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قال هللا تعاىل:                                                                                                              

 بســــــــــــــم اهلل الرمحن الرحـــــيم

ْ ََلَزِيَْدنَّكمـــــــمْ''  " ولَِئْن َشَكـــــــــرُتم

 (.162سورة البقــرة اآليــة )

 قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم:

 "من مل يشكر الناس مل يشكر اهلل "

 حديث صحيح َليب داوود

 يف إجناز هذا نااحلمد اهلل رب العاملني على نعمه أوال، وعلى توفيقه ل             

 العمل املتواضع ثانيا. 

 خلدون عائشة  ةوأتقدم بالشكر اجلزيل إىل املشرف

 اهلل خرياً، اأثناء إجناز هذا البحث فجزاه ناها لتاليت قدمعلى كل املساعدات 

 وكذا كل املؤطرين الذين ساعدونا من بعيد أو من قريب

 



 إهداء
  الصالة والسالم على اشرف املرسلني سيد اخللق أمجعني اما بعد :و                             

 عظمها، من وسقتين  بطنها يف محلتين من إىل جنيت، أقدامها وحتت غاييت بسمتها من إىل              
، حرف   كل    ضمم   إن   اليت إىل قلبها،  وأسكنيت   ( امي إليك! )حق ها يف خائناً  يزالم  ال بقول   وقول   حبرف 

 

ي بيِن  حني ضَعِفي، حني تدفعين اليت اليدِ  إىل الظ الم، وسطَ  بهِ  أسريم  الذي النورِ  إىل  .اَلنام ُيم

 ( العزيز والدي)

 إن اليت إىل !اجلسد هذا أطعمتْ   قد  بسعادة   اليت الكرميِة، الكف   إىل  بود   روحاً  واحتَوت وحَنت رب ت اليت إىل
 الكالم كل  عن به أستغين قاموس   لوحدها هي   احلياة معاين كل    هي كانت  معانيها، كل  احلياةم  فقدت

 ( فتيحة.)ِه يت عم يت،

  زنيخري عائلة وكامل االعزاء اخويت إىل

 الدين صالح ايوب                                                                       

 



 

 إهداء
 والصالة والسالم على اشرف املرسلني سيد اخللق أمجعني اما بعد :                             

       اليت تضيئ طريقي، إىل النسمة  أهدي هذا العمل املتواضع اىل شعلة الألمل         

 أنفاسي ... إىل من علماين معىن احلياة واحملبة ومن كانا مفتاحا اليت تنعش         

 وقدوة يف حيايت إىل 

 "امي حفضها اهلل واطال اهلل عمرها وابي رحمه اهلل برحمته  "

 أدامهم اهلل يل ذخرا وفخرا. وايل مجيع أفراد عائليت

 دون استثناء أصدقائيإىل مجيع 

 امسه ، فامسه مكتوب يف قليب حىت وإن مل يكتبه قلمي وإىل كل عزيز مل يذكر

 مراح االمين محمد المعتصم                 

 



 

 

 مقدمة
 

 

 

 

 



 مقدمة
 

 أ
 

 مقدمة

تعج الرفقات العسؾمية الؾسيمة السثمى لجى الحكؾمات دول العالؼ الثالث مؽ أجل الشيؾض 

  .بالبشى التحتية ومشو باالقتراد

وكدائخ الجول وضعت الجدائخ خظط تشسؾية عمى السجى الظؾيل والستؾسط تعظي أولؾية 

لؾضع الرفقات العسؾمية ومشو الديخ الحدؽ لبخامج الحكؾمات الستعاقبة، باإلضافة إلى 

وضع تحديشات فيسا يخص ىحا السؾضؾع وىحا بجءا مؽ الفتخة االستعسارية إلى الحكؾمات 

 السؤرخ في 15-247الستعاقبة بعج اإلستقالل إلى أن وصمت إلى السخسؾم الخئاسي 

 .  الحي وضع بعض التحجيثات التي لؼ تكؽ مؾجؾدة2015سبتسبخ 16

وبإعتبار أن الرفقات العسؾمية خررت ليا مبالغ ضخسة فؾجب عمى الجولة الجدائخية أن 

تزع رقابة خاصة عمييا مؽ أجل الديخة الحدؽ ووضع بعض الحكامة في ما يخص السبالغ 

  .السالية السشفقة في السذاريع السؤطخة مؽ قبل الحكؾمات

ووجب عميشا أيزا أن نتحجث عؽ الفتخات الدمشية السعيشة مؽ أجل إنجاز ما ذكخ في عقؾد 

الرفقات العسؾمية بيؽ اإلدارة العسؾمية الستعامل الستعاقج معيا، ىحا األخيخ أن يمتدم بسا 

جاء في العقج وإال أن ىشاك بعض السخات تشذب بعض الشدعات بيؽ األطخاف الستعاقجة ىحا 

 .ما يجفعشا إلى الحجيث ماىي الظخق لمسرالحة بيؽ األطخاف

 



 مقدمة
 

 ب

 

 اهمية الموضوع

تكسؽ اىسية السؾضؾع في محاولة تبيا ن الجور والدمظات التي يخؾليا القانؾن لمسرالح 
الستعاقجة وكحا حقؾق وواجبات الستعامل الستعاقج في الديخ عمى تشفيح الرفقات العسؾمية 
التي تبخميا االجيدة االدارية لتحقيق اىجاف ومخظظات الجولة وضسان حقؾقو السذخوعة 

 15/247التي تكفميا السرمحة الستعاقجة مؽ خالل اخخ مخسؾم 

 اإلشكالية

  :  التاليةاإلشكاليةوفي ىحا الرجد يسكؽ أن نظخح 

 لتشفيح؟ اإلبخام مخحمة في سؾاء واآلجال بالسؾاعيج العسؾمية الرفقات ىتعمق مج

  :ونبثق مؽ خالل ما طخحشا مؽ السؾضؾع الدابق األسئمة الفخعية التالية

ما اآلجال في مخاحل تكؾيؽ الرفقات العسؾمية ؟  -1

 ما ىي آجال عسميات تشفيح الرفقات العسؾمية ؟ -2

 المتبع المنهج
 في لالجال العامة االحكام عمى لمتعخف الؾصفي السشيج عمى دراستشا خالل سشعتسج
 مختمفا اجال وكحلػ القانؾني نغاميا عمى التعخف خالل مؽ العسؾمية الرفقات مؾضؾع
 الشرؾص مختمف تحميل خالل التحميمي وكحا السشيج الرفقة بيا تسخ التي لسخاحل
 .القانؾنية

 

 

 



 مقدمة
 

 ت

 

مبررات اختيار الموضوع 

االسباب الحاتية  

وىحا انظالقا مؽ رغبة ذاتية في دراسة السؾضؾع والبحث في مجال الرفقات العسؾمية 
ونتيجة لثخائو مؽ حيث تعمقو بعجة جؾانب مشيا الفشية والسالية وىحا راجع الرتباطو الؾثيق 

بالسال العام  

االسباب السؾضؾعية 

الخغبة في االطالع اكثخ عمى جؾانب الرفقات العسؾمية  

اعيار دور الرفقات في مجال التشسية  

معخفة معخفة احكام االجال في الرفقات العسؾمية في مختمف السخاحل التي تسخ بيا الرفقة 

قبل التظخق بالتفريل الى كل مدالة مؽ ىحه السدائل وجب عميشا بجاية التظخق الى تؾضيح 
  فالستعساليا السكثبعض السرظمحات التي تخص مؾضؾع دراستشا نغخا 

 العسؾمية عقؾد مكتؾبة في مفيؾم التذخيع السعسؾل بو، تبخم تالعسؾمية الرفقاالرفقات 
بسقابل مع متعامميؽ اقترادييؽ وفق  الذخوط السشرؾص عمييا في ىحا السخسؾم، لتمبية 

حاجات السرمحة الستعاقجة في مجال األشغال والمؾازم والخجمات والجراسات 

والتي نرت عمى 15/247 مؽ السخسؾم الخئاسي6السرمحة الستعاقجة بالخجؾع لشص السجاة 
 نفقاتال تظبق أحكام ىحا الباب إال عمى الرفقات العسؾمية محل  :انو

 .الجولة -

 .الجساعات اإلقميسية -

 .السؤسدات العسؾمية ذات الظابع اإلداري  -



 مقدمة
 

 ث

 

السؤسدات العسؾمية الخاضعة لمتذخيع الحي يحكؼ الشذاط التجاري، عشجما تكمف بإنجاز  -
عسمية مسؾلة، آليا أو جدئيا،بسداىسة مؤقتة أو نيائية مؽ الجولة أو مؽ الجساعات اإلقميسي 

السرمحة الستعاقجة "وتجعى في صمب الشص 

 مؽ نفذ السخسؾم عمى  انو يسكؽ الستعامل الستعاقج أن 37الستعامل الستعاقج تشص السادة 
يكؾن شخرا أو عجة أشخاص طبيعييؽ أو معشؾييؽ يمتدمؾن بسقتزى الرفقة إما فخادى 

 أدناه 81وإما في إطار تجسع مؤقت لسؤسدات آما ىؾ محجد في السادة 

 خطة البحث

 تشاولشا الرفقة تكؾيؽ مخاحل آجالوقج قدسشا بحثشا ىحا الى فرميؽ تشاولشا في الفرل األول 
فيو مبحثيؽ السبحث األول اآلجال الستعمقة بالعخوض يذسل مظمبيؽ اما السبحث الثاني 
تشاولشا فيو الخقابة عمى دفتخ الذخوط ومذخوع الرفقة ويحتؾي عمى مظمبيؽ اما الفرل 
الثاني فكان تحت عشؾان اآلجال في مخحمة تشفيح الرفقة العسؾمية يحتؾي عمى مبحثيؽ 

 تظخقيشا في السبحث األول اآلجال الخاصة بالعسمية التعاقجية ويحتؾي عمى مظمبيؽ

اما السبحث الثاني اآلجال الخاصة بعسمية التدؾية الؾدية لسشازعات الرفقات العسؾمية 
 .ويحتؾي عمى مظمبيؽ 



 انفصم األول
 آجال مراحم تكوين

 انصفقة
 

 

 

 

 

 
 



  آجال مراحل تكهين الصفقة                                                          الفصل األول    

 

4 

 

تطهيد 
يسكؽ القؾل أن لمرفقات العسؾمية ليا العجيج مؽ السخاحل السحكؾرة في التذخيع الجدائخية 

بجاية مؽ تحزيخ لجفتخ الذخوط باإلضافة إلى السبمغ السعتج إلى اختيار الستعامل السعتسج 
 دراسة خالل مؽ الرفقة تكؾيؽ مخحمة في اآلجال بجراسة الفرل ىحا في سشقؾم .لمرفقة
 وفتح التحزيخ مخحمة آجال أول كسظمب تحتو يشجرج أول كسبحث بالعخوض الستعمقة اآلجال

 الخاصة والتقييؼ الفتح مخحمة ثاني كسظمب ثؼ (العخض العخض، ايجاع مخحمة )العخوض
 (العخوض االضخفة،،تقييؼ  فتح)كحلػ بالعخوض

 دفتخ عمى الخقابة مؾضؾع إلى الفرل سشتظخق  ىحا في واألخيخ الثاني السبحث في أما
 تعخيفو )الذخوط دفتخ عمى الخقابة عؽ سشتكمؼ األول السظمب الرفقة، في ومذخوع الذخوط
 العسؾمية الرفقات عمى الخقابة الثاني السظمب وفي(،أنؾاعو،
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 بالعروض الطتعلقة اآلجال: الطبحث األول
 في العامة القاعجة وىؾ العسؾمية الرفقات البخام أسمؾب أىؼ ىؾ العخوض         طمب

 مؽ مسكؽ عجد ألكبخ العخوض تقجيؼ مجال وفدح لمسشافدة دعؾػ  بسثابة يعج كسا التعاقج،
 في وردت كثيخة مؾاد خالل مؽ حخص فالسذخع نديية، و شخيفة مشافدة وف العارضيؽ
 العام السخفق تفؾيزات و العسؾمية الرفقات تشغيؼ لستزسؽ 247-35 ؼ الخئاسي السخسؾم

 وتحقيق العسؾمية، لمظمبات الؾصؾل حخية مبجأ عمى السحافغة إلى الستعاقجة اإلدارة يجفع أن
 العسؾمية الرفقة إبخام طخيقة تفخض حيث اإلجخاءات، وشفافية العارضيؽ، بيؽ السداواة 
 وفقا اإلجخائية، و الذكمية بالقيؾد التدام و اإلبخام، مخحمة في التخيث العخوض طمب بظخيق

تتعجد ىحه بجاية  .عشو السعمؽ األجل في و السخسؾم نفذ مؽ 67 السادة في السظمؾبة لمذخوط
 مؽ التحزيخ إلى أن ترل إلى السؤسدة السعتسجة لإلنجاز الرفقة

 العروض وفتح التحضير مرحلة آجال: الططلب األول
 .وحدب العامة القاعجة يذكل الحؼ العخوض طمب إلجخاء وفقا العسؾمية الرفقات   تبخم

 عمى الحرؾل يدتيجف إجخاء ىؾ العخوض طمب 247-15الخئاسي السخسؾم مؽ 40 الساّدة
 الحؼ لمستعيج مفاوضات، دون  الرفقة تخريص مع متشافديؽ متعيجيؽ عجة مؽ عخوض

 تعج مؾضؾعية، اختيار معاييخ إلى استشادا االقترادية، السدايا حيث مؽ عخض أحدؽ يقجم
 اإلجخاء إطالق قبل

 مرحلة العرض : الفرع األول

 والخاصة، العامة االشتخاطات تحتؾؼ  والتي ،(الذخوط دفتخ )الذخوط كخاسة إعجاد اكتسال بعج
 ىؾ اإلدارة بو تقؾم إجخاء وأول العخوض، طمب بظخيق لمتعاقج الفعمية اإلجخاءات تبجأ

 1سابقا السشاقرة العخوض طمب مؾضؾع عؽ اإلعالن

 

                                                           
1
اتٕ تکش صذٌك عًش، انشلاتح انمضائٍح عهى عهطح اإلداسج فً إتشاو انعمٕد اإلداسٌح تطشٌك انًُالصاخ، يُشٕساخ انحهثً   

 76.77، ص 2013، 1انحمٕلٍح، تٍشٔخ، نثُاٌ ،ط 
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  الطقصهد باإلعالن: أوال

 شخوط عمى الحرؾل كيفية عؽ وإبالغيؼ بالتعاقج الخاغبيؽ جسيع إلى العمؼ إيرال بو يقرج
 طمب أشكال مؽ شكل أؼ إجخاء، وزمان ومكان السظمؾبة السؾاصفات ونؾعية التعاقج

 1العخوض 

كسا أن اإلعالن عؽ طمب العخوض يسثل فخصة حكيكية لمسشافدة بيؽ الخاغبيؽ في التعاقج 
 2 .مع اإلدارة، ويحقق مبجأ السداواة في السعاممة و تكافؤ الفخص أمام القانؾن 

اإلدارؼ، ويدسح لإلدارة باختيار  باإلضافة إلى أنو ييجف إلى إضفاء الذفافية عمى العسل
 3 .العخوض والسخشحيؽ

  إجبارية اإلعالن عن طلب العروض: ثانيا

عمى ىحه اإلجبارية والتي جاء نريا  247/15الخئاسي  السخسؾم مؽ 61 السادة نرت لقج
  :يكؾن المجؾء إلى اإلشيار الرحفي إلداميا في الحاالت اآلتية "كاآلتي

  طمب العخوض السفتؾح -

 . ياطمب العخوض السفتؾح مع اشتخاط قجرات دن -

 . طمب العخوض السحجود -

 . السدابقة -

 . التخاضي بعج االستذارة عشج االقتزاء -

 طمب أشكال كل في بسخاعاتو اإلدارة تمدم جؾىخؼ  شكمي إجخاء الشحؾ ىحا عمى فاإلعالن
  .العخوض

 

                                                           
1
.  55ص . 2005 دمحم خهف انجثٕسي، انعمٕد اإلداسٌح، داس انعهٕو نهُشش ٔانتٕصٌع ، 

2
 دمحم خهف انجثٕسي، انُظاو انمإًََ نهًُالصاخ انعايح، دساعح يماسَح، يكتثح داس انثمافح نهُشش ٔانتٕصٌع ، األسدٌ ،  

.  82ص. 1998
3
 36 ،ص2005 دمحم انصغٍش تعهً، انعمٕد اإلداسٌح ، داس انعهٕو نهُشش ٔانتٕصٌع،  
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وتقتزي صفة العالنية أن يتؼ نذخ اإلعالن بسختمف الؾسائل التي حجدىا التشغيؼ وفقا 
 1.لمذخوط الستعمقة بسحتؾػ اإلعالن و آجال الشذخ وأوعية الشذخ ومجة الشذخ

 العروض  طلب عن اإلعالن محتهو : ثالثا

 إعالن 247/15 مؽ السخسؾم الخئاسي 62لقج نرت السادة يحتؾؼ  أن يجب: " أنو عمى
  :العخوض عمى البيانات اإللدامية اآلتية طمب

 . كيفية طمب العخوض -

 األولي  االنتقاء أو التأىيل شخوط -

 مؾضؾع العسمية -

قائسة مؾجدة بالسدتشجات السظمؾبة مع إحالة القائسة السفرمة إلى أحكام دفتخ الذخوط  -
 . ذات الرمة

 . مجة تحزيخ العخوض ومكان إيجاع العخوض -

 العخوض  صالحية مجة -

 . إلدامية كفالة التعيج، إذا اقتزى األمخ -

 الجشة طخف مؽ إال يفتح ال " عبارة عميو تكتب بإحكام، مغمق عخف في العخوض تقجيؼ -
 العخوض طمب ومخاجع" العخوض وتقييؼ األعخفة فتح

 االقتزاء  عشج الؾثائق  ثسؽ -

  .األقل عمى واحجة أجشبية وبمغة العخبية بالمغة العخوض طمب إعالن يحخر و

  وسائل اإلعالن: رابعا

 : يمي تتسثل وسائل اإلعالن التي يجب عمى اإلدارة نذخ اإلعالن فييا ما65حدب السادة 

  (ع.م.ص.ر.ن )العسؾمي الستعامل لرفقات الخسسية الشذخة -

 الؾطشي  السدتؾػ  عمى مؾزعتيؽ وطشيتيؽ يؾميتيؽ جخيجتيؽ في األقل عمى -

                                                           
1
، 2011، 4 خششً انُٕي، تغٍٍش انًشاسٌع فً إطاس تُظٍى انصفماخ انعًٕيٍح ، جغٕس نُشش ٔانتٕصٌع ، انجضائش ،ط  

.  203ص



  آجال مراحل تكهين الصفقة                                                          الفصل األول    

 

8 

 

 والسؤسدات العسؾمية والبمجيات الؾاليات عخوض طمبات إعالن يسكؽ: السحمي اإلشيار -
ودراسات أو خجمات لؾازم  أو أشغال صفقات تتزسؽ والتي وصايتيا تحت السؾضؾعة

 ( دج100.000.000 )يداوؼ مبمغيا تعبا لتقجيخ إدارؼ، عمى التؾالي مائة مميؾن ديشار
أو يقل عشيا حدب الكيفيات  (دج50.000.000)أو يقل عشيا، خسديؽ مميؾن ديشار

 : 1اآلتية

 جيؾيتيؽ  أو محميتيؽ يؾميتيؽ في العخوض طمب إعالن نذخ 

 إلراق إعالن طمب العخوض بالسقخرات السعيشة:  

  لمؾالية -

  لكافة بمجيات الؾالية -

  لغخف التجارة والرشاعة، والرشاعة التقميجية والحخف، والفالحة لمؾالية -

  لمسجيخية التقشية السعشية في الؾالية -

 العروض إيداع: الثاني الفرع

العظاءات ىي العخوض التي يتقجم بيا  (العظاءات تقجيؼ )العخوض بإيجاع    السقرؾد
األفخاد في طمب العخوض، والتي يتبيؽ مؽ خالليا الؾصف الفشي لسا يدتظيع الستقجم الكيام 

بو وفقا لمسؾاصفات السظخوحة في طمب العخوض، وكحلػ تحجيج الدعخ الحؼ يقتخحو 
. عميو طمب العخوضيدخؼ العارض و الحؼ عمى أساسو يبخم العقج فيسا لؾ 

2 

 العرض  تحضير آجال تحديد: اوال

 ويبجأ اإلعالن في الستعاقجة السرمحة حجدتيا التي السجة خالل العخوض تقجيؼ ويشبغي
لإلعالن في اليؾميات الؾطشية أو الجيؾية أو الشذخة الخسسية صجور  أول تاريخ مؽ تقجيسيا

 لمرفقات عمى أن يدخؼ األجل في اليؾم الحؼ صجر فيو طمب العخض، وىحا ما قزت بو
تحجد  ": و التي جاء فييا247/15 مؽ السخسؾم الخئاسي 66الفقخة الثالثة مؽ السادة 

السرمحة الستعاقجة أجل تحزيخ العخوض باالستشاد إلى تاريخ أول نذخ اإلعالن السشافدة، 
عشجما يكؾن مظمؾبا، في الشذخة الخسسية لرفقات الستعامل العسؾمي أو في الرحافة أو في 

                                                           
1
 38 ،ص2005دمحم انصغٍش تعهً، انعمٕد اإلداسٌح ، داس انعهٕو نهُشش ٔانتٕصٌع،   
2
 .57يحًٕد خهف انجثٕسي، انعمٕد اإلداسٌح، انًشجع انغاتك، ص   
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بؾابة الرفقات العسؾمية، ويجرج تاريخ و آخخ ساعة إليجاع العخوض وتاريخ وساعة فتح 
  .األعخفة في دفتخ الذخوط، قبل تدميسو لمستعيجيؽ

ويعتبخ الفاصل الدمشي بيؽ عيؾر اإلعالن وأجل إيجاع العخوض، فتخة تحجدىا السرمحة 
الستعاقجة مع مخاعاة وجؾب تسكيشيا لمستشافديؽ مؽ سحب دفاتخ الذخوط، والكيام بالحدابات 

والجراسات الالزمة واستخخاج وتحخيخ الؾثائق السظمؾبة في دفتخ الذخوط، وذلػ اإلبجاع 
 1.العخوض في اآلجال السحجدة

لقج أحدؽ تشغيؼ الرفقات، عشجما ربط أجل إيجاع بأجل فتح العخوض، بيجف مشع كل فتح 
مدبق لمعخوض أو اإلطالع الالشخعي عمى محتؾياتيا مدتيجفا، التقميل مؽ إمكانيات مخالفة 

القؾانيؽ و التشغيسات في مدألة تدييخ ممفات طمبات العخوض وىحا يجعل عخوض 
  .قبل األوان الستشافديؽ في مأمؽ مؽ الفتح

  تطديد أجل إيداع العروض: ثانيا

قج تقتزي بعض الغخوف تسجيج أجل إيجاع العخوض، ويقع عمى اإلدارة حيشيا أن تقؾم 
بإشعار الستشافديؽ الحيؽ سبق ليؼ وأن سحبؾا دفاتخ الذخوط فزال عؽ وجؾب قياميا 

وىحا ما أشارت . 2باإلعالنات الالزمة في نفذ أوعية الشذخ التي تكفمت بشذخ اإلعالن أوال
 يسكؽ" :التي جاء فييا 247/15  مؽ السخسؾم الخئاسي66إليو الفقخة الثانية مؽ السادة 

 ذلػ الغخوف اقتزت إذا العخوض، لتحزيخ السحجد األجل تسجد أن الستعاقجة السرمحة
  ".الؾسائل بكل بحلػ الستعيجيؽ تخبخ الحالة، ىحه وفي

 مجال تفتح أن ألجل اختيارىا عشج السعشية، اإلدارة ألدم عشجما صشعا السذخع أحدؽ كسا
 مؽ الخابعة الفقخة عميو أكجت ما وىحا3. العارضيؽ مؽ مسكؽ عجد ألكبخ التخشح و السذاركة

 العخوض لتحزيخ السحجد األجل يفدح أن يجب فإنو أمخ مؽ يكؽ ميسا: "بقؾليا 66 السادة
  ".الستشافديؽ مؽ مسكؽ عجد ألكبخ واسعا السجال

 
                                                           

1
 .207خششً انُٕي، انًشجع انغاتك، ص   

2
.  208 خششً انُٕي، َفظ انًشجع انغاتك، ص  

3
 118 ، ص2011، 4 عًاس تٕضٍاف، انصفماخ انعًٕيٍح فً انجضائش ، جغٕس نهُشش ٔانتٕصٌع، ط 
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 العروض  طلب مضطهن : ثالثا

 حيث العخوض طمب ممف مذتسالت في فرمت العسؾمية الرفقات تشغيؼ نرؾص إن
عمى أن يذتسل طمب العخوض عمى ممف  247/15الخئاسي  السخسؾم مؽ 67 السادة أوجبت

  .التخشح وعخض تقشي وعخض مالي

 تدسية فييا يبيؽ بإحكام، ومقفمة مشفرمة أعخفة في التقشي والعخض التخشح ممف ويؾضع
  "تقشي عخض "أو" متخشح ممف "عبارة وتتزسؽ ومؾضؾعو العخض طمب ومخجع السؤسدة

 إال يفتح ال " عبارة ويحسل بإحكام مقفل آخخ عخف في األعخفة وتؾضح " مالي عخض " أو
  ومؾضؾعو العخوض طمب رقؼ العخوض طمب" العخوض وتقييؼ األعخفة فتح لجشة طخف مؽ

  :يأتي ما التخشح، ممف يتزسؽ: التخشح ممف -1

  :ترخيح بالتخشح، يذيج الستعيج أو السخشح فيو أنو -

 89و75 السادتيؽ ألحكام طبقا العسؾمية الرفقات في السذاركة مؽ مسشؾع أو مقرى غيخ
  .السخسؾم ىحا مؽ

 ( 3 )مؽ أقل مشح الرادرة القزائية سؾابقو صحيفة أن و قزائية تدؾية في ليذ أنو
  ".شيء ال "إشارة عمى تحتؾؼ  أشيخ

 وصحيفة القزائي الحكؼ مؽ بشدخة العخض يخفق أن يجب فإنو ذلػ، خالف وفي 
 يتعمق عشجما الستعيج أو بالسخشح القزائية الدؾابق صحيفة وتتعمق القزائية الدؾابق

  .بذخكة األمخ يتعمق عشجما لمسؤسدة العام السجيخ أو والسديخ طبيعي، بذخص األمخ

 السجفؾعة بالعظل السكمفة الييئة وتجاه الجبائية وشبو الجبائية واجباتو استؾفي أنو 
 العسؾمية األشغال و البشاء لقظاعات الجؾية األحؾال عؽ الشاجسة والبظالة األجخ
 والسؤسدات الجدائخؼ  لمقانؾن  الخاضعة لمسؤسدات بالشدبة االقتزاء عشج والخؼ،

  .بالجدائخ العسل ليا سبق التي األجشبية،

  ترخيح بالشداىة -

  1القانؾن األساسي لمذخكات -

                                                           
1
 .59يحًٕد خهف انجثٕسي، انعمٕد اإلداسٌح، انًشجع انغاتك، ص  
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 السؤسدة  بإلدام لألشخاص تدسح التي بالتفؾيزات تتعمق التي الؾثائق -

   :السشاوليؽ االقتزاء عشج أو الستعيجيؽ أو السخشحيؽ قجرات بتقييؼ تدسح وثيقة كل -

 االقتزاء  عشج الجؾدة وشيادة اعتساد والترشيف، التأىيل شيادة: ميشية قجرات - أ

  وسائل مالية مبخرة بالحرائل السالية والسخاجع السرخفية: قجرات مالية - ب

 السيشية والسخاجع والسادية البذخية الؾسائل: تقشية  قجرات - ج

  :العخض التقشي -2

  ترخيح باالكتتاب -

محكخة تقشية تبخيخية وكل وثيقة مظمؾبة تظبيقا : كل وثيقة تدسح بتقييؼ العخض التقشي -
  . 247/15  مؽ السخسؾم الخئاسي78ألحكام السادة 

  مؽ السخسؾم الخئاسي125عمييا في السادة السشرؾص  الذخوط حدب تعيج كفالة -
247/15  

 اليج  بخط مكتؾبة" وقبل قخغ  "العبارة عمى صفحتو آخخ في يحتؾؼ  الذخوط دفتخ -

 أو الستخشحيؽ مؽ السظمؾب اإلدارؼ  السمف محتؾػ  تكيف أن الستعاقجة لمسرمحة يسكؽ -
 الخارج في تشفح التي تمػ السيسا العسؾمية الرفقات بعض الخرؾصية وىحا الستعيجيؽ،

 عمييا السشرؾص الذخوط حدب السرغخة، السؤسدات مع أو الفشانيؽ مع تبخم والتي
  .87 السادة في

  : يحتؾؼ العخض السالي ما يمي: العخض السالي -3

  رسالة تعيج -

  ججول األسعار بالؾحجة -

  تفريل كسي وتقجيخؼ  -

  تحميل الدعخ اإلجسالي والجدافي -

 أو الستعيجيؽ مؽ تظمب أن ومبمغيا، الرفقة مؾضؾع حدب ليا يسكؽ الستعاقجة السرمحة
 نص ذلػ عمى يشص لسا إستثشاء، إال األصل طبق عمييا مرادق وثائق الستخشحيؽ

. 1رئاسي مخسؾم أو تذخيعي

                                                           
1
  211خششً انُٕي، َفظ انًشجع انغاتك، ص  
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ولسا يتحتؼ عمى السرمحة الستعاقجة طمب الؾثائق األصمية، فإنو يقترخ عمى حائد الرفقة 
العسؾمية فقط، ثؼ أنو في حالة اإلجخاءات السحررة، فإنو يجب عمى السرمحة الستعاقجة 
أال تفخض عمى السخشحيؽ أو الستعيجيؽ تقجيؼ عؽ كل حرة وثائق مساثمة إال في الحاالت 
االستثشائية السبخرة أن العخض في حالة السدابقة، باإلضافة الحتؾائو ألعخفة ممف التخشح و 

العخض التقشي والعخض السالي، فإنو يجب أن يحتؾؼ كحلػ عمى عخف الخجمات الحؼ 
  . يحجد محتؾاه في دفتخ الذخوط

 وتقييطها العروض فتح مرحلة: الثاني الططلب
 وتقييؼ األعخفة فتح ميسة ،1الجدائخؼ  العسؾمية الرفقات تشغيؼ نرؾص أسشجت لقج

 عميو نرت ما وىحا العخوض وتقييؼ األعخفة فتح لجشة وىي واحجة، لجشة إلى العخوض
  .247/15الخئاسي  السخسؾم مؽ 160 السادة و 71 السادة

  األظرفة فتح: األول الفرع

 عؽ مدتقمة كانت األعخفة فتح لجشة لجشتان، كانت 236-10 رقؼ الخئاسي السخسؾم في
 ليا اسشج واحجة لجشة أصبحت 247 -15 السخسؾم في حاليا أما العخوض، تقييؼ لجشة

 .العخوض وتقييؼ األعخفة فتح ميسة السذخع

عمى أن السرمحة الستعاقجة  247/15الخئاسي  السخسؾم مؽ 160 السادة نرت        
تدتحجث في إطار الخقابة الجاخمية، لجشة دائسة واحجة أو أكثخ مكمفة بفتح األعخفة وتحميل 

لجشة فتح األعخفة وتقييؼ  "العخوض والبجائل واالسعار االختيارية، وتجعى في صمب الشص 
وتتكؾن ىحه المجشة مؽ مؾعفيؽ مؤىميؽ تابعيؽ لمسرمحة الستعاقجة ويختار  "العخوض 

  .ىؤالء السؾعفيؽ نغخا لكفاءتيؼ

وما يالحع عمى تشغيؼ الرفقات العسؾمية الججيج، أنو أسشج ميسة فتح األعخفة إلى طخف 
 لجشة واحجة وىي لجشة فتح األعخفة وتقييؼ العخوض، وىحا بخالف السخسؾم الخئاسي

                                                           
1
.  120 عًاس تٕضٍاف، انًشجع انغاتك،  
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 ولجشة أخخػ تتؾلى ميسة 1الحؼ أسشج ميسة فتح األعخفة لمجشة فتح األعخفة، 10/236
 2 .تقييؼ العخوض

وقج حجد تشغيؼ الرفقات العسؾمية قؾاعج سيخ ىحه المجشة، كسا حجد مياميا، حيث أنو يتؼ 
فتح األعخفة الستعمقة بسمف التخشح أو العخوض التقشية والسالية في جمدة عمشية خالل نفذ 

الجمدة في تاريخ وساعة فتح األعخفة، وتجعؾ السرمحة الستعاقجة كل السخشحيؽ أو 
الستعيجيؽ لحزؾر جمدة فتح األعخفة، وذلػ مؽ خالل إعالن السشافدة أو عؽ طخيق 

  .رسالة مؾجية لمسخشحيؽ أو الستعيجيؽ السعشييؽ

في حالة اإلجخاءات السحجودة، تفتح ممفات التخشيحات برفة مشفرمة وفي حالة إجخاء 
طمب العخوض السحجود، يتؼ فتح األعخفة الستعمقة بالعخوض التقشية أو العخوض التقشية 

الشيائية والعخوض السالية عمى مخحمتيؽ، وفي حالة إجخاء السدابقة، يتؼ فتح األعخفة 
الستعمقة بالعخوض التقشية والخجمات والعخوض السالية عمى ثالث مخاحل، وال يتؼ فتح أعخفة 

لمسدابقة إال بعج نتيجة تقييؼ الخجمات  الخجمات في جمدة عمشية، وال يتؼ فتح األعخفة السالية
  . مؽ ىحا السخسؾم48عميو في السادة  مؽ قبل لجشة تحكيؼ، كسا ىؾ مشرؾص

ويتعيؽ عمى السرمحة الستعاقجة أن تزع في مكان مؤمؽ وتحت مدؤوليتيا األعخفة 
 3 .الستعمقة بالعخوض السالية إلى غاية فتحيا

تقؾم لجشة فتح األعخفة وتقييؼ العخوض بعسل إدارؼ وتقشي تعخضو عمى السرمحة الستعاقجة 
 التي تقؾم بسشح الرفقة أو اإلعالن عؽ عجم ججوػ اإلجخاء أو إلغاءه السشح السؤقت

 مؽ السخسؾم 161لمرفقة، وترجر في ىحا الذأن رأيا مبخرا وىحا ما نرت عميو السادة 
 . 247/15 الخئاسي

يتؼ تحجيج شكمية لجشة فتح األعخفة وتكيؼ العخوض مؽ طخف مدؤول السرمحة الستعاقجة 
بسؾجب مقخر، كسا يحجد قؾاعج تشغيسيا وسيخىا ونرابيا، وذلػ في إطار اإلجخاءات 

  .القانؾنية و التشغيسية السعسؾل بيا
                                                           

1
 ٌتضًٍ تُظٍى انُفماخ انعًٕيٍح 2010 أكتٕتش 7انًؤسخ فً ، 10/236 يٍ انًشعٕو انشئاعً 121أَظش انًادج   

2
 يشجع َفغّ، 236/ 10 يٍ انًشعٕو انشئاعً 125أَظش انًادج   

3
 خ تُظٍى انصفماخ انعًٕيٍح ٔتفٌٕضا2015 عثتًثش 16انًؤسخ  15/247 يٍ انًشعٕو انشئاعً، 70 أَظش انًادج  

انًشفك انعاو 
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وأن اجتساعات لجشة فتح األعخفة وتقييؼ العخوض ترح ميسا كان عجد أعزائيا 
الحاضخيؽ، ويجب أن تديخ السرمحة الستعاقجة عمى أن يدسح عجد األعزاء الحاضخيؽ 

 1 .بزسان شفافية اإلجخاء

يتؼ فتح األعخفة مؽ طخف " :عمى أنو 247/15  مؽ السخسؾم الخئاسي71ولقج نرت السادة 
  .ىحا السخسؾم  مؽ160السشذأة بسؾجب أحكام السادة  لجشة فتح األعخفة وتقييؼ العخوض

  :بحيث تقؾم لجشة فتح األعخفة وتقييؼ العخوض بالسيام اآلتية

 العخوض  تدجيل صحة تثبت -

تعج قائسة السخشحيؽ أو الستعيجيؽ حدب تختيب تاريخ وصؾل أعخفة ممفات تخشحيؼ أو  -
 . عخوضيؼ مع تؾضيح محتؾؽ و مبالغ السقتخحات والتخفيزات السحتسمة

 . تعج قائسة الؾثائق التي يتكؾن مشيا كل عخض -

تؾقع بالحخوف األولى عمى وثائق األعخفة السفتؾحة التي ال تكؾن محل طمب  -
  االستعسال

تحخر السحزخ أثشاء انعقاد الجمدة الحؼ يؾقعو جسيع أعزاء المجشة الحاضخيؽ والحؼ  -
  يجب أن يتزسؽ التحفغات السحتسمة السقجمة مؽ قبل أعزاء المجشة

 إلى الستعاقجة السرمحة طخيق عؽ كتابيا االقتزاء، عشج الستعيجيؽ، أو السخشحيؽ تجعؾ -
 غيخ أو الشاقرة بالؾثائق عخوضيؼ، رفض طائمة تحت التقشية، عخوضيؼ استكسال
 أيام( 10 )عذخة أقراه أجل في التبخيخية، التقشية السحكخة باستثشاء السظمؾبة، الكاممة
 كل االستكسال طمب مؽ تدتثشى أمخ، مؽ يكؽ وميسا األعخفة، فتح تاريخ مؽ ابتجاء

 .العخوض بتقييؼ والستعمقة الستعيج عؽ الرادرة الؾثائق

تقتخح عمى السرمحة الستعاقجة، عشج االقتزاء، في السحزخ، إعالن عجم ججوػ  -
  . مؽ ىحا السخسؾم40اإلجخاء حدب الذخوط السشرؾص عمييا في السادة 

 الستعامميؽ مؽ أصحابيا إلى السفتؾحة غيخ األعخفة الستعاقجة السرمحة طخيق عؽ تخجع -
  .2السخسؾم ىحا في عمييا السشرؾص الذخوط حدب االقتزاء، عشج االقترادييؽ،

                                                           
1
 يشجع عاتك  247/15 يٍ انًشعٕو انشئاعً، 162أَظش انًادج   

2
  125عًاس تٕضٍاف، انًشجع انغاتك،  
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  تقييم العروض: الفرع الثاني

ميسة تقييؼ العخوض لمجشة فتح  247/15  مؽ السخسؾم الخئاسي72لقج أسشجت السادة       
 247/15 الخئاسي  مؽ السخسؾم71األعخفة وتقييؼ العخوض، السشرؾص عمييا في السادة 

،ويتؼ اختيار مؾعفي ىحه المجشة نغخا لكفاءتيؼ، ألن مدألة تقييؼ العخوض تحتاج إلى قجر 
.  1مؽ الجراية والسعخفة بسعاييخ التقؾيؼ السعتسجة في دفتخ شخوط طمب العخوض 

 عمييا السشرؾص  والسشيجية مؽ السخسؾم الخئاسي72تقؾم ىحه المجشة طبقا لمسادة        
 العخوض إقراء مع العخوض التقشي بالتختيب أولى مخحمة في تقؾم حيث الذخوط، دفتخ في

 وفي الذخوط، دفتخ في عمييا السشرؾص الالزمة الجنيا العالمة عمى تتحرل لؼ التي
 مع تقشيا، األولي تأىيميؼ تؼ الحيؽ لمستعيجيؽ السالية العخوض بجراسة تقؾم الثانية السخحمة
 عخض أحدؽ بانتقاء الذخوط، لجفتخ طبقا وتقؾم عخوضيؼ، في السحتسمة التخفيزات مخاعاة

 السالية العخوض بيؽ مؽ ثسشا األقل العخض في الستسثل االقترادية، السدايا حيث مؽ
 إلى الحالة ىحه في تقييؼ ويدتشج بحلػ، الرفقة مؾضؾع يدسح عشجما السختاريؽ، لمسخشحيؽ

 بالخجمات األمخ تعمق إذا تقشيا، السؤىمة العخوض بيؽ مؽ ثسشا األقل فقط، الدعخ معيار
 الحؼ العخض وكحا الدعخ، معيار بيشيا مؽ معاييخ عجة إلى العخوض تقييؼ ويدتشج العادية،
 إذا وىحا الدعخ، معيار بيشيا مؽ معاييخ عجة تخجيح إلى استشادا نقظة أعمى عمى تحرل

  .لمخجمات التقشي الجانب عمى أساسا قائسة االختيار كان

تقتخح لجشة فتح األعخفة وتقييؼ العخوض، عمى السرمحة الستعاقجة، رفض العخض السقبؾل، 
إذا ثبت أن بعض مسارسات الستعيج السعشي تذكل تعدفا في وضعية ليسشة عمى الدؾق أو 
قج تتدبب في اختالل السشافدة في القظاع السيشي، بأؼ طخيقة كانت، ويجب بيان ىحا الحكؼ 

 .في دفتخ الذخوط

إذا كان العخض السالي اإلجسالي لمستعامل االقترادؼ السختار مؤقتا، أو كان سعخ واحج أو 
أكثخ مؽ عخضو السالي مشخفزا بذكل غيخ عادؼ، بالشدبة لسخجع أسعار، تظمب مشو عؽ 

طخيق السرمحة الستعاقجة كتابيا، التبخيخات والتؾضيحات التي تخاىا مالئسة، وبعج التحقق مؽ 
                                                           

1
، يزكشج نٍُم شٓادج انًاعتش، جايعح 10/236 دمحم يحفٕظً، انصفماخ انعًٕيٍح ٔطشق إتشايٓا فً ظم انًشعى انشئاعً  

 70 ، ص2014صٌاٌ عاشٕس،
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التبخيخات السقجمة، تقتخح عمى السرمحة الستعاقجة أن تخفض العخض إذا أقخت أن جؾاب 
الستعيج غيخ مبخر مؽ الشاحية االقترادية، وعميو تخفض السرمحة الستعاقجة العخض بسقخر 

  .معمل

 السختار االقترادؼ لمستعامل السالي العخض أن العخوض وتقييؼ األعخفة فتح لجشة أقخت إذا
 العخض، تخفض أن الستعاقجة السرمحة عمى تقتخح األسعار، لسخجع بالشدبة فيو مبالغ مؤقتا،

 السالية األعخفة الستعاقجة السرمحة طخيق عؽ االقتزاء عشج وتخد معمل، بسقخر وتخفزو
  .فتحيا دون  أصحابيا إلى اقراؤىا تؼ التي التقشية بالعخوض تتعمق التي

في حالة إجخاء السدابقة، تقتخح لجشة فتح األعخفة وتقييؼ العخوض عمى السرمحة الستعاقجة 
قائسة بالفائديؽ، الستعيجيؽ وتجرس عخوضيؼ السالية فيسا بعج االنتقاء أحدؽ عخض مؽ حيث 

  .السدايا االقترادية، استشادا إلى تخجيح عجة معاييخ

تقؾم لجشة فتح األعخفة وتقييؼ العخوض بتدجيل أشغاليا الستعمقة بفتح األعخفة وتقييؼ 
   .العخوض في سجميؽ خاصيؽ يخقسيسا األمخ بالرخف ويؤشخ عمييسا بالحخوف األولى

 الرقابة على دفتر الشروط ومشروع الصفقة القانهنية : الطبحث الثاني
 اإلدارة العسؾمية تدــــتعسميا التــــي القانؾنية الؾســـــائل أىـــــؼ مـــــؽ العسؾمية الرـــــفقات تعتبـــــخ

 ولســـا العـــام، الســـال وتدـــييخ الســتغالل ىامـــة وســـيمة تعـــج كســـا نذـــاطاتيا، لسسارســـة

   السذــــخع أحاطيــــا العــــام فقــــج الســــال عمـــى تسؾيميا فـــي تعتســـج العسؾمية الرــــفقات كانــــت
 .العام السال ليحا حساية وتشفيحىا إلبخاميا والقؾاعج الزسانات مؽ بسجسؾعة

 الرقابة على دفتر الشروط : الططلب األول
نبجأ في تعخيف في ىحا الجدء في محاولة تعخيف بجفاتخ الذخوط والجور الحؼ تمعبو فيسا 
يخص الرفقات العسؾمية باإلضافة إلى بالتعخيف إلى فيسا تتكؾن أنؾاعيا عمى مدتؾػ 

 .1التذخيع الجدائخؼ 

                                                           
1
 75يشجع ٌاتك ركشِ ص  دمحم يحفٕظً، 
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 تعريف دفتر الشروط: الفرع األول

 عؽ اإلعالن قبل إبتجائي كإجخاء الذخوط دفتخ إنجاز عمى بالعسل الستعاقجة السرمحة تبجأ
 عمى لمرفقات لمستخشحيؽ تدسح التي العسمية لعالنية تظبيقا يعتبخ أنو إذ العسؾمية، الرفقة

 ثؼ الذخوط دفتخ تعخيف يجب ىحا عمى ولإلحاطة العسؾمية، الرفقة حيثيات و تفاصيل فيؼ
  .أنؾاعو تحجيج

    :الشروط دفتر تعريف

 الرفقة عمى تظبق التي واألحكام القؾاعج تتزسؽ وثيقة عؽ عبارة بأنو تعخيفو يسكؽ
 ودفاتخ الرفقة مؽ يتجدأ ال جدءا تحتل كسا العسؾمية، لمرفقة مكؾنة عشاصخ وىي العسؾمية
  .الرفقة صمب في إلييا يذار أن يجب الذخوط

 بسؾجبيا تحجد السشفخدة، بإرادتيا الستعاقجة اإلدارة تزعيا رسسية وثيقة أنو أيزا تعخيفو ويسكؽ
 وكيفيات فييا السذاركة وشخوط جؾانبيا بسختمف السشافدة بقؾاعج الستعمقة الذخوط سائخ

 تدتغل عسؾمية صفقة كل في الذخوط دفتخ إعجاد حيؽ فاإلدارة معيا، الستعاقج اختيار
 دفتخ إعجاد إلى الؾصؾل أجل مؽ السعشييؽ إطاراتيا كل وتجشج السؤىمة الجاخمية خبخاتيا
   .السدظخة األىجاف لتحقيق شخوط

 اختبار في عمييا اإلعتساد يتؼ التي واألسذ الؾثائق مؽ مجسؾعة الؾثيقة ىحه تتزسؽ
 الدمع أو الخجمات تحجيج يقتزي كسا والسالي، التقشي لمعخض بالشدبة التشكيط وكيفية الستعاقج
 عمى يجب لحا الرفقة، وفقيا وتشفح تبخم التي بالقؾاعج الستعمقة الذخوط وسائل السظمؾبة
 بالشدبة أيزا إعجاده ويتؼ اإلجخاءات عالنية لسبجأ تحكيقا بجقة إعجاده الستعاقجة السرمحة
1التخاضي الرفقة

. 

 يؤدؼ الخظؾة ىحه وصالح العسؾمية، الرفقات إبخام مخاحل مؽ مخحمة الذخوط دفتخ يعتبخ
 السرالح تزعيا رسسية وثيقة الذخوط فجفتخ جؾانبيا، بسختمف الالحقة السخاحل إصالح إلى

 السشفخدة بإرادتيا الستعاقجة

                                                           

 1
 14فشٌذ كشكادٌ، طشق ٔإجشاءاخ إتشاو انصفماخ انعًٕيٍح يشجع عاتك ركشِ ص   
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 قبل الستعاقجة السرمحة تخظؾىا العالنية مبجأ لتجديج خظؾة أول يعتبخ الذخوط فجفتخ وعميو
 والؾثائق السعمؾمات كافة طياتو في يحسل عخوضيؼ، بتقجيؼ السذاركة إلى الستشافديؽ دعؾة

 .بيا تامة دراية عمى الستشافديؽ ليكؾن  بالرفقة الستعمقة

 أنهاع دفاتر الشروط: الفرع الثاني

 ودفاتخ ،(1 )العامة اإلدارية الذخوط دفاتخ: وىي ثالث أنؾاع مؽ الذخوط دفاتخ تتكؾن 
  (.3 )الخاصة الذخوط ودفاتخ ،(2 )السذتخكة الذخوط

  :العامة الذخوط دفاتخ -1

 والخجمات والجراسات والمؾازم األشغال صفقات عمى السظبقة العامة اإلدارية القيؾد دفاتخ ىي
 ،1964 نؾفسبخ 21 بتاريخ قخار صجر ولقج تشفيحؼ، بسخسؾم عمييا السؾافقة تست التي

 الخاصة األشغال صفقات عمى السظبقة العامة اإلدارية الذخوط دفتخ عمى السرادقة يتزسؽ
 لدشة الخسسية الجخيجة مؽ 06 العجد في ونذخ والشقل، العسؾمية واألشغال البشاء تججيج بؾزارة
 طخق  حيث مؽ سؾاء العسؾمية بالرفقات تتعمق مختمفة أحكاما الجفتخ ىحا تزسؽ ،1965
 السظمؾبة والؾثائق السشاقرات في السذاركة شخوط أو اآلجال أو الرفقات ترشيف أو اإلبخام
  .األعخفة وفتح السذاركات وشكل الؾثائق عمى والتأشيخة والسدايجة السشاقرة وأحكام

 وتشفيح بالزسانات تتعمق وأخخػ  التخاضي بظخيقة تتعمق تشغيسية أحكاما الجفتخ يتزسؽ كسا
 وكحلػ التدبيقات، وسائخ لمرفقة السالية والتدؾية التشفيح مجال في اإلدارة وسمظات األشغال
 بيؽ يشذأ الحؼ الشداع بعخض مشو 52 السادة في معتخفا بالسشازعات تتعمق أحكاما تزسؽ
. اإلدارؼ  القزاء اختراص عمى والؾزيخ السقاول

  .األشغال مجال صفقات في وكاممة شاممة طخيق خخيظة بسثابة القخار ىحا يعج عامة وبرفة

 الرفقات كل عمى السظبقة التقشية التختيبات تحجد التي السذتخكة التعميسات دفاتخ -2
 مؽ عمييا السؾافقة تست والتي الخجمات أو المؾازم أو األشغال مؽ واحج بشؾع الستعمقة

.  السعشي الؾزيخ قبل
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 1 .صفقة بكل الخاصة الذخوط تحجد التي الخاصة التعميسات دفاتخ -3

 . وفيسا يخص تحجيج التي تتعمق بجفاتخ الذخوط الخاصة بالرفقات العسؾمية فشجج

 مؽ يدحب و صفقة أؼ إبخام قبل الستعاقجة السرمحة طخف مؽ الذخوط دفتخ إعجاد يتؼ
يحجد  كسا بالرفقة، الخاصة والذخوط السعمؾمات كل عمى لإلطالع الستخشحيؽ طخف

 يعشي جية فسؽ إنجازىا، السخاد األشغال أو السظمؾب السشتؾج مظابقة لتقييؼ السظمؾبة الذخوط
 الستعاقج، التدامات في الستسثمة العامة الذخوط يحجد أخخػ  جية ومؽ التقشية، الذخوط تحجيج
 الستعاقج مشيا يدتفيج التي والتدبيقات العقج فدخ شخوط العقؾبات، التعؾيزات، الكفالة، مبمغ

 الرفقة ممف في وأساسيا ميسا جدءا الذخوط دفتخ أن القؾل يسكؽ وعميو الرفقة، نؾع حدب
 عسمية في والذفافية الحدؽ الديخ اإلدارة عمى سيديل إعجاده في تعظى التي األىسية وىحه

 2 .االختيار

 العسؾمية لمرفقات كان كسا عميو، لمسرادقة السعشية الرفقات لمجشة الذخوط دفتخ إحالة يتؼ
 مؽ جسمة اإلبخام حال يفخض أن السذخع عمى تعيؽ الخديشة، وحقؾق  العام بالسال وثيقة صمة

 الجيات وأبعاد العقجية السعامالت سالمة لزسان رقابيا إطار يفخض كسا اإلجخاءات،
  .السالي الفداد يجمب ما كل عؽ الخسسية

 عمى العسؾمية لمرفقات لجان نرب السذخع نجج الججيج، العسؾمية الرفقات لتشغيؼ رجؾعا
 لجراسة تخزع الجفاتخ فيحه السعشية، والسؤسدات القظاعات جسيع وفي السدتؾيات كافة

    3.العخوض طمب إعالن قبل السعشية الرفقات الجان

 السخفق وتفؾيزات العسؾمية الرفقات الستزسؽ4 247-15 رقؼ الخئاسي السخسؾم حدب
 ،(أوال )التخشح ممف: يمي ما يذسل العخض أن التي تذتخط مشو 67 السادة والسيسا العام

(. ثالثا )مالي وعخض( ثانيا )تقشي عخض

  
                                                           

1
.  143.144 عًاس تٕضٍاف، انًشجع انغاتك، ص 

2
، أعًال انًهتمى انٕطًُ حٕل دٔس انصفماخ انعًٕيٍح فً حًاٌح انًال انعاو، كهٍح "دفتش انششٔط" يٕعی صادلً،  

.  02 ، ص 2015 ياي 30انحمٕق ٔانعهٕو انغٍاعٍح، جايعح ٌحً فاسط، انًذٌح، ٌٕو 
3
 144 عًاس تٕضٍاف، انًشجع انغاتك، ص  

4
. ، انغانف انزكش 2015 عثتًثش عُح 16، يؤسخ فً 247-15 يشعٕو سئاعً سلى  
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 العطهمية الصفقات على الرقابة: الططلب الثاني

الخقابـــــة  إلــــى وبعـــــجه التشفيح حيــــد دخؾليـــــا قبــــل السبخمـــــة الرـــــفقات إخزـــــاع تــــؼ     
 247 /15 السخســــؾم مــــؽ 165 الســــادة أكــــجت حيــــث خارجية لجــــان قبــــل مــــؽ الخارجية
القبمية  بالخقابـــــة تكمـــــف لمرـــــفقات لجشـــــة متعاقـــــجة مرـــــمحة كــــل لـــــجػ إحـــــجاث ضـــــخورة
 .االختراص ومدتؾيات حجود في العسؾمية لمرفقات الخارجية

  الرقابة على الصفقات العطهمية

 نجج أن السذخع قج اتجو نحؾ إعادة ليكمة ىيئات 247-15في ثشايا السخسؾم رقؼ وبالغؾص 
الخقابة الخارجية عمى الرفقات العسؾمية حيث ألغي نيائيا نغام المجان الؾطشية الحؼ كان 

قائسا في القؾانيؽ الدابقة واستبجالو بالمجان الجيؾية مع اإلبقاء عمى المجان القظاعية والؾالئية 
الستعاقجة، وىحا مؽ أجل  والبمجية لمرفقات العسؾمية فزال عمى المجان التابعة لمسرالح

 حيث قدؼ القانؾن 1التخفيف مؽ تخكيد الخقابة الحؼ كان عمى مدتؾػ المجان الؾطشية،
  :الججيج المجان السكمفة بالخقابة إلى قدسيؽ

  :الستعاقجة لمسرالح العسؾمية الرفقات لجان -1

 تختيبيا وإتسام العسؾمية تحزيخ الرفقات مجال في مداعجاتيا بتقجيؼ تختص المجان ىحه إن
الستعيجون حدب يقجميا  التي الظعؾن  ومعالجة والسالحق والرفقات الذخوط دفاتخ ودراسة

  . مؽ ىحا السخسؾم82الذخوط السحجدة في السادة 

  :العسؾمية لمرفقات الجيؾية المجشة -1-1

 المجشة تذكيمة واختراصات عمى 247-15 الخئاسي السخسؾم مؽ171 السادة نرت
  :ىي العسؾمية لمرفقات الجيؾية

 :تذكيمة المجشة الجيؾية لمرفقات العسؾمية - أ

  الؾزيخ السعشي أو مسثمو رئيدا؛ -

                                                           
1
 2015 عثتًثش 16، انًؤسخ فً 247-15 حطاطاػ عًش، انشلاتح انخاسجٍح نهصفمح انعًٕيٍح فً ظم انًشعٕو انشئاعً  

 23انًتعهك تانصفماخ انعًٕيٍح ٔتفٌٕضاخ انًشفك انعاو، ٌٕو دساعً انًُظى يٍ طشف جايعح دمحم تٕضٍاف، انًغٍهح ، 
.  1، ص2016فٍفشي 
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  مسثل السرمحة الستعاقجة؛ -

  ؛(مرمحة السيدانية ومرمحة السحاسبة)عؽ الؾزيخ السكمف بالسالية  (2)مسثميؽ اثشيؽ  -

  مسثل عؽ الؾزيخ السعشي بالخجمة حدب مؾضؾع الرفقة؛ -

  .بالتجارة السكمف الؾزيخ عؽ مسثل -

 الجيؾية المجشة تختص  كسا:العسؾمية لمرفقات الجيؾية المجشة اختراصات - ب
 السادة مؽ 4-1 مؽ السظات في السحجدة السدتؾيات حجود ضسؽ العسؾمية لمرفقات

 الذخوط دفاتخ مذاريع بجراسة الحالة، حدب السخسؾم ىحا مؽ 139 السادة وفي 184
   .السخكدية لإلدارات الجيؾية الخارجية بالسرالح الخاصة والسالحق والرفقات

 الؾطشية لمسؤسدة السسخكد غيخ والييكل الؾطشية العسؾمية لمسؤسدة الرفقات لجشة -1-2
 :  الظابع اإلدارؼ  ذات

 247-15 الخئاسي السخسؾم مؽ 172 السادة اختراصيا ومجال تذكيمتيا بتحجيج تكمفت
  :وىي

  :المجشة تذكيمة - أ

 رئيدا؛  الؾصية الدمظة عؽ مسثل -

  السجيخ العام أو مجيخ السؤسدة أو مسثمو؛ -

السجيخية العامة لمسيدانية والسجيخية العامة )عؽ الؾزيخ السكمف بالسالية  (2)مسثميؽ اثشيؽ  -
  ؛(لمسحاسبة

  مسثل عؽ الؾزيخ السعشي بالخجمة حدب مؾضؾع الرفقة؛  -

  مسثل عؽ الؾزيخ السعشي بالخجمة حدب مؾضؾع الرفقة، -

  .بالتجارة السكمف الؾزيخ عؽ مسثل -

 قخار بسؾجب أعاله، السحكؾرة الؾطشية العسؾمية لمسؤسدات السسخكدة غيخ اليياكل قائسة تحجد
  .السعشي الؾزيخ مؽ

 السظات في السحجدة السدتؾيات حجود ضسؽ المجشة  وتختص ىحه:المجشة اختراص - ب
 بجراسة الحالة، حدب السخسؾم ىحا مؽ 139 السادة وفي 184 السادة مؽ 4 إلى

  .والسالحق الخاصة بيحه السؤسداتوالرفقات  الذخوط دفاتخ مذاريع
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 رقؼ 1الخئاسي السخسؾم مؽ 173 السادة   نرت:العسؾمية لمرفقات الؾالئية المجشة -1-3
  :واختراصات المجشة الؾالئية لمرفقات العسؾمية تتسثل في 15-247

  :الؾالئية المجشة تذكيمة - أ

 رئيدا؛  مسثمو أو الؾالي -

  مسثل السرمحة الستعاقجة؛ -

 عؽ السجمذ الذعبي الؾالئي؛ (3)ثالثة مسثميؽ  -

  ؛(مرمحة السالية ومرمحة السحاسبة) عؽ الؾزيخ السكمف بالسالية  (2)مسثميؽ إثشيؽ  -

 مجيخ السرمحة التقشية بالخجمة لمؾالية حدب مؾضؾع الرفقة عشج االقتزاء؛ -

 . مجيخ التجارة بالؾالية -

 مؽ 173 السادة حدب صالحيتيا  وتتسثل:اختراصات المجشة الؾالئية لمرفقات العسؾمية
 الؾالية تبخميا التي والسالحق الذخوط دفاتخ 2عمى بالخقابة 247-15  الخئاسي(1 )السخسؾم

لمجولة والسرالح الخارجية لإلدارات السخكدية التي تداوؼ قيستيا السسخكدة  غيخ والسرالح
  :247-15 مؽ السخسؾم 184السادة  السالية أو تقل كسا ىؾ مؾضح في

  في حالة صفقات األشغال؛" دج100.000.000"مميار ديشار جدائخؼ  -

   في حالة صفقات المؾازم؛"دج 300.000.000 " ثالث مائة مميؾن ديشار جدائخؼ  -

 في حالة صفقات الخجمات؛" دج200.000.000"مائتي مميؾن ديشار جدائخؼ  -

  في حالة صفقات الجراسات؛" دج100.000.000 "مائة مميؾن ديشار جدائخؼ  -

زيادة عمى ذلػ تختص المجشة الؾالئية لمرفقات العسؾمية بجراسة مذاريع دفاتخ الذخوط  -
تبخميا البمجية والسؤسدات العسؾمية السحمية التي يداوؼ مبمغيا أو يفؾق  والرفقات التي

  :الرفقة التقجيخ اإلدارؼ لمحاجات أو

 بالشدبة لرفقات األشغال والمؾازم" دج200.000.000"مائتي مميؾن ديشار جدائخؼ  

 .بالشدبة لرفقات الخجمات" دج50.000.000"خسدؾن مميؾن ديشار جدائخؼ  

 .بالشدبة لرفقات الجراسات" دج20.000.000"عذخون مميؾن ديشار جدائخؼ  

                                                           
1
  يشجع عاتك ، 247 -15 يٍ انًشعٕو انشئاعً 173 انًادج  

2
 5 حطاطاػ عًش، انشلاتح انخاسجٍح نهصفمح انعًٕيٍح يشجع عاتك ركشِ ص  
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 الخئاسي والسخسؾم البمجية قانؾن  مؽ كل  وتشاول:العسؾمية لمرفقات البمجية المجشة -1-4
 البمجؼ، السدتؾػ  عمى الرفقات عمى بالخقابة السكمفة الجية تحجيج 15-245

-15 مؽ السخسؾم 174العسؾمية وحدب السادة لمرفقات  البمجية المجشة في والستسثمة
  : فإن تذكيمة واختراصات ىحه المجشة تتسثل في247

  :العسؾمية لمرفقات البمجية المجشة تذكيمة - أ

 الستعاقجة؛  السرمحة عؽ مسثل رئيذ مسثمو أو البمجؼ الذعبي السجمذ رئيذ مؽ تتذكل -

  يسثالن السجمذ الذعبي البمجؼ؛ (2)مشتخبيؽ  -

  ؛(مرمحة السيدانية ومرمحة السحاسبة)عؽ الؾزيخ السكمف بالسالية  (2)مسثميؽ  -

 بشاء، )الرفقة مؾضؾع حدب لمؾالية بالخجمة السعشية التقشية السرمحة عؽ ومسثل -
 .  عشج اإلقتزاء(رؼ  عسؾمية، أشغال

  :العسؾمية لمرفقات البمجية المجشة اختراصات - ب

الذخوط قبل نذخ إعالن طمب دفاتخ  مذاريع بجراسة البمجية صفقات لجشة وتختص
 مؽ الخسؾم 169العخوض ومعالجة الظعؾن التي يقجميا الستعيجون وذلػ طبقا لمسادة 

عمى كل لجان الرفقات وبحلػ   التي جاءت بحكؼ عام يشظبق247-15الخئاسي رقؼ 
فيي تسارس رقابة سابقة قبل اإلعالن عؽ طمب العخوض لمتأكج مؽ ججية الظمبات أو 

  1 .االحتياجات

فحرا دقيقا ومعسقا وىحا ما يجدج الظابع الؾقائي ليحه الخقابة كسا تختص بجراسة 
مذاريع دفاتخ الذخوط والرفقات التي تبخميا البمجية والتي تقل قيستيا السالية عؽ مائتي 

في حالة صفقات األشغال وخسديؽ مميؾن " دج200.000.000"مميؾن ديشار جدائخؼ 
في حالة الرفقات الخجمات وعذخون مميؾن ديشار " دج500.000.000"ديشار جدائخؼ 

 السادة نص حدب وىحا الجراسات صفقات حالة في" دج200.000.000 "جدائخؼ 
  .247-15 رقؼ الخئاسي السخسؾم مؽ174

وتتؾلى المجشة البمجية دراسة الظعؾن الشاتجة عؽ السشح السؤقت، وتتؾج الخقابة التي 
يؾما  (20)تسارسيا ىحه المجشة بسقخر مشح التأشيخة أو رفزيا خالل أجل أقراه عذخون 

                                                           
1
.  ، انًشجع انغاتك247-15 يٍ انًشعٕو انشئاعً 174-173 انًادج  
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 مؽ 178السادة  ابتجاء مؽ تاريخ إيجاع السمف كامال لجػ كتابة ىحه المجشة طبقا لشص
 1 .نفذ السخسؾم

 العسؾمية لمسؤسدة السسخكد غيخ والييكل السحمية العسؾمية لمسؤسدة الرفقات لجشة -1-5
   :اإلدارؼ  الظابع ذات الؾطشية

 247-15 الخئاسي السخسؾم مؽ 175 السادة اختراصيا ومجال تذكيمتيا بتحجيج تكمفت
 : وىي

 :المجشة تذكيمة - أ

 رئيدا؛  الؾصية الدمظة مسثل -

  السجيخ العام أو مجيخ السؤسدة أو مسثمو؛ -

 .  اإلقميسية السعشيةمسثل مشتخب عؽ مجمذ السجسؾعة -

  ؛(مرمحة السيدانية، ومرمحة السحاسبة)كمف بالسالية معؽ الؾزيخ ال (2)مسثميؽ إثشيؽ  -

مسثل عؽ السرمحة التقشية السعشية بالخجمة لمؾالية حدب مؾضؾع الرفقة عشج  -
  االقتزاء؛

 عجد يكؾن  عشجما أنو إلى أشارت قج أعاله 175 السادة مؽ الثانية الفقخة أن كسا -
 رئيذ أو الؾالي يسكؽ فإنو ججا، كبيخ واحج لقظاع التابع العسؾمية السحمية السؤسدات

 أكثخ أو واحجة الجشة في تجسيعيا الحالة حدب السعشي البمجؼ الذعبي السجمذ
 السمف حدب فييا العسؾمية عزؾا لمسؤسدة العام السجيخ أو السجيخ ويكؾن  لمرفقات
 2 .السبخمج

  :المجشة اختراصات - ب

 لمسؤسدة السسخكد غيخ والييكل السحمية العسؾمية لمسؤسدة الرفقات لجشة تختص
 في السشرؾص عمييا القائسة في السحكؾر غيخ اإلدارؼ  الظابع ذات الؾطشية العسؾمية

 الخاصة والسالحق والرفقات الذخوط دفاتخ مذاريع بجراسة أعاله 172 السادة

                                                           
1
 يشجع عاتك 15/247 يٍ انًشعٕو انشئاعً 174ٔ178، 169 انًادج  

2
.   َفظ انًشجع 247-15 يٍ انًشعٕو انشئاعً 175 انًادج  
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 و 139 السادتيؽ في الحالة حدب السشرؾص عمييا السدتؾيات حجود ضسؽ بالسؤسدة،
  .السخسؾم ىحا مؽ 173

 وتتؾج والسالي العزؾؼ  السعياريؽ بتؾافخ يتحجد المجشة ىحه اختراص أن يتزح وىكحا
 رفزيا أو التأشيخة مشح بسقخر الستعاقجة لمسرمحة الرفقات لجشة تسارسيا التي الخقابة
كامال لجػ كتابة السمف  إيجاع تاريخ مؽ ابتجاء يؾما1 (20 )عذخون  أقراه أجل خالل

 مؽ قانؾن الرفقات وتفؾيزات 82ىحه المجشة ويديخ دراسة الظعؾن بسؾجب السادة 
  .السخفق العام الدابق الحكخ

 يحكؼ الحؼ لمتذخيع الخاضعة العسؾمية السؤسدات عمى يتعيؽ أنو إلى اإلشارة وتججر
 نيائية أو مؤقتة بسداىسة جدئيا أو كميا مسؾلة غيخ عسمية تشجد عشجما التجارؼ  الشذاط

 الرفقات تشغيؼ مع الخاصة إجخاءاتيا تكيف أن اإلقميسية الجساعات أو الجولية مؽ
 ليحه الؾصاية الدمظة عمى ويتعيؽ السؤىمة ىيئاتيا مؽ اعتسادىا عمى والعسل العسؾمية

 مؽ 159 لمسادة طبقا عميو وتؾافق صفقاتيا لسخاقبة جيازا تزع أن العسؾمية السؤسدات
 إبخام ألحكام االقترادية العسؾمية السؤسدات تخزع وال 247-15 رقؼ الخئاسي السخسؾم

 يتعيؽ ذلػ ومع السخسؾم نفذ مؽ األول الباب في عمييا السشرؾص العسؾمية الرفقات
خرؾصيتيا عمى أساس مبادغ حخية االستفادة حدب  الرفقات إبخام إجخاء إعجاد عمييا

عمى اعتسادىا  مؽ الظمب والسداواة في التعامل مع السخشحيؽ وشفافية اإلجخاءات والعسل
 2 .مؽ طخف ىيئتيا االجتساعية

 247-15 رقؼ الخئاسي السخسؾم كخس لقج: العسؾمية لمرفقات القظاعية المجشة -1-6
 ويتجمى العسؾمية، الرفقات عمى الخارجية اإلدارية بالخقابة تتعمق ميسة إصالحات

 المجشة في لمرفقات الؾزارية المجشة إدماج خالل مؽ الخرؾص وجو عمى ذلػ
 القظاعية المجان إلى صالحيتيا وتحؾيل الؾطشية المجان وإلغاء لمرفقات القظاعية

وزارة، األمخ الحؼ سيداىؼ في تقميص السجة الظؾيمة كل  مدتؾػ  عمى تشرب التي
  .التي كانت تدتغخقيا دراسة ممفات مذاريع دفاتخ الذخوط والرفقات العسؾمية

                                                           
1
.   َفظ انًشجع 247-15 يٍ انًشعٕو انشئاعً 159 انًادج  

2
.  ، َفظ انًشجع 247-15 يٍ انًشعٕو انشئاعً 159 انًادج  
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كسا أن السذخع الجدائخؼ قج أولى ىحه المجان اىتساما خاصا وذلػ بالشغخ إلى عجد السؾاد 
  .حيث تكمفت بتحجيج تذكيمتيا (190 إلى 179السؾاد )التي خرص بيا 

  :مؽ تتكؾن :المجشة تذكيمة - أ
 الؾزيخ السعشي أو مسثمو رئيدا؛ -

  الؾزيخ السعشي، نائب الخئيذ، مسثل السرمحة الستعاقجة؛ مسثل -

  عؽ القظاع السعشي؛ (2)مسثالن  -

  عؽ الؾزيخ السالية؛ (2)مسثالن  -

 1 .مسثل عؽ وزيخ التجارة -

 واسعة رقابية اختراصات 247-15 الخئاسي السخسؾم مشح وقج:المجشة اختراصات - ب
 82 و181: لمرفقات العسؾمية وذلكسا يتزح مؽ خالل نري السادتيؽالقظاعية  لمجشة

  :أن ليحه المجشة اختراصيؽ رئيدييؽ يتسثالن في أمشو حيث يغيخ مؽ مزسؾنيا

 السادة في السشرؾص عمييا والظعؾن  والسالحق والرفقات الذخوط دفاتخ مذاريع رقابة -
 التابعة السمفات بجراسة لمرفقات القظاعية المجشة تختص حيث السخسؾم مؽ 182
 دائخة لحداب صالحيتيا إطار في السعشية الؾزارية تترخف الجائخة عشجما أخخ لقظاع
  .أخخػ  وزارية

 مؽ 184 السادة تكمفت لقج والسالحق والرفقات الذخوط دفاتخ السذاريع في الفرل -
 التي السجاالت بتعجاد الحكخ الدابق العام السخفق وتفؾيزات الرفقات العسؾمية قانؾن 
 المجشة تسارسيا التي الخقابة أن إلى اإلشارة تفؾتشا وال 2.القظاعية المجشة فييا تفرل

 تاريخ مؽ ابتجاء يؾما 45 أقراه أجل في التأشيخة مشح رفض أو بسقخر تتؾج القظاعية
  .المجشة كتابة أمانة لجػ السمف إيجاع

 التأشيخة مشح لمرفقات القظاعية المجشة أو العسؾمية لمييئة الرفقات لجشة إذا عامة وبرفة
 ذلػ تجاوز السعشي الؾزيخ أو العسؾمية الييئة ومدؤول الستعاقجة السرمحة السدؤول يسكؽ

 مؽ ابتجاء يؾما 90 أجل في الستعاقجة السرمحة مؽ تقخيخ بشاء عمى معمل بسقخر الخفض
 والسحاسب السالي السخاقب إلى التجاوز مقخر مؽ ندخة وتخسل التأشيخة رفض تبميغ تاريخ

                                                           
1
.   يٍ انًشعٕو انشئاعً ، َفظ انًشجع185 انًادج  

2
.   يٍ انًشعٕو انشئاعً ، َفظ انًشجع184 انًادج  
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 أو التذخيعية األحكام مظابقة لعجم السعمل التأشيخة رفض حالة وفي السكمف، العسؾمي
  .التجاوز مقخر اتخاذ يسكؽ ال التشغيسية

 وقائي إجخاء فيي وتخشيجىا العامة األمؾال عمى لمحفاظ الخقابة ىحه  كخست:السالية الخقابة -2
 التقييسي الشذاط ىحا بسسارسة ويزظمع بجايتيا، مشح السالية لمسخالفة يدسح بالترجؼ

 العسؾمية الرفقة في السالية العسميات صحة مؽ يتحقق الحؼ السالي السخاقب
  .ومذخوعيتيا

القبمية عمى الرفقة العسؾمية حيث يعشي  يزظمع السخاقب السالي بسسارسة الخقابة السالية
 1 .مذخوعية اإلنفاق وصحة االلتدام بالشفقات فييا وفق أطخ محجدة بتأميؽ

 األمؾال استعسال لستابعة وسيمة السالي السخاقب رقابة  تعتبخ:السالي السخاقب رقابة -2-1
 ميسة وتتسثل تبحيخىا، أو شخرية لسرالح استغالليا مؽ عمييا والحفاظ العسؾمية
 بالشفقات األمخ تعمق سؾاء اإلدارة بيا تقؾم التي االلتدامات مخاقبة في السالي السخاقب

 القانؾن  مؽ 58 لمسادة وطبقا التشفيح حيد الرفقة تؾضع أن قبل وىحا التعاقجات أو
فان مذخوع أؼ  1990/80/15في  السؤرخ 21-90 رقؼ العسؾمية بالسحاسبة الستعمق

 : نفقة الجولة ال يتؼ التأشيخ عميو إال إذا تؼ التأكج مسا يمي

 صفة األمخ بالرخف؛ -

  تؾفخ اإلعتسادات والسشاصب السالية؛ -

 2 التخريص القانؾني لمشفقة؛ -

  التظابق بيؽ مبمغ اإللتدام والعشاصخ السكؾنة لمؾثائق السخفقة؛ -

.وجؾد تأشيخات أو آراء قبمية لييئات إدارية مخؾلة في ىحا السجال ويفخضيا القانؾن  -
3  

  :مختمفتيؽ بشتيجتيؽ السالي السخاقب رقابة وتشتيي -

 وصحة اإلجخاءات سالمة مؽ السالي السخاقب يتحقق أن  بعج:القبؾل بسشح التأشيخة - أ
الذكمية والسؾضؾعية يقؾم بسشح التأشيخة، التي تعتبخ دليال عمى الشاحية  مؽ العسمية

                                                           
1
 حهًًٍ يُال، تُظٍى انصفماخ انعًٕيٍح ٔضًاَاخ حفع انًال انعاو فً انجضائش، أطشٔحح يمذيح العتكًال يتطهثاخ  

.  65 ، ص2015/2016انذكتٕسج، انطٕس انثانث، يٍذاٌ انحمٕق انغٍاعٍح، جايعح لاصذي يشتاح ٔسلهح، 
2
.  15/08/1990 انًؤسخ فً 21-90، يٍ انمإٌَ انًتعهك تانًحاعثح انعًٕيٍح سلى 58 انًادج  

3
 ثٍاب َادٌح، آنٍاخ يٕاجٓح انفغاد فً يجال انصفماخ انعًٕيٍح، سعانح دكتٕسج ،كهٍح انحمٕق ٔانعهٕو انغٍاعٍح ، جايعح  

.  45 ، ص2012/2013يٕنٕد يعًشي، تٍضي ٔصٔ، انجضائش، 
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صحة الرفقة وشخعيتيا مؽ الشاحية القانؾنية تربح الرفقة قابمة لمتشفيح والتحؾيل 
السخاقب السالي، وىؾ ما نرت  إلى السحاسب العسؾمي لرخفيا بسجخد وضع تأشيخة

 1 .247-15 مؽ السخسؾم الخئاسي 196عميو السادة 

 ممف ودراسة فحص بعج السالي لمسخاقب يسكؽ:السؤقت أو الشيائي التأشيخة مشح رفض - ب
 .عؽ وضع تأشيخة، وبالتالي يخفض االلتدام بالشفقة يستشع  أن الرفقة

 الحاالت. 414-92 رقؼ التشفيحؼ السخسؾم مؽ 11 السادة  حجدت:الخفض السؤقت - ت
   :مؤقتا فييا الخفض يكؾن  التي

  اقتخاح التدام مذؾب بسخالفات قابمة لمترحيح  -

 .إثبات نقص أؼ غياب -

 2 .نديان بيانات في الؾثائق الثبؾتية -

 : السخسؾم نفذ مؽ 12 السادة عمييا نرت التي الحاالت في ويكؾن : الشيائي الخفض

  عجم مظابقة اقتخاح االلتدام لمقؾانيؽ والتشغيسات السعسؾل بيا؛ -

  تؾافخ االعتسادات السالية الكافية إلبخام الرفقة؛ عجم -

 3 .عجم احتخام اآلمخ بالرخف لمسالحغات السؾجؾدة في الخفض السؤقت -

 لمسخاقب الشيائي الخفض حالة في اإلجخاء بيحا يقؾم أن يسكؽ بالرخف األمخ: التغاضي
 السخاقب مدؤولية تخفع الحالة ىحه وفي بالشفقة االلتدام عسمية عمى لؾضع التأشيخة السالي
يدمسيا  التي التأشيخات عؽ مدؤول السالي فالسخاقب األمخ بالرخف، مدؤولية وتقؾم السالي
 التي التدييخ أخظاء يتحسل ال ىؾ وبالتالي( رقابة السالئسة دون  )السذخوعية بخقابة ويكتفي

 4 .بالرخف األمخ بيا يقؾم

 

                                                           
1
 يشجع عاتك. 247-15 يٍ انًشعٕو انشئاعً 196 انًادج  

2
 انًتعهك تانشلاتح انغاتمح نهُفماخ انتً ٌهتضو تٓا، انصادس فً 1992 َٕفًثش 14 انًؤسخ فً 414-92 انًشعٕو انتُفٍزي  

.  82انجشٌذج انشعًٍح نهجًٕٓسٌح انجضائشٌح ، انًادج 
3
 عالق عثذ انْٕاب ، انشلاتح عهى انصفماخ انعًٕيٍح فً انتششٌع انجضائشي، سعانح ياجغتٍش، كهٍح انحمٕق انعهٕو  

.  94، ص 2004-2003انغٍاعٍح، جايعح دمحم خٍضش تغكشج، انجضائش، 
4
، ٌٕو 247-15 تٍ دساجً عثًاٌ، يجال تذخم انًشالة انًانً فً انصفماخ انعًٕيٍح عهى ضٕء انًشعٕو انشئاعً  

.  09، ص2015 دٌغًثش 17دساعً يُظى يٍ طشف جايعح دمحم خٍضش ، تغكشج، 
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خالصة الفصل 
 مؽ بالعجيج تسخ تحزيخىا او تكؾيشيا عسمية واثشاء العسؾمية الرفقة ان سبق مسا نجج

  الذخوط دفتخ كحلػ تقييسيا ثؼ مؽ العخوض وفتح تحزيخ كسخحمة والعجيجة السيسة السخاحل

 تكؾيشيا مخحمة العسؾمية في بالرفقة الستعمقة اآلجال مدالة الى عامة برفة التظخق  بعج
 اال الجدائخ في العسؾمية الرفقات قانؾن  عمى طخأت التي  التعجيالت رغؼ مختمف انو نجج
 الستعمقة تمػ خاصة اآلجال مدالة  تشغيؼ  ناحية مؽ والقرؾر الزعف يكتشفو يدال ال ه ان

 الرفقة تكؾيؽ بسخحمة

 تحزيخ بآجال اساس متعمق العسؾمية الرفقات في احكام بتخريص السذخع قيام عجم
  واسعا السجال تخك ودوره عمى فقط تأكيجه مع وضعيا حخية لالدارة تخك التي العخوض

واستكبال  العخوض باستالم الستعمقة اآلجال تبيان عجم



 

                                                  الثاني الفصل
 ذتنفي مرحلة يف اآلجال

 العمومية الصفقة
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 تمهيد

 المصلحة العقد طرفي من لكل االلتزامات التعاقدية تتأسس الصفقة تنفيذ في البدء عند
 منها جدن منهما كل عاتق على المترتبة االلتزامات أهم بين ومن المتعاقد والمتعامل المتعاقدة

 هذا قدالمتعا المتعامل جانب من التعاقدية اآلجال وكذا الشخصي للصفقة التنفيذ مبدأ احترام
  اإلداري العمل وشفافية الخدمات ثمن بدفع المتعاقدة المصلحة التزام أخرى جهة من

 إلى صفقة كل تشير أن يجب انه على 15/247 الرئاسي المرسوم من 95 المادة تنص اذ
 الخصوص على تتضمن ان ويجب المرسوم هذا والى بهما المعمول والتنظيم التشريع
 صفقةال دخول شروط   ومكانه الفقة توقيع تاريخ الصفقة تنفيذ اجل ...... اآلتية البيانات

 التنفيذ حيز

 لكن المتعاقد المتعامل أساسها على يختار التي المعايير أهم من يعتبر فاألجل أسلفنا كما
 هو العروض تحضير عند اولية بصفة حدد الذي األجل يعتبر هل هنا المطروح ؤالالس

 تحديد في نفس المنهاج إلى الصفقات أنواع كل تخضع وهل الصفقة ن م عند المحدد نفسه
  اآلجال هذه

 تالصفقا في اآلجال بمسالة المتعلق بحثنا موضوع عليه يتمحور لما أكثر ونظرا يهمنا ما
 يف كطرف   باحترامه ملزم تعاقدي التزام باعتباره األجل على بالتركيز سنقوم العمومية
 عرالس على التعديل هذا وتأثير تعديله كيفية إلى سنتطرق كما المتعاقد المتعامل الصفقة
 صفقةال تنفيذ أثناء اآلجال لموضوع سنتطرق أننا وبما   أول كمبحث كله للصفقة هذا االولي

 مرسوم أخر للنزاعات حسب الودية التسوية بعملية الخاصة جالاآل عن تحدثنا من بد فال
     للفصل وأخير ثاني كمبحث وهذا
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  قةالصف تنفيذ في البدء عند الصفقة تنفيذ مرحلة في اآلجال :األول المبحث

 صلحةالم العقد طرفي من لكل التعاقدية االلتزامات تتأسس الصفقة تنفيذ في البدء عند     

 منها نجد منهما كل عاتق على الترقية االلتزامات أهم بين ومن التعاقد تعاملوال المتعاقدة

 هذا قدالتعا المتعامل جانب من التعاقدية اآلجال وكذا للصفقة، الشخصي التنفيذ مبدأ احترام

 العمل وشفافية الخدمات ثمن يدفع المتعاقدة، المصلحة التزام أخرى جهة ومن جهة، من

  .اإلداري

 تحديدها وكيفية التنفيذ أجال مفهوم :ولاأل  المطلب

 أساسيو  همام التزام تمثل بحيث العمومية، الصفقات في بالغة أهمية التنفيذ آجال تمثل     

 temps est de Hl'argent المال يمثل الوقت أن والشائع األشغال صفقات في خاصة

   .1بمهمة ماقيا تشكل التي العمومية الصفقات مبالع من أكبر أهمية ويمثل الي

  التنافسية على وتأثيرها التنفيذ آجال التعاقدية اآلجال مفهوم :األول الفرع

 من عند تعتمد التي وهي للصفق التقنية العروض في تحدد التي هي التعاقدية اآلجال    

 الصفقة عليه الست الذي التعامل مع تتفاوض أن المتعاقدة للمصلحة يمكن تهانيا الصفقة

 حسب حسابها وبدع تحسينها تختلف والتي للصفقة، المؤقت المنح عند اإنقاصه على

 .وطبيعتها الصفقة موضوع

 كانت إذا سواء التنين مرحلة في المنافسة على األخرى هي توفر أن اآلجال لهذه يمكن

 من، marchés de trés courte durée القصة المدة ذات الصفقات - قصيرة اآلجال

  durée  marches de longue الطويل المدة ذات الصفقات - ضاأي طويلة كانت إذا أو

                                                           

 88ص   ،4ئر ،ط خرشي النوي، تسيير المشاريع في إطار تنظيم الصفقات العمومية ، جسور لنشر والتوزيع ، الجزا 1
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  حسابه بدء وكيفية التعاقدي باألجل التعريف :أوال

 الصفقة، موضوع باختالف وذلك تسمياته أخالق إلى بالنظر تعريفية إلى التطرق سنحاول

  .حسابه بدء كيفية الى نتطرق ثم ميزاته وكذا

 أن يجب خاللها من التي الفترة في التعاقدي األعلى يتمثل :التعاقدي باألجل التعريف •

 produit المنتوج يكون عندما التسليم أجل عن التحدث بصدد وتكون الصفقة، تنفذ

 ، fournitures courantes الجارية للتوريدات بالنسبة الحال هو كما مسبقا مصنع
 الصفقات بالنسبة الحال وهو التصنيع يطلب عن التقيد أجل عن التحدث وبصدد

 marchés des travaux et marchés الصناعية والصفقات األشغال

industriels الرد أجل عن تتحدث تكونت الخدمات صفقات يخص فيما أماdélai 

a rendre . 

 عندما خاصة احتمالي طابع حتما الزمن في تحديدها بأن أيضا التعاقدية اآلجال تتميز

 عندما منها وأكثر منتوج صناعة أوconstruire un ouvrage عملي بإنجاز األمر يتعلق

 هنا رتعتب فاألجيال لذا المعاينة لحظه معرفتها يمكن ال العناصر كل باألبحاث األمر يتعلق

 بعد delais contractuels تعاقدية تصبح التي و ،delais prévisionnels احتمالية

  .الصفقة العقد توقيع

 األمر تبليغة بعد محددة زمنية مدة التعاقد للعوامل قدةالمتعا الصلحي تعطي الحالة هذه في

  .1الحقا إليه تطرق ما ومنها للمشروع النهائية التعاقدية الرزنامة بإرسال يقوم لكي بالخدمة

 

                                                           

 89خرشي النوي، مرجع سابق ذكره ص  1
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  :التعاقدي األجل حساب بدء •

 نقطة وتعتبر الصفقات، أنواع من نوع كل باختالف التعاقدي األجل باحتساب يختلف

  .نفيذالت حيز للدخول وبالنسبة العقد توقيع العملية بالنسبة مستقلة .تنفيذال آجال انطالق

 ذمن الصفقات من النوع هذا مثل في عادة األجال يسري :اللوازم الخدمات لصفقات بالنسبة
 على الصفقة نصت إذا إال ، bon de commande "الطلب قسيمة تبليغ أو الصفقة تبليغ

  . verification الفحص أو livraison للتسليم المحدد اريخالت غاية إلى ويمتد ذلك خالف

 بدءب األمر إعطاء محل عادة يكون األشغال تنفيذ بداية تاريخ :األشغال المصنفات بالنسية

  ODS de commencement des travaux االشغال بانطالق المتعلق سيتي الخد

 المنافسة على للصفقة التعاقدية اآلجال تأثير :ثانيا

 مدة كان أو المدة قصيرة الصفقات كانت إذا 1ما إلى تبعا المنافسة على اآلجال ؤثرت

  .إنجازها

  : القصيرة المدة ذات الصفقات •

 وهي concurrence permanente داني الصفقات من النوع هذا في المنافسة تعتبر

 تستعمل تيوال revision des prix األسعار بمراجعة المتعلقة البنود بتجنب أيضا تسمح

  .عادة طويلة لمدة الصفقة تكون عندما حاستي

 permanente et continue ومتواصلة اتمي د تضخم مرحلة هنالك كانت ما حالة في

inflation  بنود إلى اللجوء ولتجنب المنطق هذا من طويلة تكون أن يمكن المدة هذه 

  .القصيرة مدة ذات صفقات إبرام يجب المراجعة

                                                           

 65عالق عبد الوهاب ، مرجع سابق ذكره ص    1
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 األسعار حركة كانت أين مضت فترات ففي .الصفقة لمدة كمرجع التسوية سعر دائما اعتبر

 نم بأقل التنفيذ أجل حدد حيث للصفقات، بالنسبة كقاعدة الثابت السعر مبدأ اعتمد بطيئة
 بحيث ،التضخم نسبة زادت - األسعار حرية مبدأ حرة االسعار اصبحت منذ يساويها أو سنة

 مدتها تكون التي تلك باستثناء محددة أسعار إلى فقاتالص إخضاع الممكن غير من بات

  .قصيرة

 الطويلة المدة ذات الصفقات •

 المنافسة، مجال من كثيرا تنقص طويلة مدنها تكون التي الصفقات ومنها عموما العقود

 األخذ مع سنوات 5 أو 3 لمدة متعاقدة مصلحة مع يتعاقد الذي المورد ذلك على وكمثال

 .حددةم المدة تكون أن من بدال وذلك المورد يتحملها أن يمكن التي العوائقو  االمتيازات بكل

 فيها تكون التي القطاعات بعض في خاصة احتكار تخلق أن يمكن العمليات هذه مثل

 قديةالتعا المدة هذه خالل صدرت فإذا ،(العسكري التسليح الوحيد العمومي المشتري اإلدارة

 رانظ منها تستفيد أن هنا اإلدارة يمكن ال السوق في سيةتناف أكثر تكون منتجات الطويلة
  .طويلة لمدة واحد متعاقد مع واحد التزام في لدخولها

 الطويلة المدة ذات الصفقات من الهدف تقييم يمكن ال ألنه فقط نظرية مجرد تبقى هذه لكن

  .1حدى على منتوج لكل اقتصادي تحليل ضوء على إال

 متعددة طبيعة ذات تعتبر ببرامج، منها المتعلق تلك خاصة األشغال لصفقات بالنسبة

 يكون وتنفيذها البرنامج، برخصة يسمى ما طريق عن سنوات لعدة مبرمة تكون السنوات،

 المتطلبات تفرضها الصفقات هذه في الطويلة فالمدة وبذلك سنوية انجاز حصص عبر

  .فيها التقنية
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 الطلبات لبعض الطويلة فالمدة مالئمة اديةاقتص شروط على بالحصول الصفقات هذه تسمح

 التكاليف بعض قيمة في التقليص من باالستفادة للموردين تسمح المتكرر الطابع ذات

 لوالوسائ التفاوض تقنيات االعتبار بعين باألخذ المتعاقدة المصلحة تقوم يجب بالمقابل
  .السعر لمراقبي الالزمة

 الضمانات إيجاد في المتعاقدة المصلحة من تحكمو  حنكة تتطلب الطويلة المدة وبالتالي

 أخرى تقنيات من عنها ينوب ما وضع وخاصة طويلة لمدة المنافسة غياب ضد الالزمة

  .وحلول

 سعر اقل إلعطاء كوسيلة اعتباره يمكن الصفقة لتنفيذ طويل أجل اقتراح أخرى ناحية من

عطاء انخفاضا األكثر   .للصفقة به مرخصال المالي الغالف في تدخل عروض وا 

 الصفقة بتنفيذ المتعلقة األجال تحديد كيفية :الثاني الفرع

  .موضوعها أو الصفقة طبيعة حسب على إما ذكرنا كما اآلجال هذه تحديد كيفية تختلف   

 الصفقة طبيعة حسب على التنفيذ أجل تحديد :أوال

 وعدة للتنفيذ جدول تحديد أو الخدمات إنهاء أجل من محدد تاريخ اعتماد يمكن الصفقة لتنفيذ

 على يذالتنف آجال تحديد طريقة تختلف لهذا .اللوازم أو األشغال أجزاء لمختلف متتابعة أجال

  :كاالتي صفقة كل طبيعة حسب

  المتكرر والطابع العادي النمط ذات الطلبات صفقات •

 األشغال زإنجا على15-247 1الرئاسي المرسوم من 34 للمادة طبقا الطلبات صفقة تشتمل

 .المتكرر والطابع العادي النمط ذات الدراسات إنجاز أو الخدمات تقديم أو اللوازم اقتناء أو
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 أو نماليتي سنتين في تتداخل أن ويمكن للتجديد، قابلة واحدة سنة الطلبات صفقة مدة تكون 

 صفقة تجديد أن إلى إضافة .سنوات خمس الطلبات صفقة تتجاوز أن يمكن ال  أكثر

 هألخذ للنفقات القبلي لاللتزام ويخضع المتعاقدة المصلحة من مقرر بموجب يكون لباتالط
  .المتعاقد للمتعامل ويبلغ الحسبان في

 وازمالل وأو لألشغال والقصوى الدنيا الحدود قيمة أو /و آمية الطلبات صفقة تبين أن ويجب

 السعر، إما الطلبات قةصف وتحدد .الصفقة موضوع هي التي أوالدراسات/و الخدمات أو /و

ما ما آلياته وا   فيذتن في ويشرع .المتعاقبة التسليم عمليات على المطبق تحديده آيفيات وا 

 . التسليم كيفيات تحدد التي الجزئية الطلبات تبليغ بمجرد الطلبات صفقة

 لعدة الطلبات صفقات منح يمكن ذلك، المالية أو /و االقتصادية الشروط تتطلب عندما •

 تطبيق آيفيات على الشروط دفتر ينص أن يجب الحالة، هذه وفي .اقتصاديين ينمتعامل

 .المتعاقد المتعامل تجاه المتعاقدة المصلحة الطلبات لصفقة الدنيا الحدود تلزم الحكم هذا

 طبقا  : البرامج عقود  . المتعاقدة المصالح المتعاقدتجاه المتعامل القصوى الحدود وتلزم

 متعددة أو سنوية اتفاقية شكل البرنامج عقد يكتسي 15-247 :1سوممر  من 33 الماّدة 

 من تنفيذها ويتم أكثر، أو ماليتين,سنتين في يتداخل أن ويمكن مرجعا، تكون السنوات

 عقد مدة تتجاوز أن يمكن ال,المرسوم هذا ألحكام وفقا تبرم تطبيقية صفقات خالل

 والموقع وأهميتها، تأديتها الواجب دماتالخ طبيعة االتفاقية تحدد,سنوات  خمس البرنامج

 تبليغ طريق عن البرنامج بعقد القانوني االلتزام يتم,إنجازه  رزنامة و البرنامج عقد ومبلغ

 مع بها، المحاسبي,االلتزام حدود في المتعاقد، للمتعامل التطبيقية العمومية الصفقات

 إجراءات نفس إلى إلبرامه امجالبرن عقد يخضع. االقتضاء عند الميزانية، سنوية مراعاة

 تتم أدناه،) 5 الفقرة)195 المادة أحكام عن النظر بغض أنه، غير .الصفقات إبرام
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 الفقرة في المحددة الشروط حسب للصفقة المحاسبي االلتزام عند االعتمادات توفر مراقبة

 السابقة

  الصفقة موضوع حسب على التنفيذ آجال تجديد :ثانيا

 إحدى 1العمومية الصفقات تشمل 15-247الرئاسي المرسوم من 29لمادةا نص إلى بالعودة

  :اآلتية العمليات

  .االشغال انجاز •

  .اللوازم اقتناء  •

  .الدراسات انجاز •

  .الخدمات تقديم •

 نويهبالت فالجدير الصفقة تنفيذ مرحلة في اآلجال حول يتمحور الثاني المبحث موضوع أن بما

 أو أشغال صفقات إما موضوعها تكون المشاريع إنجاز في المسجلة التأخيرات معظم أن

 تأخيرات تسجل ال أنها فالشائع الخدمات وتقديم اللوازم اقتناء صفقات حين في دراسات،

 ةمقارن ما نوعا قصيرة تكون وآجالها متكرر نمط ذات تكون معظمها ألن تنفيذها في كثيرة
 بتتطل التي القاعدية بالمنشآت متعلقةال المشاريع في خاصة واألشغال الدراسات؛ بصفقات

   . إلنجازها أكبر ووقت طائلة أموال ضخ

 وكيف األشغال وصفقات الدراسات صفقات وهما أال األولين النوعين على أكثر سنركز لذا

 مهمات أشغال صفقة إبرام عند دراسات صفقة تشمل عندما خاصة فيهما، التنفيذ أجال تحدد

  .المشروع صاحب لفائدة التقنية والمساعدة األشغال على افواإلشر  التقنية المراقبة
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  األشغال وصفقة الدراسات صفقة من كل مفهوم •

 الخاصة بإمكانياتها تنفذ أن المتعاقدة المصلحة تستطيع لم إذا :الدراسات صفقة •

 راساتبالد تتعلق أن إما والتي دراسات، صفق بإبرام تقوم أساسية تعتبرها التي الدراسات

  .أشغال بصفقة مرتبطة تكون أو فقط

 . فكرية خدمات إنجاز إلى للدراسات العمومية الصفقة تهدف •

 تقنيةال المراقبة مهمات أشغال السيما صفقة إبرام عند للدراسات، العمومية الصفقة تشمل •

   .المشروع صاحب ومساعدة األشغال إنجاز على واإلشراف الجيوتقنية أو

 نم مدنية هندسة أو بناء أشغال أو منشأة إنجاز إلى شغاللأل العمومية الصفقة تهدف   •
 صاحبة المتعاقدة المصلحة تحددها التي الحاجات احترام ظل في مقاول، طرف

 يتستوف التي المدنية الهندسة أو البناء أشغال من مجموعة المنشأة وتعتبر .المشروع
 . تقنية أو اقتصادية وظيفة نتيجتها

  الدراسات وصفقات األشغال صفقات من لك في اآلجال تحديد كيفية •

 كالها تدخل والتي بنوعيه، ذكره سبق كما عليها نركز سوف :الدراسات لصفقة بالنسبة •

  .البناء مجال في التقنية المساعدة أو المشروع إدارة بعقد يسمى فيما

 يتضمن الذي 1988 ماي 15 في المؤرخ المشترك 1الوزاري القرار من 2 المادة تعرف

 اصطالح تحت المشروع إدارة ذلك وأجر البناء ميدان في األشغال تنفيذ ممارسة ياتكيف

 لمهام شاملة وظيفة القرار هذا مفهوم في الفنية االستشارة تعد" :كاآلتي الفنية االستشارة

نجاز والمراقبة، والمتابعة والمساعدة والدراسات التصميم  طبيعتها تكن مهما المباني وا 
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 تحت الفني المستشار ويمارسها الصناعي، لالستعمال المخصصة المباني ءباستثنا ووجهتها

 عقد ويبرم ،"العمل برب تربطه التي التعاقدية االلتزامات إطار وفي الحاملة مسؤوليته

 الجاري العمومية الصفقات تنظيم في عليها المنصوص الطرق إحدى وفق الفنية االستشارة

  .العمل بها

 نع عبارة تكون التي بالمهام يتعلق األول الشق رئسيين، شقين إلى المهام هذه فصل يمكن
 صفق مع تنجز دراسات فهي الثاني أما النضح، بدراسة يسمى فيما وتدخل بحت دراسات

 .األشغال ومراقبة متابعة خاصة وتشمل أشغال

 ويمكن المشروع تنفيذ في الشروع قبل عادة الدراسات هذه تكون :النضج دراسات •

 قابل غير أو قابل المشروع بجعل بعد فيما تسمح التي األولية بالدراسات تسميتها

 ةمناقص عن المشروع إنجاز تريد التي المصلحة تعلن لإلنجاز قابال كان فإذا لإلنجاز،
  .العمومية الصفقات إبرام عتبة طبعا احترام مع الصدد هذا في

 المشروع شأن من انه من أكدبالت تسمح التي الدراسات مجموع أنها على أيضا تعرف كما

 المحلي أو الجهوي أو الوطني المستوى على واالجتماعي االقتصادي تطور في المساهمة

 بالنسبة واآلجال للكلفة المثلى الظروف في لالنطالق مهيأة المشروع إنجاز أشغال وبان

 القةع لها والتي أهمها المرحلة هذه في مهام عدة على تشمل فإنها التقنية الدراسات لصفقة

  .المفصل التمهيدي المشروع ودراسة . التمهيدي المشروع دراسات هي بدراستنا

 وضمان إضافية نفقات تفادي على تساعد فإنها دقيقة بصورة الدراسات هذه أنجزت إذا

 كيفية إلى التطرق قبل لكن نزاعات، نشوء مخاطر وتخفيض االنجاز في والسرعة الجودة

  .منها نوع لكل بسيط تعريف من أوال البد بها متعلقةال التنفيذ آجال تحديد
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 جزالمو  التمهيدي المشروع دراسة هما نوعان الدراسة هذه تشمل :التمهيدي المشروع دراسات

 .المفصل التمهيدي المشروع ودراسة

 العريضة الخطوط برسم الدراسة هذه تسمح :(APS) الموجز التمهيدي المشروع دراسة

 في ياتاألولو  وتقترح المشروع تهيئة تحدد أنها كما واالقتصادية التقنية الوظيفية للتصورات

 .النوعية اختيار وكذا اإلنجاز

  السعر تغيير على وتأثيرها التعاقدية اآلجال تعديل :الثاني المطلب

 منها األجزاء يعض بتغير إما التعاقدية اآلجال تعديل على يتفقا أن الصفقة لطرفي يمكن    

 ةقاهر  قوة) خارجي بسبب سواء تطرأ قد لظروف نظرا وذلك عامة بصفة األجل في التمديد أو
 تاليوبال .(مثال المقررة األشغال جملة في الزيادة) الصفقة أطراف إلى يعود سبب أو (مثال

 عاوتب (أول فرع) ملحق إبرام طريق عن يكون والذي التعاقدي األجل في تعديل ذلك عن ينتج

 . (ثاني فرع) للمراجعة قابل بسعر مبرمة كانت إذا الصفقة ارأسع مراجعة يجب لذلك

 الملحق تقنية طريق عن التعاقدية اآلجال تعديل :األول الفرع

 لذلك متوقعة غير تطرا فد لظروف نظرا وذلك التعاقدية االجال تعديل يمكن الذكر اسلفنا كما
 لحقبالم سماها والتي  الية المشرع جد  او الظروف هذه مع تماشيا
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  تعاقدية کوثيقة الملحق :أوال

  :الملحق مفهوم

 يشكل 15/247الرئاسي المرسوم من 136 1المادة نص إلى بالرجوع :الملحق تعريف •

 زيادة هدفه كان إذا الحاالت جميع في ويبرم للصفقة، تابعة تعاقدية وثيقة الملحق

  .الصفقة في تعاقدية بنود عدة أو بند تعديل أو /و تقليلها أو الخدمات

 الصفقة موضوع في تدخل جديدة، عمليات الملحق موضوع الخدمات تغطي أن ويمكن

 توازن على أساسية بصورة الملحق يؤثر أن يمكن ال فإنه أمر من يكن ومهما .اإلجمالي

 إرادة عن وخارجة متوقعة تكن لم تقنية تبعات طرأت إذا ما حالة في عدا ما الصفقة،

  .األطراف

  الملحق إبرام شروط •

  .موضوعية وأخرى شكلية شروط إلى الملحق إبرام شروط تفصيل يمكن

 عتخض انعقادها، تاريخ إلى بالنظر بالتتابع وتؤرخ المالحق ترقم :الشكل ناحية من •
  .الصفقة يخص فيما الرقابة شكليات نفس إلى فقط استثناء المالحق

  139/138/137 للمواد طبقا :الموضوع ناحية من •

 في الزيادة بعدم وذلك الصفقات إبرام قواعد خرق بعدم تكون :المنافسة واعدق احترام •

  .2للصفقة العام االقتصادي التوازن على تؤثر درجة إلى الصفقة مبلغ

                                                           

 مرجع سابق15/247من المرسوم الرئاسي 136انظر المادة  1

 مرجع سابق15/247من المرسوم الرئاسي 139-138-137مواد انظر ال 2



 العمومية ةالصفق ذتنفي مرحلة في اآلجالالفصل الثاني                                                  

 

43 

 

 جيةالخار  الرقابة هيئة على وعرضه الملحق إبرام يمكن ال :التعاقدية اآلجال احترام •

  :التالية الحاالت باستثناء التعاقدية، التنفيذ آجال حدود في إال للصفقات

 وأ تعاقدي بند تعديل أو/و بإدخال ويتعلق .المالي األثر عديم الملحق يكون عندما •
  التنفيذ، بآجال المتعلقة البنود غير أكثر

 اختالل الطرفين إرادة عن وخارجة متوقعة غير استثنائية، أسباب على ترتب إذا •

 التعاقدي األجل تأخير إلى أدى واءس معتبرا اختالال للعقد االقتصادي التوازن

  .ال أم األصلي

  .نهائيا الصفقة إقفال استثنائية بصفة .الملحق من الغرض كان إذا •

  :اآلتية النسب نقصانا أو زيادة يتجاوز، ال مبلغه كان إذا •

 لجنة اختصاص من هي التي للصفقات بالنسبة للصفقة، األصلي المبلغ من •

 .1 متعاقدةال للمصلحة التابعة الصفقات

 اللجان اختصاص من هي التي للصفقات بالنسبة للصفقة، األصلي المبلغ من %10 •

  .للصفقات القطاعية واللجان الوطنية

 كان إذا القبلية الخارجية الرقابة هيئات فحص إلى الملحق يخضع ال عامة بصفة •

  :يعدل ال موضوعه

  .التعاقد جلأ/والمالية التقنية الضمانات/المتعاقدة األطراف تسمية •
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  بالملحق التعاقد أجل وتمديد تعديل :ثانيا

 يسول التعاقدية اآلجال حدود في ويكون رأينا كما ملحق تبرم أن المتعاقدة للمصلحة يمكن

  .الثانية الحالة هو عمليا الغالب ولكن الزيادة أو باالنقاص إما ويكون

 هيئات فحص إلى يخضع نأ يجب تعاقدي أجل بتعديل موضوعه يتعلق ملحق إبرام لكن

 امر محل الصفقة تمديد يكون أن ويمكن .المختصة للصفقات القبلية الخارجية الرقابة

 :1حالتين بالخدمة

 صاحب لصالح االولية العمليات تنفيذ في تأخر او االدارة من بأمر تعديالت حالة •

 الى يشير أن يجب الخدمات في تعديالت بالخدمة االمر يتضمن عندما المشروع

  .للتنفيذ الجديد االجل تحديد

 هو الخاصة التعليمات دفتر في المحددة التعاقدية اآلجال :الجوية التقلبات حالة •

 يحدد االجل هذا .الصفقة موضوع الخدمات مجموع بانتهاء يتعلق الذي العام االجل

 اتالتقلب أيام االعتبار بعين تأخذ بطريقة احتماليا ويعدل الخدمات بدا تأطير عبر

 ( .التنفيذ رزنامة في اليه يشار أن يجب االيام هذه عدد)المتوقعة الجوية

  بملحق الصفقة تمديد :ثالثا

 موضوعها، تنفيذ تم لصفقة ملحق إبرام ذلك، الظروف تبرر عندما المتعاقدة، المصلحة يمكن

 الذي لعاما المرفق مواصلة لضمان الضرورية بالنفقات للتكفل لوازم، اقتناء أو خدمات ألداء

 مسؤول قرر إذا للصفقة، النهائي االستالم قبل أمر من يكن مهما ولكن قبل، من أنشئ

 المصلحة وسع فــي يــكون ال أن شريطــة ذلك، المعــني الوالي أو الوزير أو العموميــة الهيئة

 من مماطلة ممارسات نتيجة تكون ال وأن التمديد، هذا استدعت التي الظروف توقع المتعاقدة
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 في عشرة نسبة بالزيادة، والكميات أشهر) 3) ثالثة الملحق مدة تتجاوز أن يمكن وال .طرفها

    .  أدناه 139 المادة من األولى الفقرة في المذآورة %) 10) المائة

  للصفقة األولي السعر تغيير على اآلجال تعديل تأثير :الثاني الفرع

 يكون أو ثابتا يكون أن فإما الصفقة في السعر طبيعة تحديد إلى العقد طرفي يلجا      

 نصت والتي 15/2471الرئاسي المرسوم من 97المادة به قضت ما وهذا للمراجعة؛ قابل

 أن يمكن ال الثابت السعر فبالتالي ."للمراجعة قابال أو ثابتا السعر يكون أن يمكن ' أنه على

 تعديل محل يكون أن يمكن ال أنه السعر ثبوت مبدأ ويعني .المراجعة صيغة على يشتمل

  .القاضي طرف أو المتعاقد المتعامل أو المتعاقدة المصلحة طرف من سواء

 على تؤثر أن يممكن ال التعاقدية اآلجال في تعديل هناك كان لو فحتى المنطلق هذا ومن

 اراالعتب بعين تأخذ والتي للمراجعة قابل سعر على المشتملة للصفقة خالفا الثابت السعر

 في نالنقصا أو بالزيادة اإليجاب أو بالسلب تؤثر قد والتي التعاقدية؛ اآلجال تعديل حالة

 درةالصا االستداللية األرقام حسب المتعاقدة المصلحة أو المتعاقد المتعامل على األسعار

  .األسعار أساسها على تراجع والتي

 ةصيغ تأثير سنبين ثم عار،األس بمراجعة القيام كيفية بدراسة المطلب هذا في سنقوم لذا
  .للصفقة األولي السعر على المراجعة

  األسعار بمراجعة القيام كيفية :أوال

 prix global et وجزافية إجمالية أسعار تعتمد الصفقات مجمل أن إلى أوال اإلشارة يجب

forfaitaire  أهم نبي ومن االقتصادية، التغيرات إلى بالنظر للمراجعة قابلة تكون أن ويمكن 
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 نوعا طويل تنفيذها يكون التي تلك هي للمراجعة قابل سعر على تقوم التي الصفقة مميزات

  .الخ ... والسلع للمواد االقتصادية التغيرات فيها تراعي وبالتالي ما

 في بالزيادة األولي الصفقة سعر على يؤثر أن يمكن االنجاز تأخر كلما أخرى ههج ومن

 تالمؤشرا إلى بالنظر العكس أو التكاليف في ويزيد المتعاقدة بالمصلحة يضر مما قيمته؛
  .المتعاقد بالمتعامل يضر مما المنشورة الدورية

 ال أنه على تنص منه 2 فقرة 101 المادة نجد ، 15-247الرئاسي 1المرسوم الى وبالرجوع
 حسب سواها دون فعليا المنفذة الخدمات بمقتضى إال األسعار مراجعة ببند العمل يمكن

  .الصفقة شروط

 التحيين صيغة عكس الصفقة تنفيذ مرحلة تخص المراجعة صيغة أن النص هذا من يفهم

 العمل أن على المادة نفس من األولى الفقرة أقرت كما الصفقة، تكوين مرحلة تخص التي

  :التالية الحاالت في يكون ال األسعار مراجعة ببند

  .العرض صالحية تغطيها التي الفترة  •

  .االقتضاء عند األسعار تحيين بند يغطيها التي لفترةا •

  .2أشهر 03 ثالثة كل واحدة مرة من أكثر •

 من المشرع يهدف .أشهر 03 من أقصر فترة تطبيق المشترك اتفاق حال في لألطراف يمكن

 متقاربة، فترات في الحاصلة التغيرات بتجنب لألطراف السماح البند هذا تضمينه خالل

  :يأتي ما على المراجعة صيغ تشتمل أن لبالمقاب ويجب
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 يخص فيما العقد في عليها المنصوص النسبة عن يقل أن يمكن ال ثابت جزء •

  "15 عن الجزء هذا يقل أن يمكن ال الجزافي؛ التسبيق

  %5 قدره األجور في التغيير استقرار حد •

  .جتماعيةاال التكاليف ومعامل المطبقة والمواد األجور "االستداللية األرقام" •

 اريخت من فتبدأ األسعار مراجعة في بها المعمول االستداللية األرقام لتطبيق بالنسبة أما 

 شغالواأل البناء لقطاع بالنسبة بالسكن، المكلف الوزير من بقرار عليها والموافقة التصديق

 يئاتاله تعدها التي تلك فتطبق األخرى االستداللية لألرقام بالنسبة أما والري؛ العمومية

 الهيئة عهتتب الذي الوزير من بقرار عليها والموافقة التصديق تاريخ من تطبيقها ويبدأ المخولة

   .المعنية

 المتعاقد لالمتعام لبلد الرسمية االستداللية األرقام استعمال يمكن األجنبية للمؤسسات بالنسبة

  .أخرى رسمية استداللية أرقام أو

 .للصفقة األولي السعر على المراجعة صيغة تأثير :ثانيا

 أساس على مبرمة الصفقة كانت إذا المراجعة صيغة إلى الكثير اللجوء التأخر عن ينجم

 ؤديت الحالة وهذه اإلبرام، عند المحدد األولي السعر في يضخم قد مما للمراجعة؛ قابل سعر

 لىإ يؤدي قد امم للصفقة، األولي السعر فيها حدد التي المنافسة نتائج على التأثير إلى

  .العامة والمصلحة المنافسة حساب على الخدمة تمول التي المؤسسات إكساب

 تحدث التي المراجعة صيغة إلى اللجوء تجنب إلى حتما يؤدي االنجاز في التأخير فتجنب

 قيمته تفقده بل األولى السعر عن كثيرا مختلفا وجعله .النهاية في المدفوع السعر في تغيرات

 مختلفة دفع أسعار على الحصول إلى تؤدي متقاربة أسعار على القاعدة نفس يقفتطب أيضا
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 يقوم مؤسستين على المراجعة قاعدة لنفس المقارن التطبيق عن ناتجة نقطتين أو نقطة ففارق

 اختيار عليها بناء تم التي العروض أسعار مع مشتركة تدابير مراعاة دون مهمة مبالغ على

 .بالمنتج جيدة ومعرفة بخفضها المطالبة اتالنفق وتكاليف المؤسسة

   للنزاعات الودية التسوية بعملية الخاصة اآلجال :الثاني المبحث

 تنفيذ عند تطرأ التي 1النزاعات تسوى أنه على 15/247 القانون من 153 المادة تنص

 اقدةالمتع الصفقة على حيث بها، المعمول  التنظيميةو  التشريعية األحكام إطار في الصفقة

 عند تطرأ التي للنزاعات ودية حلول عن تبحث أن أعاله الفقرة أحكام بتطبيق المساس ودون

  .صفقاتها تنفيذ

 عملها وكيفية الودية التسوية لجان انشاء المبحث ضمن نرى سوف لذا

   هال اللجوء والزامية للنزاعات الودية التسوية لجان تشكيل :األول المطلب

 في العمومية الصفقات لمنازعات الودي الحسم مبدأ تبني حين ئريالجزا المشرع فعل حسن

 حلول إيجاد من األفراد يتمكن حتى و العمومية المشاريع تتعطل ال حتى التنفيذ مرحلة

 الودية التسوية إطار في 247/15 القانون به جاء ما أهم ومن نزعاتهم افض تناسبهم

 القانون في المركزية اللجان في كانت مابعد محلية لجان تشكيل على النص هو للمنازعات

  10/236 السابق

 الودية التسوية لجان تشكيل :االول الفرع

 فترة في تنشأ أو تطرأ التي للمنازعات الودية للتسوية لجنتين الجزائري المشرع استحدث قد

 كل لدى تنشأ" على تنص حيث 247/15 القانون من 154 المادة بموجب وذلك التنفيذ
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 الصفقات تنفيذ عن الناجمة النزاعات التسوية لجنة والي كل و عمومية هيئة  سؤولمو  وزير

  "الجزائريين االقتصاديين المتعاملين مع المبرمة العمومية

  .1الوالية في للنزاعات الودية لتسوية لجنة وهي المركزية اللجنة في اللجان هذه وتتمثل

 العمومية والهيئة الوزارة في للنزاعات الودية التسوية لجنة" المركزية اللجنة /أوال

 للتسوية عمومية هيئة مسؤول و وزير كل لدى تنشأ أن على 154 المادة نص في جاء حيث

 ،زائريينالج االقتصاديين المتعاملين مع المبرمة الصفقات تنفيذ عن الناجمة للمنازعات الودية
 النزاعات بدراسة تعنى لجنة بأنشاء عمومية هيئة مسؤول او وزير كل كلف المشرع ان اي

 عدة من اللجنة هذه وتتشكل فقط جزائريين اقتصاديين متعاملين اطرافها احد يكون التي

  :كاالتي اعضاء

  العمومية، رئيسا الهيئة مسؤول او الوزير عن ممثل

 المتعاقدة المصلحة عن ممثل •

 النزاع بموضع المعنية الوزارة عن ممثل •

 لمحاسبةل العامة المديرية عن ممثل •

 ئةالهي أو الخارجية ومصالحها المركزية اإلدارة النزاعات بدراسة اللجنة هذه تختص •

  .لها التابعة الوطنية العمومية المؤسسات و العمومية

 الوالية في للنزاعات الودية التسوية لجنة " المحلية اللجنة /ثانيا
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لي لك لدى تنشأ فإنه 247-15 المرسوم من 154 المادة لنص بالرجوع  لتسوية لجنة وا 

 ،الجزائريين االقتصاديين المتعاملين مع المبرمة الصفقات تنفيذ عن الناجمة النزاعات الودية
  1من تتشكل حيث

  رئيسا الوالي عن ممثل •

  المتعاقدة المصلحة عن ممثل •

  النزاع بموضوع المعنية للوالية التقنية المديرية عن ممثل •

  فالمكل العمومي المحاسب عن ممثل  •

 من مقرر بموجب المعني الميدان في لكفاءتهم وفقا الممثلين هؤالء اختيار يتم بحيث

  .الوالي أو الوزير أو العمومية الهيئة المسؤول

 نزاعات بدراسة تختص أنها الجزائري المشرع نص فقد اللجنة هذه لصالحيات وبالنسبة

 ركزةالمم الغير المصالح و لها التابعة المحلية العمومية المؤسسات و البلديات و الوالية

 .للدولة

 راءو  من المشرع ويهدف التنفيذ مرحلة في تطرأ التي تلك الدراسة مجال النزاعات تكون حيث

 . الوقت نفس في البيروقراطية ومحاربة عليها الرقابة ضمان ذلك

  للنزاعات الودية التسوية لجنة الى اللجوء الزامية :الثاني الفرع

 تنتج التي النزاعات تسوية بين فصل هو 15-247 الرئاسي المرسوم به جاء ما أهم من إن

 و  )155 إلى 153 من المواد ( التنفيذ أثناء تنتج التي النزاعات و )82 المادة ( اإلبرام عن
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 عن مستقلة هي و الدولية، للمعايير امتثال للنزاعات الودية للتسوية لجنة إنشاء إلى عمد

 .1ةالخارجي الرقابة لجان

 على النزاع عرض قبل ودي حل عن بالبحث ملزمة المتعاقدة المصلحة :األولى الفقرة

 :2اللجنة

 حل عن تبحث أن ....المتعاقدة المصلحة على يجب  "3على 2/153 المادة نصت لقد 

 عرض قبل ملزمة المتعاقدة فالمصلحة ،"...صفقاتها تنفيذ عند تطرأ التي للنزاعات ودي
 :يلي ما يضمن ودي حل عن الطرق بكل تبحث أن ةاللجن على النزاع

 :الطرفين من طرف كل عن المترتبة للتكاليف التوازن إيجاد -

 يجب الحالة هذه ففي أكثر، لنفقات المتعاقد تحمل إلى تؤدي عوامل التنفيذ أثناء تظهر قد 

 و هامع المتعاقد وتنصف العوامل هذه االعتبار بعين تأخذ أن المتعاقدة المصلحة على
 .معها المتعاقد بين و بينها التكاليف في توازن يحقق بما وديا األمر تحسم أن تحاول

 الصفقة لموضوع إنجاز أسرع إلى التوصل -

 ،الزمن عنصر على حافظت قد تكون للنزاع الودي بالحل قيامها عند المتعاقدة المصلحة إن
 في المواطن حق على حفاظال وبالتالي ،اآلجال أحسن في الصفقة لتنفيذ الوصول بقصد

  .الصفقة موضوع الخدمة من االستفادة

 تكلفة بأقل و أسرع نهائية تسوية على الحصول -
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 ، الوقت على المحافظة شأنه من المتعاقدة المصلحة مستوى على للنزاع الودية التسوية إن
 دارةاإل بتجنيب العمومي المال على المحافظة و العام، المرفق استمرارية ضمان بقصد

 افسةالمن عن اإلعالن عن المترتبة تلك حتى أو ، القضاء إلى اللجوء عن المترتبة التكاليف
 .القضاء طرف من الصفقة فسخ حالة في جديد من

 الصلح أنواع من نوع يعتبر المرحلة هذه في المتعاقدة المصلحة تلعبه الذي الدور إن

 .1االدارة مستوى على وناالداريي

 من اقدالمتع المتعامل و المتعاقدة المصلحة بين وديا النزاع حل حالة إلى عالمشر  يتطرق لم 

 كسع هذا و الطرفين، بين االتفاق عدم حالة إلى مباشرة تطرق إنما و المتبع، اإلجراء حيث

 حالة في المتبع اإلجراء حدد الذي ) منه 115 المادة( 10-236 رقم الرئاسي المرسوم

 ينيب و االتفاق هذا فيه يثبت المتعاقدة المصلحة رئيس طرف نم مقرر إصدار هو و اإلتفاق

 .الجديدة االلتزامات طبيعة

 نزاعال تسوية في المتعاقدة المصلحة فشل عند اللجنة إلى اللجوء إلزامية :الثانية الفقرة

لجنة  أمام النزاع يعرض الطرفين، اتفاق عدم حالة في و" على 4 و 3/153 المادة نصت
 ...المختصة للنزاعات يةالود التسوية

 يةالود التسوية جراءى اإل اللجوء الشروط، دفتر في تدرج أن المتعاقدة المصلحة على يجب

 "العدالة أمام مقاضاة أي قبل هذا للنزاعات

 حر إنما و المتعاقد، والمتعامل المتعاقدة المصلحة بين النزاع حل يكتف المشرع بمحاولة لم

 اللجنة إلى اللجوء إلى األطراف بإلزام القضاء، إلى توجهال قبل ودي حل إيجاد على ص

                                                           

1/ bennadji dherif ,  a propos des  comites de reglement amiable des litiges afferents  

auxmarches publics en froit algerien ,revue n45/2-2016p78 
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 و الصفقة سريان على إيجابيا ينعكس ما ودية، بطريقة النزاع لتسوية أخرى محاولة بغرض
 .1العامة المصلحة تحقيق

 :ما يلي يتضح أعاله المادة خالل ومن

 نكا لكن و ودي، حل على الطرفين اتفاق عدم حالة في إال اللجنة إلى اللجوء يتم ال -
 من موقع محضر ضمن مثال يصدر كأن االتفاق عدم فيه يثبت الذي الشكل توضيح يجب

 .وديا النزاع حل المتعاقدة المصلحة محاولة على دليل ليكون ،األطراف

  الشروط دفتر في أيضا عليه النص ويتم إجباري أمر هو اللجنة على النزاع عرض -

 .بالصفقة المتعلق

 رفع القضاء أمام الدعوى لرفع شرط يعتبر و إداري تظلم هو اللجنة على النزاع عرض -

 .شكال رفضها إلى يؤدي اإلجراء هذا دون القضاء أمام الدعوى

 للنزاعات الودية اللجنة عمل كيفية :الثاني المطلب

 النزاع عرض المتعاقدة والمصلحة المتعاقد المتعامل يمكن " أنه على 155 المادة نصت

 مخول اللجنة أمام النزاع عرض إمكانية أن الفقرة هذه خالل من يتضح "..نةاللج على

 .المتعاقد المتعامل أو المتعاقدة المصلحة للطرفين

 :كاآلتي 155 للمادة طبقا فهي المتبعة اإلجراءات عن أما

                                                           

االطار القانوني لحماية الصفقات العمومية في الجزائر اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في  فرقان فاطمة الزهراء  1
 213ص يوسف بن خدة كلية الحقوق1جامعة الجزائر2017/2018السنة الجامعية من اعداد ، القانون العام
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 بموجب هذا و اللجنة، أمانة إلى ثبوتية وثيقة بكل مرفق مفصل تقرير بإرسال الشاكي يقوم -

 اللجنة أمانة أمام مباشرة التقرير هذا إيداع يمكنه كما ،استالم وصل مع عليها موصى الةرس

 .1استالم وصل مقابل

 رئيس طرف من الشاكية الجهة تدعى " نصت حيث خطأ الثالثة الفقرة تضمنت لقد -

 هو الفقرة هذه في فالمقصود الشاكي، نفسه هو الشاكية الجهة مصطلح و "...اللجنة

 : على نصت الفرنسية باللغة النص إلى بالرجوع و عليها، المشتكى

 .الخصم الطرف أو المعارض الطرف هو األصح المصطلح فإن بالتالي و

 مع عليها موصى برسالة الخصم الجهة باستدعاء اللجنة رئيس يقوم ثانية، وكمرحلة إذن

 النزاع، في رأيها إعطاء قصد ،استالم وصل

 في ،استالم وصل مع عليها موصى برسالة اللجنة لرئيس أيهار  بتبليغ الخصم الجهة تقوم

 .مراسلتها تاريخ من أيام 10 أجل

 .الملف لدراسة الخصم الطرف جواب تاريخ من ابتداء يوم 30 أقصاه أجل للجنة -

 بكل إبالغها منهما تطلب أن أو النزاع لطرفي تسمع أن للجنة يمكن المدة هذه خالل -

 أعمالها، توضيح نهاشأ من وثيقة أو معلومة

 في و اللجنة، أعضاء أصوات أغلبية على بناءا يؤخذ رأي، بإصدار اللجنة عمل ينتهي -

 .الرئيس صوت يرجح ،األصوات تساوي حالة

 منه نسخة ترسل و ،استالم وصل مع عليه موصى بإرسال النزاع لطرفي اللجنة رأي يبلغ -

 .العام رفقالم تفويضات و العمومية الصفقات ضبط سلطة إلى

                                                           

 250مرجع سابق ذكره ص القانوني لحماية الصفقات العمومية في الجزائر  االطار 1
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 اللجنة رأي بشأن قرارها المتعاقدة المصلحة تبلغ عليه بناء و ملزم، غير اللجنة رأي -

 مع عليها موصى برسالة تبليغها تاريخ من ابتداء أيام 8 أقصاه أجل في المتعاقد للمتعامل

 .1بذلك اللجنة تعلم و ،استالم وصل

 لىع اقتصر إنما و اللجنة، برأي خذباأل ملزم المتعاقد المتعامل كان إن المشرع يوضح لم

 .ال أو الرأي بهذا األخذ في الحق وأعطاها المتعاقد المصلحة

 هةج باعتبارها اللجنة على التنفيذ في النزاع بعرض ملزم المتعاقد المتعامل أن االصح و

 نةاللج تصدره الذي فالرأي القضاء، إلى يتجه أن فله رأيها عن رضاه عدم حالة وفي تظلم،

 ثحي الفرنسي المشرع به أخذ الذي التجاه هو و فقط، ال لدارة ليس و للجانبين ملزم يرغ
 .ال او برايها االخذ في الحق ولألطراف استشارية هيئة اللجنة اعتبر
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 خالصة الفصل 

 ناحية من وخاصة  العمومية الصفقات في بالغة أهمية لها التنفيذ أجال أن سبق مما نجد
 صفقات في خاصة  وأساسي هام التزام تمثل بحيث  المتعاقد المتعامل راختيا موضوع
         اإلشغال

 الذكر بجدر كما   الصفقات أنواع من نوع كل باختالف يختلف اآلجال هذه حساب إن ونجد
 الدراسات او اإلشغال صفقات في أما تكون  المسجلة التأخيرات أنواع مختلف إن

 تعديل إمكانية طريق عن التنفيذ أجال   موضوع في الليونة بعض  ترك   المشرع إن كما
 اوتبع الصفقة موضوع على اجابا يعود ما وهذا  الملحق تقنية طريق عن التعاقدية اآلجال

 الصفقة توازن على حفاظا الصفقة أسعار مراجعة وجب لذلك

  العمومية الصفقات لمنازعات الودي الحسم مبدأ تبنى المشرع حين فعل حسن من نجد كما
       لجان تشكيل على  النص  طريق عن العمومية المشاريع تتعطل ال حتى  التنفيذ مرحلة في

لزامية السابق القانون في مركزية كانت ما بعد محلية  اللجان لهذه اللجوء وا 
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يمكن من خالل ما طرحنا أن يتضح لنا أن للعقد الصفقات العمومية يمر بعدة              

، وهذه المراحل ذات تعقيدات نسبيا 15/247مراحل موجودة ومنظمة في المرسوم الرئاسي 

ولكن على أي مترشح لخوض غمار المسابقات الصفقات العمومية ال بد له من العلم بها 

قة إلى بوضع الشفافية التامة لكافة التفاصيل من أجل عدم وجود أي تفر  مسبقا وهذا ال يتأتى

 ألي مترشح من قبل السلطة المتعاقدة من أجل المشروع.  االنحيازبين المترشحين وعدم 

 الكبير بالجانب الزمني الذي حدد في أي مشروع بين األطراف االهتمامولكن ال بد أن يكون 

ل انب الزمني ذكر تلبية للجمهور مع مراعاة ما يصرف من المابالج االهتمامالمتعاقدة، هذا 

 ال يمكن ناألخير ولكالعام بأدق التفاصيل بعد التحديثات التي طرأت على المرسوم الرئاسي 

أن نكون منحازين للجانب اإليجابي و ننسى األخطاء التي مررنا بها يجب دائما اإلصالح 

اصلة فيه من عدة جهات منها سير األموال والمواد ويجب مواكبة عالم األعمال والحركة الح

الية التدابير ومسايرة المصالح الم اتخاذاألولية وغيرها، التي تتطلب من الجزائر السرعة في 

مع التغيير، لألننا ال بد من وضع خطوة جريئة نحو األمام دون النظر إلى  واالقتصادية

 الخلف. 

لفراغات التي ضعفت التشريع المعمول به، هناك أيضا هناك أسباب أخرى باإلضافة إلى ا

عدم رؤيا واضحة فيما يخص دفاتر الشروط وكل ما يتعلق باألمور اإلدارية ما يؤثر بطبيعة 

 الحال باآلجال في كثير من األحيان إذ أنه ال بد من وجود ليونة في هذا الصدد. 
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جاه مفاهمة وكل يعرف ما عليه إتتجعل األطراف بين اإلدارة المتعاقدة والفائز بالمشروع، في 

اآلخر إال أنه هناك بعض المشاكل التي قد تطرأ يمكن أن تحل بشكل ودي سواء كان ذلك 

من خالل الوالية أو الوزارة أو إدارة ذات صالحية على المشروع يمكن لها وضع حل للمشكل 

 العالق.  

  إليها المتوصل النتائج

 مرحلة في سواء العمومية بالصفقة المتعلقة اآلجال لةأمس إلى عامة بصفة التطرق بعد

 الصفقات قانون على طرأت التعديالت التي مختلف م رغ انه نجد تنفيذها او تكوينها

 لاآلجا مسالة  ناحية تنظيم من والقصور الضعف يكتنفه يزال ال أن إال الجزائر في العمومية

 الصفقة تكوين بمرحلة المتعلقة تلك خاصة

 تحضير بآجال أساس متعلق العمومية الصفقات في أحكام بتخصيص المشرع قيام عدم

  واسعا المجال ترك رهودو  على فقط تأكيده ع م وضعها حرية لإلدارة ترك التي العروض

 دةالمحدو  للمناقصة بالنسبة المترشحين واستقبال العروض باستالم المتعلقة اآلجال تبيان عدم

 االنتقائية. واالستشارة

 وتقييم فتح لعملية المخصصة اآلجال تحديد ناحية من غموض هناك يزال ال وبالتالي

 . الغموض يكتنفها يزال ال التي العروض
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 التأخيرات جل وان الصفقة موضوع باختالف يختلف حسابها التنفيذ فان ألجال بالنسبة أما

  .والدراسات األشغال صفقات في تكون

 إمكانية طريق عن التنفيذ آجال موضوع في الليونة ترك انه فعله حسن ومن المشرع ان كما

 الصفقة موضوع على ايجابا يعود ما هذا الملحق تقنية طريق عن التعاقدية اآلجال تعديل

 ىعل شك بال تؤثر ان شانها من والتي الصفقات تنفيذ إثناء تثور التي للنزاعات بالنسبة اما

 مبدأ تبنيه الجزائري المشرع وفطنة حسن من انه نرى المحدد الوقت في المشاريع انهاء

 طريق عن العمومية المشاريع تتعطل ال حتى التنفيذ في مرحلة النزاعات لهذه الودي الحسم

لزامية السابق القانون في مركزية كانت ما بعد محلية لجان تشكيل على النص  إلى اللجوء وا 

 لطرق اللجوء يتم لذا الودية التسوية طرق نجاح عدم أحيانا نجد ذلك ورغم ولكن اللجان هذه

 والتحكيم. الصلح أخرى

 هو وهذا اإلجراء ة ببساط تتسم وأنها خاصة الودية لتسوية بديل كحل الوساطة نقترح لذا

 الجزائري . المشرع اتبعه الذي الطريق

 



 

 

قائمةاملصادرو
 املراجع
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