دة ٔ�قساط تنص الصفقة �ىل تعاقهبا الزمين  

 دفع ال�س��ق اجلزايف مرة وا�دة  
وذ� بطلب من املتعامل , جلزايف مرة وا�دةميكن النص �ىل دفع ال�س��ق ا, مبوجب دفرت أ�عباء اخلاصة  

 . املتعاقد وبناءا �ىل تقدميه مس�بقا لكفا� رد ال�س��قات اجلزاف�ة

 دفع ال�س��ق اجلزايف يف �دة �ٔقساط 
  , �شرتط تق�ني الصفقات العموم�ة يف هذه احلا� ٔ�ن تنص الصفقة �ىل التعاقب الزمين وقمية لك قسط مس�بقا

  
                                                           

  .68.ص, املرجع السابق, الضام�ت يف جمال الصفقات العموم�ة, حبري ٕاسامعیل) 1(
 l’avance" ��لغة الفر�س�یة مصطلح , 1964من دفرت الرشوط إالداریة العامة لس�نة  44/1لقد اس�تعمل نص املادة ) 2(

forfaitaire" , وانظر , وا�ي �راد به ال�س��ق اجلزايف" ال�س��ق إالجاميل" وا�ي یقاب� يف نص هذه املادة ��لغة العربیة مصطلح
  .241.امللحق ص

  .1964من دفرت الرشوط إالداریة العامة لس�نة  1ةفقر  44املادة ) 3(
  .236-10من املرسوم الرئايس  79تطبیقا لنص املادة ) 4(
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 .)1(�ىل �یف�ة ا�فع مس�بقامبا ٔ�نه جيب االتفاق 

o مدى ٕالزام�ة تقدمي  ال�س��ق �ىل ا�متو�ن و�یف�ة دفعه 

 مدى ٕالزام�ة تقدمي ال�س��ق �ىل ا�متو�ن -
, املتضمن تنظمي الصفقات العموم�ة 236-10یعد ال�س��ق �ىل ا�متو�ن �ين نوع تطرق ٕالیه املرسوم الرئايس   

�ٔن یق�ضوا �ٕالضافة ٕاىل ال�س��ق ....�ٔحصاب صفقات أ�شغالميكن " :م�ه جندها تنص 80و�س�تقراء املادة 
 ."لتنف�ذ الصفقة.....�س��قا �ىل ا�متو�ن ٕاذا �ٔث��وا ح�ازهتم, اجلزايف

یتضح ٔ�ن دفع ال�س��ق �ىل ا�متو�ن يف الصفقات العموم�ة ٔ�مر جوازي ول�س الزتاما ٔ�و ٕالزام�ا , و�لیه  
ٔ�ي مبفهوم ا�الفة ميكن  "ميكن"اس�تعامل املرشع الثانوي ملصطلح وذ� من �الل , �ل�س�بة �لمصل�ة املتعاقدة

  .ٔ�ن ال یتحصل �لیه ٔ�حصاب أ�شغال
  :ٔ�ن املادة املذ�ورة ٔ��اله ٔ�وردت حمكني, ویضاف ٕاىل ذ�  

وذ� من �الل اس�تعامل املرشع الفرعي , یدفع ال�س��ق �ىل ا�متو�ن بعد ٔ�ن یمت دفع ال�س��ق اجلزايف: ٔ�وهلام
و�لیه فال دفع �ىل ا�متو�ن دون دفع ال�س��ق اجلزايف , ...."�ٔن یق�ضوا �ٕالضافة ٕاىل ال�س��ق اجلزايف...".عبارة 
  .مس�بقا
: أ�ش�اص ا�ول هلم قانو� احلصول �ىل هذا النوع من ال�س��ق ومه, املذ�ورة ٔ��اله 80حرص املادة : و��هيام

وهذا �رشط ٔ�ن �كون ٔ�حصاب أ�شغال , ��لوازم فقطٔ�حصاب صفقات أ�شغال ؤ�حصاب صفقات الزتوید 
�� ٔ�قرت املادة نفسها رشوطا تت�ٔكد من �اللها املصل�ة , حبا�ة �لمواد الرضوریة لتنف�ذ الصفقة العموم�ة

 :املتعاقدة من حصة طلب ال�س��قات ويه

 ٔ�ن �كون املتعامل املتعاقد صاحب الصفقة قد بلغ �ٔ�مر �خلدمة.  

  كون اليت هذه املواد, املتعاقد ما یث�ت ح�ازة عقودا مؤكدة �لمواد الرضوریة لتنف�ذ الصفقةٔ�ن یقدم�   
 .املتعاقد قد قام �متو�ن الورشة هبا فور تبلیغه ٔ�مر اخلدمة

  الرز�مةالزتامه بتقدمي الزتام رصحي ٕ�یداع املواد يف الورشة ٔ�و يف ماكن ال�سلمي �الل ٔ��ل یالمئ  
 .)2(ئ� ٕار�اع ال�س��ق �ىل ا�متو�نالتعاقدیة حتت طا

الترصف يف  �لمتعامل املتعاقد واملتعامل الثانوي 236- 10من املرسوم الرئايس  81/1لقد ٔ��ازت املادة   
  .  )3(�ل�س�بة لٔ�شغال �ري ت� املنصوص �لهيا يف الصفقة.....ا�متوینات اليت حظیت �ل�س��قات

, ن���ة تالعب ٔ�حصاب أ�شغال, هبذا الشلك 236-10املرسوم الرئايس يف  81لقد متت ٕا�ادة صیا�ة املادة   
لیتحصلوا �ىل ال�س��ق �ىل , ح�ث اكنوا یودعون املواد الرضوریة لتنف�ذ الصفقة يف الورشة املتفق �لهيا

  �س��قات ٔ�خرى ن���ة ٕا�را�م لصفقة ٔ�خرى �لحصول �ىل, مث یغريون ماكهنا ٕاىل ورشة ٔ�خرى, ا�متو�ن
                                                           

  .191.ص, املرجع السابق, 236- 10النظام القانوين لصفقة ٕاجناز أ�شغال العموم�ة يف ظل املرسوم الرئايس , ف�ی�ة �ايب) 1(
  .236- 10من املرسوم الرئايس  80املادة ) 2(
وا��ان اك� جيزيان الترصف يف , 70يف مادته  434- 91واملرسوم التنف�ذي رمق , 74يف مادته  145- 82تلف أ�مر يف املرسوم خي ) 3(

  .ا�متوینات واس�تعاملها يف ٔ�شغال ٔ�خرى �ري ت� املنصوص �لهيا يف الصفقة العموم�ة
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  .)1(و�ن مما یؤدي ٕاىل خسارة فاد�ة هتز خزا�ن املصل�ة املتعاقدة�ىل ا�مت

 �یف�ة دفع م�لغ  ال�س��ق �ىل ا�متو�ن -
مل حيدد تق�ني الصفقات العموم�ة �س�بة معینة من ال�س��ق �ىل ا�متو�ن كام هو الش�ٔن �ل�س�بة �ل�س��ق   

ولك�ه ٔ�فاد بعدم ٕاماكنیة جتاوز املبلغ اجلامع بني ال�س��ق اجلزايف وال�س��ق �ىل ا�متو�ن يف ٔ�ي وقت  ,)2(اجلزايف
من املرسوم الرئايس  82وهذا برصحي نص املادة , من املبلغ إالجاميل �لصفقة العموم�ة%50من أ�وقات �س�بة 

س��ق اجلزايف وال�س��قات �ىل ا�متو�ن ب�ٔي ال ميكن �ٔن یت�اوز املبلغ اجلامع بني ال� " :ح�ث �اء فهيا, 10-236
 ".من املبلغ إالجاميل �لصفقة) %50(�ال من أ�حوال �س�بة مخسني يف املائة 

مفن الناح�ة املالیة والعملیة هيدف ال�س��ق �طریقة �ري م�ٔلوفة يف ا�فع يف العقود املدنیة ٕاىل توفري وضامن   
ا � �لبدء يف تنف�ذ العقد �جزء من مس�تحقاته املالیة اليت س�تدفع الس�یو� املالیة �لمتعاقد مع إالدارة �شجیع

الحقا �عوض يف نطاق العالقة التعاقدیة وهذا دون انتظار �لول ٔ��� ا�هنايئ بعد ��هتاء من تنف�ذ حمل 
  .)3(وهذا لكه �ىل اعتبار املتعامل املتعاقد معاو� لٕالدارة يف تنف�ذ اخلدمة العموم�ة, العقد

بل ٔ�ضاف لها صورة , �ف املرشع الفرعي �ل�س��ق �صورة من صور ا�فع عن طریق نظام أ�قساطومل �ك   
مفىت ميكن العمل هبذه الطریقة من طرق , وهو ا�فع �ىل احلساب  ٔ�خرى ٕاكس�ت��اء �ن �ىل القا�دة العامة

  دفع املقابل املايل؟ و�یف یمت �سدید ا�مثن مبوجب ا�فع �ىل احلساب؟ 
  �ىل احلساب�فع ا - 2
وم�ه فهو �سویة جزئیة �مثن الصفقة  ,)4(هو م�لغ مايل تدفعه املصل�ة املتعاقدة نظري تنف�ذ جزيئ حملل العقد  

ح�ث  ,)5(وهذا مقابل التنف�ذ اجلزيئ �ل�دمة حمل االتفاق يف الصفقة العموم�ة, تمت ق�ل التنف�ذ الاكمل لها
 .)6(عمل املنجز فعالیتلقى املتعاقد م�لغا مالیا م�ناس�با وجحم ال

لك دفع تقوم به املصل�ة " :ا�فع �ىل احلساب ب�ٔنه  236-10من املرسوم الرئايس  74ولهذا عرفت املادة   
اعمتد املرشع الثانوي يف املرسوم , ولتعریف ا�فع �ىل احلساب, "املتعاقدة مقابل تنف�ذ جزيئ ملوضوع الصفقة

  :ويه, معایريالرئايس املنظم �لصفقات العموم�ة �دة 
  ملعیار املايلا - �ٔ 

قاصدا  بذ� املقابل , "مقابل تنف�ذ"...."لك دفع" لقد اس�تعمل املرشع الفرعي يف املادة املذ�ورة سابقا   
�لرمغ من ٔ�ن تق�ني الصفقات العموم�ة مل , املايل ا�ي ميثل جزءا من ا�مثن املتفق �لیه يف الصفقة العموم�ة

واليت مل �كن , ف� خيص ا�فع �ىل احلساب عند ا�متو�ن �ملنتو�ات املسلمة يف الورشةٕاال ٔ�نه و  )7(حيدد م�لغه

                                                           

  .193-192.ص, املرجع السابق, 236- 10ل املرسوم الرئايس النظام القانوين لصفقة ٕاجناز أ�شغال العموم�ة يف ظ, ف�ی�ة �ايب) 1(
  .193.ص, املرجع نفسه)  2(
  .441.ص, املقال السابق, ...خصوصیة املصطل�ات القانونیة يف القانون إالداري وانعاكساهتا, عزاوي عبد الرمحن) 3(
  .442.ص, املقال نفسه) 4(
  .68.ص, املرجع السابق, العموم�ة يف اجلزا�رالضام�ت يف جمال الصفقات , حبري ٕاسامعیل) 5(
  .442.ص, نفس املقال, عزاوي عبد الرمحن) 6(
  .196-195.ص, املرجع نفس, ف�ی�ة �ايب) 7(
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جيوز حلا�زي صفقات أ�شغال إالس�تفادة �ىل ا�ٔكرث من , �كن حمل دفع عن طریق ال�س��قات �ىل ا�متو�ن
 رشیطة ٔ�ن �كون ا�متوینات حمل ا�فع �ىل احلساب مق�ناة يف, ال ميكن جتاوزها, �عتبة %�80س�بة 
 .�شجیعا وتدع� لٕالق�صاد الوطين ور�ال أ�عامل الوطنیني وكذا �شجیع املنتوج الوطين معوما) 1(اجلزا�ر

  ملعیار الزمينا - ب
حيق �لمتعامل املتعاقد إالس�تفادة من ا�فع �ىل احلساب ٕاذا �رش تنف�ذ وٕاجناز أ�شغال �الل املدة املتفق   

ٕاذ �كفي ٔ�ن �كون قد نفذ جزءا من موضوع , ٔ�ن �كون هذا التنف�ذ لكیاوال �شرتط , �لهيا يف الصفقة العموم�ة
 .الصفقة العموم�ة يف فرتة زم�یة معلومة

 ملعیار املاديا - ت
ٔ�و بعد , ال جيوز �لمتعامل املتعاقد إالس�تفادة من ا�فع �ىل احلساب ق�ل البدء يف تنف�ذ الصفقة العموم�ة   

ا�فع "وهكذا جند ٔ�ن املرشع الفرعي قد خرج عن املبدٔ� العام وهو , قةالتنف�ذ الاكمل واملطابق ملوضوع الصف
  .)2("ا�فع مقابل �دمة يف طور إالجناز"خيضع ملبدٔ�  " ا�فع �ىل احلساب" وجعل " مقابل ت�ٔدیة اخلدمة

  .مث جمال تطبیقه, ٔ�نوا�ه, نعرج يف دراس��ا ��فع �ىل احلساب, و�رت��ا ملا تقدم

  احلساب�ٔنواع ا�فع �ىل  
ويه , املتضمن تنظمي الصفقات العموم�ة ٔ�نواع ا�فع �ىل احلساب 236- 10لقد �دد املرسوم الرئايس   

 :اكلتايل

o ا�فع �ىل احلساب �ىل ٕا�ر الق�ام بعملیات جوهریة  
ميكن �ٔن یقدم دفع �ىل احلساب للك من �از " :�ىل ٔ�نه 236- 10من املرسوم الرئايس  84/1نصت املادة   

ف�دفع �لمتعامل املتعاقد م�لغ ا�فع �ىل  ,)3("ٕاذا �ٔث�ت الق�ام بعملیات جوهریة يف تنف�ذ هذه الصفقة, الصفقة
ویتوقف هذا , احلساب ٕاذا ما ٔ�ث�ت ق�امه بعملیات جوهریة و�ٔساس�یة يف ٕاطار ٕاجناز وتنف�ذ الصفقة العموم�ة

  .)4(نجزة ومصاریفهاا�فع �ىل �ٔساس تقدمي املتعاقد حمارض و�شوف و�اهیة تث�ت أ�شغال امل 

o ىل ا�متو�ن �ملنتو�ات ا�فع �ىل احلساب� 
واليت مل �كن حمل دفع عن طریق , ویرصف هذا النوع مبجرد ا�متو�ن �ملنتو�ات املسلمة يف الورشة  

وأ�ش�یاء املصنعة و�ريها واليت تد�ل يف �ر�یب املواد الرضوریة , ال�س��قات �ىل ا�متو�ن واملواد أ�ولیة
  .)6(�ىل ٔ�ن ال تتعدى ال�س�بة احملددة وبتوافر الرشط احملدد يف تق�ني الصفقات العموم�ة ,)5(لٔ�شغال

  
                                                           

  .236-10من املرسوم الرئايس  84/2تطبیقا لنص املادة ) 1(
  .196.ص, املرجع السابق, 236- 10يس النظام القانوين لصفقة ٕاجناز أ�شغال العموم�ة يف ظل املرسوم الرئا ,ف�ی�ة �ايب) 2(
ٕاماكنیة تقدمي ا�فع , امللغى 250- 02من املرسوم الرئايس  72/1واملادة , 434- 91من املرسوم التنف�ذي  73/1لقد حرصت املادة ) 3(

  .�ىل احلساب ملن �از صفقة ٔ�شغال ٔ�و �دمات
  .املرجعي 236-10من املرسوم الرئايس  1مطة  85املادة ) 4(
  .69.ص, املرجع السابق, الضام�ت يف جمال الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, ٕاسامعیل حبري) 5(
  ".ٕاال ف� خيص ا�متوینات املق�ناة يف اجلزا�ر"....:2وفقرة...."%80:"....1فقرة 236- 10من املرسوم الرئايس  84املادة ) 6(
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o ىل �ٔساس دفع أ�عباء إالج�عیة ا�فع �ىل احلساب� 
, 236- 10من املرسوم الرئايس  3مطة 85لقد مت �كر�س هذا النوع من ا�فع �ىل احلساب مضنیا يف املادة   

وحيق �لمتعامل املتعاقد احلصول �لیه عند تقدميه �دول أ�جور املطابق �لتنظمي املعمول به ٔ�و �دول 
  . التاكلیف إالج�عیة مؤرشا �لیه من ق�ل صندوق الضامن إالج�عي ا�تص

 جمال تطبیق ا�فع �ىل احلساب 
و�لمتعامل املتعاقد  ,)1(ال �كون ا�فع �ىل احلساب ٕالزام�ا ٕاال ٕاذا نصت �لیه الصفقة ووفقا ل�ٓ�ال احملددة  

, ویمت ا�فع �ىل احلساب شهر� ,)2(احلق يف ا�فع �ىل احلساب يف لك الصفقات العموم�ة دون اس�ت��اء
ویتوقف ا�فع حسب احلا� �ىل تقدمي ٕا�دى , الءم مع طبیعة اخلدماتو�لصفقة ٔ�ن تنص �ىل فرتة ٔ�طول تت

حمارض �ٔو �شوف و�اهیة �اصة �ٔ�شغال املنجزة ومصاریفها �دول تفصیيل �لوازم موافق : الو�ئق ا�ٓتیة
ة ویعترب احلساب التفصیيل املؤقت مبثابة حمرض یوضع من ق�ل املصل�ة املتعاقد ,)3(�لیه من املصل�ة املتعاقدة

�ٕالضافة ٕاىل �دول  ,)4(وهو �اص �ٔ�شغال اليت مت تنف�ذها وكذا ا�متوینات املنجزة, یمت ٕا�داده شهر�
 .ا�ي مت رش�ه سابقا) 5(التاكلیف إالج�عیة 

كام ميكن �لمصل�ة املتعاقدة م�ح ا�فع �ىل احلساب بصفة اس�ت��ائیة مع مرا�اة أ�حاكم ال�رشیعیة والتنظميیة   
انقضاء أ��ل التعاقدي ل�سویة طلب ا�فع �ىل احلساب : وكذا الرشوط الرصحية املمتث� يف, هبااملعمول 

من م�لغ ا�فع �ىل  %�80دم جتاوز م�لغ ال�س��ق ب�ٔي �ال من أ�حوال , ا�ي قدمه املتعامل  املتعاقد
قات املمنو�ة ب�ٔي �ال ؤ�ن ال تت�اوز �س�تفادة من هذا ال�س��ق إالضايف �ى مجعها من ال�س��, احلساب

و�سدد هذا ال�س��ق �الل ا�ٓ�ال وإالجراءات ا�ٔكرث رس�ة , من املبلغ إالجاميل �لصفقة %70من أ�حوال 
  .)6(وتمت �سویة ذ� حسب الك�ف�ات نفسها

مما ی��غي �ىل املصل�ة املتعاقدة , ف�مت بطلب من املتعامل املتعاقد, ؤ�ما عن �سدید ا�فع �ىل احلساب  
و�دم مرا�اة أ��ل , یوما ابتداءا من اس�تالم الكشف ٔ�و الفاتورة 30ا�فعات �ىل احلساب يف ٔ��ل رصف 

تبدٔ� من الیوم ا�ي یيل �رخي هنایة أ��ل , خيول املتعامل املتعاقد حق تقر�ر الفوائد الت�ٔ�ريیة �ال �دم ا�فع
  .)7(مدر�ا بعد �رخي رصف ا�فعات �ىل احلساب 15حىت یوم 

سواء تعلق أ�مر �ل�س��ق ٔ�و ا�فع �ىل احلساب دون , ذ� �ٔن دفع ا�مثن يف صورة �ٔقساط �الصة  
وا�ي ت�ىن �لیه القا�دة أ�ساس�یة وأ�صل يف تنف�ذ , انتظار ا�فع اللكي وال�سویة ا�هنائیة �لصفقة العموم�ة

وهذا , الصفقة العموم�ة ٕادار� یعد من ٔ�جنع الطرق ؤ�جنحها �متویل, �لزتامات املالیة يف العقود إالداریة
                                                           

  .197.ص, املرجع السابق, 236- 10ظل املرسوم الرئايس  النظام القانوين لصفقة ٕاجناز أ�شغال العموم�ة يف, ف�ی�ة �ايب) 1(
  ,69.ص, السابق املرجع ,الضام�ت يف جمال الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, حبري ٕاسامعیل) 2(
  . 236-10من املرسوم الرئايس  85تطبیقا لنص املادة ) 3(
  .199.ص, نفس املرجع, ف�ی�ة �ايب) 4(
  .236-10ة ٔ��رية من املرسوم الرئايس فقر  85وهو ما نصت �لیه املادة ) 5(
  .236- 10من املرسوم الرئايس  91املادة ) 6(
  .236- 10من املرسوم الرئايس  89املادة ) 7(
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ف�س�تف�د املصل�ة املتعاقدة من ختف�ض �س�بة ا�مثن , إالجراء الیف�د املتعاقد و�ده بقدر ما یف�د الطرفني
وهذا عندما یعرف مس�بقا يف �ني �س�تف�د املتعاقد , املطلوب من املتعاقد�ن عند ٕاجراء املنافسة واملناقصة

وهذا من ش�ٔنه ٔ�ن یو� الثقة املتباد� بني , مالیة مما خيلق � مصاعب ,من زوال اح�ل الت�ٔخر عن ا�فع 
  .)1(الطرفني

�شجعهم �ىل , ٕان وفاء إالدارة �لزتاماهتا املالیة ملتعاملهيا عند تنف�ذ الزتاماهتم التعاقدیة, ويف �ٓخر ال�م نقول  
ٔ�ال وهو �س�یري املرافق العامة , إالدارةوهو ما خيدم الهدف أ�سايس ا�ي �سعى ٕالیه , التعاقد جمددا معها

 وهو ما, مسؤولیة الت�ٔ�ري و�دم ا�فع وختلفها عن دفع املس�تحقات املالیة �لمتعاقد �رتب �لهيا, �نتظام واطراد
  .مما ینعكس سلبا �ىل اضطراب سري هذه املرافق, یؤدي ٕاىل �دم �شجیع أ�فراد �لتعاقد معها مس�تق�ال

  ال�سدید ا�هنايئ: �نیا
, ٕان القا�دة العامة املتبعة �ى إالدارة يف اس�تحقاق ا�مثن �لمتعاقد يه ٔ�ن ال �كون ا�فع ٕاال بعد ٔ�داء اخلدمة  

بل یتعني �ىل املتعامل املتعاقد ٕاجناز مجیع الزتاماته يك �س�تمل ا�مثن , ومعىن ذ� ٔ�ن إالدارة ال تدفع ا�مثن مقدما
  .)2(املتفق �لیه مع إالدارة

 ال�سویة �ىل رصید" اس�تعمل املرشع الثانوي مصطلح , ولنعت هذه الطریقة من طرق دفع املقابل املايل
  .)4(ويه الطریقة أ�صلیة يف دفع املقابل املايل يف العقد إالداري �عتباره عقد معاوضة ,)3("احلساب

لهذا فه�ي ختضع وجو� , ذ صفقة معوم�ة�شلك املقابل املايل نفقة �امة تدفع مبناس�بة تنف�, و�ىل س��ل املقارنة  
و��هيا ٔ�مر , ٔ�ولها ف�ح حساب معمتد يف املزيانیة, وذ� ٕ�تباع ٕاجراءات م�تالیة ,)5(لقوا�د احملاس�بة العموم�ة

مما یتطلب مددا طوی� ٕالمتام م�ل , و�ٓخرها ا�فع من ق�ل احملاسب ا�تص امللكف بذ�, �لرصف وإالنفاق
الف الرس�ة اليت متزي ا�فع وال�سدید وكذا التعامل يف العقود املدنیة  والت�اریة يف وهذا خب, هذه اخلطوات

  .)6(ٕاطار املعامالت اخلاصة
  .مث �یف�ة �سدیده, تعریفه, ولبیان ذ� تتطلب دراسة ال�سویة �ىل رصید احلساب

  عریف ال�سویة �ىل رصید احلسابت - 1
ا�فع املؤقت �ٔو ا�هنايئ �لسعر املنصوص �لیه " :احلساب ب�ٔنهال�سویة �ىل رصید  3مطة74لقد عرفت املادة   

 "يف الصفقة بعد التنف�ذ الاكمل واملريض ملوضوعها
  :وهام, تت�ذ صورتني, �ٔن طریقة ال�سویة �ىل رصید احلساب, یتضح من �الل التعریف

  
  ل�سویة �ىل رصید احلساب املؤقتا - �ٔ 

                                                           

  .215-228-227-214.ص, املقال السابق, النظام القانوين �فع املقابل املايل يف العقد إالداري, عزاوي عبد الرمحن) 1(
  .467.ص, املرجع السابق, إالداریة العقود, نرصي م�صور �بليس) 2(
  .228.ص, املقال نفس, عزاوي عبد الرمحن) 3(
  .442.ص, املقال السابق, ...خصوصیة املصطل�ات القانونیة يف القانون إالداري وانعاكساهتا, عزاوي عبد الرمحن) 4(
  .66.ص, قاملرجع الساب, الضام�ت يف جمال الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر, حبري ٕاسامعیل) 5(
  .213.ص, نفس املقال, ...ايل�فع املقابل املالنظام القانوين , عزاوي عبد الرمحن) 6(
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, ال ميكن تطبیق هذه ال�سویة ٕاال ٕاذا نصت �لهيا الصفقة العموم�ةٕاذ , ال �كون ا�فع يف هذه احلا� ٕالزام�ا  
ويه هتدف ٕاىل دفع املبالغ املس�تحقة �لمتعامل املتعاقد بعنوان التنف�ذ العادي �ل�دمات املتعاقد �لهيا مع 

 :اق�طاع مایيل

 اق�طاع الضامن احملمتل,  

 عند �ق�ضاء, الغرامات املالیة اليت تبقى �ىل �اتق املتعامل, 

 ىل اخ�الف ٔ�نواعها اليت مل �سرتجعها, ا�فعات بعنوان ال�س��قات وا�فع �ىل احلساب�  
 .)1(املصل�ة املتعاقدة بعد     

  ل�سویة �ىل رصید احلساب ا�هنايئا - ب
, حق املتعامل املتعاقد يف اسرتداد الكفا� واق�طا�ات الضامن, یرتتب �ىل �سویة حساب الرصید ا�هنايئ  

من املرسوم الرئايس  87وهذا ما ٔ�فادت به املادة , )2(ؤ�ن قد�ا �ضامن �لحصول �ىل ال�س��قاليت س�بق 
10-236. 
  سدید ال�سویة �ىل رصید احلساب�  - 2
جيب �ٔن حتدد الصفقة ا�ٓ�ال ا�و� " :تنص �ىل ٔ�نه 236- 10من املرسوم الرئايس  88ٕاذا اكنت املادة   

ویبد�ٔ رس�ن ا�ٓ�ال اعتبارا من تقدمي . إالثبات اليت تعطي احلق يف ا�فع�لمصل�ة املتعاقدة لتقوم بعملیات 
فٕان ال�سدید ا�هنايئ �مثن الصفقة یتوقف �ىل ٕامتام ٕاجناز , "�ا�ز الصفقة طلبا بذ� مدعام �ملربرات الرضوریة

كد من مدى مطابقة ح�ث تقوم املصل�ة املتعاقدة مبعاینة العمل املنجز والت�ٔ , العمل ا�ي مت التعاقد من ٔ���
 .)3(ذ� العمل لرشوط العقد

 قد وضع القا�دة العامة �طریقة من طرق دفع املقابل املايل 236-10ویالحظ ٔ�ن املرسوم الرئايس   
یتلقى املتعامل املتعاقد لك مس�تحقاته املالیة  ٕاذ, يف املرتبة الثالثة وأ��رية "ال�سویة �ىل رصید احلساب"

, �� مسي ال�سدید ا�هنايئ ,)4(ٔ�ي بعد تنف�ذ حمل الصفقة فعلیا ومعلیا, املتبق�ة تطبیقا لقا�دة أ�عامل املنجزة
  .نعاجله يف ح�نه )5(ٕاذ یمت بعد �س�تالم ا�هنايئ �لصفقة

یتعني �ىل املصل�ة املتعاقدة رصف , الصفقة العموم�ةوبعد معلیة ٕاثبات ٔ�داء اخلدمات املتعاقد �لهيا يف   
وميكن حتدید , یوما ابتداءا من اس�تالم الكشف ٔ�و الفاتورة 30وذ� يف ٔ��ل ال یت�اوز , ال�سویة ا�هنائیة

  ,دون ٔ�ن یت�اوز هذا أ��ل شهر�ن, ٔ��ل ٔ�طول ل�سویة بعض الصفقات بقرار من الوز�ر امللكف �ملالیة
  .)6(عاقدة كتابیا املتعامل املتعاقد بتارخي ا�فع یوم ٕاصدار احلوا�وتعمل املصل�ة املت

                                                           

  .236- 10من املرسوم الرئايس  86املادة ) 1(
  .443.ص, املقال السابق, ...خصوصیة املصطل�ات القانونیة يف القانون إالداري وانعاكساهتا, عزاوي عبد الرمحن) 2(
  .205.ص, املرجع السابق, 236- 10ظام القانوين لصفقة ٕاجناز أ�شغال العموم�ة يف ظل املرسوم الرئايس الن, ف�ی�ة �ايب) 3(
  .442.ص, املقال نفس, نعزاوي عبد الرمح) 4(
  .228.ص, املقال السابق, النظام القانوين �فع املقابل املايل يف العقد إالداري, عزاوي عبد الرمحن) 5(
  .236-10من املرسوم الرئايس  89تطبیقا لنص املادة ) 6(
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�ٔن تق�ني الصفقات العموم�ة قد حرص �ىل حتدید الزتامات املصل�ة املتعاقدة , ومما جتدر إالشارة ٕالیه  
 وهو ما ال, ح�ث یالحظ معلیا ت�ٔخرا هاما يف هذه العملیة احلساسة, خصوصا يف مس�ٔ� ا�رتام �ٓ�ال ا�فع

�شجع املتعاملني املتعاقد�ن ا��ن ال ميلكون ٕاماكنیات ٔ�و ال �سمح هلم ٕاماكنیاهتم املالیة احملدودة بتحمل ت�ٔخر 
ما املقصود ب�ٓ�ال ا�فع؟ ومايه الفائدة املرجوة : ويف هذا املقام ال �سعنا سوى ال�ساؤل, )1(ا�فع ملدة طوی�

  من وراء حتدید ٔ��ل ال�سدید؟
  فع �ٔو ال�سدیدملقصود ب�ٔ�ل ا�ا - �ٔ 

املدد : "الواردة يف املرسوم الرئايس املنظم �لصفقات العموم�ة يه" �ٓ�ال ال�سدید" ٕان املقصود بعبارة   
وهو , �عتباره احلق أ�سايس املقرر �لمتعاقد معها, واملواعید احملددة لٕالدارة �لوفاء ب�ٔ�د ٔ�مه الزتاماهتا التعاقدیة

 .)2("تنف�ذ موضوع الصفقةدفع املبلغ ٔ�و ا�مثن املس�تحق عن 
مما جيع� مبثابة ضامن �لمتعاقد مع إالدارة , ٕان ٔ�مر حتدید �ٓ�ال ال�سدید هذه یعود ٕاىل بنود العقد ورشوطه  

فهل �س�تطیع طرفا العقد ضبط هذه ا�ٓ�ال بدقة , الس��فاء حقه املمتثل يف املقابل املايل ويف الوقت املناسب
  اليت تت�ذها النصوص احملددة �ٓ�ال ال�سدید؟ دامئا؟ ومايه الطبیعة القانونیة

 جيب �ىل املصل�ة املتعاقدة, ف�ال�س�بة �ور ٔ�طراف العالقة التعاقدیة يف حتدید هذا أ��ل  
ٔ�و  وذ� من �الل معاینة وتق�مي أ�عامل املنجزة, التحقق من مدى وفاء املتعاقد �لزتاماته التعاقدیة

مما جيع� مس�تحقا لتلقي املقابل املايل ويف �رخي ٔ�صبح حمدودا , العموم�ةالتوریدات املتفق �لهيا يف الصفقة 
  .)3(ومعلوما

 ىلیرتك ٔ�مر حتدیدها ویتوقف , و�ك�ف الرشوط احملددة �ٓ�ال ال�سدید ب�ٔهنا رشوط تعاقدیة� 
جب ا�فع ووا, ا��ان یتفقان �ىل �د ٔ�دىن من الوقت یصبح مبق�ضاه ا�مثن مس�تحقا, ٕارادة الطرفني املتعاقد�ن

 .فورا
�عتباره صاحب , ٕاىل طلب املتعاقد -�ا� حتدید ٔ��ل �ام –و�رجع حتدید ٔ��ل ال�سدید وبدء رس�نه   

ة ببدء املعاینة يف �ا� ا�فع لقاء وكذا الرد ا�ي س�یصدر عن إالدار , ناحلق أ�سايس يف احلصول �ىل ا�مث
�رشط ٔ�ن �كون هذا الطلب مصحو� , � ال�س��ق�ٔو دراسة الطلب املؤید واملعلل يف �ا, معل ٔ�جنز فعال

ف��دد أ��ل املمنوح لٕالدارة املعاینة , من �الل ٕارفاقه �كشوف ومذ�رات, �ٕالثبا�ت الالزمة واملؤیدة ��
ح�ث �اء  236-10من املرسوم الرئايس  88/2تطبیقا لنص املادة , )4(اليت متنح احلق يف اق�ضاء املقابل املايل

  .  "رس�ن ا�ٓ�ال اعتبارا من تقدمي �ا�ز الصفقة طلبا بذ� مدعام �ملربرات الرضوریة ویبد�ٔ " :�اء فهيا
 جلزاء املرتتب �ىل إال�الل ب�ٓ�ال ال�سدیدا - ب

                                                           

  .386.ص, 2006, اجلزا�ر, دیوان املطبو�ات اجلامعیة, الطبعة الرابعة, حمارضات يف املؤسسات إالداریة, حمیو ٔ�محد: ٔ�نظر) 1(
  .210.ص, نفس املقال, النظام القانوين �فع املقابل املايل يف العقد إالداري, عزاوي عبد الرمحن) 2(
  .211-210.ص ,نفسهاملقال )  3(
  .212-211.ص, املقال نفسه) 4(
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يه من , واحملددة �فع املس�تحقات املالیة �لمتعامل املتعاقد, ٕان ا�رتام ا�ٓ�ال واملدد املقررة يف العقد  
واليت تظهر مدى حسن نیة املصل�ة املتعاقدة  ,)1(إالدارة يف تنف�ذ العقد إالداري�لزتامات الواقعة �ىل �اتق 

 .و�سدید مثن الصفقة �اصة, يف الوفاء �اكفة الزتاماهتا التعاقدیة �امة
قد املتعا لميف ا�ٓ�ال احملددة يف الصفقة العموم�ة مينح املتعا - كام س�مت التفصیل فهيا الحقا -ٕان ٕاجراء املعاینة  

ف�ت�ىل عن ا�فع , لكن قد حيدث ؤ�ن تت�ٔخر إالدارة عن تنف�ذ الزتاماهتا التعاقدیة, اق�ضاء مقاب� املايلحق 
واملمتث� يف , مفثل هذا الوضع اكف ٕالثبات خط�ٔ إالدارة مرتبا �لمسؤولیة التعاقدیة, بعد ٕامتام املعاینة فعال

  .الفوائد الت�ٔ�ريیة
املقابل  املتعامل املتعاقد حق إالس�تفادة من وضع ت�ٔخر إالدارة عن دفع ومما جيب إالشارة ٕالیه ٔ�نه ال مي�  

فٕاذا اكن املتعاقد مع إالدارة ال مي� ٔ�دىن طریقة �لتنف�ذ  ,"ا�فع بعدم التنف�ذ" املايل لوقف مع� حمت�ا بقا�دة 
وت�ٔخرت , و ال�سدیدؤ�ن هذا الوضع یتعلق ب�ٔ�د ٔ�مه �لزتامات الواج�ة �لهيا وه, اجلربي �ىل هذه أ��رية

فٕان املرسوم الرئايس املنظم �لصفقات , )2(قد يف �ٓ�ا� احملددةمل املتعاعن دفع املقابل املايل املس�تحق �لمتعا
ميك�ه , قد م�ح املتعاقد ا�ي ت�ٔخرت إالدارة عن م��ه حقوقه املالیة بدیال قانونیا ومالیا 236-10العموم�ة رمق 

ٔ�ال وهو ا��ساب , ودون احلا�ة لتد�ل القضاء, احلصول �ىل حقوقه املالیة املس�تحقة بطریقة قانونیة حبتة
وهو �لزتام ا�ي وضعه تق�ني الصفقات العموم�ة �ىل , �ىل إالدارة املتعاقدة بقوة القانونالفوائد الت�ٔ�ريیة 

مع , )3(يف احلاالت �ري العادیة اليت ال تفي فهيا �لزتاماهتا التعاقدیة يف وقهتا احملدد , �اتق املصل�ة املتعاقدة
بل مر مبرا�ل  - جف�ٔة–�ٔ�ريیة مل ی�ٔت دفعة وا�دة إالشارة ٕاىل ٔ�ن إال�رتاف حبق املتعامل املتعاقد يف الفوائد الت

  :ميكن تلخیصها اكلتايل, �دیدة
مل �كن معرتفا �لمتعاقد حبقه يف الفوائد الت�ٔ�ريیة وال م�صوصا �لهيا يف النصوص القانونیة املنظمة لصفقات   

ف �لمتعاقد حبقه يف مت ��رتا, 1996ٕاىل �ایة س�نة , 434-91املتعامل العمويم ؤ��د�ا املرسوم التنف�ذي 
, وا�ي خو� حق املطالبة الرصحية هبا يف موا�ة إالدارة, 54- 96الفوائد الت�ٔ�ريیة مبوجب املرسوم التنف�ذي 

وذ� �عتبار الصفقة , یوما من �رخي املعاینة دون دفع املقابل املايل 40ميض �� : ٔ�مهها, لكن �رشوط
  .بني يف القانون املدينالعموم�ة عقد معاوضة اكلعقد امللزم جلان 

وٕانصافا من املرشع الفرعي �لمتعاقد وحامیة � من تعسف املصل�ة املتعاقدة وهتاوهنا احملمتل يف دفع   
�لیا ��هتاء مدة , املس�تحقات املالیة رمغ �لول أ��ل یوما دون ٔ�ن  40ٔ�صبحت الفوائد الت�ٔ�ريیة حت�سب �

فقرة  77يف مادته  68- �98اء مبق�ىض املرسوم التنف�ذي رمق  وهذا لكه, �لكف املتعاقد عناء املطالبة هبا
  .)4(ٔ�وىل

                                                           

  .230.ص, السابقاملقال , النظام القانوين �فع املقابل املايل يف العقد إالداري, عزاوي عبد الرمحن) 1(
  .235-234-232-231.ص, نفسه املقال) 2(
  .427.ص, املقال السابق, ...وانعاكساهتاخصوصیة املصطل�ات القانونیة يف القانون إالداري , عزاوي عبد الرمحن) 3(
  .430-429.ص, املقال نفسه) 4(
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 250- 02مبوجب املرسوم الرئايس  2002ٕابتداءا من , لقد مت ٕا�ادة اع�د هذا إالجراء يف نص قانوين مو�د  
 �اصة ما یتعلق مهنا ��ٓ�ال املمنو�ة, مع ٕاد�ال �رت��ات ٕاضاف�ة, 236- 10ٕاىل �ایة املرسوم الرئايس 

من املرسوم  89واملادة  250-02من املرسوم الرئايس امللغى  77وذ� مبوجب املادة , )1(�لمصل�ة املتعاقدة
  مفىت �كون �لمتعامل املتعاقد احلق يف املطالبة �لفوائد الت�ٔ�ريیة؟. )2(236-10الرئايس 

تيل م�ارشة اس��فاد  ,)3(یوما �15لمصل�ة املتعاقدة �� قانونیة قدرها  236-10لقد م�ح املرسوم الرئايس   
أ��ل ا�ي جيب �ىل إالدارة ٔ�ن تقوم برصف ا�فعات �ىل احلساب ٔ�و ال�سویة ا�هنائیة  –یوما  30ٔ��ل ال

  .)5(یتعني من �اللها �ىل إالدارة ا�فع فعال وٕاال نفّذ يف حقها ا��ساب الفوائد الت�ٔ�ريیة ,)4(- �ال�
�س�بة سعر الفائدة املطبقة �ىل القروض قصرية املدى اليت مينحها وحت�سب الفوائد الت�ٔ�ريیة �ىل �ٔساس   

عن لك شهر تت�لف ف�ه املصل�ة املتعاقدة من �دید عن  %2بنك التعامل مع ا��ساب ز�دة مقدرة ب
بل , وبدون طلب ذ� من إالدارة, دفع الفوائد الت�ٔ�ريیة عن املس�تحقات اليت يف ذمهتا حلساب املتعاقد معها

  .)6(�ى البنك ا�ي یتعامل معه املتعاقدان
عاقد مع إالدارة يف طلب الفوائد هل �رشط ٕالعامل حق املت: ویثار يف دراسة الفوائد الت�ٔ�ريیة ٕاشاكل وهو

  الت�ٔ�ريیة رشوط �ٔم ال؟
ٕاذ یوجب , ال ميكن �لمرشع الفرعي ٕاعامل ٔ�و ٕاقرار حق املتعامل املتعاقد يف الفوائد الت�ٔ�ريیة �ىل ٕاطالقه  

  :توافر وتضافر �دة رشوط ويه

 236-10 يسمن املرسوم الرئا 88وهو ما نصت �لیه املادة  ,)7(التنصیص �ىل ذ� يف منت العقد  
مع العمل ٔ�ن املرشع الثانوي , ..."جيب �ٔن حتدد الصفقة ا�ٓ�ال ا�و� �لمصل�ة املتعاقدة" :ح�ث �اء فهيا

 .)8(ٔ�وقف رس�ن �ٓ�ال طلب الفوائد الت�ٔ�ريیة �ىل طلب املتعامل املتعاقد ا�فع حبلول ٔ���

  تيل واليت, احملددة سابقالقد ٔ�وقف املرشع اس�تحقاق فوائد الت�ٔ�ري �ىل رشط انقضاء امله�  
یوما اليت یتعني �ىل إالدارة ٔ�ن تقوم برصف ا�فعات �ىل احلساب �ٔو ال�سویة ا�هنائیة 30اس��فاد �ٔ�ل 

 .)9(�اللها

                                                           

  .236-10من املرسوم الرئايس  89نصت �لهيا املادة ) 1(
 30يف �ٔ�ل ال ميكن ٔ�ن یت�اوز ........یتعني �ىل املصل�ة املتعاقدة" :�ىل مایيل 250- 02من املرسوم الرئايس  77لقد نصت املادة ) 2(

  .236-10من املرسوم الرئايس  89فس الصیا�ة ونفس أ��ل  ا�ي  �اءت به املادة ويه ن ....."یوما
  ...."15ابتداءا من الیوم ا�ي یيل �رخي هنایة هذا أ��ل حىت الیوم "..: �ىل 89/4ح�ث نصت املادة ) 3(
يف ٔ��ل ال ميكن , احلساب ٔ�و ال�سویة ا�هنائیةیتعني �ىل املصل�ة املتعااقدة ٔ�ن تقوم برصف ا�فعات �ىل " : 89/1نصت �لیه املادة ) 4(

  ....."یوما 30ٔ�ن یت�اوز 
  ..."احلق يف �س�تفادة من فوائد الت�ٔ�ري......يف ا�ٔ�ل احملدد....خيول �دم رصف ا�فعات" :بقولها 89/4نصت �لیه املادة ) 5(
  .427-430.ص, املقال السابق, ...عاكساهتاخصوصیة املصطل�ات القانونیة يف القانون إالداري وان, عزاوي عبد الرمحن) 6(
  .428.ص, املقال نفسه) 7(
  ...."ویبدٔ� رس�ن ا�ٓ�ال اعتبارا من تقدمي �ا�ز الصفقة طلبا" :88/2يف املادة ) 8(
  .236-10من املرسوم الرئايس  89نصت �لهيا املادة ) 9(
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 الت�ٔ�ري ابـــــــٔ�ن ال �سدد إالدارة املبلغ �الل أ��ل احملدد ٔ�و �دم ٕاخطار صاحب الصفقة ب�ٔس� 
   89 ميكن توق�ف أ��ل املنصوص �لیه يف الفقرة أ�وىل من املادةولكن , )1(املربرة لرفض رصف ا�فعات

مرة وا�دة عن طریق ٕارسال رسا� موىص �لهيا مع طلب ) یوما 30ٔ��ل ( 236-10من املرسوم الرئايس 
تطلعه فهيا �ىل أ�س�باب اليت , ٔ��م �ىل أ�قل من انقضاء أ��ل 8ٕاشعار �الس�تالم �لمتعامل املتعاقد ق�ل 

 .)2(م رصف ا�فعاتتربر �د
ٔ�و ٕاذا مل تقم �ل�سدید ولكهنا قدمت , ٕاذا قامت إالدارة �ل�سدید �الل املدة احملددة قانو�, ومبفهوم ا�الفة  

  .)3(فل�س �لمتعاقد احلق يف املطالبة بفوائد الت�ٔ�ري, ٔ�س�با� اكف�ة تربر ت�ٔخرها عن ال�سدید
الت�ٔ�ري يف �ال �دم ا�رتام �� ا�فع املنصوص �لهيا يف املادة ٕان ٕاقرار املرشع بدفع فوائد عن , ويف أ��ري

مما یلزم إالدارة املتعاقدة بتوفري , هو ضامن حق�قي حلقوق املتعامل املتعاقد, 236-10من املرسوم الرئايس  89
  .اجلو املناسب لتنف�ذ الصفقة العموم�ة

م�ة ٔ�ن ا�فع یمت بعد أ�داء وإالجناز الفعيل ٕاذا اكن من املس�تقر �لیه يف احملاس�بة العمو , لكن مع ذ�  
ونظرا لض�امة �اكلیف بعض الصفقات وت�سريا م�ه �ىل  –فٕان املرشع الفرعي , ملضمون الصفقة العموم�ة

قد ٔ�قر و�ىل غرار  -املتعاقد مع إالدارة بغیة التنف�ذ احلسن ملوضوع الصفقة ولضامن اس�متراره يف ذ�
, النصوص القانونیة ذات الص� �لصفقات العموم�ة اخلروج عن القا�دة العامةال�رشیعات املقارنة ومبوجب 

�لیات ٔ�كرث مرونة من �الل إالقرار مبنح املتعاقد مع إالدارة ٔ�قساطا   .)4(وٕاماكنیة العمل ب�
املصل�ة  فعىل, ق العام واخلزینة العموم�ةومادام ٔ�ن الصفقة العموم�ة �رتبط شدید �رتباط بفكرة إالنفا

تعاقدة الت�ٔكد ق�ل ال�سویة �ىل رصید احلساب من حسن تنف�ذ املتعامل املتعاقد �لصفقة حمل التعاقد امل 
  فك�ف تت�ٔكد املصل�ة املتعاقدة من حسن تنف�ذ اخلدمة العموم�ة؟. ؤ�داءه اخلدمة العموم�ة �ىل ٔ�مكل و�ه

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .239.ص, املقال السابق, عقد إالداريالنظام القانوين �فع املقابل املايل يف ال, عزاوي عبد الرمحن) 1(
  .236-10من املرسوم الرئايس  89/7راجع املادة ) 2(
  .240.ص, املقال السابق نفس, بد الرمحنعزاوي ع ) 3(
  .106.ص, املرجع السابق, النظریة العامة �لقرارات والعقود إالداریة, بومعران �ادل) 4(
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  املطلب الثاين
  اس�تالم حمل الصفقة العموم�ة

ومبا ٔ�ن  ,)1(املتعاقدة الصفقة العموم�ة �ٓم� تنف�ذها بعدما اتبعت �ش�ٔهنا ٕاجراءات �د معقدةتعقد املصل�ة 
قد مل املتعافٕان هذا املتعا, الوفاء �اكمل ا�مثن �لمتعاقد مع إالدارة خيضع �لمبدٔ� العام ا�ي متت دراس�ته سابقا

ووفقا �لرشوط واملواصفات , الو�ه السلميو�ىل , ال �س�تحق ا�مثن ٕاال ٕاذا وىف �لزتاماته اكم� جلهة إالدارة
  .املتفق �لهيا

  إالجراءات وتتحقق املصل�ة املتعاقدة من توفر الرشوط واملواصفات املتفق �لهيا من �الل اتباع مج� من  
  .)2(�س�تالم: ٔ�مهها, اليت تمت بعد ٕاجناز أ�شغال

  :التعرض �لنقاط التالیة ولقد ارت�ٔینا التفصیل يف اس�تالم حمل الصفقة العموم�ة من �الل
  )يف الفرع أ�ول(تعریف �س�تالم : النقطة أ�وىل
  ) يف الفرع الثاين(مرا�ل �س�تالم : النقطة الثانیة

 الفرع أ�ول
  تعریف �س�تالم

�لصفقات " �لطبیعیة"ٕاال ٔ�نه �شلك ا�هنایة املسامة  ,)3(مل یقدم املرشع الفرعي ٔ�ي تعریف �ل�سلمي و�س�تالم  
من �الل الت�ٔكد من مدى حصول التنف�ذ , ح�ث تقوم إالدارة اليت جرى التنف�ذ حلساهبا �الس�تالم, العموم�ة

  .ون���ة �� تقرر املصل�ة املتعاقدة ق�ول �س�تالم من رفضه, ومطابقة لرشوط العقد, بصورة مرضیة
�س�تالم العمل ا�ي تقر مبق�ضاه املصل�ة املتعاقدة ب�ٔن أ�شغال ٔ�و ا�لوازم ٔ�و اخلدمات اليت یعد , وٕاجامال  

قد مت تنف�ذها وفقا لرشوط العقد و�لتايل فٕان امللزتم قد نفذ الواج�ات ٔ�و �لزتامات امللقاة , مت التعاقد �لهيا
  :و�س�تالم نو�ان ,)4(�ىل �اتقه

  بدونه�س�تالم مع التحفظ �ٔو : �ٔوال
  .ميكن �لمصل�ة املتعاقدة اس�تالم ما �ٔجنز من ٔ�شغال بتحفظ ٔ�و بدونه

  س�تالم بدون حتفظ� - 1
عندما تعا�ن املصل�ة املتعاقدة وتت�ٔكد من ٔ�ن التنف�ذ قد مت حسب , ویتحقق �س�تالم بدون حتفظ  

 .املواصفات احملددة يف الصفقة العموم�ة
  س�تالم بتحفظ� - 2
  عندما یتعلق أ�مر �ٔ�شغال ٔ�و أ�عامل اليت تعرتهيا, املتعاقدة الصفقة العموم�ة بتحفظت�سمل املصل�ة    

                                                           

  . 256.ص, املرجع السابق, 236- 10النظام القانوين لصفقة ٕاجناز أ�شغال العموم�ة يف ظل املرسوم الرئايس , ف�ی�ة �ايب) 1(
  .477.ص, املرجع السابق, العقود إالداریة, نرصي م�صور �بليس) 2(
  .256.ص, املرجع نفس, ف�ی�ة �ايب) 3(
  .262-261.ص, املرجع السابق, قها واجهتاداالصفقات العموم�ة �رشیعا وف , عبد ا�لطیف قط�ش) 4(
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من �الل , واليت یلزتم هبا املتعامل املتعاقد, ف�مت وضع النقاط الهیلكیة اليت �مكل النقائص املعلن عهنا, نقائص
كام حتدد املصل�ة , س�تالمتنف�ذ الزتاماته عن طریق اختاذ ٕاجراءات تصحیحیة �شار ٕا�هيا يف حمرض �

  .)1(ٔ�و يف حمرض �س�تالم, و�كون ٕاما ب�ٔمر �ل�دمة, املتعاقدة ٔ��ال لرفع هذه التحفظات
  ت�ٔج�ل �ٔو رفض �ٔو طلب ختف�ض: �نیا

  لت�ٔج�لا - 1
ف�صدر املصل�ة , ٕاذا قدر صاحب املرشوع ٔ�ن اخلدمة موضوع الصفقة العموم�ة م�جزة بطریقة �ري اكم�  

 .قرارا �لت�ٔج�ل مع م�ح املتعاقد �� �كون ملزما �اللها ٕ�متام إالجنازاملتعاقدة 
  لرفضا - 2
وهذا , وحيدث الرفض يف �ا� تنف�ذ وٕاجناز الصفقة العموم�ة �شلك �ري مطابق �لمواصفات املتفق �لهيا  

ٕاال ٕاذا , والتاكلیفوا�ي یبقى مسؤوال عن الصفقة العموم�ة وكذا أ�عباء , الرفض ال یبعد مسؤولیة املتعاقد
 .تبني ٔ�ن الرفض اكن تعسف�ا

 لتخف�ضا - 3
ولكن هذا �س�تالم �كون مرفوقا بتخف�ض ٔ�ي , وحيدث هنا ٔ�ن �س�تمل املصل�ة املتعاقدة الصفقة العموم�ة  

اق�طاع م�لغ موضوع التخف�ض من م�لغ الصفقة املس�تحق مقابل السكوت �ىل النقائص ٔ�و عیوب هذا 
  .)2(إالجناز

  الثاينالفرع 
  مرا�ل �س�تالم

ويف هذا الصدد جيب ا�متیزي بني �س�تالم املؤقت , مير اس�تالم حمل الصفقة العموم�ة مبر�لتني �متني  
  ).�نیا(و�س�تالم ا�هنايئ لها , )ٔ�وال(
  

  �س�تالم املؤقت: �ٔوال
ویتحقق �س�تالم املؤقت , ؤ�ن هذا العمل ال یعرتیه نقص جوهري, وهو ق�ول إالدارة م�دئیا العمل املنجز  

عقب ٕامتام أ�عامل املتعاقد �ىل  –وذ� من �الل ٕاخطاره  ,)3(بعد ٕاهناء املتعاقد أ�عامل امللكف هبا م�ارشة
  فك�ف تمت املعاینة؟ ,)4(اليت تقوم بت�دید مو�د ٕالجراء املعاینة, اجلهة إالداریة -تنف�ذها

  عریف املعاینةت - 1
  ويه ٕاجراء وجويب "مكیات اخلدمات �ٔو التوریدات املنجزة واملنفذة �ٔو املسلمة فعالتق�مي " :املعاینة يه   

                                                           

  .257.ص, املرجع السابق, 236- 10النظام القانوين لصفقة ٕاجناز أ�شغال العموم�ة يف ظل املرسوم الرئايس  ,ف�ی�ة �ايب) 1(
  .258.ص, املرجع نفسه )2(
  .478-480.ص, املرجع السابق, العقود إالداریة, نرصي م�صور �بليس) 3(
  .371.ص, املرجع السابق, ٔ�صول القانون إالداري, مرىسحسام ) 4(
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مفايه . )2("معاینة مدى تنف�ذ حمل العقد إالداري" ومبخترص العبارة , )1(یتحمت �ىل املصل�ة املتعاقدة الق�ام به
 العقد إالداري؟ د حملـــــــــــــــــالطرق اليت ت��عها املصل�ة املتعاقدة ملعاینة مدى تنف�ذ املتعامل املتعاق

  رق املعاینةط - 2
 .تمت املعاینة مبوجب حمرض وحفص املذ�رات  
  ملعاینة مبوجب حمرض ٕاداريا - �ٔ 

عبارة عن كناش ٔ�و دفرت �س�ل االتفاق بني املقاول وإالدارة " یمت ذ� بواسطة الكشوف والبیا�ت ويه  
وٕاذا مل , قصد الت�ٔكد من احلا� ٔ�و املس�توى ا�ي وصل ٕالیه إالجناز, متاش�یا مع تقدم أ�شغال, ممث� بعوهنا

لك ذ� , )3("وبدوهنا ال ميك�ه �ح��اج �ىل املعاینة اليت مت تق�ميها, فعلیه تقدمي حتفظاته, یوافق هذا املقاول
 .)4(یمت عن طریق موظفي املصل�ة املتعاقدة واليت تندهبم لهذا الغرض

لكن مايه , وذ� حسب ٕاجراءات شلكیة معینة, ر الكشوفات �لمصل�ة املتعاقدة�رجع ٔ�مر حتر�, و�لیه  
  القمية القانونیة لهذه الكشوف والبیا�ت؟

�ىل �ٔن �سمل �لمقاول �لموافقة , حتوز هذه الكشوف قوة إالثبات مىت حررت بیا�هتا �ك�ف�ة قانونیة حصی�ة  
  .)5(ق�وال ول�س رفضایعترب  -سكوته–و�دم ٕابدائه ٔ�ي رٔ�ي �ش�ٔهنا , �لهيا

واحملررة مبعاینة أ�عامل املنجزة وأ�شغال املنفذة  - كام س�بق القول –وتدل الكشوف احلا�زة لقوة إالثبات   
�ىل ٔ�ن املعاینة قد متت وال ميكن ٔ�ن �كون حمل �زاع , املعدة من ق�ل إالدارة واملق�و� من طرف املقاول

مق�رصة هذه املعاینة �ىل تق�مي مقدار أ�شغال املنجزة دون , التدل�سٕاال يف �ا� اخلط�ٔ املادي ٔ�و , مس�تق�ال
  .ف��دد م�ال ا�مثن املس�تحق �لمتعامل املتعاقد, ٔ�ن تتعداها

  ملعاینة بواسطة حفص املذ�راتا - ب
اد یبني فهيا أ�شغال املنجزة ٔ�و املو , ويه ت� املذ�رات والقوامئ اليت یتعني �ىل املقاول �ٔو املورد تقدميها  

, ویف�د هذا الفحص يف الت�ٔكد من حسن تنف�ذ أ�شغال ووفاء املتعامل املتعاقد �لزتاماته التعاقدیة. املوردة
 .)6(ؤ�ن هذه أ�شغال والتوریدات مطابقة �لمقای�س واملواصفات املنصوص �لهيا يف الصفقة العموم�ة

اعترب �رخي ٕاخطار املتعامل املتعاقد �لجهة , وٕاذا تبني من املعاینة ٔ�ن العمل قد مت �ىل الو�ه املطلوب  
, وٕاذا ظهر من املعاینة ٔ�ن العمل مل ینفذ �ىل الو�ه ا�ٔمكل, �س�تعداده �ل�سلمي املؤقت مو�د ٕاهناء العمل

  .)7(ف�ؤ�ل ال�سلمي ٕاىل �ایة تطابق أ�عامل مع الرشوط املتفق �لهيا

                                                           

  .216.ص, املقال السابق, النظام القانوين �فع املقابل املايل يف العقد إالداري, عزاوي عبد الرمحن) 1(
  .429.ص, املقال السابق, ...خصوصیة املصطل�ات القانونیة يف القانون إالداري وانعاكساهتا, عزاوي عبد الرمحن) 2(
  .216.ص, نفس املقال, النظام القانوين �فع املقابل املايل يف العقد إالداري, عزاوي عبد الرمحن) 3(
  .429.ص, نفس املقال, ...خصوصیة املصطل�ات القانونیة يف القانون إالداري وانعاكساهتا, عزاوي عبد الرمحن) 4(
  .217.ص, املقالنفس , يف العقد إالداري النظام القانوين �فع املقابل املايل, عزاوي عبد الرمحن) 5(
  .218-217.ص, املقال نفسه) 6(
  .478.ص, املرجع السابق, العقود إالداریة, نرصي م�صور �بليس) 7(
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دون ٔ�ن یرتتب �ىل , )1(طراف العالقة التعاقدیةیوقع من ق�ل �ٔ  وت�هت�ي معاینة �س�تالم املؤقت مبحرض  
ٕاذ یظل املقاول بعد �س�تالم املؤقت مسؤوال عن أ�خطار , )2(ال�سلمي املؤقت انتقال امللك�ة ٕاىل إالدارة

ومن مت فال�سلمي املؤقت هو فرتة زم�یة یمت من �اللها اخ�بار مدى كفاءة , والعیوب املوجودة يف العمل
  .)3(لهيا ومدى حتملها ٔ�داء الغرض ا�ي ٔ��ش�ٔت من ٔ���أ�عامل املتعاقد �

عند ال�سلمي املؤقت ٕاىل , )4(تتحول كفا� حسن التنف�ذ, �ىل ٔ��ل الضامنالعموم�ة وعندما تنص الصفقة   
  .)5(كفا� ضامن

�ال� ٕاذا اكن �س�تالم املؤقت هو ذ� إالجراء ا�ي تت�ٔكد املصل�ة املتعاقدة من , ويف �ٓخر هذه الفقرة  
بعد املعاینة من مطابقة أ�شغال والتوریدات ٔ�و اخلدمات �لمقای�س واملعایري والرشوط املنصوص �لهيا يف 

ٕاذ , فٕان املصل�ة املتعاقدة ال تتوقف عند �د هذا إالجراء ,)6(وكذا �لو إالجناز من العیوب, الصفقة العموم�ة
ويه موضوع النقطة , �س�تالم ا�هنايئ مر��: ٕاذ یلیه ٕاجراء �ٓخر ٔ�و مر�� ٔ�خرى من �س�تالم ويه

  .املوالیة
  �س�تالم ا�هنايئ: �نیا
هو إالجراء ا�ي متت� املصل�ة املتعاقدة مبق�ضاه إالدارة ا�هنائیة لٔ�عامل اليت مت �سلمها مؤق�ا بعد ا�هتاء   

طبقا ملا مت ذ�ره , )7(عیوب مع حتقق إالدارة من �دم وجود, فرتة الضامن وق�ام املقاول �لوفاء �لزتاماته اكم�
  .يف �س�تالم املؤقت

ومىت تبني لها ٔ�ن أ�عامل قد , وخيطر املتعاقد مع إالدارة املصل�ة املتعاقدة كتابة �لق�ام بت�دید مو�د �لمعاینة  
یمت �سمل الصفقة هنائیا مبوجب حمرض موقع من ق�ل أ�طراف , نفذت بطریقة مطابقة �لمواصفات وحبا� ج�دة

ی�ٔ�ل ال�سلمي ا�هنايئ ٕاىل , وٕاذا تبني من املعاینة �ٔن املتعاقد مل یؤد أ�عامل املتفق �لهيا كام جيب ,)8(عاقدةاملت
  .)9(�ني ق�امه مبا طلب م�ه من �ٔعامل

  :ٔ�مهها, ویرتتب �ىل �س�تالم ا�هنايئ مج� من ا�ٓ�ر  
املقاول من  ویت�لل, املتعاقدة هالك ت� أ�عاملف�تحمل املصل�ة , نتقال ملك�ة أ�عامل ٕاىل إالدارة هنائیاا - 1

  .)10(واجب الصیانة ا�ي اكن یقع �ىل �اتقه يف الفرتة مابني ال�سلمي املؤقت وال�سلمي ا�هنايئ

                                                           

  .244.انظر امللحق ص) 1(
  .259.ص ,املرجع السابق, 236- 10النظام القانوين لصفقة ٕاجناز أ�شغال العموم�ة يف ظل املرسوم الرئايس , ف�ی�ة �ايب) 2(
  .376.ص, املرجع السابق, ٔ�صول القانون إالداري, حسام مرىس) 3(
  .248- 246.ص ٔ�نظر امللحق) 4(
  .236-10من املرسوم الرئايس  98 تطبیقا لنص املادة) 5(
  .228.ص, املقال السابق, النظام القانوين �فع املقابل املايل يف العقد إالداري, عزاوي عبد الرمحن) 6(
  .481.ص, املرجع السابق, العقود إالداریة, ور �بليسنرصي م�ص) 7(
  .245.انظر امللحق ص, 790.ص, املرجع السابق, أ�سس العامة �لعقود إالداریة, سل�ن دمحم الطاموي) 8(
  .377.ص, نفس املرجع, حسام مرىس) 9(
  .792.ص, املرجع نفس, يسل�ن دمحم الطامو ) 10(
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, )1(حيق �لمتعامل املتعاقد مطالبة املصل�ة املتعاقدة جبمیع مس�تحقاته املالیة, ن �رخي �س�تالم ا�هنايئم - 2
  .)2(ٕاال بعد ال�سلمي ا�هنايئ �لصفقة العموم�ة, لعم� وم�فذا اللزتاماته ٔ�نه ال یعترب م�

3 -  ٓ ا�ي ٔ��ح �لمتعامل املتعاقد فرصة , نص �لهيا املرسوم الرئايس املنظم �لصفقات العموم�ة, خر ن���ة�
  .)3(هنايئيف مدة شهر وا�د ابتداءا من �رخي ال�سلمي ا�, اسرت�اع كفا� الضامن ٔ�و اق�طا�ات الضامن لكیا

ٕاذ ال ی��ج مفعو� دفعة وا�دة وٕامنا تت�ذ ٕاجراءاته �ىل مدى فرتة من , یعد �س�تالم معال معقدا, و�لیه  
وذ�  ,)4(تبعا ملا شاء ٔ�طراف العقد ٔ�ن حيددوا � من نتاجئ, كام وخيتلف �س�تالم من عقد ٕاىل �ٓخر, الزمن

�ىل , فضال عن ذ�, وجيب �ٔن حتتوي الصفقة.." .:236- 10من املرسوم الرئايس  62برصحي نص املادة 
  ."رشوط اس�تالم الصفقة - : البیا�ت التمكیلیة ا�ٓتیة

فقد �كون ثنائیا ٔ�و , وجتدر املالحظة يف أ��ري ٕاىل ٔ�ن �س�تالم ل�س وا�دا يف مجیع العقود إالداریة  
 ,)5(س�تالمني يف اس�تالم وا�دوقد �كون اس�تالما م�فردا جيمع بني �, بني اس�تالم مؤقت وهنايئ, مزدو�ا

واليت ال تتطلب , �س�تالم الوح�د املس�تعمل يف صفقات التورید واخلدمات اجلاري العمل هبا: وم�ال ذ�
  .ٔ��ال �لضامن

  
ٔ�عطت فكرة حامیة املصل�ة العامة واحلفاظ �ىل أ�موال العموم�ة النظام القانوين �لصفقات , ويف أ��ري

ٕاىل �لق مجمو�ة من احلقوق و�لزتامات اليت ختتلف عام هو مقرر يف نطاق القانون  مما ٔ�دى, العموم�ة ٔ�صالته
  .اخلاص

  
ومادام ٔ�ن العقد إالداري خيضع يف ٕا�رامه لشلكیات وٕاجراءات وضعها املرشع الفرعي من �الل تنظمي 

وذ� لكه , التنف�ذ ٔ�یضافال یعقل ٔ�ن ال متتد هذه إالجراءات ٕاىل ما وراء إال�رام ل�شمل , الصفقات العموم�ة
 .ن���ة ا�اتیة املس�تق� واملمتزية اليت حيظى هبا العقد إالداري دون �ريه من العقود أ�خرى

  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .269.ص, املرجع السابق, العموم�ة �رشیعا وفقها واجهتاداالصفقات , عبد ا�لطیف قط�ش) 1(
  .55.ص, املرجع السابق, العقود إالداریة, دمحم الشافعي) 2(
  . 236-10من املرسوم الرئايس  101راجع املادة ) 3(
  .261.ص, نفس املرجع, عبد ا�لطیف قط�ش) 4(
  .261.ص, املرجع نفسه) 5(
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  امتةخلا  
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من �الل , -دراسة مقارنة -اليت مت �كر�سها ملوضوع الشلكیة يف العقد إالداري وت�هت�ي هذه ا�راسة   
 �لتطرق ٔ�مه ٔ�و تطلب هذا أ��ري شلكیة معینة العقد إالداري يف شلكیةال  وجود مدىالبحث عن 

ٔ�مه وت��ان  ظهاروذ� �س�ت , �ةتنظمي الصفقات العموم �لهيا ٔ�و �سهر ٔ�و حيرص  راءات اليت یتطلهباإالج
 ٔ��رزلیمت التصدي ف� بعد , ب اتباعها يف معلیة التعاقدالشلكیات الواجب توافرها واخلطوات الواج

  .دادا ٔ�و اس�تكامال لعملیة إال�رامالشلكیات وإالجراءات املتبعة يف تنف�ذ العقد إالداري ام�
يف عقود القانون املدين هو قا�دة ) الشلكیة(ٔ�ن ماهو ٕاس�ت��اء , م به بعد هذه ا�راسةن اجلز كوٕان ما مي  

ال �كفي وهذه الشلكیة , مما یعين ٔ�ن هذه أ��رية يه عقود شلكیة دون ٔ�دىن شك, �امة يف العقود إالداریة
ي ال �مكن يف ذ� ٔ�ن خصوصیة العقد إالدار , بل متتد ٕاىل مرا�ل تنف�ذه, يف مر�� ٕا�رام العقد حفسب

وهذا راجع �لنظام القانوين املمزي � , وكذا ٕاجراءات التنف�ذ, ماهیته وحسب بل يف وس�ی� وطرق إال�رام
مما یق�يض �رج�ح كفة إالدارة يف , والطبیعة اخلاصة �لعقد إالداري و�دم املساواة بني ٔ�طراف العالقة التعاقدیة

ٔ�ن املساواة يف العقد إالداري تقوم , م م�دٔ� املساواة �ىل ٕاطالقها ال یعين انعدالكن هذ, موا�ة املتعاقد معها
ختتلف معام� �اصة  املتعاقدؤ��ل هذا یعامل املتعامل , ة العامة واخلاصة�ىل التوازن ا�ق�ق بني املصل�

العموم�ة وتنف�ذ اخلدمة  لٕالدارة يف حتق�ق الصاحل العام معاو�ٕاذ یعد , معام� املتعاقد يف العقد املدينعن 
  .و�س�یري املرفق العمويم ٔ��د ٔ�مه موضو�ات القانون إالداري

  :جنملها يف مایيل الهامة اليت الحظاتاملنتاجئ و ال وتوصلنا يف هنایة هذه ا�راسة ٕاىل   
  نتاجئ ا�راسة: �ٔوال

  :لقد مك�تنا دراسة موضوع الشلكیة يف العقد إالداري اس�ت�الص النتاجئ التالیة  
وذ� برصحي نص املادة الرابعة من  نعقاده وحصتهال االك�ابة ركنا من �ٔراكن العقد إالداري ورشطتعترب  - 1

  .مك�و� اومن مت یعد العقد إالداري يف اجلزا�ر عقد, 236- 10املرسوم الرئايس 
ٕاذ حترر يف و�ئق رمسیة حتمل خمت املصل�ة , �ل�ساطة يف العقد إالداري ت�ىل الشلكیة ٔ�و الك�ابةت  - 2

وال حترر ٔ�مام املوثق كام هو احلال يف عقود القانون , املتعاقدة واملتعاقد معها من ق�ل موظف ٕاداري خمتص
  .املدين

وكذا ٕا�داد دفرت , واحلصول �ىل املوافقات املس�بقة مىت لزم أ�مر, ورة دراسة فكرة التعاقد ٔ�والرض  - 3
  .العامة واخلاصةوط مكجمو�ة و�ئق تتضمن أ�عباء ٔ�و التحمالت الرش 

ٕان الهدف أ�ساس من ٕا�رام العقد إالداري هو حتق�ق املصل�ة العامة من �الل تنف�ذ �دمة معوم�ة ٔ�و  - 4
  .�س�یري مرفق معويم

اكلعالنیة واملساواة وشفاف�ة  �ٔساس�یة خيضع العقد إالداري ٔ�ربع قوا�د, ىل �الف العقد املدين� - 5
  .إالجراءات و�ريها من املبادئ الواجب مرا�اهتا عند لك معلیة تعاقد

, ٕان حتدید ٔ�سالیب التعاقد یعد يف �د ذاهتا ضام� هاما محلایة املتعاملني املرتحشني ٕال�رام العقود إالداریة - 6
  .وم�ع ٔ�ي جتاوز قد حيصل من ق�ل املصل�ة املتعاقدة
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ت الرضورة �كر�س حق الطعن يف قرارات إالدارة املتعاقدة وا�لجوء ٕاىل القضاء ٔ�جنع وس�ی� لقد حمت - 7
  .�لمطالبة �سرت�اع احلقوق املنهتكة

تعد الزتاما من الزتامات الشخص املعنوي العام , یة �اصةئ جراءات حامٕا�رام وتنف�ذ العقد إالداري الٕ  ضعخي - 8
  .   واملتعاقد معها

اليت تقوم �لهيا  �ىل ٕاطالقها مس�تلزمات العقد إالداري �دم التق�د بقا�دة العقد رشیعة املتعاقد�نمن ن إ  - 9
ذ� ٔ�ن إالدارة مت� سلطة , من القانون املدين اجلزا�ري 106اليت نصت �لهيا املادة و , العالقات اخلاصة

الك�ابة يف العقد  �ىل تؤكدمن �الل امللحق �وثیقة , التعدیل احملددة �رشوط وضوابط واج�ة ��رتام
  .إالداري

  .ن الرهن �كون �ىل ا��ن املتو� عن الصفقة العموم�ة ول�س الصفقة يف �د ذاهتا�ٔ  - 10
  .الزتام إالدارة ب�ٔول ؤ�مه حق مقرر �لمتعامل املتعاقد وهو حقه يف احلصول �ىل املقابل املايل - 11
مل یلزم املرشع اجلزا�ري يف مادة الصفقات ٕاذ , مت �سدید ا�مثن �لمتعامل املتعاقد بطریقة �اصة وممتزيةی - 12

, ة  بصورة �امدةا�ٓخر�ن اكلفر�يس واملرصي تطبیق ال�سدید ا�هنايئ �مثن الصفقالعموم�ة كغريه من املرش�ني 
  . �متویل إالداري �لصفقات العموم�ةقا�دة االقوا�د متكن من تطبیقه مبرونة معمتدا بذ�  بل ٔ�د�ل �لیه بعض

تق�ني الصفقات العموم�ة  العقد واملشار ٕا�هيا يف ورة ا�رتام إالدارة �ٓ�ال ال�سدید املنصوص �لهيا يفرض  - 13
حتسني وضعیة املتعاقد مع إالدارة سوى  ال ليشء وٕاال تقرر حق املتعامل املتعاقد يف طلب الفوائد الت�ٔ�ريیة

  .التنف�ذ ٔ�و ا�فع بعدم التنف�ذ املقررة يف القانون املدينا�ي ال ميك�ه ٕاج�ار صاح�ة السلطة و�م�یاز �ىل 
تت�ٔكد إالدارة من �اللها من اس��فاء الرشوط , مت اس�تالم حمل الصفقة العموم�ة �رب مرا�لی - 14
�لمس�تحقات املالیة ٔ�ي اق�ضاء املتعامل املتعاقد  ا من �سویة هنائیةب �لهيواصفات املتفق �لهيا وما یرتتوامل

  .   �مثن الصفقة العموم�ة
  مالحظات حول ا�راسة: �نیا

  :من �الل هذه ا�راسة ميكن طرح املالحظات التالیة
بغض الحظ دامئا بقاء ه یمر هبا تنظمي الصفقات العموم�ة يف اجلزا�ر ٕاال ٔ�نرمغ التعدیالت املتعاق�ة اليت  - 1

التكفل هبا قراءة وتطبیق بعض النصوص القانونیة اليت ی��غي  من �الل, �االت ٔ�و نقاط معینة الغموض يف
ٔ�سلوب طلب العروض ٔ�نه ال یعمتد فقط �ىل ٕارساء الصفقة �ىل العرض أ�قل سعرا  لعل ٔ�مهها, مس�تق�ال

�ا یتعني ضبط املقصود احلق�قي , �ٕالضافة ٕاىل املالیة بل معایري ٔ�خرى لالخ�یار اكملعایري التق�یة والف�یة
ومن مت تدارك الثغرات اليت من ش�ٔهنا الت�ٔثري �ىل معلیة اخ�یار املتعامل , املتو� من ق�ل املرشع الفرعي

أ�حسن �لك املقای�س من �ك�ولوج�ا وحامیة الب��ة والوقت وكذا اس�هتالك املواد الوطنیة والید  املتعاقد
  .الوطنیة و�ريها من ذ� العام�

من  اسلوب املناقصة یعترب ش��ا ٕاجيابیٕان ٕا�راد املرشع ٔ�شاكل ممتزية يف اخ�یار املتعامل املتعاقد حتت �ٔ  - 2
�ري ٔ�نه یؤ�ذ �لهيا ٔ�هنا وردت بطریقة �امة و�الیة من ٔ�یة تفاصیل , ح�ث توس�یع وتنویع طرق �خ�یار

فٕاخضاعها لٕالجراءات العامة املطبقة �ىل املناقصة من , ة لك شلكٕال�را�ا ٔ�و ٕاجراءات �اصة ت�ىش وطبیع
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ش�ٔنه ٔ�ن یؤ�ر �ىل نتاجئ ٕاعاملها �ا البد من ٔ��ذ خصوصیات لك طریقة بعني �عتبار بوضع املعامل أ�سايس 
  . لتطبیقها

ات لی�ىش مع التطورات اليت یعرفها نظام الصفق 1964رضورة تعدیل دفرت الرشوط العامة لس�نة  - 3
  .العموم�ة يف اجلزا�ر واملتغريات اليت یفرضها الواقع يف جمال تنف�ذ العقد إالداري

  .ٕا�ادة صیا�ة البنود املتعلقة �مثن الصفقة �س�تعامل مصطل�ات ٔ�دق تعرب عن لك مر�� - 4
  

صفقات نفقات العموم�ة �رب ال�ىل �رش�ید ال الفرعي  راسة اس�ت�لصنا حرص املرشعومن �الل هذه ا�
كام هو احلال –حبیث ال �كفي النعقاد العقد إالداري تطابق إالجياب والق�ول , العموم�ة وحامیة املصل�ة العامة

ومن مت اعتبار , بل جيب ٕاتباع الشلك احملدد قانو� العتبار العقد حصی�ا م�ت�ا لاكفة ٔ��ره -يف العقد املدين
  .د إالداري عقدا شلكیاالعق

وما فرضه , تنظمي الصفقات العموم�ة من �ة قد إالداري يه نتاج ما فرضهيف العٕان الشلكیة , ويف أ��ري
وما ٔ�فرزته لنا معلیة اخ�یار املتعاملني املتعاقد�ن , الواقع العميل من تالعبات ترض مبصل�ة اخلزینة العموم�ة

   .   رشوة واحملا�ة يف معلیة التعاقد ويف التنف�ذمن �الل تفيش ظواهر ال
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  الجمھوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشعبیــة

  وزارة التعلیـم العالـي و البحـث العلمــي

 -سعیــدة - ة الطاھر مواليجامع
–سعیدة  –حي النصر  138ص ب : العنوان  

  098620019026427: رقم بطاقة التعریف الجبائیة 
 

 
  

 

2014/ ج س /  15  رقم  

قامة اإلبیداغوجي للجناحین أ و ب-أثاث تقنيباقتنـاء تجھیـزات  خاصةوطنیة مفتوحة  مناقصةسعیدة عن  جامعةعلن ت  
:اآلتیة  جمیع الحصصأو في  واحدة یمكن للمؤسسات المشاركة في حصةالصومام المحولة إلى جناحین بیداغوجیین،   

   Lot  01 : Réseau Intranet 
   Lot 02 : Climatisation 
   Lot 03 : Reprographie 
   Lot 04 : Laboratoire de langue 
   Lot 05 : Mobilier bureautique et pédagogique 
 

 والتوجیھ بجامعة اإلستشرافتنمیة لل الجامعة یریةدمنیابة سحب دفتر الشروط على مستوى  بالمناقصةیمكن للمؤسسات المھتمة      
 .جامعةب لللعون المحاسل دج 1500مقابل دفع مبلغ مالي قدره  ،سعیدة

  : خاصة مصادق علیھا المطلوبة العروض المرسلة تكون مرفقة حتما بالوثائق اإلداریة    
  للعارض و بالنسبة للمستوردین أقل من عامین) القید الجدید( نسخة من السجل التجاري -    
 نسخة من القانون األساسي بالنسبة للشركات -  
  مؤشرة من طرف مصلحة الضرائب )2012-2011- 2010(ألخیرة الحصیلة المالیة للسنوات الثالثة ا -  

  صندوق الضمان لغیر األجراء -صندوق الضمان االجتماعي: داء المستحقات معآشھادات  -
  نسخة من شھادة الضرائب -  
  بطاقة التعریف الجبائي            -  
  لمسیر المؤسسة ساریة المفعول العدلیةالشھادة نسخة من  -  
  اجع التقنیة المر -  
    المراجع المھنیة  -  
  2013أو  2012شھادة إیداع الحسابات اإلجتماعیة  -  
  
  .كل الوثائق یجب أن یكون مصادق علیھا حدیثا         

  أو المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري/ للمنتجات ذات المنشئ الجزائري و  %25یمنح ھامش األفضلیة بنسبة        
  .في مرحلة التقییم المالي % 25ت غیر جزائریة المنشئ تحوز على أغلبیة نسبتھا المنتجا      
 

  : سعیدة في ظرف مزدوج مختوم و مبھم و حامل العبارة التالیةجامعة  مقرتودع لدى و 
  *-ال یفتح- 2014/ج س /  15 رقم مناقصة وطنیة مفتوحة* 

  

  .12:00الى  09:00الساعة  منخ أول ظھور اإلعالن یوم ابتدءا من تاری  30محددة بـ إیداع العروض مدة -  
 .الجامعةبمقر  14في جلسة علنیة على الساعة  في نفس الیوم فتح العروض یتم -
  

                                                                                    .یوم من تاریخ انتھاء مدة إیداع العروض) 120(یضل المتعھدون ملتزمون بعروضھم لمدة 
                      

  الجامعـة  مدیـر                                                                                                 
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 الجمھوریــة الجزائریــة الدیمقراطیة الشعبیـــــة
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
 

UNIVERSITE Dr. TAHAR MOULAY DE SAIDA 
 

DECLARATION A SOUSCRIRE 
 
Dénomination de la société :  
Ou raison sociale : ............................................................................................................................... 
Adresse du siège social : .................................................................................................................... 
Forme juridique de la société : ............................................................................................................ 
Montant du capital social : ................................................................................................................... 
Numéro et date d’inscription au registre du commerce, au registre de l’artisanat et des métiers, ou autre (à 
préciser) de ............................................................................................................................ 
Wilaya(s) où seront exécutées les prestations, objet du marché : ...................................................... 
Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du ou des responsables statutaires de la société et des 
personnes ayant qualité pour engager la société à l’occasion du marché : ................. 
..................................................................................................................................................... 
Le déclarant atteste que la société est qualifiée et/ou agréée par un organisme spécialisé à cet effet, 
lorsque cela est prévu par des textes règlementaires : ..............................................................  
Dans l’affirmative : (indiquer l’organisme qui a délivré le document, son numéro, sa date de délivrance et sa 
date d’expiration) : .....................................................................................................  
Le déclarant atteste que la société a réalisé pendant les trois dernières années un chiffre d’affaires annuel 
moyen de : (indiquer le montant du chiffre d’affaires en chiffres et en lettres) : 
............................................................................................................................................................ 
Existe-t-il des privilèges et nantissement inscrits à l’encontre de la société au greffe du tribunal, section 
commerciale ?: ......................................................... 
Dans l’affirmative : (préciser la nature de ces privilèges et nantissement et identifier le tribunal) : 
............................................................................................. 
Le déclarant atteste que la société n’est pas en état de faillite, de liquidation ou de cessation d’activité 
............................................................................... 
Le déclarant atteste que la société ne fait pas l’objet d’une procédure de déclaration de faillite, de liquidation 
ou de cessation d'activité :...................................  
La société est-elle en état de règlement judiciaire ou de concordat ? : …………………….................. 
Dans l’affirmative: (identifier le tribunal et indiquer la date du jugement ou de l’ordonnance, dans quelles 
conditions la société est-elle autorisée à poursuivre son activité et le nom et l’adresse du syndic de 
règlement judiciaire) ............................................................................................................  
La société fait-t-elle l’objet d’une procédure de règlement judiciaire ou de concordat ? 
:............................................................................................................................................................ 
Dans l’affirmative : (identifier le tribunal et indiquer la date du jugement ou de l’ordonnance, dans quelles 
conditions la société est-elle autorisée à poursuivre son activité et le nom et l’adresse du syndic de 
règlement judiciaire) ..................................................................................................................  
La société a-t-elle été condamnée en application des dispositions de l’ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 
2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence ? : ............................................................ ……… 
Dans l’affirmative: (préciser la cause de la condamnation, la sanction et la date de la décision) 
................................................................................................................................................................... 
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Le déclarant atteste que la société est en règle avec ses obligations fiscales, parafiscales et l’obligation de 
dépôt légal de ses comptes sociaux : .................................................................................................. 
La société s’est-t-elle rendue coupable de fausses déclarations ? : ......................................................... 
Dans l’affirmative : (préciser à quelle occasion, la sanction infligée et sa date) : 
................................................................................................................................................................... 
La société a-t-elle fait l’objet d’un jugement ayant autorité de la chose jugée et constatant un délit affectant 
sa probité professionnelle? : ......................................................................................................  
Dans l’affirmative: (préciser la cause de la condamnation, la sanction et la date du jugement) 
................................................................................................................................................................... 
La société a-t-elle fait l’objet de décisions de résiliation aux torts exclusifs, par des maîtres d’ouvrages? 
:……........................................................................................................................................................... 
Dans l’affirmative : (indiquer les maîtres d’ouvrages concernés, les motifs de leurs décisions, si il y a eu 
recours auprès de la commission nationale des marchés compétente, ou de la justice et les décisions ou 
jugements et leur date) …………………………………………………………………………… 
La société est-elle inscrite sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés 
publics, prévue à l’article 61 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 
octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ? :  
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Dans l’affirmative : (indiquer l’infraction et la date d’inscription à ce fichier) .............................................  
La société est-elle inscrite au fichier national des fraudeurs, auteurs d’infractions graves aux législations et 
réglementations fiscales, douanières et commerciales ? : .................................................................... 
Dans l’affirmative : (préciser l’infraction et la date d’inscription à ce fichier) .............................................  
La société a-t-elle été condamnée pour infraction grave à la législation du travail et de la sécurité 
sociale?...................................................................................................................................................... 
Dans l’affirmative : (préciser l’infraction, la condamnation et la date de la décision) ................................  
La société, lorsqu’il s’agit de soumissionnaires étrangers, a-t-elle manqué au respect de l’engagement 
d’investir prévu à l’article 24 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 
octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ................................... 
Dans l’affirmative : (indiquer le maître d’ouvrage concerné, l’objet du marché, sa date de signature et de 
notification et la sanction infligée)........................................................................ ...................................  
Indiquer le nom, le(s) prénom(s), la qualité, la date et le lieu de naissance et la nationalité du signataire de 
la déclaration: ......................................................................................................................................  
J’affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de sa mise en régie aux torts exclusifs de la 
société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la législation et la 
réglementation en vigueur. 
Je certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n° 66-156 du 
8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont 
exacts. 

 
Fait à ......................., le ......................... 

Le soumissionnaire 
(Nom, qualité du signataire et cachet du soumissionnaire) 

 
 
 
 
 
 
------------------ 
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NB : En cas de groupement, chaque membre doit fournir sa propre déclaration à souscrire. Le chef de file doit 
mentionner qu’il agit au nom du groupement et préciser la nature du groupement (conjoint ou solidaire). 
 

 
 

 الجمھوریــة الجزائریــة الدیمقراطیة الشعبیـــــة
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
 

UNIVERSITE Dr. TAHAR MOULAY DE SAIDA 
 
 

DECLARATION DE PROBITE 
 

Je soussigné (e), 

Nom et prénoms : ...................................................................................................................................... 

Agissant au nom et pour le compte de : .................................................................................................... 

Je déclare sur l’honneur que ni moi, ni l’un de mes employés, représentants ou sous-traitants, n’avons fait l’objet de 
poursuites pour corruption ou tentative de corruption d’agents publics. 

M’engage à ne recourir à aucun acte où manœuvre dans le but de faciliter ou de privilégier le traitement de mon offre 
au détriment de la concurrence loyale. 

M’engage à ne pas m’adonner à des actes ou à des manœuvres tendant à promettre d’offrir ou d’accorder à un 
agent public, directement ou indirectement, soit pour lui-même ou pour une autre entité, une rémunération ou un 
avantage de quelque nature que ce soit, à l’occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de 
l’exécution d’un marché, contrat ou avenant. 

Déclare avoir pris connaissance que la découverte d’indices concordants de partialité ou de corruption avant, 
pendant ou après la procédure de conclusion d’un marché, contrat ou avenant constituerait un motif suffisant pour 
annuler le marché, le contrat ou l’avenant en cause. Elle constituerait également un motif suffisant pour prendre 
toute autre mesure coercitive, pouvant aller jusqu’à l’inscription sur la liste d’interdiction des opérateurs économiques 
de soumissionner aux marchés publics, la résiliation du marché ou du contrat et/ou l’engagement de poursuites 
judiciaires. 

Certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, 
modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts. 

 
 

Fait à ......................., le .......................... 
Le soumissionnaire 

(Nom, qualité du signataire et cachet du soumissionnaire) 
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------------------- 
NB : En cas de groupement, chaque membre doit fournir sa propre déclaration de probité. En cas de 
sous-traitance, chaque sous-traitant doit fournir sa propre déclaration de probité. 
 

 
 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 
UNIVERSITE Dr. TAHAR MOULAY DE SAIDA 

 
LA LETTRE DE SOUMISSION 

 
 
 
Je soussigné (e), 
Nom et prénoms : ................................................................................................................. 
Profession: ...................................................................................................................................... 
Demeurant à: .............................................................................................................................. 
Agissant au nom et pour le compte de : ............................., inscrit (e) au registre du commerce, au 
registre de l’artisanat et des métiers ou autre (à préciser) de : .................................  
Après avoir pris connaissance des pièces du projet de marché et après avoir apprécié, à mon point de vue 
et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des prestations à exécuter : 
Remets, revêtus de ma signature, un bordereau des prix et un détail estimatif, établis conformément aux 
cadres figurant au dossier du projet de marché. 
Me soumets et m’engage envers (indiquer le nom du service contractant.................................... 
 à exécuter les prestations conformément aux conditions du cahier des prescriptions spéciales et 
moyennant la somme de (indiquer le montant du marché en dinars et, le cas échéant, en devises 
étrangères, en chiffres et en lettres, et en hors taxes et en toutes taxes) ................................... 
..................................................................................................................................................... 
M’engage à exécuter le marché dans un délai de : (indiquer le délai en chiffres et en lettres)........... 
Le service contractant se libère des sommes dues, par lui, en faisant donner crédit au compte bancaire ou 
CCP n°…………………………………………………………………………………………..  
Auprès : ........................................................................................................................................... 
Adresse : ..................................................................................................................................... 
Affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de sa mise en régie aux torts exclusifs de la 
société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la législation et la 
réglementation en vigueur. 
Certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n° 66-l56 du 
8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont 
exacts. 
 

Fait à ......................., le .......................... 
Le soumissionnaire 

(Nom, qualité du signataire et cachet du soumissionnaire) 
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-------------- 
N.B : En cas de groupement le chef de file doit mentionner qu’il agit au nom du groupement et préciser 
la nature du groupement (conjoint ou solidaire). 

  
  

  الجمھوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشعبیــة
  

  وزارة التعلیـم العالـي و البحـث العلمـي      
  دةـالطاھر موالي سعی ةجامع           

  .....................سعیـدة في                               اإلستشراف و التوجیھ ،تنمیةالجامعة للمدیریة نیابة     
  

                    

  التقنیة و المالیة فتح العروضمحضر 
  2014/س.ج/15رقم المفتوحة الخاصة بالمناقصة الوطنیة 

 
عت لجنة فتح العروض التقنیة و المالیـة اجتمعشر  الرابععام ألفین و من  من شھر جوان الیوم الثامن عشرفي          

  .14:00ة ـى الساعـعل دةـسعی ةـجامعب

  
  :حاضرونال األعضاء    
 رئیســا:    ..................................السید  -

 ...................................... السید -

  .………………………… السید -

    :جدول األعمال 

بیداغوجي للجناحین أ و ب إلقامة الصومام - باقتناء تجھیزات أثاث تقنيالخاصة  التقنیة و المالیة العروضفتح  -

 .حین بیداغوجیینالمحولة إلى جنا

 )15(عدد دفاتر الشروط المسحوبة من اإلدارة  -

 )  09(عدد األظرفة المرجعة إلى اإلدارة  -

      :العارضون

 ................................. ممثل مؤسسة -
 ............................ ممثل مؤسسة -
 ........................ ممثل مؤسسة -
 ............................ممثل مؤسسة  -
 
 

وتم فتح  ،احسب تاریخ وصولھ ةمرتبعروض ) 09(تسعة  فتحت الجلسة من طرف رئیسھا وقد تم استنتاج    
           :ي العروض كاآلت
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Lot  01 : Réseau Intranet 
Lot  02 : Climatisation 
Lot  03 : Reprographie 
Lot  04 : Laboratoire de langue 
Lot  05 : Mobilier pédagogique et bureautique 

                                                                                                                  .16:00بعد انقضاء جدول األعمال، رفعت الجلسة في نفس الیوم على الساعة 
 الرئیـــس                                                                           

 

N° SOUMISSIONNAIRES Déc de  
probité 

Déc 
à 

sou 

Lett 
de 
sou 

R C E R C J MAJ 
CNAS 

CASN STA CF 
NIF  

RP Bilan 
    Finan 

Attesta 
de dépôt 
comptes 

 2012ou 2013 

Garantie  LOT      Montant  en (TTC)        Délai 

 
01 

 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
   X 

 
    18 
  Mois 

01 
02 
03 
04 
05 

  

02  X X X X X --- Exp X X X X --- X   24 
Mois 

02 
 

  

03   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
X 

 
-- 

 
--- 

 
--- 

  
  --- 

01 
02 
03 

  

04  X X X X X X Exp X X X X X X   12 
Mois 

03 
 

  

05  X X X X X X X X / X X X    /   13 
Mois 

02   

06  X X X X X X X X X X X X X   36 
Mois 

04   

07  X X X X X X X X X X X X X   25 
Mois 

02 
05 

  

 
08 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
/ 

 
X 

 
X 

 
X 

 
/ 

   
  36 
Mois 
 

01 
02 
03 
05 

  

 
09 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
   X 

  36 
Mois 

01 
02 
03 
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  الجمھوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشعبیــة
  

  وزارة التعلیـم العالـي و البحـث العلمـي
  دةـالطاھر موالي سعی ةجامع    
       اإلستشراف و التوجیھ ،تنمیةالجامعة للمدیریة نیابة 

  ..................يسعیـدة ف                                                                                                                                         
                                 2007/س.ج.م/إ.ت.م/ ……: الرقـم    

           

  المالیة و التقنیة العروض تقییم محضر
       2014/س.ج/15للمناقصة الوطنیة رقم 

 
سعیدة األعضاء  بجامعةجتمع إ الرابع عشروألفین  عاممن  جوانشھر  منالتاسع عشر  یومال في      

  .08:30 الحاضرون على الساعة
  

  :الحاضرون
 

  رئیســا:   ……………………السیــد  -

 ..……………………السیــد  -

  ..……………………السیــد  -

 ………………………السیــد  -
 
  

  :األعمال جدول
  

بیداغوجي للجناحین أ و ب -باقتناء تجھیزات أثاث تقني الخاصة تقییم العروض التقنیة و المالیة -

 .إلقامة الصومام المحولة إلى جناحین بیداغوجیین

                                                                                                 

و  على محضر فتح العروض التقنیة أعضاء اللجنة بعد إطالع، رئیسھافتحت الجلسة من طرف        

    :المالیة، قرر أعضاء اللجنة دراسة العروض كاآلتي
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Lot  01 : Réseau Intranet 
 

 
Soumissionnaires 

Critère  
Montant 

Note 
Générale 

 
Cla 

O.B.S 
Capacité 

Technique 
Garantie Référence 

Prof 
Chiffre 
D’affai 

Délai 

       35,30 3 Retenu 

       20 -- Ecarté 

       39,5 1 Retenu 

       45,5 2 Retenu 

  

و تم اختیار المؤسسة ذات العرض  23في دفتر الشروط وفقا للمادة ) 35(التي تحصلت تقنیا على نقطة إقصاء أي أدنى من النقطة المحددة  اتاستبعاد المؤسس تم
 دج .……………………: بمبلغ   .…………………………… األقل مالیا و ھي مؤسسة

  

Lot  02 : Climatisation 
 

 
Soumissionnaires 

Critère  
Montant 

Note 
Générale 

 
Cla 

O.B.S 
Capacité 

Technique 
Garantie Référence 

Prof 
Chiffre 
D’affai 

Délai 

       35,99 2 Retenu 

       45 3 Retenu 

       9,99 -- Ecarté 
       44,5 1 Retenu 

       29 -- Ecarté 
       29,49 -- Ecarté 

 

و تم اختیار المؤسسة ذات العرض  23في دفتر الشروط وفقا للمادة ) 35(التي تحصلت تقنیا على نقطة إقصاء أي أدنى من النقطة المحددة  اتاستبعاد المؤسس تم
 دج .……………………: بمبلغ   .…………………………… مؤسسةاألقل مالیا و ھي 

 



10 
 

Lot  03 : Reprographie 

 

  .، فبالتالي الحصة غیر مجدیة23في دفتر الشروط وفقا للمادة ) 35(التي تحصلت تقنیا على نقطة إقصاء أي أدنى من النقطة المحددة  اتالمؤسسجمیع استبعاد  تم
 

Lot  04 : Laboratoire de langue 
 

 
Soumissionnaires 

Critère  
Montant 

Note 
Générale 

 
Cla 

O.B.S 
Capacité 

Technique 
Garantie Référence 

Prof 
Chiffre 
D’affai 

Délai 

       52 1 Retenu 

       60 2 Retenu 

  

  .…………………………… مؤسسةمن دفتر الشروط، تم اختیار المؤسسة ذات العرض األقل مالیا و ھي  23ات تقنیا حسب المادة المؤسسبما أنھ تم تأھیل 
 دج .……………………: بمبلغ 

Lot  05 : Mobilier pédagogique et bureautique  
 

 
Soumissionnaires 

Critère  
Montant 

Note 
Générale 

 
Cla 

O.B.S 
Capacité 

Technique 
Garantie Référence 

Prof 
Chiffre 
D’affai 

Délai 

       47,5 1 Retenu 

       58 2 Retenu 

       47,25 3 Retenu 

  

  .…………………………… مؤسسةمن دفتر الشروط، تم اختیار المؤسسة ذات العرض األقل مالیا و ھي  23ات تقنیا حسب المادة المؤسسبما أنھ تم تأھیل 
 دج .……………………: بمبلغ 

  

 
Soumissionnaires 

Critère  
Montant 

Note 
Générale 

 
Cla 

O.B.S 
Capacité 

Technique 
Garantie Référence 

Prof 
Chiffre 
D’affai 

Délai 

       25,30 -- Ecarté 

       20 -- Ecarté 

       33,49 -- Ecarté 

       32,25 -- Ecarté 

       29,75 -- Ecarté 
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 :ةــخالص

  

 
 
  

                                            .   12:00في نفس الیوم على الساعة  بعد انقضاء جدول األعمال، رفعت الجلسة
 
 

 الرئیـــس                                                                                                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 
Lots 

Intitulé des lots Entreprises retenues Montant (DA) Délai de 
livraison 

01 Réseau Intranet 
 

  10 Jours 

02 Climatisation 
 

    10 Jours 

03 Reprographie 
 

INFRUCTUEUX 
 

04 Laboratoire de langue 
 

   150 Jours 

05 Mobilier pédagogique et 
bureautique 

    30 Jours 
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  الجمھوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشعبیــة
  

  ـي و البحـث العلمـيوزارة التعلیـم العال      
  دةـالطاھر موالي سعی ةجامع           

                                                                                                     اإلستشراف و التوجیھ ،تنمیةالجامعة للمدیریة نیابة     

  ..............يسعیـدة ف                                                                                                                                   
  
                    

  المالیة و التقنیة العروض فتح محضر
  2014/س.ج/24 رقم باإلستشارة الخاصة

 
عت لجنة فتح العروض التقنیة اجتمشر الرابع عألفین و  عاممن  ماي  شھر من الخامس عشرالیوم في                   

  .14:00ة ـى الساعـعل دةـسعی ةـجامعو المالیـة ب

  :الحاضرون األعضاء    
 رئیســا:    ..................................السید  -

 ...................................... السید -

  .………………………… السید -

 

    :جدول األعمال  

 Aménagement menuiserie aluminium au niveau de l’universitéبـ  الخاصة التقنیة و المالیة العروضتح ف -

de Saida  

 

  )03(عدد الكشوف الكمیة المسحوبة من اإلدارة  -

  )03(عدد األظرفة المرجعة إلى اإلدارة  -

 

سب تاریخ و صولھا، وتم فتح العروض عروض مرتبة ح  03فتحت الجلسة من طرف رئیسھا وقد تم استنتاج        

:تي آلكا
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                                                                                             15:30انقضاء جدول األعمال، رفعت الجلسة في نفس الیوم على الساعة بعد 
 

 الرئیـــس                                                                                                                                         

N° ENTREPRISES Déc de  
probité 

Déc à 
sou 

Lett 
de 

soum 

R C    CF 
NIF 

C J ER STA MAJ 
CNAS 

CASN Attesta de                                                                              
    dépôt 
des comptes  
2012 ou 2013 

       Montant             
           TTC 

     Délai 

 
01 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
/ 

 
X 

 
X 

 
      / 

  
     15 Jours 
 

 
02 
 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Exp 

 
/ 

 
 Exp 

 
  X 

 
      / 

  
     30 Jours 

 
03 
 
 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
/ 

 
X 

 
X 

 
/ 

  
 30 Jours 
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  الجمھوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشعبیــة

  
  وزارة التعلیـم العالـي و البحـث العلمـي

  دةـالطاھر موالي سعی ةجامع    
       اإلستشراف و التوجیھ ،تنمیةالجامعة للمدیریة نیابة 

  ...................سعیـدة في                                                                                                                                         
                                 2007/س.ج.م/إ.ت.م/ ……: الرقـم    

           

  المالیة و التقنیة العروض تقییم محضر
   2014/ س.ج/24 م لإلستشارة رق

       
 

سعیدة األعضاء  بجامعةجتمع إ الرابع عشروألفین  عاممن  جوانشھر  منالحادي عشر  الیوم في      
  .09:00 الحاضرون على الساعة

  
  :الحاضرون

 

 رئیســا:    ..................................السید  -

 ...................................... السید -

  .………………………… السید -

  
  

  :األعمال جدول
  

 Aménagement menuiserie aluminium au niveau de تقییم العروض التقنیة و المالیة الخاصة بـ

l’université de Saida  

                                                                                                 

  
كانت عروض المؤسسات  و المالیة، على محضر فتح العروض التقنیة ضاء اللجنةأع بعد إطالع       

 :كالتالي 

 

 

 
 
 
 

  ونــالعارض  )دج(مبلغ العرض 
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لغ  ببم...........................................تم اختیار المؤسسة ذات العرض األقل مالیا و ھي مؤسسة        

   دج ...........................

  
 

  :الخالصة
 
 

Délai Montant  (DA)          Entreprise retenue 

 
 

  

 
 

                                        .12:00على الساعة  بعد انقضاء جدول األعمال، رفعت الجلسة في نفس الیوم     
  

                                                                                        
                                                                               الرئیـــس         
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  الجمھوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشعبیــة
  وزارة التعلیـم العالـي و البحـث العلمــي

 -سعیــدة-موالي الطاھر.ة دجامعـ
–سعیدة  –حي النصر  138ص ب  :العنوان  

 098620019026427: رقم بطاقة التعریف الجبائیة 
  
  

  

                                                                           
و  المعدل و المتمم   07/10/2010المؤرخ في  236-10 من المرسوم الرئاسي رقم 49طبقا إلجراءات المادة  

سعیدة جمیع أصحاب العروض المشاركین في المناقصة  ةعلن جامعتالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 
 :في الجرائد الوطنیة 10/05/2014یوم  تي تم إشھارھاو ال 2014/س.ج/15 رقم المفتوحة الوطنیة

 الجزائر صحافة -
بیداغوجي -باقتناء تجھیزات أثاث تقنيالمتعلقة   ، BOMOPو النشرة الرسمیة للمتعامل العمومي  -

 :ة التالی اتض المؤسسو، تم قبول عرللجناحین أ و ب إلقامة الصومام المحولة إلى جناحین بیداغوجیین
  
 

ؤسسة المختارةالم الحصة )دج(المبلـغ   اإلنجازمدة    معاییر اإلختیار رقم البطاقة الجبائیة 
 Réseau Intranet     10 أیام    

العرض األقل   
 مالیا

 Climatisation 
 

أیام 10     

 Reprographie 
 

 غیـــر مجدیـــة

 Laboratoire de langue 
 

یوم 150      
العرض األقل   

 Mobilier pédagogique  مالیا
et bureautique 

یوم 30     

 

 

  

للراغبین اإلطالع على النتائج المفصلة لتقییم عروضھم التقنیة و المالیة اإلتصال بجامعة سعیدة یمكن  -        
من الـمرسوم  125وفقا للمادة  أیام منذ الیوم األول لنشر إعالن المنح المؤقت للصفقة) 3(في أجل أقصاه ثالثة 

  .و المتضمن تنظیم الصفقات العمومیةالمعدل و المتمم  07/10/2010 المؤرخ في 236-10لـرئاسي رقم ا

 

ام لجنة الصفقات العمومیة لوالیة سعیدة في آجال عشرة أن یقدموا طعونھم أم یمكن ألصحاب العروض -        
 236- 10الـمرسوم الـرئاسي رقم  من 114أیام ابتداءا من تاریخ نشر ھذا اإلعالن و ذلك طبقا للمادة  10

 .و المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدل و المتمم 07/10/2010 المؤرخ في

 

 

مدیـر الجامعـة                                                                          
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 
 

Université Tahar Moulay- Saida 
Vice rectorat du développement, de la prospective & de l’orientation 

Intitulé de l’opération : Rééquipement de l’amphithéâtre « MALEK BENNABI » à l’université de 
Saida 

N° Opération : NK 5.621.7.260.164.13.02 
 
 
  
 
 
La société : EURL ……………. 

Domiciliée /  ……………….. 142/05 Djelfa 
Représentée par son Gérant Mr ……………… 
 
   Est invité à retirer cet ordre de service relatif au rééquipement de l’amphithéâtre « MALEK 

BENNABI » et ce à compter, du …………………… 

    Cet ordre de service est enregistré sous le numéro …. /ODS/US/14 
 
 Est notifié à Mr ……………  par le recteur de l’université, le …………………… 
 
Délai de réalisation : 30 Jours. 
                                                                                   
                                                                                                 Fait à Saida le :  
 
  

                                                                                                                        Le recteur 
     
 
 

Notification 
Le : …………. 
La société : EURL …………….. 
Représentée par : Mr ……………. né le : 15/03/1955 à Bouzaréa - 

Alger, Nationalité : Algérienne  
Reconnaît avoir reçu de Mr Le RECTEUR de l’université de Saida 
l’ordre de service certifié conforme à la minute N° … /ODS/US/14  

 

 

UNIVERSITE 
TAHAR MOULAY 

DE  SAIDA 

 

                                                                                                                                                    
La société 

ORDRDE 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 

Université Tahar Moulay  Saida 

Vice rectorat du développement, de la prospective & de l’orientation   
 
 
  
 
 
 
L’entreprise : SARL ………….  
Domiciliée /  Cité 102 lot N° 77, ……….. Saida.  
Représentée par son gérant…………. 
Est invité à prendre ses dispositions pour Reprendre  les travaux de plantation et espace 
vert En……….apartir du …………… 
 
    La reprise sera notifiée à l’entreprise, en temps opportun.    
                                                                                   
                                                                       Fait à Saida Le : ………………….. 
  
                                                                                                                        LE RECTEUR                                                                                                       
         
 
 
 
 

Notification 

Le : …………. 
L’entreprise : SARL ……………. représentée par son gérant : 
Mr ………………… né le : 02/10/1980à SAIDA 
Nationalité : Algérienne  
Reconnaît avoir reçu de Mr Le Recteur de l’Université de 
Saida l’ordre de service de reprise. 
 

 

 

 

 

Université de Saida 

 
 
 

 
                                                                                                                                        

                                                                                                                      L’ENTREPRISE  
 

ORDRE DE SERVICE DE REPRISE  
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 

Université Tahar Moulay  Saida 

Vice rectorat du développement, de la prospective & de l’orientation   
 
 
  
 
 
L’entreprise : SARL ………………..  
Domiciliée /  Cité 102 lot N° 77, ………… Saida.  
Représentée par son gérant ………………….. 
 
Est invité à prendre ses dispositions pour arrêter les travaux de  Plantation et espace vert en-
……… a partir du …………… et ceci jusqu’au début de la saison de semis.  
 
Cet ordre de service est enregistré sous le numéro ………./ODS/12 
    est notifie à monsieur le gérant de l’entreprise Mr ………….. par le recteur de l’université , 
le …………………… 
 
                                                                                         Fait à Saida Le : ………………….. 
  
                                                                                                                        LE RECTEUR                                                                                                       
        
 
 

Notification 

Le : …………. 
L’entreprise : SARL …………. représentée par son gérant : 
Mr …………… né le : 02/10/1980 à SAIDA 
Nationalité : Algérienne  
Reconnaît avoir reçu de Mr Le Recteur de l’Université de 
Saida l’ordre de service d’arrêt  
 

 

 

 

 

Université de Saida 

 
 
 

 
                                                                                                                                        

                                                                                                                      L’ENTREPRISE  

ORDRE DE SERVICE  D’ARRET  
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République Algérienne Démocratique et Populaire 
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la recherche Scientifique 

 
Université TAHAR  MOULAY  –Saida 

Vice rectorat du développement et de la prospective et de l’orientation 
 

 

Procès verbal de réception provisoire 

Opération : NK 5 861 3 260 164 02 du 06/12/2011 

                                 

                  L’an deux mille douze et le vingt un du mois de février a été prononcé au siége de 

l’université Dr TAHAR MOULAY - SAIDA la réception provisoire des équipements objet de 

la convention N° : 01 du 02/01/2012 auprès du fournisseur EURL  …………. dans le cadre de 

l’opération : NK 5 861 3 260 164 02 Du 06/12/2011 acquisition d’équipements informatique 

pour le compte de l’université de Saida lot acquisition  imprimantes (tranche 2011). 

Etaient présents : 

Mr : …………………………………...Vice recteur du développement et de la 
                                                                             Prospective et de l’orientation  
 
Mr : …………………….                                Représentant du service technique 

Mr : …………………………..                        Représentant du service technique 

Mr : ………………………….                      Technicien supérieur en informatique 

Mr : ……………………....                            Fournisseur. 

 

             

                  Les membres présents déclarent la réception provisoire. 
                
                  En foi de quoi, le présent procès Verbal de réception provisoire, est établi pour 
servir et valoir ce que de droit. 
 

Représentants de U.S                                                                                Le Fournisseur 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

 
Université Dr. Tahar Moulay Saida 

Vice rectorat de Développement, prospective et de l’orientation 
 
 
 

Procès verbal de réception définitive 
OPERATION : NK5 861 3 260 164 01 du 14/03/2011 

 
            L’an deux mille quatorze et le dix du mois de juin a été prononcé au siège de 
l’université Dr TAHAR MOULAY - SAIDA la réception définitive des équipements objet de 
la convention N° : 01 du 03/05/2011 auprès du fournisseur ETS…………….. dans le cadre de 
l’opération : NK5 861 3 260 164 01 du 14/03/2011, Acquisition des équipements 
informatiques pour le compte de l’université de Saida tranche 2010 (lot: micro ordinateur).    
 

Etaient présents 
 
 
-Mr : ……………………….                        Vice recteur de développement,                   
                                                                          prospective et de l’orientation 
 
 
 
-Mr: ………………………..                 R/ service equipments 
 
 
-Mr:…………………………                          G/ l’entreprise 
          
 
 
            La réception définitive a été prononcée sans aucune réserve. 
 
                 
            En foi de quoi, le présent procès Verbal de réception provisoire, est établi pour servir 
et valoir ce que de droit. 
  
 
 
R/ Université Dr. Tahar Moulay Saida                                                     G/ l’entreprise 
 
 

 
 
 
 
 
 



22 
 

 



23 
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26 
 

 



27 
 

 



28 
 

 



29 
 

 



30 
 

 



31 
 

 



32 
 

 



33 
 

 



34 
 

 



35 
 

 



36 
 

 



37 
 

 

 



38 
 

 



39 
 

 
 
 



40 
 

 
 
 

 
 
 



41 
 

 



42 
 

 



43 
 

 



44 
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47 
 

 



48 
 

 
 
 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

Universitaire Tahar Moulay – Saida  
Vice Rectorat du développement, prospective et de l’orientation. 
 
N°…./ V.R.D.P.O /U.S/2013. 
                                                                                                           Saida, le ………………… 

 
 
 
 

Attestation 
 de Bonne Exécution  

 
 
 

                      Le recteur de l’université TAHAR MOULAY de Saida, 

atteste par la présente que l’entreprise ………. domiciliée à la Zone 

industrielle ………… Saida,  

titulaire de la convention N° 01/2012 du 08/05/2012 d’un montant de 

………. DA, portant les travaux de voirie et étanchéité à……………. 

dans les règles de l’art conformément aux conditions exigées par le 

cahier des charges et ce dans le respect dans un délais de 2 mois.  

      

                  En foi de quoi, la présente attestation est délivrée pour 

servir et valoir ce que de droit. 

 
 

                                                                         le recteur  
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 قامئة املراجع
 املصادر
 ا�ساتري

, 1976نومفرب  22املؤرخ يف , 97- 76دس�تور امجلهوریة اجلزا�ریة ا�ميقراطیة الصادر مبوجب أ�مر رمق  - 1
.1122.ص, 1976نومفرب  24الصادرة بتارخي  1976-94ر �دد .ج  

 القوانني
الصادرة يف , 52ر �دد .ج, �ةاملتضمن قانون الصفقات العموم  1967-06-17املؤرخ يف  90-67أ�مر  - 1

  .718.ص, 27-06-1967
- 30صادرة يف , 78ر .ج, املتضمن القانون املدين اجلزا�ري, 1975-09-26املؤرخ يف  58-75ٔ�مر ا - 2

 01-83القانون رمق , 1980ٔ�وت  09املؤرخ يف  07-80املعدل واملمتم �لقانون رمق , 818.ص, 09-75
, 14-88القانون رمق , 1987د�سمرب  08املؤرخ يف  19- 87مق القانون ر, 1983- 01-29املؤرخ يف 
املعدل واملمتم �لقانون , 1989ف�فري  07املؤرخ يف  01- 89القانون رمق , 1988ماي  03املؤرخ يف 

 05-07والقانون , 2005یونیو  26الصادرة يف , 44ر �دد .ج, 2005جوان  20املؤرخ يف  05-10
  .2007ماي  13املؤرخ يف 

الصادرة يف , 81ر �دد .ج, املتضمن قانون ال�سجیل, 1976-12-09املؤرخ يف , 105-76مر رمق �ٔ ا -3 
  .املعدل واملمتم, 1212.ص, 18-12-1977

وامللغى �لقانون رمق , 83 - 2-8الصادرة يف , 6ر �دد .ج,1983-02-05املؤرخ يف  03- 83لقانون ا -4 
, 43ر �دد .ج, �ة يف ٕاطار التمنیة املس�تدامةاملتعلق حبامیة الب�  2003- 7- 19املؤرخ يف  03-10

یتعلق , 2007-5- 13املؤرخ يف  06-07واملعدل �لقانون رمق , 6.ص, 2003- 7-20الصادرة يف 
�دل �لقانون , 2007-5- 13الصادرة يف , 31ر �دد .ج, ب�س�یري املسا�ات اخلرضاء وحام�هتا و�منیهتا

  .االت احملمیةاملتعلق �� 2011-2-17املؤرخ يف  02- 11رمق 
, 14ر �دد .ج, املتعلق �لوقایة من الفساد وماكحفته 2006-02- 20املؤرخ يف  01-06لقانون رمق ا - 5

, 50ر �دد .ج, 2010-9-1الصادر يف  05-10املعدل واملمتم �ٔ�مر , 4.ص, 2006-3-8الصادر يف 
  .16.ص

ر �دد .ج, راءات املدنیة وإالداریةاملتضمن قانون إالج 2008فربا�ر  25املؤرخ يف  09- 08لقانون ا - 6
  .3.ص, 2008- 04- 23الصادر يف  21

 النصوص التنظميیة
��لغة العربیة: �ٔوال  

ج ر �دد , املتضمن ت��ظمي صفقات املتعامل العمويم, 1982-04-10املؤرخ يف  145- 82ملرسوم ا - 1
, 13ج ر �دد ,1988- 03- 29املؤرخ يف , 72-88معدل وممتم �ملرسوم , 1982-04-13الصادرة , 15

  .1988-03-30الصادر 
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ر �دد .ج, املتضمن تنظمي �القة إالدارة �ملواطنني, 1988- 07- 04الصادر بتارخي  131- 88ملرسوم ا - 2
  .759.ص, 1988-07-06الصادرة بتارخي , 1988یولیو  06املؤر�ة يف , 27

, 52ج ر , ات العموم�ةم�ضمن قانون الصفق, 2002-07-24املؤرخ يف  250-02ملرسوم الرئايس ا - 3
  .2002- 07- 28الصادرة يف 

ر .ج, 2003س�مترب  11املؤرخ يف ,  املتضمن تنظمي الصفقات العموم�ة 301- 03ملرسوم الرئايس ا -4  
  . 6.ص, 2003س�مترب 14الصادرة يف , 55رمق 

ج ر �دد , 250-02یعدل و�متم املرسوم الرئايس 2008-10-26املؤرخ يف  338-08ملرسوم الرئايس ا - 5
  .2008-11-09الصادرة  62

, املتعلق بتق�ني الصفقات العموم�ة, 2010-10-07املعدل واملمتم املؤرخ يف  236-10ملرسوم الرئايس ا - 6
  .2010لس�نة , 58ج ر 

�دد  ر.ج, املتضمن تنظمي الصفقات العموم�ة 2011مارس  01املؤرخ يف  98-11ملرسوم الرئايس ا - 7
  .15.ص, 2011- 03- 06الصادرة يف , 14

  .4ج ر , صفقات العموم�ةاملتعلق بتق�ني ال, 2012-01-18املؤرخ يف  23-12ملرسوم الرئايس ا - 8
, وم�ةاملتضمن تعدیل نظام الصفقات العم, �2013انفي  13املؤرخ يف  03- 13ملرسوم الرئايس ا - 9

  .2اجلریدة الرمسیة رمق
, 10ر �دد .ج, 90-03-07الصادر يف , 1990-02-17املؤرخ يف ,  78- 90ملرسوم التنف�ذي رمق ا -10

- 22الصادر يف  145-07امللغى �ملرسوم التنف�ذي رمق  , یتعلق بدراسات الت�ٔثري �ىل الب��ة, 362.ص
ر .ج, احملدد �ال تطبیق حمتوى و�یف�ات املصادقة �ىل دراسة وموجز الت�ٔثري �ىل الب��ة, 05-2007

  .�34دد 
املتضمن قانون الصفقات , 57ج ر �دد , 1991نومفرب  9املؤرخ يف  434- 91ملرسوم التنف�ذي ا - 11 

  .1991-11- 11الصادر يف , العموم�ة
د�سمرب  1الصادرة يف , 79ر �دد .ج, 1993نومفرب  28املؤرخ يف  289-93ملرسوم التنف�ذي ا -12

 �26دد  ر.ج, 2005ٔ�فریل7املؤرخ يف  114- 05املعدل واملمتم �ملرسوم التنف�ذي , 12. ص, 1993
  .4.ص, 2005ٔ�فریل10الصادرة يف 

ر .ج, املتضمن ٕا�شاء صندوق ضامن الصفقات العموم�ة وتنظميه وسريه 67-98ملرسوم التنف�ذي ا -13
املعدل واملمتم �ملرسوم , 15.ص, 1998-02- 21املؤر�ة يف  1998مارس  01الصادرة يف , �11دد 

  .5.ص, 2008-01-19املؤرخ يف , 2008-01-30الصادرة يف , 5ر �دد .ج, 06-08التنف�ذي 
  ��لغة الفر�س�یة: �نیا

1-Décret présidentiel n°10-236 correspondent au 7octobre 2010 portant 
réglementation des marchés publics, journal officiel de la république 
algérienne n°58.     

 القرارات الوزاریة
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صادر عن وزارة أ�شغال العموم�ة والنقل یتضمن دفرت الرشوط  1964 نومفرب 21رار مؤرخ يف ق - 1
  .1965لس�نة  06ج ر, إالداریة املطبقة �ىل صفقات أ�شغال

حيدد �یف�ات إالقصاء من املشاركة يف الصفقات  2011مارس  28رار وز�ر املالیة الصادر بتارخي ق - 2
  .34-33.ص, 2011ٔ�فریل 20صادرة يف ال, 2011ٔ�فریل  10املؤر�ة يف  24ر �دد .ج, العموم�ة

 إالجهتاد القضايئ
  .1979, اجلزا�ر, ج.م.د, مجمو�ة ٔ�حاكم القضاء إالداري, وشهدة ورش�ید �لويفب - 1
  .2003, العدد الرابع, � جملس ا�و�جم - 2
  .2005س�نة ,  العدد السابع, � جملس ا�و�جم - 3

 القوام�س
.لبنان, بريوت, دار لسان العرب, ثاجلزء الثال, لسان العرب, ن م�ظورا� - 1  

 املراجع
املراجع العربیة: �ٔوال  

لعامةاملراجع ا   
 ,دار الفكر العريب, - راسة مقارنةد_ نظریة إالثبات يف القانون إالداري, د كامل ا��ن موىسٔ�مح - 1
.2012, ن.د.د  
معهد التدریب , ٕاللكرتويناملناقصة إاللكرتونیة ؤ��رها يف انعقاد العقد ا, �اد �يل امحلود الق�يس�ٔ  - 2

.وا�راسات القضائیة  
.1998, إالسك�دریة, دیوان املطبو�ات اجلامعیة, املوجز يف مصادر إاللزتام, نور سلطان�ٔ  - 3  
.2011, اجلزا�ر, دار هومه, معل واخ�صاص –تنظمي : الو�زي يف القضاء إالداري, ومحیدة عطا هللاب - 4  
.    دیوان املطبو�ات اجلامعیة, سالت إالداریة مع مناذج تطبیق�ةدروس يف املرا, ومحیدة عطا هللاب - 5  
طبعة , فقهیة وقضائیة, دراسة �رشیعیة: النظریة العامة �لقرارات والعقود إالداریة, ومعران �ادلب - 6

.2011- 2010, اجلزا�ر, دار الهدى, �دیدة  
, طبعة �نیة, اجلزء أ�ول, لتقالتطور املؤسسات ا�س�توریة يف اجلزا�ر م�ذ �س� , و�را ٕادر�سب - 7
.2005, اجلزا�ر, ج.م.د  
, اجلزء أ�ول, الطبعة أ�وىل, �رمجة م�صور القايض, القانون إالداري, ورج قودیل بیار لقولق�هج - 8

.2001, لبنان, املؤسسة اجلامعیة �ل�رش والتوزیع  
الطبعة , )العقود إالداریة -يالضبط إالدار  - التنظمي إالداري( ٔ�صول القانون إالداري , سام مرىسح  - 9

. 2012, إالسك�دریة, دار الفكر العريب, أ�وىل  
.إالسك�دریة, دار املطبو�ات اجلامعیة, ٔ�صول القانون إالداري, سني ع�ن دمحم ع�نح  -10  
 حتدید ماهیهتا والنظاام القانوين: العقود املربمة بني ا�ول وأ�ش�اص أ�ج�بیة, ف�ظة الس�ید احلدادح  -11
.2001, ع.م.ج, إالسك�دریة, دار الفكر العريب, لها  
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.2003, إالسك�دریة  
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�ل العقد املربم دون ٕاذن - 2   30..............................................................................م�

  32....................................................................... ٕا�داد دفرت الرشوط :الفرع الثالث
  33...................................................................................مفهوم دفرت الرشوط :�ٔوال

  34....................................................................................تعریف دفرت الرشوط - 1
  35.................................................................................خصائص دفرت الرشوط - 2
  37........................................................................الطبیعة القانونیة �فرت الرشوط - 3

  39............................................ �فرت الرشوط والت�ٔشري �لیهالو�ئق املكونة واملمك� :�نیا
  39..........................................................................الو�ئق املكونة �فرت الرشوط - 1
  45..........................................................................الو�ئق املمك� �فرت الرشوط - 2
  46.....................................................................مر�� الت�ٔشري �ىل دفرت الرشوط - 3

  48.......................................................ٕاجراءات اخ�یار املتعامل املتعاقد :املطلب الثاين
  50..........................................املبادئ املؤطرة لعملیة اخ�یار املتعامل املتعاقد :الفرع أ�ول
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  :امللخص

، اليت ال �كفي فهيا تطابق إالجياب والق�ول، ٕاذ �س� إالدارة ٕاجراءات عقود الشلكیة يف القانون إالداريتعترب العقود إالداریة من ٔ�مه ؤ��رز ال

ذ� ٕاىل اخلصائص ا�اتیة �لعقود إالداریة ن���ة  �رجعحمددة قانو�، تبدٔ� من یوم ٕا�داد  دفرت الرشوط ٕاىل �ایة تنف�ذ العقد وحتر�ر حمرض إالس�تالم، و 

  .ارتباطها �ملرفق العام وتعلقها �حلزینة العموم�ة

 .ا�مثن –امللحق  –ٕا�الن  –دفرت الرشوط  –الصفقة العموم�ة  –العقد إالداري   :املف�اح�ة اللكامت    

: Résumé 

Les contrats administratifs sont les plus importants des contrats de formalité à loi administrative, dont il 

ne suffit pas la réciprocité de l’offre et de l’acceptation, et l’administration doit prendre les procédures nécessaires 

définies par la loi, à partir du jour de l’élaboration du cahier des charges jusqu’à l’exécution du contrat  et la 

rédaction du procès  -  verbal de réception et cela étant dû aux caractéristiques individuels des contrats 

administratifs qui sont relatifs au service public et du trésor public. 

Les mots clés : le contrat administratif – le marché public – le cahier des charges – annonce – l’avenant – le 

prix. 

summary : 

The administrative contracts are the most important of formality’s contracts in the administrative law, 

which the reciprocity of the offer and the acceptance isn’t enough, and the administration has to take necessary 

procedures fixed by law, from making requirements specification to execution of this contract and writing receipt 

report; and this is due to the individual natures of administrative contracts because they are attached to the public 

service and public treasure. 

Keywords: administrative contract – public market – requirements specification – announcement – amendment 

- price. 
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