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الم قدم ة:
من أجل الحصول على األموال والخدممت

مملدا المولدب لدنٌلٌن ندتنونٌٌنا أنمدت أن ملجدؤ قلدى

اإلك اها وذلا نتلمعمتل الملخٌ ة أو نزع الملكٌبا وقمت أن ملجؤ قلى ال

ٌد

ٌ الومٌب والمممثلب ألتلدت أدً

المعتنددما نمومددوق النددتنون المددمنً1ا كولددٌلب نتنونٌددب مولددلب لممتشددٌم مددن الناددتق الددمٌمن ا ًا ملددعى مددن
خبللم المولب ـ مممت كتن ناتممت اإلنمصتمي ـ قلى الممخل أً الحٌتة اإلنمصتمٌبا قلى جتنب ناتق الوكتلبا
أو المإللت العمومٌب.
أددً الم حلددب الحتلٌددبا ونلددنب الموجددم نحددو الناددتق ال ألددمتلً المعممددم علددى ألددمتل األشددخت
والشد كت الختصددبا أددً خلد الثد وة وملددٌٌ اإلنمصددتم ا أمددن المنماد أن نشددمم م ددو ا تمددت لعنددـوم
اإلممٌدـتز المددً لددوس ممدـا كددـل المجددتال أدً ق ددت شددكلً الخوصصدب 2ا قلددتأب قلددى مو الصددونت
العمومٌب المً مننى ولٌلب نتنونٌب تمب ملدمعملمت المولدب أدً لدم األمدوال العتمدب أدً اإلنمصدتم للحودتا
على موازن ما والمً مت انوك

ملجل حلو ا نوٌت ندتلنا قلدى عدمم المإللدت العمومٌدب الموجدومة أدً

الجزائ 3ا وكذا عمم الصونت العمومٌب المن مب ا م نٌنت للنا ٌب الكٌنزٌب 4ا المً معممدم علدى الدمعمتل
األموال العتمب من أجل منشدٌ العجلدب اإلنمصدتمٌب مدن خدبلل زٌدتمة حجدق النوندت العمومٌدب 5ا ونتلمدتلً
اللجوء قلى ال لنت العمومٌب أي ننن اق الصونت العمومٌب .6
قن المش ٌن الممعل نتلصونت العمومٌب من المش ٌعت الحمٌثب قذا مت نو ن من نتنً أ وع النتنونا
أنم صم أول نتنون ناق أحكتممت أً أ نلت لنب 7 1964ا وجعل موموممت م من نتلعنوم المدً من ممدت
اإلما ة 8ا لذا أكل صونب عمومٌب معمن عنما قما ٌت أً الناتق النتنونً الو نلً.
وأً الجزائ ا أنم مق لن أول مش ٌن ناممت لدنب  1967نمنملدى األمد  90-67المدإ

أدً ٌ 17ونٌدو

 1967ا المملمن نتنون الصونت العمومٌبا والذي أخذ نموموق مختلس لمت كدتن علٌدم الحدتل أدً أ نلدتا
ذلا أن موموق الصونب العمومٌب شمل كل ال لنٌت العمومٌب ندتلموموق اإلنمصدتمي للمصد لفا أكتند كدل
لنت الن تع العتقا الذي ٌشمل كل الم اأ العتمب ـ اإلما ٌب منمت واإلنمصتمٌب على حم اللواءـ مخلدن
لنتنون الصونت العمومٌبا حلب مت نص

علٌم الون ة  2من المتمة األولى منما وكدتن المدمس مدن امخدتذ

 1ذلا أن النتنون الممنً ٌعمن من نٌن المصتم المتمب للنتنون اإلما يا الحموائم على أ ق موت ٌمدم و دً الشخصدٌب المعنوٌدب أدً المدتممٌن  49و 50مندما قلدتأب قلدى عدمم كنٌد مدن
الموام األخ ى المً مناق موالٌن النتنون العتق اللٌمت الموام  677قلى  681مك  3منما وغٌ ت من الموام.
لنب المتجلمٌ أ ع المولب والمإللت العمومٌبا حول مولوع المإللدت العمومٌدبا اللمالدً 2ا لدنب 2003ا
 2اجن أً ذلا محتل ا األلمتذ نن نتجً ش ٌسا محتل ا
كلٌب الحنو و العلوق اإلما ٌب نن عكنون.
 3ألجنب لنٌف المً مق مكلـٌومت من س اللل ب اللٌتلٌب العلٌت للجممو ٌب نمصو مناٌق جمٌم للمولبا ومحمٌم مو تا نتم أً ق ت ممتممت ننحصتء  6500مإللب عمومٌبا نمخملس
لندب المتجلدمٌ أد ع المولدب والمإللدت
أنواعمدت  EPAا  EPICا  CRDا  EPGSا  EPSTا ) EPSCPاجدن أدً ذلدا محتلد ا األلدمتذ ندن ندتجً شد ٌسا محتلد ا
العمومٌبا حول مولوع المإللت العمومٌبا اللمالً 2ا لنب 2003ا كلٌب الحنو و العلوق اإلما ٌب نن عكنون.
 4ذلا أن الجزائ ا أً الم حلب الحتلٌبا ونلنب اآلثت غٌ الم غوب أٌمت المً ممولم عن أي محول أً الناتق اإلنمصتميا متزال م اعً الجتنب اإلجممتعً أً لٌتلممت اإلنمصتمٌب
ال ألمتلٌبا قلتأب قلى أن مخلوت األمب اإلنمصتمٌب العتلمٌب للنب  1986ا واألحدما اللٌتلدٌبا األمنٌدب واإلنمصدتمٌب المدً ملمدما أنند النوندت العمومٌدب أ دق محد ا للحٌدتة اإلنمصدتمٌب
الو نٌب.
 5ولذا قامت السلطات العليا يف البالد بإعداد برنامج اإلنعاش اإلقتصادي أين مت رصد مبالغ هامة من أجل أجنازه تتجاوز يف جمموعها  57مليار دوالر أمريكي ،على مدى مرحلتيه اخلماسيتني.
6
Au cours de séminaire organisé par la CACI sur "la nouvelle réglementation sur les marchés publics", qui s'est déroulé au courrant du
27/04/2001, le secrétaire général du ministère des finances avait déclaré que le volume de la commande publique atteint les 3 dernière années
800 milliards de dinars.
Voir Mr Kouroughli Mokdad, quelques pratiques déviantes dans l'application du code des marches publics, l'intervention au colloque " la
justice administrative", Alger, 19 et 20 novembre 2005.
لنب المتجلمٌ أ ع المولب والمإللت العمومٌبا الم جن اللتن
 7محتل ا األلمتذ نن نتجً ش ٌسا محتل ا
ٔ ٛ٘ٚ 8فس اٌرٛجٗ اٌسائس اٌ َٛ١إش ذٕص اٌّازج  ِٓ 1لأ ْٛاٌصفماخ اٌؼّ١ِٛح اٌفطٔس ٟػٍ ٝأْ:
" Les marchés publics sont des contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit
public mentionnées à l'article 2 pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services".
Voir M.ALFONSI Jean, La notion de marché public, revue du conseil d'Etat, N°3; année 2003, P52.
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ذا المونس و "حمتٌب أمدوال المولدب واعممدتم أكد ة المنلدٌ ندٌن مخملدس المإللدت العمومٌدب اإلما ٌدب
واإلنمصتمٌب"

9

وننً الحتل على ذا الولن نمنتلنب صمو األم  09-74المملمن م اجعب نتنون الصونت العمومٌبا
وكذا الم لوق  145-82المإ

أدً  10أأ ٌدل 1982ا ننننتئممدت علدى نودا المومدوق للصدونب العمومٌدبا

وعلى نوا الموجما أؤخلن كل األشخت

النتنونٌب العتمب ألحكتمما اإلما ٌب منمت واإلنمصتمٌبا نمت أٌمت

المإللددب العمومٌددب ذا ال ددتنن الصددنتعً والمجددت يا علددى الد غق مددن أنمددت "مإللددب ٌكددون مولددوعمت
ونشت مت مشتنمت لنشت المش وعت الختصب الصنتعٌب والمجت ٌبا ومعمل أً اد وس مشدتنمب للاد وس
المً معمل أٌمت ملا المشت ٌن الختصب" .10
والدددمم الحدددتل علدددى دددذا الولدددن حمدددى صدددمو الندددتنون  01-88المملدددمن الندددتنون المدددوجٌمً
للمإللددت العمومٌددب اإلنمصددتمٌب أددً ٌ 12نددتٌ  1988الددذي الددمثنى المإللددت العمومٌددب ذا ال ددتنن
الصنتعً والمجت ي من أحكتق نتنون الصونت العمومٌب نن
الم لددوق المنوٌددذي  434-91المددإ

المتمة  59منم 11ا ولذا لق ممق اإلشدت ة أدً

أددً  9نددوأمن  1991المعددمل والمددممقا والممعلد نمناددٌق الصددونت

العمومٌبا لخلوع ذه المإللب ألحكتمما غٌ أن الممت لت كتن غٌ ذلا أمواوٌن الم نٌب والملدٌٌ
العندت ي ـ مدثبل ـ كتند مائمدت ملجدؤ قلدى م نٌد أحكدتق النصدو

المنامدب للصدونت العمومٌدب نندتء علدى

معلٌمت الوزا ة الوصٌب.
لكن ل عتن مت عتم المش ع قلى مونوم النمٌق نمنتلنب صمو الم لوق ال ئتلدً  250-02المدإ
أً ٌ 24ولٌدو  2002المملدمن منادٌق الصدونت العمومٌدب المعدمل والمدممق نموجدـب الم لدوق ال ئتلدً
 301-03المإ

أدً المدتمة  2مندم علدى أندم " ال م ند أحكدتق دذا

أً  11لنممن 2003ا الذي ند

الم لوق قال على الصونت محل مصدت ٌس اإلما ا
نتإللتأب قلى م اكدز النحد

والمٌئدت العمومٌدب الملدمنلب ذا ال دتنن اإلما ي

والمنمٌدب والمإللدت العمومٌدب الخصوصدٌب ذا ال دتنن العلمدً والثندتأً

والمكنولوجًا والمإللت العمومٌب ذا ال تنن العلمً والثندتأً والممندًا والمإللدت العمومٌدب ذا
ال دتنن الصدنتعً والمجدت ي عندممت مكلدس تمدم األخٌد ة نننجدتز مشدت ٌن الدمثمت ا عمومٌدب نملدت مب
نمتئٌب لمٌزانٌب المولبا وممعى أً صلب الن

المصلحب الممعتنمة".

و ندت نن دب الخدبلس مدن الولددن اللدتئم أدً أ نلدت ذلددا أن المإللدت العمومٌدب ذا ال دتنن الصددنتعً
والمجددت ي ال مخلددن ألحكددتق نددتنون الصددونت العمومٌددب نددتاا نددل للنددتنون المجددت ي نادد ا ل نٌعددب
ممتممت.12

 9م :لعٌم نوالشعٌ ا ناتق الممعتمل العمومً نٌن الم ونب والوعتلٌبا المجلب الجزائ ٌب للعلوق النتنونٌب اإلنمصتمٌب واللٌتلٌبا الحجق 14ا العمم 2ا جوان 1986ا الصوحب .434
 10زِ /صطف ٝأت ٛظ٠س ف ،ّٟ ٙاٌمأ ْٛاإلزاض ٞـ شاذ١ح اٌمأ ْٛاإلزاض ،ٞاإلزاضج اٌؼاِح فِ ٟؼٕا٘ا اٌؼض ٞٛـ اإلزاضج اٌؼاِح فِ ٟؼٕا٘ا اٌٛظ١ف ،ٟاٌدساض اٌااِؼ١دح ٌٍطثاػدح ٚإٌ،دط،1993 ،
ص .207
 11من المتمة  59من النتنون  01-88على أنم":ال مخلن المإللت العمومٌب االنمصتمٌب و المٌئت العمومٌب ذا ال تنن الصنتعً و المجت يا المً محكممت نواعم النتنون المجت يا
ألحكتق االمـ نق  90 - 67المإ أً ٌ 17ونٌو لنب  1967و المملمن نتنون الصونت العمومٌب".
12
M.ALFONSI Jean, Op cit, P53: "les seules personnes publiques auxquelles les dispositions du code des marchés publics ne s'appliquent
pas nécessairement sont les établissements publics à caractère industriel et commercial, qui sont soumis aux usages du commerce en raison
"de leur mission
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وع د س الصددونب العمومٌددب معممددما علددى أ نعددب معددتٌٌ

ددً المعٌددت العلددويا والمددتمي والمددتلً

والشكلًا أً مجموع الموام 2ا 3ا  5و 11منما وندتل جوع قلٌمدت ٌمكدن الدمخبل

المومدوق الدذي ٌمدـق

مذك منت تمما والمً ٌنصدم نمدت " :ذلدا العندم المكمدوب أدً مومدوق المشد ٌن المعمدول ندما والمند ق وأد
الش و المنصو

علٌمت أً الم لدوق ال ئتلدً  250-02مدن د س المإللدب العمومٌدب ذا ال دتنن

الصنتعً والمجت ي عنممت مكلس نننجتز مشت ٌن الدمثمت ا

عمومٌدب نملدت مب نمتئٌدب لمٌزانٌدب المولدبا

وكتن محلمت انمنتء اللوازق أو قنجتز األشغتلا أو منمٌق الخممت أو قنجتز الم الت المدً ٌلدتوي منلغمدت
أو ٌزٌم على المنلغ الذي حممه المش ع " .13
المبلحدا أن دذه المواندس غٌد الملدمن ة ا من د نم حلدب مغٌٌد قنمصدتمي أو قعدتمة ٌكلدب المولدب
ومحمٌم مو تا و ً المبلحاب الصحٌحب أٌلت نتلنلنب لصمو الم لدوق ال ئتلدً 250-02ا ونتلنلدنب
لمعمٌلم الصتم نتلم لوق ال ئتلً 301-03ا ذلا أنممت صم ا أدً م حلدب تمدب مدن اإلصدبلحت المدً
ممننت ددت الجزائ د ا وأددً ق ددت لٌتلددب قعددتمة ٌكلددب المولددب ومحمٌددم ممتممددتا مك ٌلددت لمنددمأ الحكددق ال اشددم
وم شٌم النونت العمومٌبا ألجنب لنٌفا أحص  225مإللب عمومٌب ذا

ـتنن صنتعً ومجت ي E

P I Cا من نٌن العمم اإلجمتلً للمإللت العمومٌب الموجومة 14ا أي مت نلنمم  34.61نتأللس .15
قن امخددتذ مثددل المع ٌددس المددذكو أعددبلها م مند علٌددم بثددت الأمددب لبلنمنددته ممعلد نتل نٌعددب النتنونٌددب
ح نشؤنمت ونتلمتلً أً اخمصدت

للصونب العمومٌبا وكذا ن نٌعب النزاعت المً نم م

النلدتء الوتصدل

أٌمت والنتنون الواجب الم نٌ ا والمً لوس نحتول المش اأمت واإلحت ب نمدت مدن النتحٌدب النا ٌدب علدى
األنلا ومنمٌق الحلول الممكنب لمت على لوء الناتق النتنونً الجزائ ي والموانس المعن عنمت من

س

النلتء العتمي واإلما يا وكذا محكمب المنتزع.
ذلا أن اعمنت الصونت العمومٌبا عنما قما ٌتا ٌخلن ألحكتق النتنون اإلما ي وكل نزاع ٌمعل نم
من اخمصت

النتلً اإلما يا مدن د س غتلنٌدب الونمدتء الجزائد ٌٌن 16ا ومدن د س مجلدا المولدب

الجزائ يا الذي لتٌ الغ أب اإلما ٌب للمحكمب العلٌت أً مونومت 17ا لق ٌصنف حممٌب.
وقن أي المكمو نن نتجً ش ٌس ا الذي ماأن منذ مدمة علدى أن الصدونب العمومٌدب ندم متلد نحدو العندم
الممنً أكث منم قلى العنم اإلما ي 18ا أصنف الٌوق أكث جبلء.

 13قن المعٌت المتلً من المعتٌٌ المً ممخل أً مع ٌس الصونبا والمنصوم نم أن ٌصل منلغ الصونب الحم األمنى المن نتنوندتا وأن ٌكدون المدزاق المصدلحب الممعتندمة دو قنودت المدتل
العتقا أي مت ال ٌنل عن لمب مبلٌٌن مٌنت نتلنلنب لصونت األشغتل والمو ٌما وأ نعب مبلٌٌن مٌنت لصدونت الخدممت والم الدت ا حلدب المدتمة  5مدن الم لدوق ال ئتلدً 250-02
المعمل والمممق.
من المبلحاب أن النتنون الو نلً أخذ نوا المونس أٌمت ٌخ العنوم ذا المنتلغ غٌ المممبا عنوم اإلممٌتزاعنوم نمودوٌ ملدٌٌ الم اأد العتمدب نصدوب عتمدبا العندوم المن مدب مدن
الم مونٌنا العنوم المن مب من الشتغلٌن لؤلمبلا العتمب.....لمزٌم من المعلومت اجن:
René Chapus, Droit administratif général, Tome 1, 9° édition, P 1047, Montchrestien, Delta, 1995
لنب المتجلمٌ أ ع المولب والمإللت العمومٌبا الم جن اللتن .
 14اجن أً ذلا محتل ا األلمتذ نن نتجً ش ٌسا محتل ا
 15قن ذه النلنب الكنٌ ة معن نمت ال ٌمع مجتال للشا أنم وعلى ال غق من أن الجزائ ممجم نحو انمصتم اللٌن الً الذي ٌم لب ممخل أا المتل أً الحٌتة اإلنمصتمٌب أكث من مدمخل
المولب ا قال أن المولب متزال لمت المو المتق الذي ملعنم أً الحٌتة اإلنمصتمٌبا ختصب قذا ألونت عمم المإللت العمومٌب اإلنمصتمٌب والذي ٌنلغ ـ حلدب ذا الم جدن ـ  401مإللدبا
أي مت نلنمم  61.69نتأللس من العمم اإلجمتلًا أمل ذلا من نتمج عن ل و ٌت المحول الن ًءا أق أن الجزائ محتول مننً ألمتلٌب مممق نتلجتنب اإلجممتعًا أق أن الن تع الخت
غٌ ملمعم نعم للعب مو ها أق أنم ٌحجق عن ذلا عمماا أو أن اإلما ة ال م ٌم مح ٌ اإلنمصتم عمماا أق أن ذه النلنب معنٌ عن نمتج كل ذه العوامل مموأ ة أً نودا الوند ا و دو
ال أي الذي نمننته.
 16م /لعٌم نوالشعٌ ا الم جن اللتن ا الصوحمٌن  422و  423جوان .1986
 17الن ا الصتم نمت ٌم  14متي  2001أً النلٌب نٌن مٌوان الم نٌب والملٌٌ العنت ي لو ان لم مإللب األشغتل لعٌن مٌموشن ملس نق 000332ا الذي جتء أدً الصدوحب 3
منم أن قخلتع العنم لنتنون الصونت العمومٌب كنتنون م جعً ٌجعلم صونب عمومٌبا وعلٌم أكم أن النلتء اإلما ي مخم ننا أي النزاع الممعل نم.
18
Dr Bennadji Chérif, évolution de la réglementation des marchés publics, thèse de doctorat, faculté de droit, université d'Alger; 1991.
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ولذا لزاق علٌندت الٌدوق أن نندس ولدو ن دب للناد أدً دذا الموندس الممجدمم للمشد عا مدن خدبلل دذا
المولوعا وم الب الناتق النتنونً لصونت المإللدب العمومٌدب ذا ال دتنن الصدنتعً والمجدت يا أدً
لددوء الم لددوق ال ئتلددً  250-02المعددمل والمددممقا وعلددى لددوء مملددا المشد ع الجزائد ي نتلمعٌددت
العلوي لمحمٌم مجتل اإلخمصت

النوعً للنلتءا والمخبل

قن اللددنب ال ئٌلددً أددً اخمٌددت

أولى النمتئج المم منب على ذلا.

ددذا المولددوع ددو أننددت ال نجددم الٌددوق ـ أددً الجزائ د

الممخصصب الكتأٌدب أدً دـذا المجدـتل  19وكدل مدن ٌم د

ـ الكمتنددت

قلدى الصدونب العمومٌدبا ٌم لدمت ع لدت أدً

مجتل العنم اإلما يا وٌنمممت كنموذج مثتلً لما لواء نتلنلنب للم الت المً ممق على ملموى اللٌلتنا
أوعلى ملموى ن نتمج اللنب األولى لمن

النتنون اإلما ي نتلمم لب العلٌدت للنلدتء 20ا قلدى م جدب أندم

مق مع ٌس العنم اإلما ي نؤن و نولم الصونب العمومٌب 21ا ممت ٌمأن قلى اإلعمندتم أن الصدونب العمومٌدب
ً عنم قما ي نتممٌتز.
وكددل مددن كمددب مددإخ ا عددن المشددتكل الممعلنددب نتلصددونب العمومٌددبا قال ومجت ددل الم د

قلددى صددونت

المإللب العمومٌب ذا ال تنن الصنتعً والمجت ي .22
والم ا لب ذه م مً لئلجتنب على اإلشدكتلٌب الممعلندب نمحمٌدم خصوصدٌت النادتق الندتنونً لصدونت
المإللب العمومٌب ذا ال تنن الصنتعً والمجت يا أً م حلب قن اممدت وأدً م حلدب منوٌدذ تا وكدذا أدً
المنتزعت الممعلنب نمت و

ألمت.

وعلى اعمنت أن م الب الناتق النتنونً لمتمة متا ٌعنً م الب النواعم النتنونٌب الممعلنب نمولدوعمت
ونددتإلج اءا الم من ددب نمددت وكددذا نتلمنتزعددت النتجمددب عنمددتا ولمددت كتندد منتزعددت العنددوم عتمددبا
والصونت العمومٌب ختصب ممعل قمت نم حلب اإلن اق أو نم حلب المنوٌذا أنم ا مؤٌنت منلدٌق مدذك منت تمدم
قلددى أصددلٌنا ننلددق كددل واحددم منممددت قلددى ثبلثددب منتحد ا نخصد

األولددٌن لم الددب الجوانددب اإلج ائٌددب

والمولددوعٌب للننددت محددل النحد ا ونحددمم المددوا ن المددً نددم مكددون مولددوع نددزاع محممددلا أنجعلممددت
ٌمممان للمنح الثتل من كل أصل.
أي أن الوصل األول لٌخص

لم الب م حلب قن اق الصونب العمومٌبا من خبلل الم

قلى كٌوٌت قن اممت وال نتنب علٌمتا نمخصٌ

أً منح أول

م لب أول لم الب كٌوٌدت اإلند اقا وم لدب ثدتن لم الدب

ال نتنب على قن اق الصونب.
أمت المنحد الثدتنًا أنم د

أٌدم قلدى م حلدب المواأندب علدى الصدونب العمومٌدبا ندم ا مدن خبللدم محمٌدم

المنصوم نتلمواأنب على الصونب العمومٌبا واآلثت النتنونٌب لعمق المواأنب علٌمتا أً م لنٌن.

المإللدت

نصوب ع لٌب وموجزة لصدونت
 19قننت لق نجم أثنتء محلٌ نت لمذه المذك ة قال المكمو محمم الصغٌ نعلًا الذي م
صوحب وحٌمة نق  121من كمتنم المحتكق اإلما ٌبا الغ س اإلما ٌبا ما العلوق والنش ا الحجت ا عنتنب.
 20محتل ا األلمتذ م نوشً نو المٌنا الملنتة على لنب اللنب األولى للمأعب  14اللنب األكتمٌمٌب .2004-2003
 21م /محمم الصغٌ نعلًا الم جن اللتن ا الصوحب  117جتء أٌمتٌ " :مكن مع ٌس العنم اإلما ي الصونب العمومٌب) نؤنم العنم الدذي ٌن مدم شدخ معندوي عدتقا نصدم ملدٌٌ م أد
عتقا وأنت أللتلٌب النتنون العتق نملمٌنم ش و المثنتئٌب غٌ مؤلوأب أً النتنون الخت ".
22
Voir Mr. Kouroughli Mokdad, Op.cit.
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العمومٌدب ذا

ال دتنن الصدنتعً والمجدت يا أدً

أد

أمددت المنحد الثتلد ألمعتلجددب د

المنتزعددت المحممددل ونوعمددت أددً م حلددب اإلند اقا مددن خددبلل

م الددب حنددو ال عددن المن د ة أددً نددتنون اإلج د اءا الممنٌددبا ثددق م الددب ال عددن أمددتق لجنددب الصددونت
المخمصبا أً م لنٌن.
أمت الوصل الثتنً أنخصصم لم الب م حلب منوٌذ الصونبا نتلم

أً منحد أول قلدى اإللمزامدت

الممولمة عنمتا من خبلل محمٌم قلمزامت الممعتنم مدن المصدلحب الممعتندمةا والمزامدت المصدلحب الممعتندمة
مجته الممعتنم معمتا أً م لنٌن.
أمت المنح الثتنًا أٌخص

لم الب اللل ت والحنو الممولمة عن الصونب العمومٌبا من خبلل محمٌم

اللل ت المن ة للمصلحب الممعتنمةا ثق الحنو المن ة للممعتنم ج اء تا أً م لنٌن.
أمت المنح الثتل أـلم الب
أ

أ

المنتزعت المحممل ونوعمت أً م حلب المنوٌذا من خبللم محمٌدم
النزاع أمتق نتلً العنما أً م لنٌن.

النزاعت خت ج لتحب النلتءا ثق أ

قن اخمٌت نت لمذه المنمجٌب أدً الم الدب وقمندتع دذه الخ دب اجدن قلدى أن دذه المدذك ة موجمدب قلدى
ال لنب النلتة نم جب أولىا ثق قلى النلتة نم جدب ثتنٌدبا وقلدى كدل ممدمق نتلندتنون أدً الحٌدتة الم نٌنٌدبا
ملتعم ق أً قٌجتم لتلممق أً محمٌم النزاعت المً نم مثدو نشدؤن دذا الندوع مدن الصدونت العمومٌدبا
ومحمٌددم النواعددم النتنونٌددب المولددوعٌب واإلج ائٌددب الم ننددب علٌددما ولددذا خصصددنت منحثددت كددتمبل لم الددب
المنتزعت

و

حلمت أً كدل أصدل ا والدمنننت كدل واحدم منممدت نمنحثدٌن لم الدب النواعدم الئلج ائٌدب

والمولوعٌب عنم قن اق الصونب ومنوٌذ تا ذلا أنم ال ٌمكن أمق المنتزعب واإللمتق نكدل جواننمدتا قال نعدم
أمق مولوعمت نشكل كتسا ونذلا نموتمى احممتال للونوع أً المك ا ننم اإلمكتن.
ومن أجل الوصول قلدى اإلجتندب عدن اإلشدكتلٌب الم
محلٌل النصو

وحدبا أٌدمق امندتع المدنمج المحلٌلدًا مدن خدبلل

النتنونٌب المنامب للمولوعا اللمننت النواعم المً محكمما ومنمج النٌتا كلمت الملزق

األم منمٌق حلول لمشتكل لق ٌناممت نتنون الصونت العمومٌب مت كت ذلا للنواعم النتنونٌب العتمب.

الوصل األول :م احل قن اق صونب المإللب العمومٌب ذا ال تنن الصنتعً والمجت ي.
المنح األول :كٌوٌت قن اق الصونب وال نتنب علٌمت.
الم لب األول:

قن اق الصونب.

الم لب الثتنً :ال نتنب على قن اق الصونب.
المنح الثتنً :المواأنب على الصونب العمومٌب.
الم لب األول :محمٌم المنصوم نتلمواأنب على الصونب العمومٌب.
الم لب الثتنً :اآلثت النتنونٌب لعمق المواأنب على الصونب العمومٌب.
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المنح الثتل :

أ

المنتزعت النتمجب عن قن اق الصونب.

الم لب األول :حنو ال عن المن ة أً نتنون اإلج اءا الممنٌب.
الم لب الثتنً :ال عن أمتق لجنب الصونت المخمصب.
الوصل الثتنً :م حلب منوٌذ صونب المإللب العمومٌب ذا ال تنن الصنتعً والمجت ي.
المنح األول :اإللمزامت الممولمة عن الصونب العمومٌب.
الم لب األول :قلمزامت الممعتنم من المصلحب الممعتنمة.
الم لب الثتنً :قلمزامت المصلحب الممعتنمة وجزاء مختلوممت.
المنح الثتنً :اللل ت والحنو الممولمة عن الصونب العمومٌب.
الم لب األول :اللل ت المن ة للمصلحب الممعتنمة ج اء الصونب العمومٌب.
الم لب الثتنً :الحنو المن ة للممعتنم ج اء الصونب العمومٌب.
المنح الثتل :

أ

المنتزعت النتمجب عن منوٌذ الصونب.
النزاع خت ج لتحب النلتء.

الم لب األول:

أ

الم لب الثتنً :أ

النزاع أمتق نتلً العنم.
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الفصل األول :
مراحل إبرام صفقة المؤسسة ذات
الطابع الصناعي والتجاري .

الفصل األول:
مراحل إبرام صفقة المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.

م الب م احل قن اق الصونب العمومٌبا معنً الم

قلى مخملس الكٌوٌت المً ن

علٌمت الم لوق

ال ئتلدً  250-02المعددمل والمددممق أدً قند اق الصددونب العمومٌدبا واآللٌددت المددً ناممدت مددن أجددل لددمتن
8

ال نتنب النتجعب والوعتلب للعملٌب نمت ٌلمن اللٌونب لمذه ال

من جمبا وٌلمف نتلحوتا على المتل العتقا

من جمب أح ى.
عنم م الب ذه الم احل والكٌوٌت ا لٌمق المونس عنم كل نن ب نم ٌثو نزاع نشؤنمت ومحمٌم تا من
أجل الم

قلٌمت ومنمٌق الحلول الكوٌلب نولمت من خبلل مكٌٌس نٌعب الندزاعا ومحمٌدم الجمدب المخمصدب

نتلنا أٌما وأنت للنواعم واإلج اءا المن ة نتنونتا وذلا أٌمت ٌلً:
المبحث األول :كٌفٌات إبرام الصفقة والرقابة علٌها.
معتلجب كٌوٌت قن اق الصونت العمومٌب من الموالٌن المتمبا ذلدا أن المشد ع ناممدت نشدكل منٌد
أددً المددوام مددن  20قلددى  28مددن الم لددوق ال ئتلددً 250-02ا ج دتعبل المنتنصددب النتعددمة العتمددبا نٌنمددت
الم الددً قجد اء الددمثنتئٌت 23ا وجعلمددت منددوق علددى نتعددممٌن ددتممٌن ال نددم مددن م اعتمممددتا مددت المنتألددـب
الشددوتأب والملددتواة نددٌن الممنتألددٌن 24ا وك لددممت أددً منددمأ قشددمت المنتنصددب المن د

أددً المددتمة  39مددن

الم لوق ال ئتلً 250-02ا من خبلل اللجوء قلى الصحتأب نكل انواعمت حلدب المدتمة  40مدن الم لدوق
ال ئتلًا ونا ا أل مٌب المنمأ أنم نلى مجلا المولب الو نلدً ندن بلن المنتنصدب أو المزاٌدمة قذا لدق ٌدمق
احم امم حلب ال

ٌنب المً ن

علٌمت النتنون .25

ومنددمأ الملددتواة نددٌن المم شددحٌنا والمنصددوم نددم ددو أن لكددل مددن لددم الحدد نتنونددت نتلمنددمق قلددى
المنتنصت ا الح أً اإلشم اا أٌمت على نمق الملتواة من غٌ ه من الممنتألٌن 26ا ونم ك لمم المتمة 47
مددن الم لددوق ال ئتلددً  250-02المعددمل والمددممق أددً كددل أن اممددتا عنددممت نصد مددثبل أنددم ال مإخددذ أددً
الحلنتن قال المعتٌٌ المذكو ة أً مأم الشـ و .27
غٌ ان ذا المنمأ لٌا عتمت وال م لنتا قذ ٌع س عمة نٌدوم والدمثنتءا م جدن قلدى اعمندت ا عدمة
28اغٌ أنم محم ق أً جو ها واإللمثنتءا الموجومة أٌم مؤكٌم علٌما و ً أدً مجملمدت مند ة نتلنادتق
العتقا ونتلغتٌب الم جوة من لن ناتق الصونت العمومٌبا ومثتلمت المإللب المً ال مملدا المؤ ٌدل الدبلزقا
المن

أً المتمة  31من الم لوق ال ئتلً  250-02ال ٌمكنمت المشدت كب أدً المنتنصدت ا كمدت ال ٌمكدن

المإللددت المددً ال ممملددا شددمتمة ا لمؤ ٌددل والمصددنٌس الممنٌددٌن أن مشددت ا أددً صددونت الننددتء واألشددغتل

 23قن ذا الم ونس لق ٌكن مائمت لتئما أً المتلًا ذلا أنم نتل جوع قلى م و نتنون الصونت العمومٌب نبلحا أن المش ع غٌ من مونوم عمة م ا .
 24قن ذه المنتمئ محكق ألتلت المنتنصب نمخملس أنواعمتا غٌ أن المبلحا أً الم نٌ على ملموى والٌب نتلمب أن لجنب الصونت للوالٌب ملزق مٌدوان الم نٌدب والملدٌٌ العندت ي ندؤن
ٌحم ق ذه المنتمئ حمى نتلنلنب للصونت المً ٌن ممت عن ٌ الم الً نعم اإللمشت ة والذي لوس نوصلم أمنته ) وذلا ننجنت ه على نش اإلج اءا الممعلندب ن لدب اإللمشدت ة
أً الج ائم.
25
C.E. 26 Mars 1931, affaire Helbieng, LGDJ.P377.PARIS
نٌعممت واممٌتزا اللل ب العتمب المً ممممن نمت.
 26وال لغٌ ت من المٌئت الختلعب ألحكتق الم لوق ال ئتلً 250-02ا مممت كتن
 27و و مت ٌلمنن نموموق المختلوب من ن اءة الون ة األخٌ ة من المتمة  47من الم لوق ال ئتلً .250-02
 28نذك منمت:
 نوع المنتنصب ذاممتا أنذا كتن محمومة أو و نٌب أمذا ٌعنً أنمت ملمثنً من ال مموأ أٌمق ش و المشت كب أٌمت. ق منت الصونب نتلمصلحب العتمب نشكل وثٌ نم ٌجعلمت ملمثنً من المشت كب أٌمت لنع األشخت . المش ع نم ٌمنف نع اإلممٌدت ا للممعمدمٌن الدذٌن ممدوأ أدٌمق أو أدً ع ولدمق نعد الخصدتئ ا كمدت دو الحدتل نتلنلدنب للمم شدحٌن الدو نٌن أو الشد كت الو نٌدباوللع و المً ٌمعمم أٌمت المم شف نتلمعمتل موام أولٌب محلٌبا كمت و من نتلمتمة  47ذاممت.
 المنن من المشت كب أً المنتنصب كعنونب جزائٌبا وذلا أً كل األحوال المن ة أً نتنون العنونت الخت . وجوم الشخ أً حتلب ال ملمف لم نتلمشت كب أً المنتنصبا كؤن ٌكون مواوت عمومٌدت أو نتلدٌتا ذلدا أن الندتنون ٌمندن عدن دذه الوئدب مدن األشدخت المشدت كب أدً أٌدبنشت ت نم مم علٌمق أ نتحت وأمواال مت لق مكن معلٌمتا وذلا خوأت لمؤث م اكز ق أو مؤثٌ ت على غٌ ق.

9

العمومٌب29ا أو الثتن أً حنمت ا مكتب غش ل ٌنً 30ا أو ملا المنصٌب من الصونت العمومٌب م نٌندت
لن

من نتنون العنونت المعمل والمممقا أن مشت ا أً الصونت العمومٌب.

المتمة  18مك

المطلب األول :طرق إبرام الصفقة.
لنم حمم المش ع
الم الً

قن اق الصونت العمومٌبا أجعدل المنتنصدب ال

ٌنت المثنتئٌتا لذا لوس نم

ٌد األصدلٌب أدً ذلداا نٌنمدت

قلٌممت وأ األولوٌب المً منحمت المش ع لكل

ٌنب.

الفرع األول :إبرام الصفقة عن طرٌق المناقصة.
ع س المش ع المنتنصب نؤنمت قج اء ٌلمممس الحصول على عد و
من مخصٌ

الصونب للعت

مدن عدمة ممعمدمٌن ممنتألدٌن

.31

الذي ٌنمق أألل ع

ومن أجل ذلا ملمعمل المصلحب الممعتنمة عمة معتٌٌ ممعل نتلنتحٌب المتلٌب للع

والمننٌب أٌما كنوعٌب

الموام وبجتل المنوٌذا قلتأب قلى اللمتنت المنممبا والخممت مت نعم اإلنجتزا وغٌ ت من المعتٌٌ المً
محمم حلب نٌعب الصونب ومولوعمت لمحمٌم أألل ع

.

ذا ونم نص المتمة  23من الم لدوق ال ئتلدً علدى أن المنتنصدب مؤخدذ عدمة أشدكتلا واللدنب أدً
ذلا و أن المش ع ٌحتول منف ندوع مدن الم وندب والوعتلٌدب للمصدلحب الممعتندمةا وأدً حدموم معٌندبا نمدت
ٌلمف لمت نتلمح ا من أجل محنٌ الممس الم جو ننوع من الح ٌدب مون أن ٌنلدى أندم ال ندم مدن نتنممدت
لمعتملمت نتلمتل العتقا و ذه األصنتس ً:
 المناقصة المفتوحة :قج اء ٌمكن من خبللم ألي شخالمتمبا وملمزق المصلحب الممعتنمة عنم امنتع ذا ال
ع
قن ن

منمٌق معمم 32ا ولذا أننمت مم لب العبلنٌب

ٌ أً قن اق الصونب نؤن ممعتندم مدن مدن ٌندمق أألدل

.
المتمة  24من الم لوق ال ئتلً  250-02المعمل والمممقا ال ٌام مندم دذا اإللمدزاقا غٌد أندم

نتل جوع قلى ن

المتمة  21من ذا الم لوق ٌكمن الدمننت ما ذلدا أن المنتنصدب مدإمي قلدى مخصدٌ
ا و المبلحا أن الن

الصونب للممعمم الذي ٌنمق أألل ع

 -المناقصة المحدودة :قج اء ال ٌلمف أٌم نمنمٌق عد و

نتللغب الو نلٌب أكث ولوحت ومنب .33
قال للمم شدحٌن الدذٌن ممدوأ أدٌمق نعد

الشددد و الختصدددب المدددً محدددمم ت المصدددلحب الممعتندددمة ملدددننت 34ا وأدددً حنٌندددب األمددد ٌكدددون الممعمدددمون
المشت كون أً المنتنصب المحمومة أولئا " المعمممٌن "  35لمى المصلحب الممعتنمة.
 المزاٌدة  :قج اء ٌلمف نمخصٌالنلٌ ب من النم العتمي وال مخ

الصونب للممعمم الذي ٌنمد ح أحلدن عد

ا ومشدمل العملٌدت

قال المم شحٌن الو نٌٌن أو األجتنب المنٌمٌـن أً الجزائ .36

.10
 29حلب المتمة  1من الم لوق المنوٌذي  289-93المإ أً  28نوأمن 1993االج ٌمة ال لمٌب نق  79المإ خب أً 1مٌلمن 1993
 30حلب المتمة  62من األم  31-96المملمن نتنون المتلٌب للنب 1997االصتم أً  30مٌلمن 1996اج ٌمة لمٌب نق  85مإ خب أً  31مٌلمن 1996ا الصوحب .3
 31حلب ن المتمة  21من الم لوق ال ئتلً .250-02
 32حلب المتمة  24من الم لوق ال ئتلً .250-02
 33أنم نص المتمة  21من الم لوق ال ئتلً  250-02أً صٌتغممت الو نلٌب عتلى أنم:
" l'appel d'offre est la procédure visant à obtenir les offres ……et à attribuer le marché au soumissionnaire présentant les offres jugées les
"plus favorables
 34حلب المع ٌـس الوا م أً المتمة  25من الم لوق ال ئتلً .250-02
35
René Chapus, Op cit, P 1050.
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ال نم من اإلشت ة نت قلى أن المع ٌس الوا م أدً الدن
أً الن

الع نً ٌن

الو نلًا أوً حٌن أن الن

الع ندً للمدتمة ٌ 27خملدس عدن ذاا الدوا م

أن الصونب مخص

ا و و مت ٌعندً

ألحلن ع

أن اإلخمٌت ٌمق ننتء على قعمتل عمة معتٌٌ ا و ً المذكو ة أعبله أً مع ٌس المنتنصبا ممت ٌجعدل دذه
األخٌ ة مم تن من المزاٌمةا أنننت نبلحا أن الن

نتللغب الو نلٌب ٌن

أن الصونب مخص

لمن ٌنمد ح

أنل لع .
قن الددن

نتللغددب الو نلددٌب

37

ددو الصددحٌف وٌجددب اإلعممددتم علٌددم عنددم م نٌ د المددتمة  27مددن الم لددوق

ال ئتلً  250-02المعمل والمممقا للممكن من مو نب المنتنصب عن المزاٌمة .38
وأخٌ ا نشٌ قلى أن اللع األنل الذي ٌمق اخمٌت ه ٌجب أن ال ٌكون أكن من اللدع األنصدى الدذي
محممه المصلحب الممعتنمةا والذي محموـا نم ل ٌت وال موصف عنم قال عنم أمف األا أب.39
 اإلستشاارة اإلنتقايٌاة :قجد اء ٌندمق أٌددم الم شدحون المد خم لننت من

الددذٌن مدق انمنددتإ ق والمد خٌ

س المصلحب الممعتنمةا ع ولمق أً الصونت المً مممٌز عملٌتممت نمعنٌم خت

لمددق

أو نؤ مٌدب

نتلغب.40
 المسابقة :قج اء ٌلن جدتل الودن أدً منتألدب نصدم قنجدتز عملٌدب مشدممل علدى جواندب مننٌدب أوانمصتمٌب أو جمتلٌب أو أنٌب ختصب .41
المبلحا أن اعممتم المش ع على ذا المصدنٌس ألشدكتل المنتنصدب ندم ٌلدن المصدلحب الممعتندمة أدً
ولعٌب ح جبا ذلا أنمت نم مجم نولمت أمتق صدونب ال مم لدب نتللد و ة اعممدتم

ٌندب وحٌدمة مدن أجدل

منوٌذ مولوعمتا كؤن ٌكون ننتء عمت ة من عمة وان ال مم لب مننٌب عتلٌب من أجل مشٌٌم ٌكلمتا نٌنمت
مم لب الحا الونً من أجل مزٌٌنمتا أمثدل دذه الولدعٌت ندم مدإمي قلدى قند اق عدمة صدونت مكلدس مدن
الون والمتل الشًء الكثٌ .
الفرع الثانً :إبرام الصفقة عن طرٌق التراضً.
لنم جعل المش ع الم الً
مخص

ٌنت المثنتئٌت عنم قن اق الصونب العمومٌبا وع أمت نؤنمت اإلج اء الدذي

نموجنم الصونب لممعتنم واحم مون المعوة الشكلٌب قلى المنتألب 42ا وجعل

ٌ الم الً على

نوعٌنا الم الً النلٌ والم الً نعم اإللمشت ة.
التراضً بعد اإلستشارة.على خبلس مت أعلم المش ع من

قن اق الصونب األخ ىا أننم لق ٌنمق أي مع ٌس للم الً نعدم

اإللمشت ةا غٌ أندم ٌمكدن الندول نؤندم ذلدا اإلجد اء الدذي مند ق نموجندم المصدلحب الممعتندمة الصدونب نعدم

 36حلب مت و م أً المتمة  27من الم لوق ال ئتلً .250-02
 37أنم نص المتمة  27من الم لوق ال ئتلً  250-02أً صٌتغممت الو نلٌب عتلى أنم:
" L'adjudication est la procédure selon laquelle le marché est attribué au soumissionnaire le moins disant ".
 38أمت على ملموى النتنون المنت ن أنن المونس الذي امخذه المش ع المص ي ٌجعل من مع ٌودً المنتنصدب والمزاٌدمة ٌخملدس عمدت دو علٌدم الحدتل عندمنتا قذ أن مع ٌدس المنتنصدب أدً
مص ٌكتأئ مع ٌس المزاٌمة عنمنتا نٌنمت مع ٌس المزاٌمة ٌكتأئ مع ٌس المنتنصب عنمنت .38
.245
م /للٌمتن محمم ال متويا األلا العتمب للعنوم اإلما ٌبا م الب منت نبا ما الوك الع نًا م نعب جتمعب عٌن شماا ال نعب 5ا 1991ا
39
René Chapus, Op cit, P 1049.
 40ذا المع ٌس ٌمكن المننت م من ن اءة المتممٌن  26و 32من الم لوق ال ئتلً .250-02
 41حلب المع ٌس الوا م أً المتمة  28من الم لوق ال ئتلً .250-02
 42حلب المتمة  22أن ة أولى من الم لوق ال ئتلً .250-02
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المشددت ة ملددننب حددول أولددتع اللددو وحتلددب الممعددتملٌن اإلنمصددتمٌٌنا والمددً مددمق نكددل ال د

المكمونددب

المبلئمب ومن مون شكلٌت أخ ى.
أتلمش ع ال ٌشم

شكلٌت معٌنب إلجد اء اإللمشدت ةا أٌمدت عدما الكمتندب نمخملدس أنواعمدتا غٌد أن

صٌتغب الون ة الثتنٌب من المدتمة  22مدن الم لدوق ال ئتلدً  250-02المعدمل والمدممق مدوحً ندؤن اللجدوء
قلٌمت غٌ قجنت يا قال أن الحنٌندب عكدا ذلداا علدى اعمندت أن المشد ع جعدل الم الدً النلدٌ الدمثنتء
على الم الً نعم اإللمشت ةا ون

علدى الحدتال المدً ٌمكدن اللجدوء أٌمدت قلدى الم الدً النلدٌ علدى

لنٌل الحص .43
كمت ن

أً المتمة  35أن ة ثتنٌب من الم لوق ال ئتلً  250-02المعمل والمدممق علدى أن اخمٌدت كٌوٌدب

قن اق الصونب ٌمخل لمن اخمصتصت

المصلحب الممعتندمةا لكدن علٌمدت من ٌد اخمٌت دت كلمدت لدب منمدت

ذلا من الجمب المخولب نتنونت نم اننممت 44ا كؤن مكون الجمب الوصٌب أو مجلا المحتلنب 45مثبل.
وحمم

المتمة  38من الم لوق ال ئتلً  250-02المعمل والمممق الحتال المً ٌمكدن أٌمدت اللجدوء

قلى الم الً نعم اإللمشت ة على لنٌل الحص أٌمت ٌلً:
 عنممت ٌملف أن المعوة للمنتألب غٌ مجمٌبا و و مت ٌعنً أنم ال ٌمكن اللجوء قلى الم الً نعدماإللمشت ة قال نعم النٌتق ننج اء المنتنصب المً ٌمنٌن أنمت لق مإ أكلمت.
 أددً حتلددب صددونت الم الددت واللددوازق والخددممت الختصددب المددً ال ملددملزق نٌعممددت اللجددوء قلددىمنتنصبا والذي ٌمق محمٌم ت نموجب ن ا مشم ا نٌن الوزٌ المكلس نتلمتلٌب والوزٌ المعنً.

 التراضً البسٌط:ٌعمن الم الً النلٌ اإللمثنتء المن

على اإللمثنتء أً

المتمة  22أن ة  3من الم لوق ال ئتلً  250-02المعمل والمممق من

قن اق الصونت العمومٌدبا ذلدا أن
على أن الم الدً النلدٌ نتعدمة

المثنتئٌب إلن اق العنوم ال ٌمكن اعممتم ت قال أً حتال ختصب من ة نتنونت.
والمنصددوم نتلم الددً النلددٌ

ددو نٌددتق المصددلحب الممعتنددمة نددنن اق الصددونب العمومٌددب مددن ممعتمددل

انمصتمي نمج م م تن ق اممٌممت على محلمتا أً قحمى الحـتال المند ة حصد ا أدً المدـتمة ٌ 37محدمق
أٌمت اللجوء قلى ذا ال

األخ ى النتمجب عدن ولدعٌب معٌندب لدتئمة اللدو

ٌ نلنب عمق جموى ال

ذاممت أو نلنب لٌ الون ممت ال ٌلمف نتللجوء قلى غٌ ت من ال
 وجوم ولدعٌب احمكت ٌدب أدً اللدو ا حٌدممعتنم وحٌما أو النو ام ذا األخٌ نتممبلا ال

ا و المممثلب أً:

ال ٌمكدن منوٌدذ مولدوع الصدونب قال علدى ٌدم ممعتمدل
ٌنب المكنولوجٌب المً اخمت ممت المصلحب الممعتنمة.

 43حلب المتمة  37من الم لوق ال ئتلً .250-02
 44حلب المتمة  36من الم لوق ال ئتلً .250-02
 45نتنون  32-90مملى أً  04مٌلمن 1990ا ج ٌمة نق  53مإ خب أً  05مٌلمن 1990ا الصوحب 1690ا ٌمعل نمجلا المحتلنب ولٌ ه.
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لددم الملددا أو اإللددمثمت ا نددم ٌنددن وال ٌلددعوم

 حتلددب اإللددمعجتل الملددف المعلددل نخ د ما ددق ٌمع دالمكٌس من بجتل المنتنصب.

مددت ٌعددتب علددى مونددس المشد ع نددت أنددم لددق ٌحددمم المعددتٌٌ المددً ٌمكددن اإللددمنتم علٌمددت لمحمٌددم حتلددب
اإللمعجتل ذها اللٌمت وأن أي مص س ٌصم أً مجتل الصونت العمومٌدب وٌكدون مختلودت للندتنون ٌندن
مح

تئلب الملتءلب الممنٌب والجزائٌب والمؤمٌنٌب والمتلٌب على حم اللواء .46
للمتن لٌ اإلنمصتم أو موأٌ حتجت اللكتن األلتلٌب.

 -أً حتلب مموٌن ملمعجل مخص

ٌمكن منمٌق نوا المبلحات المذكو ة أعبلها غق أن ذه الحتلب منمو أنل قنمتمدت مدن لدتننممتا ذلدا
أنم ٌمكن مصو أمثلب عنمت نلمولبا كؤن ٌمعل األم نموأٌ مواء لمواجمدب مد

امد أجدؤة أو شد اء

مموٌنت لمواجمب مخلوت كت ثب نٌعٌب.
 عنممت ٌمعل األم نمش وع ذي أولوٌب وذي أ مٌدب و نٌدبا وأدً دذه الحتلدب ٌخلدن اللجدوء قلدىذا النوع اإللمثنتئً إلن اق الصونت للمواأنب الملننب لمجلا الوز اء.
مت ٌعتب على ذا المونس أنم م ن وم دت لعدمق محٌدم المنصدوم نتلمشد وع ذي األولوٌدب أو ذي األ مٌدب
الو نٌبا ولعل الغتٌب منم دو اللدمتح لللدل ب المنوٌذٌدب نح ٌدب الح كدب وقنودت المدتل العدتق نعٌدما عدن أٌدب
نتنب ننلٌب.
المطلب الثانً :الرقابة على إبرام الصفقات العمومٌة.
أخلن المش ع الجزائ ي الصونت العمومٌب ل نتندب  47ممشدممة نمدمس الحصدول علدى أكند أعتلٌدب
ممكنبا وجعلمت نـتنب ماخلٌـبا و نتنب خت جٌب و نتنب وصتئٌب .48
الفرع األول :الرقابة الداخلٌة على إبرام الصفقة.
نص المتمة  106من الم لوق ال ئتلً  250-02على أن ال نتنب الماخلٌب ممت ا وأندت للنصدو
والنددوانٌن الماخلٌددب للمصددلحب الممعتنددمةا المددً مكلددس نمنٌددتن محمددوى مممددب كددل ٌئددب نتنددبا واإلجد اءا
الواجب امنتعمتا مت كب نذلا للمصلحب الممعتنمة ح ٌب كتملب أً مناٌق ذه ال نتنب وممت لممت.
وأً نوا الون ألل

ٌئمٌن أخ ٌٌن لل نتنب الننلٌب وحمم ممتمممت و مت:

 أوال :لجنة فتح األظرفة.أللممت المتمة  107مدن الم لدوق ال ئتلدً 250-02ا ممدت ٌعندً أنمدت واجندب اإلنشدتء نندوة الندتنونا
وجعل ل ئٌا المصلحب الممعتندمة 49ا صدبلحٌب معٌدٌن أعلدتئمت 50ا وحدمم المدتمة  108مدن الم لدوق
ال ئتلً  250-02ممتممت المممثلب أً :
 -مثنٌ صحب ملجٌل الع و

أً لجل خت

.

العمومٌدب أدً ندتنون العن وندت ا ومدنف لمجلدا المحتلدنب أد

 46ذلا أن المش ع ج ق مختلوب األحكتق الممعلنب نناتق الصدونت
الممعلنب نناتق الصونت العمومٌب.
 47أو م المش ع أحكتق ال نتنب على الصونت العمومٌب أً الموام من  103قلى  151من الم لوق ال ئتلً .250-02
 48حلب المتمة  103من الم لوق ال ئتلً .250-02
 49والمنصوم نمت المإللب العمومٌب ذا ال تنن الصنتعً والمجت ي.
 50قن ذا اإلمجته الذي امخذه المش ع ٌخملس عمت و جت نم العمل أً مص ا أٌن مكول النتنون نمحمٌم مشكٌلب ذه اللجنبا م /للٌمتن محمم ال متويا الم جن اللتن ا
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عنوندت متلٌدب قذا مدت الحدا أندم ممد مختلودب األحكدتق
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 قعمام نتئمب المعمما حلب م مٌب وصولمت من مولٌف المنتلغ المنم حب. قعمام وصس مخمص للوثتئ المً ٌمكون منمت المعمم. مح ٌ محل أثنتء انعنتم الجللبا ٌونعم جمٌن األعلتء الحتل ٌن. وعنم اإلنملتء مح ٌ محل عمق جموى العملٌب ٌونعم األعلتء الحتل ون.قن مت ٌلممعً المونسا و أنم من خبلل ن اءة ذه المدتمة ٌلمشدس أن معٌدت المندتلغ المنم حدب دو
الوحٌم الذي ٌننى علٌم مح ٌ محل عمق جموى المنتنصبا أً حٌن أن من ندٌن د
نجم

ٌنب المز اٌمةا والمً مممس قلى مخصٌ

قند اق الصدونت

الصونب قلى الممعمم الدذي ٌنمد ح أحلدن عد

ا والدذي

ال ٌمق منوٌمم على ألتا اللع أن ا وقنمت على مجموعدب كنٌد ة مدن المعدتٌٌ ٌعمند اللدع أحدم تا قلدى
جتنب بجتل المنوٌذا نوعٌب الموام الملمعملبا خممت مت نعم المنوٌذ وغٌ ت من المعتٌٌ .
وملٌس المتممتن  109و 110من ذا الم لوقا على أن اللجنب مجممن ننتء على الممعتء المصلحب
الممعتنمة أً بخ ٌوق من األجل المحمم إلٌماع الع و

ا أً جللب علنٌب ٌحل ت الممعممونا وأن ذه

اإلجممتعت مصف مممت كتن عمم أعلتئمت الحتل ٌن.
قن المبلحا و أن موعم اجممتع اللجنب أٌم ملتا نحنو الممنتألٌن الذٌن ٌمؤخ ون أً منمٌق ع ولمق
على الٌوق األخٌ المحمما ممت ٌعنً أن بجتل منمٌق الع و

لٌل كتملبا خبلأت للمنمأ المن

أدً ندتنون

اإلج اءا الممنٌبا المذكو كؤحم مؤشٌ ا الم لوق ال ئتلً .250-02
أمت أٌمت ٌخ

النصتب الواجب موأ ه لصحب اجممتعت اللجنبا أٌلممعً الملتإل عن جموى قنشتء

لجنب مصف اجممتعتممت نحلو أ م وحٌم أٌمتا ال ٌشم

أٌم حمى أن ٌكون ئٌلمت .51

وقجمددتال أددنن مممددب ددذه اللجنددب ٌنحصد أددً أددمف األا أددب المنممددبا مممٌددما لوحد

الع ددتءا المددً

محموٌمت والمؤكم من م تننممت للش و المعلن عنمتا ننتء على نٌعدب المنتنصدب أو الشد و الم لوندب أدً
الممنممٌن قلى المنتنصت العتمب.
ذا ونم مق قغوتل مناٌق اإلج اءا الواجب امنتعمت عنم أمف األا أبا ممت ٌشكل أ اغت نتنونٌت علدى
كددل مصددلحب ممعتنددمة مناٌمددم علددى حددمىا خبلأددت لمددت ددو علٌددم الولددن أددً مص د ا أٌددن أصددل النددتنون
اإلج اءا

والم احل المً مم نمت ذه ال نتنبا ونٌن مو كل واحم من األعلتء المشكلٌن للجنب .52

 -ثانٌا :لجنة تقوٌم العروض.

 51ومن نتب المنت نبا أنن الولن أً م ص مخملس ممتمتا ذلا أن "ٌجب أن مجممن اللجنب نتلمشدكٌل المند
.288
نتلمنعٌب"  .م/للٌمتن محمم ال متويا الم جن اللتن ا
290ا والمً نوجز ت أً:
 52م /للٌمتن محمم ال متويا الم جن اللتن ا ال نعبا
 نمب مواس لٌلملق الع و والع تءا المنممب. مو ئٌا اللجنبا نتعمنت ه المكلس الوحٌم نومف األا أب. مصٌ الع و أو المعمٌبل الوا مة نعم الموعم المعٌن لومف األا أبا ولو أ لل أً مت ٌم لتن عنم. محمٌم مو المصلحب المكلوب نملٌٌ الصونب. نع اإلج اءا الواجب امنتعمت قذا مت م لب األم اللجوء قلى خن ا أنٌب. وجوب قخلتع الع و لم اجعب حلتنٌب موصٌلٌب ننل اعممتم ت. -مح ٌ محل ننمتئج العملٌب.
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أدً األمد الصدتم نمشدكٌلمتا وقال كدتن اجممتعمدت ندت بلا ون ا اممدت نت لدب

أللممت وحمم ممتممدت المدتمة  111مدن الم لدوق ال ئتلدً 250-02ا المدً نصد أن مشدكٌلمت مدن
صبلحٌت

ئٌا المصلحب الممعتنمةا وٌمق ذلا من أعلتء مإ لٌن ٌخمت ق ناد ا لكودتءممقا شد ٌ ب أن

ال ٌكونوا أعلتء أً لجنب أمف األا أبا لموتمي حتلب المنتأً.
ٌإاخذ على موندس المشد ع نمدذا الصدمم أندم لدق ٌحدمم عدمم أعلدتء اللجندب وال معدتٌٌ الكودتءةا ولدق ٌندٌن
الجزاء المم مب عن عمق احم اق حتلب المنتأًا غق أن المن

النتنونً ٌنلً أن ٌم مب عن ذلا ن بلن

المشكٌلب ونتلمتلً ن بلن أعمتلمت.
أمت ممتممت أمممثل أٌمت ٌلً:
 محلٌددل الع د والمنصو

ونددمائل الع د و

عنددم اإلنملددتءا والمددً مددمق علددى ألددتا المعددتٌٌ والمنمجٌددب

علٌمت أً مأتم الش و ا حٌ منوق نتلم مٌب المننً للع و

لق ممحصل على العبلمت المنٌت البلزمب المنصو

ا نؤن منن متا ومنصً ملا المً

علٌمت أً مأم الش و .

 -منمٌق اإلنم احدت لمدمٌ المصدلحب الممعتندمةا أو لمدمٌ ت العدتقا حدول العد و

المدً مدق أحصدمت

وم شٌحمت من أجل اخمٌت الممعمم الذي لوس ٌمق المعتنم معم.
 -قنصتء الع و

غٌ الم تننب لمولوع الصونب أو لمحموى مأم الش و .
ـ علدى المصدلحب الممعتندمة أد

ٌ -مكن أن منم ح اللجنب ـ نعم محلٌلمدت للعد و

العد

الجدمٌ

نؤن ٌووز نتلصونب قذا مت م مب عن منف المشد وع قحمكدت الممعتمدل المنندول علدى اللدو ا أو ملدنب أدً
اخمبلل أً المنتألب نؤٌب

ٌنب كتن ا ممى كتن مأم الش و نم ولن ذا الش

قن المبلحددا حددول مممددن لجنددب منددوٌق الع د و

.

نمددذه الصددبلحٌبا ددو أن الم لددوق جعددل اللجنددب أماة

لم اننب حتلب المنتألب أً اللو ا مممخلب أً ذلا أً اخمصتصت مجلا المنتألب .53
و أغودل محمٌدم النصددتب الواجدب مدوأ ه لصددحب أعمدتل دذه اللجنددبا وكدذا محمٌدم الشددكل الدذي ٌدمق نموجنددم
عملمتا الذي ٌمق عملٌت أً شكل محتل .
كمت أغوـل الم
ٌن

قلى النمتئج المم منب عن اخمبلس أعلتئمت أً ال أي حول الع و

المنممب54ا أي لدق

قذا كتن ل ئٌلمت الصو الم جف.
ددذا وٌعمن د مو لجنددب منددوٌق الع د و

مموٌجددت لل نتنددب الننلٌددبا أمنددم قممددتق عملمددت منددمق انم احتممددت

للمصلحب الممعتنمة ا ذلا أن اخمصتصمت منٌم نمحمٌم أصلف الع و

ا ذلا أن المصلحب الممعتنمة " ملمزق

نتنونت نتخمٌت من ٌنمق أألدل الشد و المتلٌدب أو الونٌدب للمعدـتنم معدم"55ا مدن خدبلل قصدما ند ا المدنف
المإن للصونب 56ا لصتلف الممعمم المنم ح علٌـمت .57
ذا الن ا ٌ مب نمٌجب وحٌمة على عتم المصلحب الممعتنمة انمً ملمزق " ندؤال ممعتندـم قال مدن مدن م لدـو
علٌم المزاٌمة أو المنتنصدب" 58ا مدن مون أن ٌعمند نندوال منمدت ٌ مدب انعندتم الصدونب 59ا وٌ مدب المزامدت
أً ٌ 19ولٌو 2003ج ٌمة نق  43مإ خب أً ٌ 20ولٌو 2003ا الصوحب  25الممعل نتلمنتألب.
 53األم  03-03المإ
 54الولن مخملس أً مص أٌن ناق المش ع كل ذه الملتئلا ولمزٌم من المعلومت م /للٌمتن محمم ال متويا الم جن اللتن ا
208ا نعب 2002ا مٌوان الم نوعت الجتمعٌبا الجزائ .
 55م /عمت عوانميا النتنون اإلما يا الجزء الثتنًا النشت اإلما يا
 56الذي لوس ٌكون محبل للنزاع المنصو علٌم أً المتمة  101من الم لوق ال ئتلً  250-02المعمل والمممق.
 57اجن المتمة  46من الم لوق ال ئتلً . 250-02
.303
 58م /للٌمتن محمم ال متويا الم جن اللتن ا
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.303

علددى عددتم الم شددف الددذي مددق اخمٌددت ه نددؤن ٌننددى ملزمددت ننٌجتنددم قلددى حددٌن انعنددتم العنددم أو انممددتء المٌعددتم
المحمما أً مأم الش و ا نٌنمت مننى المصلحب الممعتنمة ح ة أً عمق المعتنم .60
دذا دو أول محدل للنزاعدت المحممدل أن مثدو ندٌن المصدلحب الممعتندمة والممعمدمٌن

ن ا المنف المإند

الذي مق قنصتء ع ولمقا نام المتمة  101من الم لوق ال ئتلً
المنح المن

ألمتا ولذا لممق منتنشممت أً

لذلا.

الفرع الثانً :الرقابة الخارجٌة على إبرام الصفقة.
جعل المش ع ٌئت ال نتنـب الخت جٌـب ممدولى نتندب مبلءمدب ومشد وعٌب أدً نودا الوند
ن

61ا وندم

الم لوق ال ئتلً علدى مشدكٌل أ ندن لجدتن للصدونت العمومٌدب مكلدس نمدت62ا أدً دذه الم حلدب مدن
قلدى ا خمصتصددت كدل لجندبا وقلددى نمٌجدب العمددل الدذي ٌدممخ

المدذك ة لدٌمق الم د

عددن ال نتندب المددً

ممت لمتا وأنت لمت ٌلً:
أوال :إختصاصات لجان الصفقات العمومٌة.
ناق المشد ع قخمصتصدت

لجدتن الصدونت العمومٌدب أدً مجدتل ال نتندب الخت جٌدب الننلٌدب للصدونت

العمومٌب نتلموام 101ا 112ا  116و 118من الم لوق ال ئتلً  250-02ا والمممثلب أٌمت ٌلً:
 منمٌق الملتعمة أً مجتل محلٌ الصونت العمومٌب وقممتق م امٌنمت. م الب مشت ٌن مأتم الشد و نندل قعدبلن المنتنصدبا ممدوج ننصدما مؤشدٌ ة أدً أجدل أنصدته 15ٌومدتا أددنن مد

ددذا األجدل أٌعمند مشد وع مأمد الشد و كؤنددم مصددتم علٌددما ومعودى مددن دذه الم الددب

والمؤشددٌ ة العملٌددت ذا ال ددتنن الممك د

المددً ش د ع أٌمددت علددى ألددتا مأم د ش د و نمددوذجً لددنن

المصتمنب علٌم.
 -المحن من م تننب الصونت المع ولب علٌمتا والمً مد

علدى ال نتندب الماخلٌدبا ومدق اإلخمٌدت

األولً للممعمم الم شف للودوز نتلصدونبا والدذي صدم ند ا المدنف المإند لمصدلحمما للمشد ٌن والمنادٌق
المعمول نممت.
 المحن من م تننب المزاق المصلحب الممعتنمة للعمل المن مج نكٌوٌب ناتمٌب. منمٌق الملتعمة أً محلٌ الصونت العمومٌب وقممتق م امٌنمت. ذا ومخمنص

اللجنب الو نٌب للصونت العمومٌبا مون لوا ت أً مجتل ال نتنب الخت جٌب حلب مدت

علٌم المدتمة  127مدن الم لدوق ال ئتلدً  250-02نم انندب صدحب قجد اءا قند اق الصدونت ذا

األ مٌب الو نٌب مممت كتن المصلحب الممعتنمةا المكلوب نننجتزه.

 59و نتا من ٌ ى نل أنم ننول معل على اعممتم الجمب صتحنب اإلخمصت
.305
م /للٌمتن محمم ال متويا الم جن اللتن ا

نتلمواأنب على الصونبا
60

 61ذلا المتمة  112من الم لوق ال ئتلً  250-02جعل الغتٌب منمت المحن من م تننب الصونت
وقلى المحن من م تننب المزاق المصلحب الممعتنمة للعمل المن مج نكٌوٌب ناتمٌبا من جمب أخ ى.
 62الموام 114ا 119ا  121و 130من الم لوق ال ئتلً .250-02
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Pour plus de détails, Voir René Chapus, Op cit. P 1050.
المع ولب على ٌئت ال نتنب خت جٌب للمش ٌن والمناٌق المعمدول نممدتا مدن جمدبا

محمٌم مجتل اخمصت

كل واحمة من اللجتن المذكو ة ٌمق المنتما على معٌت مدزموجا شدنم األول

مدتلً ٌ مكددز علددى منلدغ الصددونب المد ام قن اممددتا وشدنم اآلخد ٌعممددم علدى نددوع المإللددب العمومٌددب ذا
ال تنن الصنتعً والمجت يا محلٌب أو و نٌب المكلس ننن اممت.
ومن م الب ذه الموام 114ا 119ا  121و 130من الم لوق ال ئتلً ٌ 250-02ملف أن اإلخمصت
أً ال نتنب ٌنعنم كمت ٌلً:
 -اللجنة الوطنٌة للصفقات العمومٌة :مخم

ن نتنب كل صونب عمومٌب من مب من

س المإللدب

العمومٌب ذا ال تنن الصنتعً والمجت ي الو نٌب أو المحلٌبا أً حموم المنتلغ المتلٌب:
صونت األشغتل قذا زام منلغمت عن  250ملٌون مٌنت .
صونت انمنتء اللوازق قذا زام منلغمت عن  100ملٌون مٌنت .
صونت الم الت والخممت قذا زام منلغمت عن  60ملٌون مٌنت .
 -اللجنة الوزارٌة للصفقات العمومٌة :مخم

ن نتنب كل صونب عمومٌب من مب من

س المإللب

العمومٌب ذا ال تنن الصنتعً والمجت ي الو نٌبا أً حموم المنتلغ المتلٌب:
صونت األشغتل المً منلغمت ٌلتوي أو أنل من  250ملٌون مٌنت .
صونت انمنتء اللوازق المً منلغمت ٌلتوي أو أنل من  100ملٌون مٌنت .
صونت الم الت والخممت المً منلغمت ٌلتوي أو أنل من  60ملٌون مٌنت .
 -اللجنة الواليٌة للصفقات العمومٌة :مخم

ن نتنب كل صونب عمومٌب من مب من

س المإللدب

العمومٌب ذا ال تنن الصنتعً والمجت ي المحلٌبا أً حموم المنتلغ المتلٌب:
صونت األشغتل المً منلغمت ٌلتوي أو أنل من  250ملٌون مٌنت .
صونت انمنتء اللوازق المً منلغمت ٌلتوي أو أنل من  100ملٌون مٌنت .
صونت الم الت والخممت المً منلغمت ٌلتوي أو أنل من  60ملٌون مٌنت .
خبلصب المؤمل أً ذه المدوام دً أن لجندب الصدونت للمصدلحب الممعتندمةا لدٌا لمدت أي اخمصدت
أعلددً أددً مجددتل الم اننددب المنصددو

علٌددم أددً المددتمة  118مددن الم لددوق ال ئتلددً  250-02المعددمل

والمممقا وأن دذه ال نتندب ممدت ا مدن نندل اللجدتن األخد ى حلدب ندوع المإللدب العمومٌدب ذا ال دتنن
المجت ي والصنتعًا وننتء على منلغ الصونب المً لوس ٌمق قن اممت وعلى نوعمت.
ثانٌا :نتٌجة الرقابة الخارجٌة.
عنم ممت لب ذه اللجتن لل نتنب المنو ب نمتا أننمت مصم أعمتال ذا

نٌعب قما ٌب مممثدل أدً مدنف

ب اء أو المؤشٌ ا ون ا ا ا نحلب الحتلب ونحلب مولوع ال نتنب.
 أنتلنلنب لمنمٌق الملتعمة أً محلٌ الصونت العمومٌب وقممتق م امٌنمتا أننمت منمق أ اءا حول كلعن ٌنممم ممعمم ٌحمج على اخمٌت المصلحب الممعتنمة حلب المتمة  116من الم لوق ال ئتلً.
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مؤشٌ ة ) عنم م الب مشت ٌن مأتم الش و ننل قعبلن المنتنصبا قن ذه الصدٌغب

 -مصم من

مؤشددٌ ة) " ٌ د ح قشددكتال نتنونٌددت أددً محمٌددم نٌعددب ددذا العمددل النددتنونًا وقمكتنٌددب

الملددمعملب "من د
المنتزعب أٌم.

 قصما " مؤشٌ ة " من أجل منوٌذ الصونب المً مق الوصل أً منتزعت ن ا المنف المإن الممعلنبنمتا حلب ن

المتمة  143من الم لوق ال ئتلً 250-02ا والدذي معمند قجد اء مونودت لمنوٌدذ الصدونبا

ذلددا أنددم ال ٌمكددن للمصددلحب الممعتنددمة أن مددؤم نتلشد وع أددً المنوٌددذ مددت لددق ممحصددل علٌمددتا وال ٌحد لمددت
مجتوز ت أً حتلب أ

ٌ

اللجنب منحمت المؤشٌ ة قال عن

أن من ٌ للوزٌ أو الوالً حلب الحتلب.

وحلب المتمة  147من الم لوق ال ئتلً  250-02أننم أً حتلب عمق صمو المؤشٌ ة أدً اآلجدتل
المحممةا أعلى المصلحب الممعتنمة أن مخ

ئٌا اللجنب الو نٌب الذي ٌندوق نتلدممعتئمت أدً أجدل  8أٌدتق

للن أً األم حتل انعنتم الجللب.
ت النعنتم الصونب  63وقنمت ش

ومممت ٌكن من أم أنن ذه المؤشٌ ة لٌل ش

لنوتذ دتا قذ ندمونمت

ال ٌمكن للمصلحب الممعتنمة قصما أم الش وع أً الخممب للممعتنم معمت
الفرع الثالث :رقابة الوصاٌة.
أكم المش ع أً المتمة  105من الم لوق ال ئتلً 250-02على أن كل الصدونت العمومٌدب مخلدن
لمخملس أنواع ال نتنب المنصو

علٌمت أً ذا الم لوقا وخـ

ذا النوع من ال نتنب نمتمة وحٌمة ً

المتمة  113منم 64ا وجعلمت نتنب مبلءمب.
قن المشكل الذي ٌ

حم ذا الندوع مدن ال نتندب علدى صدونت المإللدب العمومٌدب ذا ال دتنن الصدنتعً

والمجت يا و محمٌم الجمب الوصٌب المخولب نمذا النوع من ال نتنب.
أنذا علمنت أن المإللب العمومٌب ً شخ

معنوي عتق ٌمممن نتإللمنبلل المتلًا وأن النـتنون -88

 01المملمن النتنون الموجٌمً للمإللـت العمومٌب ن

أً المتمة  45منم على أن عبلنتممت ذا صوب

مزموجبا أمً متج ة أً مواجمب الغٌ ا ومخلدن للنواعدم الم نندب علدى اإلما ة أدً عبلنممدت مدن المولدبا
من مون محمٌم للمنصوم نمذه النواعم .65
وعنم ال جوع قلى النواعم العتمب للنتنون اإلما ي نجم أنم ال وصتٌب قال ندن

ندتنونً صد ٌف وأدً

الحموم المً ٌلمف نمتا ألن "اإللمنبلل و األصل والوصتٌب ً اإللمثنتء "66ا علدى الد غق مدن أنمدت ال
ممعددت

مددن االلددمنبللٌب العلددوٌب للمإللددب العمومٌددب  67المددً معمن د شكددـبل مددن أشكددـتل البلم كزٌددب

الم أنٌب .68

قلى ش و نوتذ الصدونب غٌد أن أ مٌدب م الدب
 63ذلا أن الصونب منعنم نمج م المواأنب علٌمتا مثلمت لوس ننٌنم أمنتها قن المنمجٌب العلمٌب منملً منت ذك ش و اإلنعنتم ننل الم
المواأنب كعنص أً الصونب ومنٌتن بثت ت ً المً حمم علٌنت امنتع منمجٌمنت تمما نتإللتأب قلى أن المش ع ذامم لق ٌمنن منمجٌب علمٌب منٌنب نمنتلنب قصما الم لدوق ال ئتلدً -02
قن اق الصونب.
حمى قلى
250ا أٌن عتلج مولوع المواأنب أً المتمة  7منما ننل الم
 64حلب المتمة  113منم الم لوق ال ئتلً .250-02
 65حلب المتمة  45من النتنون . 01-88
.151
 66م /مص وى أنو زٌم أممًا الم جن اللتن ا
.335
 67م /مص وى أنو زٌم أممًا الم جن اللتن ا
.137
 68م /مص وى أنو زٌم أممًا الم جن اللتن ا
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لذا ال نم من ال جوع قلى المتمة  46من ذا النتنون  69أٌمت ٌمعل نتلمإللدب العمومٌدب ذا ال دتنن
الصنتعً والمجت ي الو نٌبا وللمتمة  137من نتنون النلمٌب 70ا والمتمة  127من نتنون الوالٌب 71ا أٌمدت
ٌمعل نتلمإللب العمومٌب ذا ال تنن الصنتعً والمجت ي المحلٌبا المً موجمتنت قلى النصو

المناٌمٌب

ال عممتم ت كمعٌت نتنونً لمع أب مشد وعٌب ال نتندب الوصدتئٌب ومحمٌدم ألتلدـمت الندتنونً ومدما ت والجمدب
المخولددب نممت لددممت ا أنتلنلددنب للمإللددت العمومٌددب ذا ال ددتنن الصددنتعً والمجددت ي الو نٌددبا ٌعددوم
اإلخمصت

للوزا ة الوصٌب على ن تع نشت متا أمت نتلنلنب للمإللت العمومٌب ذا ال دتنن الصدنتعً

والمجت ي الوالئٌب أو النلمٌب أٌعوم اإلخمصت

للوالٌب أو النلمٌب المً أنشؤممت.

ومممددت ٌكددن مددن أم د ا أددنن ددذه ال نتنددب ملددمم حمددى نعددم منوٌددذ الصددونبا ذلددا أن المددتمة  113مددن
الم لوق ال ئتلً  250-02المعمل والمممق من

أً الوند مٌن  2و 3منمدت علدى أندم عندم الملدلٌق النمدتئً

للمش وع معم المصدلحب الممعتندمة من ٌد ا منٌٌمٌدت عدن اد وس قنجدتز المشد وع وكلومدم اإلجمتلٌدب منت ندب
نتلمدمس الملد

أصدبلا وٌ لددل دذا المن ٌد حلددب نوعٌدب النونددب الملمدزق نمددت قلدى الددوزٌ أو الددوالً أو

ئٌا المجلا الشعنً النلميا وكذا قلى ٌئب ال نتنب الخت جٌب المخمصب.
و ٌمكددن للجمددب الوصددٌب ممتنعددب مددمى منددمق قنجددتز الصددونت المن مددب و لددب المعلومددت المددً م ا ددت
ل و ٌب أً كل ون ا كمت لمت النٌتق نمومٌشت موتجئب كلمت أ ماعٌت لذلا.
المبحث الثانً :الموافقة على الصفقة العمومٌة.
ن ا المنف المإن

نن لتء المنتنصب على أحم الممعممٌنا لٌا بخد خ دوة أدً المعتندما " ندل لدٌا

قال قجد اء مممٌددمٌت "ا أمددت المعتنددم نددتلموموق النددتنونً الصددحٌف الددوا م أددً المددتمة  54مددن النددتنون المددمنًا
والمنصوم نم مواأ ق اممٌن أو أكث من أجل م مٌدب أثد ندتنونً معدٌن 72ا أنندم ال ٌم مدب قال نندتء علدى
خ وة أخ ى مخم

نمت ٌئب أخـ ى.

ننل الش وع أً م الب ذه الم حلب ال نم من اإلشت ة قلى أن مص لف المواأندب ال ٌدمبلءق مدن نادتق
الصونت العمومٌب نتل

ٌنب المً ن

ت المش ع الجزائ ي أٌمت ٌمعل نصدونت المإللدب العمومٌدب ذا

ال تنن الصنتعً والمجت يا أل ن المواأنب ممعل نذلا العمل الندتنونً الصدتم عدن الجمدب المخولدب نتنوندت
نممت لب ال نتندب الوصدتئٌب علدى المصدلحب الممعتندمة 73ا لدذا أودً حنٌندب األمد أن األمد ٌمعلد ننملدتء
الصونب العمومٌب لصمو ه من ممثل المصلحب الممعتنمةا غٌ أنم لٌلمعمل نوا المص لف الذي جتء أدً
ن

الم لوق ال ئتلً.
نعم قنماء ذه المبلحاب األولٌدبا لدٌمق الم د

قلدى محمٌدم المعندى الندتنونً للمواأندب علدى الصدونبا

واآلثت النتنونٌب المم منب علٌمتا أٌمت ٌلً:
 69حلب المتمة 46من النتنون . 01-88
 70حلب المتمة  137من النتنون . 08-90
 71حسب املادة  129من القانون .08-90
 72حلب المتمة  54من النتنون الممنً.
 73و و الشًء الذي ال ٌموأ أً مولوع ذه المذك ةا ذلا انم لن وأن نٌنت حموم ال نتنب الوصتئٌب الممت لب على المإللب العمومٌب ذا
نتنب مبلءمب نعمٌب.
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ال تنن الصدنتعً والمجدت يا وأكدمنت أنمدت

المطلب األول :تحدٌد المقصود بالموافقة على الصفقة العمومٌة.
محمٌم المنصدوم نتلمواأندب أدً مجدتل الصدونت العمومٌدبا ٌعمند مدن الموالدٌن المنٌندب جدماا والمدً
شدمم خبلأددت كنٌد ة نددٌن جددتل النددتنون اإلما ي الو نلدٌٌنا ناد ا لمونددس النددتنون الو نلددًا ونلددتء
مجلا المولب نتا.
والملؤلب أكث معنٌما نتلنلنب لمولوع ذه المذك ةا لمعل األمد نصدونت المإللدب العمومٌدب ذا
ال تنن الصنتعً وا لمجدت يا والمدً ممممدن نصدوب المدتج مجدته الغٌد الممعتمدل معمدتا وعبلنتممدت ختلدعب
للنتنون الخت

ا قلتأب قلى أن المش ع لق ٌخص

لمذه الم حلب لوى متمة وحٌمةا و قلى أننت لق نحصل

أً ق ت نحثنت ذا مت ٌوٌم أن الملؤلب نم نونش أو حمى أثٌ

من

س الونم والنلتء الجزائ ٌٌن.

غٌ د أنددم ٌمكددن اإلعممددتم علددى مخملددس الننتشددت المددً ما

أددً أ نلددتا ال منت مددت نتلصددونب العمومٌددب

نتعمنت ت عنم مق مناٌق اإلج اءا النتنونٌب الممعلنب نمت نن

نتنونً الممم أصولم ومنتمئدم مدن الندتنون

الو نلً.

الفرع األول :المدلول القانونً للموافقة.
ٌدددد ى كددددل مددددـن مٌلونددددتمٌ ا مددددوما ن ومٌلوددددولوً عنددددـم م الددددـب المملددددـول الـنتنددددـونً للمواأنددددب
"" " Approbationواآلثت المم منب عنمتا أنمت جزء من عملٌب معنمة ممعلنب نمكوٌن الصونب.74
أوً حٌن ٌ ى امجته والن من الونمتء الو نلٌٌن أنم ننل المواأنبا أوأدً حتلدب غٌتنمدت أنندم ال وجدوم
للصونبا ممخذٌن نذلا " موأنت مم

أت " 75ا م مكزٌن لمؤلٌلم علدى مدت جدتء أدً النلدتء الو نلدً الدذي

نلى أنم أً ذه الحتلب " ال ٌوجم لوى مش وع اموت " .76
وكتن أً نلتٌت نم نلى نـ " أننت أً أم ة انمات ا ال ٌكدون أٌمدت العندم كدتمبل نلدنب عدمق المواأندبا
وٌمكن أن ال ٌصنف كتمبل أنما لمذا اللنب ". 77
كمت نلى نؤن األم ٌمعل نمج م " مش وع اموت لق ممولم عنم أٌب ان ب نتنونٌب نعم" .78
ذا ونم ص ح أن " أي عنم غٌ مواأ علٌم ال ٌعمن نمتئٌت " 79ا ونم جتء أدً ند
الم لوق ال ئتلً  250-02ملمعملب نوا المص لف قذ من

المدتمة  7مدن

" ال مصف الصونت وال مكون نمتئٌب قال قذا

واأن علٌمت اللل ب المخمصب" .80
74

A. DE LAUBADERE, F. MODERNE, P. DELVOLVE, traité des contrats administratifs, Tome 1; 2° édition, LGDJ, P 520, 1983.
A. DE LAUBADERE, F. MODERNE, P. DELVOLVE, Op cit P 520.
76
A. DE LAUBADERE, F. MODERNE, P. DELVOLVE, Op cit P 520. " il n'y a encore qu'un projet de convention " C.E 8 Août 1899,
affaire Cotard, D.P. 1901, 3, 6: 7 Mai 1909, affaire Ville de Guéronde, D.P. 1911, 16 Décembre 1936, Raymond, P 1111.
77
A. DE LAUBADERE, F. MODERNE, P. DELVOLVE, Op cit P 520."on est dans la période d'attente pendant laquelle le contrat, faute
d'approbation, n'est pas encore parfait et risque de ne pas le devenir " C.E. 26 février 1930? Affaire Société des grands travaux. P 219.
78
A. DE LAUBADERE, F. MODERNE, P. DELVOLVE, Op cit P 520. " il "s'agit d'un projet de convention qui n'a pu naître de lien
contractuel " C.E. 21 Juillet 1949, affaire société immobilière toulousaine, P 340.
75
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ذا النلتء و الذي اعممم علٌم غتلمون جٌز "  " G.JEZEللمؤكٌم أندم أدً حتلدب غٌدتب المواأندب
أبل وجوم للعنما أي وجوم لل ان ب المعتنمٌبا لذا أؤٌب ان ب ندم موجدم ألدٌا لمدت نٌعدب معتنمٌدب 81ا و دو
ال د أي الددذي ٌواأنددم علٌددم مٌلونددت مٌ ا مددوما ن ومٌلوددولوً عنددممت ٌمعل د األم د نمواأنددب ٌكددون اخمصددت
قصددما ت الشددخ

المعنددوي الممعتنددم ذامددما وٌختلوونددم ال د أي قذا كتن د اللددل ب الوصددٌب ددً المخمصددب

ننصما تا ذلا أن المونس الذي امخذه غتلدمون جٌدز ٌجعدل المواأندب أدً دذه الحتلدب عنصد ا ماخدبل أدً
مكوٌن الصونب ذاممت.
وأً نوا المولوع ٌ ى جدو ج أدومال  George Vedelأندم " عندممت ٌننغدً أن مصدم المواأندب
عن لل ب معمل نتلق الشخ
ش

اإللمزاق المعتنمي للشخ
قن النت

العتق الدذي جد ى قند اق العندم لحلدتنمت ٌكدون للمواأندب مدمى مخملدسا قنمدت
العتق المعنً " 82ا أمً ش

انعنتم قذن ولٌل ش

ت لنوتذ العنم.

ذا الننتش الونمً على مت جتء أً المدتمة  7مدن الم لدوق ال ئتلدً ٌ 250-02دمأن امخدتذ

نوا المونس على اعمنت أن المواأنـب ـ مثلمت ً منامب نمذا الدن

ـ دً المدً مجعدل الصدونب صدحٌحب

ونمتئٌبا ذا من جمب.
ومن جمب ثتنٌب ألنمت صتم ة عن الممثل النتنونً للشخ

المعنوي الممعتنما على اعمنت أن الممٌ

العتق أو ممٌ المإللب العمومٌب ذا ال دتنن الصدنتعً والمجدت ي دو اللدل ب المخمصدب نتلمواأندب علدى
الصونبا أي أن عملٌب المعنٌ عن ق امة المإللب أً المعتنم من اخمصت
أتلمواأنب قذن ً ش

ذه المٌئب .83

انعنتم قذ مجعل الصونب منعندم صدحٌحب ونمتئٌدب م مندب لكدل بثت دتا ذلدا أن

"المزامت الممعتنمٌن ال منمأ قال من ذه اللحابا أمت ننل ذلا نكون أً مو المكدوٌن " 84ا ولدذا ال ٌمكدن
اعممتم أي كل من مٌلونتمٌ ا موما ن ومٌلودولوً اللدذٌن ٌعمند ون أن المواأندب معمند شد
العنم أن ا ملمنمٌن أً ذلا قلى مت نلى نم مجلا المولب الو نلً 85ا لمعلد األمد

ت مونودت لنودتذ

ندت ندنج اء صدتم

عن المٌئب المكلوب نتل نتنب الوصتئٌبا و و مت ال ٌموأ أً حتلمنت تمم كمت لن نٌتنم.
الفرع الثانً :النتايج المترتبة على الموافقة على الصفقة العمومٌة.
الناتق المنصوم أً ذا الجزء من المذك ة و ملدا النواعدم الممعلندب نتلصدونب ذاممدتا وملدا الممعلندب
نتلصبلحٌت

المن ة للمإللب العمومٌب ذا ال تنن الصنتعً والمجت يا وملا المن ة للم شدف للمعتندم

معمتا وننتء على مت لن نٌتنم ٌمكن المنمتج مت ٌلً:
 المواأنب حلب المتمة  7مدن الم لدوق ال ئتلدً  250-02مجعدل الصدونب نمتئٌدبا أندمونمت ال مكدونكذلاا وعلٌم ال ٌكون األ

اس ملزمٌن نمنوٌذ مدت جدتء أٌدما أدنذا شد ع الم شدف الدذي صدم ند ا المدنف

المإن لصتلحم أً منوٌذ الصونب من ملنتء نولما أنندم ٌمحمدل منعدب ذلداا ولدو علمد المإللدب العمومٌدب
" A. DE LAUBADERE, F. MODERNE, P. DELVOLVE, Op cit P 520."un contrat non encore approuvé n'a pas acquis un caractère définitif
C.E 29/11/1929, Chatelot, P 1049, 11 avril 1930, Dame Lachambre, P 441.
 80من المتمة  73المح ة نتللغب الو نلٌب على أنم" Les marchés ne sont valables et définitifs qu'après leurs approbation ":قن ذا المواأد أدً المصد لحت دو
الذي ٌمأعنت قلى اإل مكتز على المونس اللتئم أً أ نلت أً ذا الجزء من المذك ة.
81
"En absence de l'approbation, le contrat n'existe pas, il n'y a donc pas de situation contractuelle. Les rapports juridiques p ouvant exister
…..ne sont pas de nature contractuelle " A. DE LAUBADERE, F. MODERNE, P. DELVOLVE, Op cit P 521.
 82م /جو ج أومالا نٌت مٌلوولوًا النتنون اإلما يا الجزء 1ا  337ا م جمب منصو النتلًا المإللب الجتمعٌب للم الت والنش والموزٌنا نٌ و .2001
.303
 83ذا و ال أي الذي ٌنول نم م /للٌمتن محمم ال متويا الم جن اللتن ا
.303
 84م /للٌمتن محمم ال متويا الم جن اللتن ا
85
A. DE LAUBADERE, F. MODERNE, P. DELVOLVE, Op cit P 521.
79
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ذا ال تنن الصنتعً والمجت ي نذلا ولق معمد
الصونب وال نتلناتق المن

علٌدما قذ أدً دذه الولدعٌب ال ٌمكندم المملدا نؤحكدتق

نتلم لوق ال ئتلً  250-02للم تلندب ندتلحنو المند ة أٌممدتا وقنمدت نؤحكدتق

النتنون الممنً الممعلنب نتإلث اء نبل لنب .86
أمددت قذا شدد ع الم شددف أددً منوٌددذ الصددونب ننددتء علددى لددب المإللددب العمومٌددب ذا ال ددتنن الصددنتعً
والمجت يا أو صم
النتنونً المن

عنمت مواأنب الحنبا أنن األمد ٌخملدسا قذ ٌمكندم المملدا نؤحكدتق الصدونب والنادتق

أً الم لـوق ال ئتلً .250-02

 النددول نددؤن الصددونب ال مكددون نمتئٌددب قال نعددم المواأنددب علٌمددت ٌم مددب علٌددم أن الحنددو النتمجددب عددنالصونب ال مكون مكملنب ق ال ننتء على المواأندبا وأندم ٌحد للمم شدف الدذي صدم ند ا المدنف المإند أن
ٌم اجن عن المنتنصب نعم اآلجتل المن ة لننتئم ملمزمت 87ا ممى مم المواأنب علٌمت.
 المإللب العمومٌب ذا ال تنن الصنتعً والمجت ي حد ة أدً المواأندب أو عدمق المواأندبا ولدذا قذاأل المعتنم ال ٌمكن لل

س اآلخ قلزاممت نذلاا ش ٌ ب أن مصم عمق المواأنب من الجمب المخمصب

نتنونت نتلمعنٌ عن ق امممت ا و ً ممٌ ت العتق أو ممٌ تا ذلا أن المواأنب ً معنٌ عن النندول نتلنلدنب
للمإللب العمومٌب ذا ال تنن الصنتعً والمجت ي.
قذن أعددمق المواأنددب ٌجعددل الصددونب غٌد منعندمةا غٌد أن المإللددب العمومٌددب ذا ال ددتنن الصددنتعً
قلٌم أً

والمجت يا نتمختذ ت ذا المونس ال ٌعنً أنم ال وجوم آلثت نتنون م من ا و و مت لوس نم
الم لب المتلً.
المطلب الثانً :اآلثار القانونٌة لعدم الموافقة على الصفقة العمومٌة.

ددذه اآلثددت النتنونٌددب ال مخلددو أن ممعل د نتلصددونب المددً لددق مددمق المواأنددب علٌمددت ونددتلحنو المحمملددب
والممعلنب نمعوٌ

أن ٌمق المعتنم معما و دو مدت لدوس نم د

الم شف الذي كتن من المو و

قلٌدم أدً

الو عٌن المتلٌٌن:
الفرع األول :مصٌر الصفقة التً لم تتم الموافقة علٌها.
المصٌ النتنونً المن

لمذه الصونب و عمق اإلنعنتما أبل م مب أي أث ندتنونًا واللدنب أدً ذلدا

و أن األث النتنونً ال ٌم مب قال مدن الٌدوق الدذي مصدنف أٌدم الصدونب نمتئٌدبا و دو مدت ال ٌمحند قال مدن
مت ٌم المواأنب علٌمدتا والمدـتمة  7مدن المدـ لوق ال ئتلدً  250-02صد ٌحب أدً دذا المجدتل أندم نصد
على أنم " :ال مصف ال صونت وال مكون نمتئٌب قال من ٌوق المواأنب علٌمت من اللل ب المخمصب ".
ونـوا النمٌـجب نموصل قلٌمدت قذا مدت اعممدمنت علدى ند
من

المدتمة  50مدن الم لدوق ال ئتلدً  250-02المدً

على أنمٌ " :جب أن مشٌ كل صونب قلى المش ٌن والمناٌق المعمول نممت وقلى ذا الم لوقا وٌجب

أن مم لمن على الخصو

النٌتنت المتلٌب...:مت ٌم قملتء الصونب ومكتندم"....ا أمدذه المدتمة مجعدل مدن

 86اللٌمت الموام 141و  142منم.
 87لمزٌم من المعلومت أنا بثت ذه اآلجتل مأم الش و اإلما ٌب العتمب مأم الش و اإلما ٌب العتمب للنب  1967اللت ي الموعول حمى مت ٌم مح ٌ
صونت مٌوان الم نٌب والملٌٌ العنت ي ننتلمب .
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ذه المذك ة والم ند علدى

اإلملددتء شددكبل جو ٌددت أددً كددل صددونب عمومٌددبا وعلددى ال د غق مددن أنمددت ال مددن

ص د احب علددى األث د

المم مب عن عمق قملتء الصونبا والذي و المعنٌ الشكلً عن مواأنب الجمب المخمصب ننصما ها قال أن
النواعم العتمب للمعتنم مجعلنت نإكم أن عمق اإلملتء معنته عمق وجوم مت ٌثند معنٌد الممعتندم عدن ننولدما
ونتلمتلً عمق انعنتم الصونب أصبلا أبل م مب أي أث نتنونً.
ولذلا أننم ال ٌح للمإللب العمومٌب ذا ال تنن الصنتعً والمجدت يا وال للم شدف للمعتندم معمدتا
اإلمعتء نؤي ح نتمج عن الصونب أو اإلمعتء أً مواجمب اآلخ نؤي المزاق مم مب عنمت .88
وأدً منتندل ذلدا ٌمكدن لكدل مدن ال د أٌن المملددا نعدمق م مٌدب الصدونب المدً لدق مدمق المواأندب علٌمددت
آلثت دت النتنونٌددبا واللدنب أددً ذلدا أننددت أمدتق مصد س ندتنونً ال ٌمددوأ أٌدم الشد

اللد و ي النعنددتمه

صحٌحت ا ألن الصونب أً ذه الحتلب مكون غٌد نمتئٌدبا ومو النتلدً أدً مثدل دذه الحتلدب ٌنحصد أدً
من ٌ أن الصونب ال م مب أي أث نتنونً.
الفرع الثانً :الحقوق المحتملة فً تعوٌض المرشح للتعاقد.
نم مخملس الموانس واآل اء حول تمم الحنو ا ومننلق قلى مجموعمٌنا نتلنا قلى الحجج النتنونٌب
والنلتئٌب المً ٌمكن اإلعممتم علٌمت :89
الرأي األول :نمت أنم ٌمكن للمإللب العمومٌب ذا ال تنن الصنتعً والمجت يا أن م أ

المواأندب

أللنتب المش وعٌب أو أللنتب المبلءمبا من مون أن ٌم مب عن ذلا أٌب ملإولٌب علٌمتا ممدى كدتن دذا
من ا.

ال أ

ذه الولعٌب ً المعنٌ الوالف عن اإلخمبلل أً م كز الممعمم الذي ٌننى مجن ا على المعتنم قذا
مت واأن
الع

ذه األخٌد ة دوال المدمة المدً محدمم ت أدً مأمد الشد و 90ا وٌمحمدل ملدإولٌب الم اجدن عدن
الذي ٌنممما ومصل م جب اإلخمبلل أً الم اكز قلى م جب أنم ال ٌمكنم ال جوع علٌمدت حمدى نمدت

أنونم من مصت ٌس إلنجدتز ملدس م شدحم 91ا نمدت أدً ذلدا المنلدغ الدذي ٌمأعدم للمصدلحب الممعتندمة منتندل
الحصول على مأم الش و ا والذي ٌذ ب لخزٌنممت.
واللنب أً ذا اإلخمبلل أً الم اكز ٌمكدن مولدٌ ه مدن النتحٌدب المت ٌخٌدبا كدون الصدونب العمومٌدب
ا من

مائمت نموموق المخت

ا المً ٌشكل أ

ومن النتحٌب النتنونٌبا كون الع

المصلحب الممعتنمة إلممتق قج اءاممت أحم أشكتلمت.

الذي ٌنممم الممعمم ٌعمن اإلٌجتب أً العنما والمواأنب الصتم ة
ندتنونً ٌمكدن اإلعممدتم علٌدم مدن أجدل قجندت مدن

عن المصلحب الممعتنمة ً الننولا وال ٌوجم أي ند

 88قن ذا المونس عن علٌم النلتء الو نلً ص احب أً عمم كنٌ من الن ا ا نذك منمت مت جتء أً الم جن المتلً:
A. DE LAUBADERE, F. MODERNE, P. DELVOLVE, Op cit P 528,
C.E. 8 Août 1899, affaire Cotard, D.P. 1901, 3, 6: 7 Mai 1909, affaire Ville de Guéronde, D.P. 1911, 16 Décembre 1936, Raymon d, P 1111.
علٌنتا و دو مدت ح مندت مدن
 89أً خبلل محلٌ نت لمذه المذك ة لق نممكن من معمٌ ال نح حول ذه النن ب نتلذا نلنب لٌ الون الممنوح لنتا ونلنب كثتأب الن نتمج الذي أ
اخذ العمم الكتأً من اآل اء والموانسا لذا لٌكون ذا الجزء من المذك ة نمٌجب موكٌ نت الشخصًا والمنمتجتمنت الذي أٌنت أن الملؤلب ال مخلو من حلٌنا لذا ننممممت أً ذا الجزء.
 90ذه الممة نم مصل أً نع األحٌتن قلى ٌ 210ومتا مثلمت و الحتل علٌم نتلنلنب للمنتنصب المً أعلن عنمت الوكتلب الو نٌب لللموم والمحوٌبل من أجل قنجتز لم كتسا والذي مق
اإلعبلن عنمت أً ج ٌمة الش و الٌومًا العمم 1493ا الصتم نمت ٌم  26لنممن 2005ا الصوحب .16
 91أنا مأم الش و اإلما ٌب العتمب المتمة  5أن ة  7م منم:
" L'entrepreneur ne peut prétendre à aucune indemnité dans le cas ou il n'est pas donné suite à l'adjudication".
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على ننولم ا نٌنمت العكا صحٌفا ذلا أن الموجب ملزق نتلننتء علدى قٌجتندم دوال المدمة

وجم لم الع

الممو علٌمتا والمن ة أً مأم الش و .92
واللددنب األخٌد أنددم ال ٌمكددن مكٌٌددس األعمددتل اللددتننب لمددذه الم حلددب علددى أنمددت وعددم نتلمعتنددم غددق
اشممتلمت على كل الش و الجو ٌب للصونبا ألن أً ذلا مغٌٌ لم اكز األ
نتنبلا والنتنل موجنتا ولمنتن
العتقا الشدًء الدذي ٌند

اسا أٌدن ٌمحدول الموجدب

ذا الوصس من الغتٌب من منادٌق الصدونت العمومٌدبا و دو حمتٌدب المدتل

المندمأ النتلدً نعدمق قجندت المصدلحب الممعتندمة علدى قممدتق الصدونبا كمدت ٌند

مممعمت نلل ب المبلءمب.
أمااا ال ارأي الثااانً  :أددٌمكن النددول أنددم وعلددى ال د غق مددن أن ن د ا المددنف المإن د ال ٌنٌددم المصددلحب
الممعتنمةا المً مننى مائمت حد ة غٌد أنمدت ندم مجدم نولدمت ملدإولب عدن اللد

الدذي ٌلحد الممعمدم الدذي

صم ن ا المنف المإن لمصلحمم 93ا قذا مت معلو أً المعمتل ذا الح ا كؤن م مكب خ ؤ أً منمٌ
الونتئن أو مولٌ النتنونا أملًء المعمتل لل ممت أً المبلءمب.
ذلا أنم أً الحتلب عمق مواأندب المإللدب العمومٌدب ذا ال دتنن الصدنتعً والمجدت ي علدى الصدونبا
ألٌا علٌم منوٌذ أحكتممتا أنن أعل أعلٌم منعت ذلاا والمنمأ المن

أً النلدتء اإلما ي الو نلدً أندم ال

ٌح لم الم تلنب نؤٌب معوٌلت ا وأن عمق المواأنب ال ٌمكن المم اكمت نمنوٌذ العندم 94ا وأن الصدونب المدً
ال ممق المواأنب علٌمت ال ٌمكن أن م مب الملإولٌب العنمٌب 95ا غٌد أن الخدممت المنجدزة ٌمكدن أن مكدون
مصم معوٌ
المنوٌذ ولق معم

قذا مم

ن لت المصلحب الممعتنمةا ولو لق معن عنم ص احبا كدؤن علمد

نتلشد وع أدً

عنم.

أ نم نلى مجلا المولب الو نلً نؤن أي المنعتم لمعمم من مون ع لم على اللجتن المخولدب نتنوندت
ومنٌٌمددم ٌ مددب الحد أددً المعددوٌ

ا وأن أي مخصددٌ

لصددونب لوئددب معٌنددب مددن المإللددت

الصددغٌ ةا

الممول ب أو كنٌد ة ) أٌدم ملدتا نمندمأ الملدتواة ندٌن الممنتألدٌنا ذلدا أن دذه اللٌتلدب غٌد مند ة وال
ممبلءق من الممس المموخى من نتنون الصونت العمومدـٌب 96ا وأن الدمنعتم أحدم اللدتعٌن لمندمٌق عد و
نمون وجم ح ٌ مب لم الح أً المعوٌ

اللٌمت قذا أثن أن حاوام كتند نتئمدب أدً الحصدول علدى

الصونب لو شت ا أً المنتألب .97
كمت نم ٌم مب لم الحد أدً المعدوٌ

 ،وذلدا أدً الحتلدب المدً ٌكدون ندم شد ع أدً منوٌدذ األشدغتل أو

الخممت أو المو ٌما أو الم الت محدل الصدونب غٌد المواأد علٌمدتا قذا م مدب عدن دذا الشد وع أدً
المنوٌذ حصول المإللب العمومٌب ذا ال تنن الصنتعً والمجت ي على منوعب.
والمعوٌ

الملمح أً ذه الحتلب ٌنم ون نٌتق الم شف للمعتنم نننوت المتل الذي نتق نم من أجل النٌتق

نملا الخممت ا وننلنب المنوعب المً محصل

علٌمدت المإللدب العمومٌدب ذا ال دتنن الصدنتعً والمجدت ي

 92أحىاَ اٌّازج  63فمطج  ِٓ 1اٌمأ ْٛاٌّسٔ.ٟ
René Chapus, Op Cit., P 1051.
94
C.E 18 Janvier 1928, Ville de Cannes, P 85 A. DE LAUBADERE, F. MODERNE, P. DELVOLVE, Op cit P 528
95
C.E 29 novembre 1929, Charlot P 1049, A. DE LAUBADERE, F. MODERNE, P. DELVOLVE, Op cit P 528
96
C.E13 mai 1987, soc Wanner Isofi Isolation, P 171, D1987, SC, P430, obs. P Terneyre, JCP 1987, IV, P 256.
97
C.E 23 mars 1994, synd. intercom du golf de Cognac, P 158, CJEG 1995, P 27, concl. G Le Chatelier. A. DE LAUBADERE, F.
MODERNE, P. DELVOLVE, Op cit P 528
93
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ج اء ذلاا وذلا مت ٌعنً م نٌ نا ٌب اإلث اء نبل لنبا والمً ٌناممت النتنون الممنً أً المتممٌن 141
و 142منم .98
المبحث الثالث :طرق فض المنازعات الناتجة عن إبرام الصفقة.
خ

المش ع المنتزعت الممعلنب نم احل قن اق الصونب نمتمة وحٌمة ً المدتمة  101مدن الم لدوق

ال ئتلً  250-02المً نٌن

اإلج اءا

واآلجتل الواجب احم اممتا والمً لق محل المشكل الممعلد نمدذه

المنتزعت ا نل نم مكون لننت أً نشونمتا ذلا أنمت نص
أنمت اللجوء قلى

على

ٌنٌن لل عدن أدً ند ا المدنف المإند ا

ال عن المن ة أً المش ٌن المعمول نما وقمت أن عن أمتق لجنب الصونت .

ال عـن المن ة المنصـومةا ٌعنً ال جوع قلى مؤشٌ ا  99الم لوق ال ئتلً 250-02ا المً

محمٌم

محٌل على نتنون اإلج اءا الممنٌبا كن

وحٌم ٌمكن اإلعممتم علٌم مدن أجدل قٌجدتم د

عدن مخدمق

المولوع.
لذا ٌجب الم

قلى ال عن المن

أدً ندتنون اإلجد اءا الممنٌدبا ثدق ال عدن أمدتق لجندب الصدونت

العمومٌبا نتعمنت األول و األصل والثتنً المثنتء.
المطلب األول :حقوق الطعن المقررة فً قانون اإلجراءات المدنٌة.
ناق نتنون اإلج اءا الممنٌدب

ٌد ال عدن أدً المدتممٌن 7ا  274مندما أٌجٌدز لكدل مملد

مدن

ن ا قما ي أن ٌ أن عنت أمتق النلتء اإلما ي من أجل قلغتئدم لمجدتوز اللدل با ولدذلا ال ندم أن ٌندتزع
ن ا ا قما ٌت ـ نتلمع نى النتنونً للمص لف ـ نتنبل لل عن أٌم نتإللغتءا من أجل المعمتل ذا ال

ٌ ا ولذا

محمٌددم ال نٌعددب النتنونٌددب لن د ا المددنف المإن د ا ثددق محمٌددم الجمددب النلددتئٌب المخمصددب نناد ال عددن أٌددما
واإلج اءا الواجب احم اممت أً ذلا.
الفرع األول :قرار المنح المؤقت هو قرار قابل للطعن فٌه بدعوى اإللغاء.
من أجل النول أن ن ا المنف و ن ا نتنل لل عن أٌم نمعوى اإللغدتءا ال ندم أن ٌن ند علٌدم أوال
موموق الن ا اإلما يا ثق المؤكم من الش

الممعل ننلحت األذى ننولما والذي ٌشكل كن المصلحب أً

الممعمم الذي ٌ ٌم المعمتل ذا الح أً ال عن.
 أوال :قرار المنح المؤقت هو قرار إداري.للنول قن كتن ن ا المنف المإن ن ا اا ال ندم مدن محمٌدم مومدوق دذا األخٌد ا وم تننمدم مدن ند ا
المنف المإن ا ومن أجل ذلاا لوس ن تن مخملس المعتٌٌ المً المعمتلمت الونم والنلتء والمش ٌن أدً
ذلا .100

 98حلب المتمة  141من النتنون الممنً .
 99على اعمنت أن ذه المؤشٌ ا ً المً منومنت أً الم الب ومولٌ أي نتنون وأمق أحكتمم.
قلى مت المن علٌم الونم ثق النلتء ثق النتنونا اجن لملت مب كل واحم من خبلل المحتوال المنم حب أً ذا المجتل.
 100قن اعممتمنت على ذا الم مٌبا أي الم
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 تعرٌف القرار اإلداري حسب المعٌار العضوي :نتلمعمتل ذا المعٌدت عد س العمٌدم لٌدون موندًالند ا اإلما ي نؤنددم " :كددل عمددل قما ي ٌنصددم معددمٌل األولددتع النتنونٌددب النتئمددب وند صددمو ه أو كمددت
لمكون أً لحاب ملمننلب معٌنب " .101غٌ أن ذا المع ٌس أغودل عنصد ا تمدت دو أن الند ا اإلما ي
صتم نن امة منو مة وأنم ملزق.
أمدت األلدمتذ أحمدم محٌدو أٌعممددم علدى المدتمة  274مدن نددتنون اإلجد اءا الممنٌدبا النمد اح مع ٌددس
ٌممتشى والمنمأ الوا م أٌمتا أٌ ى أن الن ا ا اإلما ٌب ً " :الند ا ا المناٌمٌدب أو الو مٌدب الصدتم ة
من اللل ب اإلما ٌب" .102
نٌنمت األلمتذ عمت عوانمي أٌعمند نودا المع ٌدس الدذي ندتل ندم الدمكمو أدإام ممندت الدذي ٌد ى أن
الن ا اإلما ي و قأصدتح اإلما ة عدن ق امممدت الملزمدب نمدت لمدت مدن لدل ب نمنملدى الندوانٌن واللدوائفا
وذلا ننصم قحما م كز نتنونً ممى كتن ذلدا ممكندت وجدتئزا نتنوندت وكدتن النتعد أٌدم انمغدتء مصدلحب
عتمب" .103
وٌ د ى األلددمتذ شددٌم خلددوأً أن الن د ا اإلما ي النتنددل لئللغددتء ددو ذاا العمددل النددتنونً المنوٌددذي
الصتم عن لل ب قما ٌبا نن امممت المنو مةا والذي ٌلح األذى نذامم .104
وٌع أم النتلً ختلم نمنوعب نؤنم" :عمدل ندتنونً صدتم عدن اللدل ب اإلما ٌدب أو شدخ

ٌمدت ا

اللل ـب اإلما ٌب نن امممت المنو مة ٌإث على حنو وواجنت الغٌ مون مواأنممق" .105
ونتل جوع قلى أحكتق المتممٌن  7و 274من نتنون اإلج اءا الممنٌب نبلحا أنمت المعمل "المعٌت
العلوي حٌ أن الن ا الصتم عن المٌئب اإلما ٌب أن
و و نوا المعٌت الذي مشم

و الدذي ٌمكدن أن ٌكدون محدبل لل عدن " 106ا

م المع ٌوت اللتننب.
أً المتمة  7مدن ندتنون اإلجد اءا الممنٌدبا وكدذا

والمنصوم نتلمعٌت العلوي حلب مت و من

المتمة  09من النتنون العلوي 107 01-98ا دو أن ٌكدون دذا الند ا صدتم عدن المولدب أو الوالٌدب أو
النلمٌب أو المإللت العمومٌب ذا ال تنن اإلما يا أي أنم ٌمعٌن علٌندت مندمئٌت الدمنعتم كدل شدخ

عدتق

بخ .
أنذا نننت دذا المعٌدت علدى ند ا المدنف المإند نلدمنمج أندم لدٌا ند ا ا قما ٌدت ندتنبل لئللغدتء أمدتق
النتلً اإلما ي على اعمنت أنم صتم عن مإللب عمومٌب غٌ قما ٌب.
غٌ أن األلمتذ أحمم محٌو ٌشكا أدً دذا الد أيا معلدبل مونودم نمدت ذ دب قلٌدم المشد ع ذامدم الدذي
المعمل المعٌت المتمي من أجل قخلتع نع

الن ا ا لمعوى اإللغتء.

 تعرٌف القرار اإلداري حسب المعٌار المادي ٌ :ى األلمتذ أحمم محٌو أن للمعٌت المتمي مكتنممأً مع ٌدس الند ا اإلما ي أدً النادتق الندتنونً الجزائد يا وال ٌمكدن الندول ندؤن المعٌدت العلدوي دو
.90
 101م /عمت عوانميا النتنون اإلما ياالم جن اللتن ا
 102م /أحمم محٌوا المنتزعت اإلما ٌبا م جمب أتئز أنج ونٌو
.92
 103م /عمت عوانميا الم جن اللتن ا
 104األلمتذ شٌم خلوأًا محتل ا أً المنتزعت اإلما ٌبا ملنتة على لنب المأعب 14ا المم لب العلٌت للنلتءا .2005-2004
 105النتلً ختلم نمنوعبا مذك ة المخ ج لنٌل قجتزة المعمم الو نً للنلتءا الن ا اإلما ي وناتمم النتنونًا المأعب 12ا .11
 106م /أحمم محٌوا الم جن اللتن ا .161
 107النتنون العلوي 107 01-98المإ أً  1998/05/30الممعل نتخمصتصت مجلا المولب ومناٌمم وعملما ج. .عمم  37للنب 98
ختلما مٌوان الم نوعت

الجتمعٌبا ال نعب 5ا
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.160

الو حٌم الملمعمل ذلا " أن األمدو لٌلد نمدذه النلدت ب وذلدا للدننٌن أولممدت أن المشد ع الجزائد ي ندم
الددوى صددوب الن د ا اإلما ي علددى ن د ا

ٌئددب قما ٌددبا نتصددما المنامددب الو نٌددب

ٌئددب ممنٌددب ولٌل د

للمحتمٌنا بخذا نعٌن اإلعمنت المعٌت المتمي.108
وثتنٌممددتا ددو وجددوم ش د كت و نٌددب ممممددن نناددتق الش د كت المجت ٌددب الختلددعب للنددتنون الخددت
ومنتزعتممت ممخل أً اخمصت

النتلً العتميا ولكن ذا الناتق النلٌ أً النماٌب نم عد س مدٌبل قلدى

المعنٌم لٌصنف مخمل ت وذلا نم نٌ نواعم النتنون اإلما ي" .109
و مجم اإلشت ة قلى أنم قلتأب قلى مت جتء نم العمٌدم أحمدم محٌدوا أندم أخلدن المشد ع الجزائد ي
الند ا ا الصدتم ة عدن اللددل ت اإلما ٌدب الملدمنلب قلددى معدوى اإللغدتء 110ا كمددت أندم الدمعمل المعٌددت
المددتمي ص د احب أددً المددتممٌن  55و 56مددن النددتنون  01-88المملددمن النددتنون المددوجٌمً للمإللددت
العمومٌب اإلنمصتمٌب.
وننل صمو

ذا النتنونا كتن النلتء نم ننل المعمتل المعٌت المتمي لعندم اخمصتصدم أدً معدوى

اإللغتءا نمنتلنب صمو ن ا المحكمب نمت ٌم  8مت ا 1980ا أً نلٌب ش كب »  « SEMPACلم
» 111 « OAICا و ً نلٌب وحٌمة من نوعمتا أٌمت كل المعنٌد عدن مكتندب وقمكتنٌدب الدمعمتل المعٌدت
المتمي لمحمٌم ال نٌعب اإلما ٌب لن ا ا صتم ة عن أشخت

نتنونٌب ختصب.

قلتأب قلى مت لن ا أنم المعمل المش ع المعٌت المتمي من أجل مع ٌدس اإلما ة العتمدب أدً المدتمة
 05من الم لوق نق  325-84المإ

أً  1984/11/03المملدمن شد و نلد العلدق الدو نًا المدً

نص د علددى أنددم " :معمن د كددنما ة أو مصددلحب غٌ د م كزٌددب أو ال م كزٌددب و نٌددب والئٌددب أو نلمٌددب كددل
مصلحب ذا اللل ب العتمب".
زٌدتمة علدى مددت لدن نٌتنددم أدنن منددت ج المولدٌ أددً العلدوق النتنونٌددبا محد علددى الموكٌد أٌمددت أ امه
المش ع من قند ا ه أدً المدتمة  101مدن الم لدوق ال ئتلدً  250-02أندم ٌوجدم د

لل عدن أدً ند ا

المنف المإن لمن النواعم النتنونٌب لت ٌب الموعدولا أنتلدمعمتل مدنمج "L'argument apagogique
"112 ou de réduction à l'absurdeا الدذي ٌنملدً أندم ال ٌمكدن للمشد ع ولدن ند

غٌد نتندل

للم نٌ أو أن مولدٌ ه ٌدإمي قلدى نمٌجدب غٌد معنولدبٌ .صدنف الندول نؤندم ال ٌوجدم أدً المشد ٌن اللدت ي
الموعول أٌب

ٌنب لل عن و النمٌجب غٌ المعنولب ذاممت.

كمت أن المعمتل مدنمج الموكٌد حلدب المدمس مدن الدن
النتلً نتلنح

" 113 " L'argument téléologiqueا

عن الممس الذي كتن ٌ مً قلٌم المش ع من خدبلل الدن

علدى أن ند ا المدنف المإند

.163
 108م /أحمم محٌوا الم جن اللتن ا
.163
 109م /أحمم محٌوا الم جن اللتن ا
.
 110اجن أً ذلا النتنون العلوي 01-98
 111لمزٌم من المعلومت اجن معلٌ األلمتذ أحمم محٌو على الن ا المذكو ا المجلب الجزائ ٌب للعلوق النتنونٌب اإلنمصتمٌب واللٌتلٌبا العمم 1ا لنب 1981ا .135
112
L'argument apagogique ou de réduction à l'absurde, selon laquelle on suppose que le législateur est raisonnable, et qu'il n'aurai pas pu
admettre une interprétation de la loi qui conduirait à des conséquences illogique ou inique.
Voir Perelman ( Ch ), logique juridique nouvelle rhétorique, édition Dalloz, 1976, collection "Méthode du droit" p 58.
Document remis par Dr Bennadji Chérif aux étudiants de la 14° promotion, Cours de Méthodologie, Ecole Supérieure de la Magistrature,
Alger, 2004-2005.
113
L'argument téléologique, concernant l'esprit et le but de la loi, que l'on ne reconstitue pas, cette fois à partir de l'étude concrète des
travaux préparatoires, mais à partir de considérations sur le texte même de loi. Cette façon plus abstraite d'argumenter s'impose quand l'étude
historique ne permet pas d'éclairer l'interprète, parce que les problèmes soulevés sont nouveaux et ne se posaient pas à l'époque.
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ال عن المن ة أً المش ٌن اللت ي الموعولا ٌوصل قلى النول أن الندتنون

ٌمكن ال عن أٌم حلب

المنصوم و نتنون اإلج اءا الممنٌب ألنم الوحٌم الذي ٌن

عن وحٌمة منصب على الند ا ا

ٌ

اإلما ٌب.
 ثانٌا :قرار المنح المؤقت هو قرار قابل للطعن فٌه بدعوى اإللغاء.ال ٌكوً أن ٌكون الن ا قما ٌت كً ٌمكدن ال عدن أٌدم ندمعوى اإللغدتءا وقنمدت ال ندم أن ٌكدون ملحندت
األذى ننولما و و الش

الذي ٌعن عن المصلحب أً المعوى.

وقلحت األذى ٌممثل أً عنص ممقا ٌلمشس من خبلل ال جدوع قلدى اإللمزامدت الملندتة علدى المصدلحب
الممعتنمة عنم اخمٌت ت الممعمم الذي لوس ممعتنم معم.
ونم لن نٌتن أن المنتنصب محكممت مجموعب من المنتمئ والنواعم النتنونٌدبا اللدٌمت مندمأ الملدتواة
والعلنٌب واإلشمت ا ولذا كل مختلوب لمذه المنتمئ ٌمكن اإلعممتم علٌمت للنول نمواأ ش
كمت لن نٌتن أن على المصلحب الممعتنمة أن مخمت أحلن عد
لجنب منوٌق الع و

مدن العد و

قلحت األذى.

المدً ٌمندٌن مدن أحد

أنمت جمٌ ة نتلووز نتلصونب.
ٌمق اخمٌت أحلن الع و

ذلا أنم أً مٌمان المنتنصت

ا و و الحتصل علدى أكند مجمدوع مدن النندت ا

ممثل كل منمت أحم معتٌٌ اإلخمٌت ا أنم ٌمحصل ممنتألتن أو أكث على نودا مجمدوع النندت مدن مون أن
ٌكون موصٌلمت ممشتنمتا أٌمق اخمٌت ع

و أ

وعلددى كددل حددتل أددنن مج د م الددمنعتم ع د

بخ ا أٌمحن ش

قلحت األذى.

وننددول بخ د ٌعمن د قلحتنددت لددؤلذى نصددتحب الع د

الملمنعما والذي ٌح لم منمٌق عن أمتق النلتء اإلما ي نمعوى اإللغتء.
الفرع الثانً :الجهة المختصة بنظر النزاع واإلجراءات الواجب احترامها.
لمحمٌم الجمب النلتئٌب المخمصب أً نا المعوى معٌن ال جوع قلى أحكتق عمة موام الخمٌت الن
الواجب الم نٌ ا اللٌمت نتنون اإلج اءا الممنٌب والنتنون العلوي .01-98
أن

نتنون اإلج اءا الممنٌبا أدً المدتمة  7مندم علدى اخمصدت

الون ة  1منعت اإلخمصت

النلدتء اإلما ي عتمدبا أمعندم

للغ س الجموٌب الخملب كلمت كتن مولوع المعوى و قلغتء ن ا صتم عن

الوالًا نٌنمت معنم الون ة  2اإلخمصت

للغ س اإلما ٌب المحلٌب أٌمت ٌمعل نمعوى اإللغتء.

نٌنمددت المددتمة  9مددن النددتنون العلددوي  01-98أمجعددل مددن مجلددا المولددب م جددب المنتلددً األولددى
واألخٌ ة أٌمت ٌمعل نمعتوى اإللغتء الصتم ة عن المولب أي عن اللل ت اإلما ٌب الم كزٌب المدً معمدل
نتلق ولحلتب المولب و ً ئٌا الجممو ٌدبا ئدٌا الحكومدبا والدوز اءا ونعد

المصدتلف الخت جٌدب

المتنعب لمق منتش ة .114
أمت ماق ن ا المنف المإن

ال ٌصم عن اللل ب الم كزٌب للمولبا أبل ٌمكن م نٌ أحكتق المدتمة 9

من النتنون العلوي .01-98
Voir Perelman ( Ch ), logique juridique nouvelle rhétorique, édition Dalloz, 1976, collection "Méthode du droit" p 58.
Document remis par Dr Bennadji Chérif aux étudiants de la 14° promotion, Cours de Méthodologie, Ecole Supérieure de la Magistrature,
Alger, 2004-2005.
 114ومثتلمت الننصلٌت واللوت ا ا كلمت مع ل نن ا ا المواٌس مثبل ا كونمت متنعب لوزا ة الخت جٌب منتش ةا ومنتزعتممت ً منتزعت للمولب.
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كمت ال ٌكمن معم م نٌ أحكتق المتمة  1-7مدن ندتنون اإلجد اءا الممنٌدب ألن دذا الند ا ال ٌصدم عدن
الوالةا وعلٌم أنن الجمب المخمصب ً الغ أب اإلما ٌب المحلٌب للمجلا النلتئً المتنعب لم المإللب.
المدتمة  169مكد 1

أمت أٌمت ٌمعل نتآلجتلا أبل نم من أن ال عدن خدبلل  4أشدم المند ة ندن

من نتنون اإلج اءا الممنٌبا والمً مل ي من مت ٌم نش الن ا أً الج ائم ا أو معلٌنما أو منلٌغم .115
و وش

من الناتق العتق مثٌ ه المحكمب من ملنتء نولمتا لمعلنم نتلناتق العتق

المطلب الثانً :الطعن أمام لجنة الصفقات المختصة.
أجتز المتمة  101من الم لوق ال ئتلً  250-02للممعمم الذي ٌحمج على اإلخمٌت الذي نتم نم
المصلحب الممعتنمة أً ق ت منتنصبا أن ٌ أن عنت أمدتق لجندب الصدونت المخمصدب أدً أجدل عشد ة أٌدتق
مل ي من مت ٌم نش قعبلن المنف المإن للصونب أً حموم المنتلغ النصوى المحممة أدً المدتممٌن 121
و 130من ذا الم لوقا كمت نٌن اآلثت المم منب عن ذلاا ولذا ٌجب الم

قلدى الشدكل واإلجد اءا

الواجب امنتعمت لممت لب ذا ال عنا والنمتئج المم منب عنم.
الفرع األول :الشروط الشكلٌة الواجب احترامها عند ممارسة الطعن أمام لجنة الصفقات.
لنددم لددن نٌددتن أن اإلخمصددت

ٌنعنددم قمددت للجنددب الو نٌددب للصددونت العمومٌددب أو اللجنددب الوزا ٌددب

للصونت العمومٌب أو للجنب الوالئٌب للصونت العمومٌبا أً حموم المنتلغ المحممة نتلمتمة 130ا أً مجتل
الم اننب الخت جٌب للصونت .
لذا ٌلمنمج عن مولٌ الون ة األولى من المتمة  101المً من

" للممعمم الدذي ٌحدمج علدى اإلخمٌدت

الذي نتم نم المصلحب الممعتنمة أً ق ت منتنصبا أن ٌ أن عنت " نموموق المختلوب  116أنم:
 ال ٌح لغٌ الممعمم اللجوء قلى ذا الالممعتنمة نخصو
ال

ٌ ا والمنصوم نتلممعمدم دو مدن ندمق انم احدت للمصدلحب

مولوع الصونبا أمدت الممنتألدٌن الدذٌن لدق ٌندمموا ع ولدت ألدٌا لمدق الدمعمتل دذه

ٌ أً ال عنا ولو كتن لنب مخلومق اجن للمصلحب الممعتنمةا كؤن ٌ أ

أو ٌ أ

أعوانمت المبلق العد

ممكٌن الممنتأا من الوثتئ البلزمب لمخول المنتألبا أو حمى قذا لق محم ق المصدلحب الممعتندمة

اآلجتل المً حممممت من أجل منمٌق الع و
أوً ذه الحتال

.

ٌكون للممنتألدٌن اللجدوء قلدى النلدتء مدن أجدل الم تلندب ندتلمعوٌ

عدن اللد

الدذي

أصتنمق ننت للنواعم العتمب للملإولٌب المنصٌ ٌب.
 -أن صٌغب المو م المً المعملمت المش ع عندممت ند

" ٌجدوز للممعمدم " معنت دت أن ال عدون م أدن

أ مٌبا وال مجتل لننول ال عون الجمتعٌب.

 115األصل أن العلق نن ا المنف المإن ٌكون ننوا ال ٌنب المً مق نمت العلق ن ح المصلحب الممعتنمة الصونب للمنتنصب.
L'argument a contrario est un procédé discursif d'après lequel, une proposition juridique étant donnée, qui affirme une obligation d'un
sujet, faute d'une autre disposition expresse, on doit exclure le validité d'une proposition juridique différente; qui affirme cette même
obligation à l'égard de toute autre sujet.
Voir Perelman ( Ch ), Op Cit p 55.
Document remis par Dr Bennadji Chérif aux étudiants de la 14° promotion, Cours de Méthodologie, Ecole Supérieure de la Magistrature,
Alger, 2004-2005
116
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 -أن ددذا ال

ٌ د أددً ال عددن مومددوح أددً حتلددب لجددوء المصددلحب الممعتنددمة قلددى الددمعمتل المنتنصددب

نمخملس أشكتلمت من أجل اخمٌت الممعتنم معمتا ولذا ال ٌمكن أعم أً الحتلب المً ٌمق الدمعمتل الم الدً
نشكلٌم ـ النلٌ ونعم اإللمشت ة ـ من أجل اخمٌت الممعتنم.
أمت عن اآلجتل المن ة ل أن ذا ال عن أنم حممممت المتمة  101نعش ة أٌدتق ملد ي مدن مدت ٌم نشد
ن ا المنف المإن أً الصحتأب.
ونمج م ال عن مجممن اللجنب المخمصب حلب المشكٌلب المن ة نتنونتا نحلو ممثل عن المصلحب
الممعتنمة نصو المشت يا ومصم ن ا ا أً أجل أنصته ٌ 15ومت من مت ٌم انممتء بجتل منمٌق ال عون.
ذا الن ا واجب المنلٌغ للممعمم الذي نمق ال عن وللمصلحب الممعتنمة.
نعم م الب الش و اإلج ائٌب والمولوعٌب لل عدن المند

أدً المدتمة  101مدن الم لدوق ال ئتلدً

250-02ا ٌمعٌن علٌنت م الب نٌعب الن ا النتمج عنم.
الفرع الثانً :نتٌجة الطعن أمام لجنة الصفقات.
م الددب نٌعددب العمددل النددتنونً النددتمج عددن ال عددن الددذي ٌنممددم الممعمددم ننددتء علددى المددتمة  101مددن
الم لوق ال ئتلً  250-02ملؤلب منٌنب لمت أ مٌب نصوىا ألنمت ملمف نتلمخبل

النمدتئج المم مندب عدن

ذلا.
ومم الملؤلب نلدنب ملدت ب المصد لحت الملدمعملب مدن نندل المشد ع ذامدما ذلدا أن المدتمة 101
من

أً أن ممت الثتنٌب على أنم " :مصم لجنب الصونت ن ا ا أً أجل خملب عش ٌ )15ومت"...

نٌنمت نجم أن الم جمب الو نلٌب للن

 117ملمعمل مص لف  AVISأنمٌجب ذا ال عن دو قصدما " أي

" ولٌا ن ا ا.
و و نودا مدت جدتء أدً المدتمة  116مدن ذا الم لدو ق نتللغدب الو نٌدب وم جممدما قذ مدن

 " :مندمق لجندب

الصونت ملتعمممت أدً مجدتل محلدٌ الصدونت العمومٌدب وقممدتق م امٌنمدتا ومندمق أٌدت حدول كدل عدن
ٌنممم ممعمم ٌحمج على اخمٌت المصلحب الممعتنمة أً ق ت قعبلن منتنصب" .118
المشكل الذي م

حم ذه الصٌتغب و محمٌم المكٌٌس الصدحٌف لمدذا العمدل الندتنونًا والمشدكل أدً

ذه الحتلب ال ٌمعل نتلمؤكم من ممى مواأ المعٌت العلوي ذلا أنم نتل جوع قلى مشكٌلب لجتن الصدونت
العمومٌب الوالئٌبا الوزا ٌب والو نٌب المحممة أً الموام  120،119،131من ذا الم لوق على الموالً
نجدم ت مكونددب مددن جددتل اإلما ةا وٌ ألددمت قمددت وال أو وزٌد حلددب الحتلددب أو موولددت عنممددتا وأن ددذه
اآل اء ٌملٌمت ئٌلمت .119
قنمت المشكل ٌمعل نتل تنن المنوٌذي لمذا ال أيا من أجل المخبل

النمتئج النتنونٌب المم منب عندما

ومن أجل ذلا ال نم من اإلعممتم على مت ذ ب قلٌم الونم أً ذا المجتل الذي أنتق المو نب نٌن:
 117من م جمب المتمة  101أن ة  2على أنم:
"" la commission des marchés compétente donne un AVIS dans un délai de quinze (15) jours….
118
La commission des marchés apporte son assistance en matière de préparation et de formation des marchés publics, et donne un AVIS sur
tout recours introduit par le soumissionnaire qui conteste le choix opéré par le service contractant dans le cadre d'un avis d'appel d'offre".
 119اجن الصونب النموذجٌب الم أنب نتلمذك ةا الصوحب األخٌ ةا منٌن أنم أً حنٌندب األمد أغدن ممدثبل عدن اإلما ة دو مدن ٌملدً الند ا ا النتمجدب عدن عمدل لجندب الصدونت وٌمدنف
المؤشٌ ا .
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 ال أي اإللمشت ي :أو ال أي غٌ اإللزامًا و و الد أي الدذي ال مكدون المٌئدب المدً لنمدم ملزمدبنتلمنٌم نما غٌ أنم قذا مق األخذ نم ٌجب أن ٌمق ذلدا نمندبا ندمون أن مكدون المٌئدب المدً لنمدم ملزمدب ندؤال
األلتلً أو المعمٌبل المً ٌنم حمت ال أي .120

مؤخذ قال نتلن

 ال أي اإللزامً :و أي مكون المٌئب ملزمب ن لندم مدن قمكتنٌدب عدمق األخدذ ندما غٌد أنمدت ملزمدبٌلدمعٌم قمدت الدن

نمنندً ند

ننمكتنمت مننً ن

األولدً أو الدن

الدذي منم حدم المٌئدب أو ند

ٌواأد ندٌن اإلثندٌنا ولدٌا

لق ٌخلن لئللمشت ة .121

 ال أي الم تن  :أو ال أي المواأ ا و أي ٌلزق المٌئب المً لنمما ألٌا لمت األخذ نم أحلدب ندلنتلمعنى الذي جتء نما لذا أنن ذا اإلج اء أً الحنٌنب " و من ٌ ي مشدم ا" 122ا ولدذا ٌكٌدس علدى أندم
"قذن " .123
لمكٌٌس ال أي الذي مصم ه لجنب الصونت المخمصدب ال ندم مدن مع أدب عدمة نندت
اإلعمنت

تمدب لمؤخدذ نعدٌن

ً:

 أن غ تٌب ال نتنب الخت جٌب للصونت العمومٌب ً المحن من م تننممت للمش ٌن والمنادٌق المعمدولنم 124ا أممى الحا لجتن ال نتنب الخت جٌب عنم أح

ال عن الم أوع لمت ننت ألحكتق المتمة  101من

الم لددوق ال ئتلددً  250-02ا أن المصددلحب الممعتنددمة لددق محمد ق النددتنونا ألددوس مصددم

أٌددت ٌندٌن ذلدداا

منم ح أٌم على المصلحب الممعتنمة قعتمة النا أً مونومت.
 -أن لجنب الصونت العمومٌب المخمصب لوس ٌعتم عد

الصدونب علٌمدت مد ة ثتنٌدب مدن أجدل مدنف

المؤشٌ ة أً ق ت منوٌذ الصونب 125ا أنذا لق مؤخذ المصلحب الممعتنمة مت جتء أً أٌمتا أنن لمت أن م أ
منف ذه المؤشٌ ة ومعللم نمختلوب المش ٌن و/أو المناٌق المعمول نم .126
ولذا أنن المصلحب الممعتنمة مجن ة أً الواندن ندؤن ممندن أي اللجندبا أي أندم أي م دتن ا ولدو لدق ٌدن
النتنون على ذا المكٌٌس ص احب.
وأكث من ذلا أنن ذا ال أي لواء صم نتإللمجتنب لمولوع ال عدن أو ألدم أنندم مائمدت ٌلحد
األذىا أوً حتلب أ

ال عن أننم ٌلحد األذى ن اأدن ال عدن الدذي لدن منٌدتن مصدلحمما وكٌدس أن لدم

اللجوء قلى معدوى اإللغدتءا أمدت أدً حتلدب اإللدمجتنب أنندم ٌلحد اللد

نمدن صدم ند ا المدنف المإند

لصتلحما ألنم ٌغٌ من م كزه النتنونً كممعتنم محمملا ونتلمتلً ٌح مم أ صب الووز نتلصونبا وأً ذا
المجتل نتلذا المشمم األلمتذ أحمم محٌو نند ا صدتم عدن المجلدا األعلدى  127للمؤكٌدم علدى أندم " قذا
كتن ال أي ٌحمم الن ا ا أننم ٌلح ل اا وٌمكن مختصممم" .128

.232
 120م /جو ج أومالا نٌت مٌلوولوًا الم جن اللتن ا
.232
 121م /جو ج أومالا نٌت مٌلوولوًا الم جن اللتن ا
.234
 122جو ج أومالا نٌت مٌلوولوًا الم جن اللتن ا
.234
 123م /جو ج أومالا نٌت مٌلوولوًا الم جن اللتن ا
 124اجن المتمة  112من الم لوق ال ئتلً .250-02
 125المتمة  143من الم لوق ال ئتلً .250-02
 126المتمة  143من الم لوق ال ئتلً .250-02
 127ن ا المجلا األعلى الصتم أً  06أأ ٌل 1977ا المنشو من
.172
 128م /أحمم محٌوا الم جن اللتن ا

س ح.نوشممة و .خلوأً :مجموعب األحكتقا معمم الحنو نتلجزائ ا لنب 1980ا
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.81

لذا ٌمكن اعمنت ه نتنبل للخلوع لمعوى اإللغدتءا المدً م أدن للجمدب النلدتئٌب المخمصدبا و دً قمدت
الغ أب اإلما ٌب الجموٌبا قذا صم الن ا عن اللجنب الوالئٌدب للصدونت العمومٌدبا نتعمندت ه صدتم ا عدن
الوالً أو ممثلما على ألتا المتمة  1-7من نتنون اإلج اءا الممنٌبا أً أجدل  4أشدم  129ملد ي مدن
منلٌغ الن ا لل تعن أمتق اللجنب 130ا أومن مت ٌم علق صتحب ن ا المنف المإن

الذي مق قلغتإها والذي

ٌل ي عتمة من مت ٌم نش ن ا الم اجن عن ن ا المنف الصتم لمصلحمما أو نش ن ا المنف المإند
المعمل والصتم ننتء على أي اللجنب.
أو أمتق مجلا المولبا كؤول وبخ م جبا قذا مدت معلد األمد أدً منتزعدب أي صدتم عدن اللجندب
الو نٌب للصونت العمو مٌبا نعم منمٌق ال عن اإلما ي الملن أمتق نوا اللجنب لعدمق وجدوم لدل ب قما ٌدب
معلو ت 131ا والذي ٌ أدن أدً أجدل شدم ٌن  132ملد ي مدن منلٌدغ الند ا لل دتعن أمدتق اللجندب 133ا أومدن
مت ٌم علق صتحب ن ا المنف المإن الدذي مدق قلغدتإها المدً ملد ي مدن مدت ٌم نشد ند ا الم اجدن عدن
ن ا المنف الصتم لمصلحمما أو نش ن ا المنف المإن المعمل والصتم ننتء علدى أي اللجندبا علدى
أن ٌ أن معواه أً أجل شم ٌن

134

مل ي من مدت ٌم ملنٌدم م اللجندب علدى مالمدم اللدتن ا أو نعدم ثبلثدب

أشم  135من منمٌمم مالمم الملن أً حتلب لكوممت عن ال م.

 129حلب مت و من نتلمتمة  169مك  1من نتنون اإلج اءا الممنٌب.
 130واللنب أن المتمة  101من الم لوق ال ئتلً أً أن ممت  3من على وجوب منلٌغ صتحب ال عن ن أي لجنب الصونت
 131حلب مت و من نتلمتمة  275من نتنون اإلج اءا الممنٌب.
 132حلب مت و من نتلمتمة  278من نتنون اإلج اءا الممنٌب.
 133واللنب أن المتمة  101من الم لوق ال ئتلً أً أن ممت  3من على وجوب منلٌغ صتحب ال عن ن أي لجنب الصونت
 134حلب مت و من نتلمتمة  280من نتنون اإلج اءا الممنٌب.
 135حلب مت و من نتلمتمة  279من نتنون اإلج اءا الممنٌب.
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الصتم نعم ال عن أمتممت.
الصتم نعم ال عن أمتممت.

الفصل األول :
مراحل إبرام صفقة المؤسسة ذات
الطابع الصناعي والتجاري .

الفص ل الثاني:
مرحل ة تنفي ذ صفق ة المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
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األصل أدً المعدتمبل

أن العندم شد ٌعب الممعتندمٌن 136ا ونمدت أن الصدونب العمومٌدب عندم  137علدى

اعمنت ت "العمل النتنونً الذي نمنملته حمم الو ٌنتن عبلنمممت" 138ا أنن أحكتممت ملزمب ل

أٌمدت " أدنذا

أن مت العنم ألكً ٌلمزق كل منممت نمنوٌذه مجته اآلخ " 139ا ونحلن نٌب .140
غٌ أن م نٌ

ذه المنتمئ أً مجتل الصونت العمومٌب لٌا ننوا مت دو علٌدم الحدتل أدً العندوم

األخ ىا ال منت موموممت نتلعنم اإلما يا منذ امو ت كموموق ملمنل أدً أ نلدتا و دو مدت مأدن نغتلنٌدب
الونم أً الجزائ قلى األخذ نمذا المكٌٌس كمللمب .141
ولذا لوس ٌمق ال م

أدً دذا الوصدل قلدى محمٌدم الحندو واإللمزامدت المم مندب علدى عدتم كدل

س أً صدونت المإللدب العمومٌدب ذا ال دتنن الصدنتعً والمجدت يا نتعمنت دت عندما ٌخلدن لنادتق
نتنونً خت

ا وللش ٌعب العتمب للعنوم كلمت نصد المنادٌق الخدت

معٌنبا وذلا أً منحثٌن ملمنلٌنا نٌنمت ٌخص

نتلصدونت العمومٌدب أدً مدناق ملدؤلب

المنح الثتل لم الب مخملس النزاعت المدً ندم مثدو

نمنتلنب منوٌذ ذا النوع من الصونت .
المبحث األول :اإللتزامات المتولدة عن الصفقة العمومٌة.
المنصوم نمت ملدا الواجندت المدً ٌمحمدل الممعتندمان منوٌدذ ت حلدب مدت مدق اإلمودت علٌدم كمحدل أدً
الصونبا وننل ذلا ٌجدب المؤكٌدم أن المحدل أدً الصدونب العمومٌدب دو قمدت النٌدتق نعمدل أو أماءا وال ٌمكدن
مصو اإلممنتع عن أعل كمحل أٌمتا من خبلل منلدٌق دذا المنحد قلدى م لندٌن ٌمندتول كدل واحدم منممدت
اإللمزامت المم منب على

س.

المطلب األول :إلتزامات المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة.
ٌلمددزق الممعتنددم مددن المصددلحب الممعتنددمة نددؤن ٌوددً نتلمزامتمددم المعتنمٌددبا وأنددت لش د و العنددم وحلددب
النواعم العتمب المن ة أً النتنون الممنً أً ذا الصمما أً النا ٌب العتمب للعنما وكذا الختصب المن ة
أً مناٌق العنوم الملمتة 142ا وقال م مب عن ذلا ملإولٌمم العنمٌب 143ا مت لق ممنعم من ذلا حتلدب الندوة
النت ة أو نوعل المصلحب الممعتنمة المً ملن الممعتنم معمت أً حتلب المحتلب منوٌذ الصونب.144
الفرع األول :اإللتزامات المترتبة عن النظرٌة العامة للعقد.

 136اٌّازج  ِٓ 106اٌمأ ْٛاٌّسٔ.ٟ
 137اٌّازج  ِٓ 3لأ ْٛاٌصفماخ اٌؼّ١ِٛح
 138جٛضج فٛزاي ٚت١اض زٍ٠فٌٛف ،ٟاٌّطجغ اٌساتك ،ص .344
 139جٛضج فٛزاي ٚت١اض زٍ٠فٌٛف ،ٟاٌّطجغ اٌساتك  ،ص .344
 140اٌّازج  ِٓ 107اٌمأ ْٛاٌّسٔ.ٟ
 141ز /سؼ١ط تٛاٌ،ؼ١ط ،اٌّطجغ اٌساتك  ،اٌصفحر.423 ٚ 422 ٓ١
األسراش زضتٛشٛٔ ٟض اٌس ،ٓ٠اٌّطجغ اٌساتك.
زِ /حّس اٌصغ١ط تؼٍ ،ٟاٌّطجغ اٌساتك  ،اٌصفحح  117جاء فٙ١اّ٠ " :ىٓ ذؼط٠ف اٌؼمس اإلزاض( ٞاٌصفمح اٌؼّ١ِٛح) تأٔٗ اٌؼمس اٌص٠ ٞثطِٗ شرص ِؼٕ ٞٛػاَ ،لصس ذسد١١ط ِطفدك ػداَ،
ٚفما أل ساٌ١ة اٌمأ ْٛاٌؼاَ ترضّ ٕٗ١شطٚط اسرثٕائ١ح غ١ط ِأٌٛفح ف ٟاٌمأ ْٛاٌراص".
 142فف ٟحم١مح األِط أٔٗ ّ٠ىٓ ذصٕ١ف اٌصفماخ اٌؼّ١ِٛح تحسة ِحٍٙدا ٚفد ٟشٌده ّ٠ىدٓ اإلػرّداز ػٍد ٝذصدٕ١ف اٌمدأ ْٛاٌّدسٌٍٔ ٟؼمدٛز ،ػٍد ٝاػرثداض أْ صدفمح األشدغاي ِدا ٘د ٟإد ػمدس
ِماٌٚح ،تّٕ١ا صفمح اٌرٛض٠ساخ ِا ٘ ٟإد ػمس ت١غٚ ،ف ٟشٌه ضاجغ
Dr Bennadji Chérif, évolution de la réglementation des marchés publics, thèse de doctorat, p 574, faculté de droit, université d'Alger; 1991
143
René Chapus, Op cit, P1062.
144
René Chapus, Op Cit., P1062.
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قلتأب قلى اإللمزاق نمنوٌذ الصونب وأنت لمت اشممل علٌم ونحلن نٌب 145ا على الممعتنم أن ٌلمزق نمت
ٌلً:
 التنفٌااا الشخصااً للصاافقة  :ذلددا أن المصددلحب الممعتنددمة عنددم اخمٌت ددت للممعتنددم معمددتا اع دمجموعب من االعمنت ا الم من ب نشخصم ونحتلمما والمً ن

منحم الصونبا أٌوم

عدمق مواأ دت

أدً غٌد ها ولدذا " أدنن اإلعمندت الشخصدً  L'Intuitus personaeا ٌولدن أدً المندتق األول نتخمٌدت
الممعتنددم أو منوٌددذ العنددم" 146ا وأددً ددذا اإل ددت جددتء المددوام 29ا 30ا 33ا  45أن د ة  9مددن الم لددوق
ال ئتلً  250-02المعمل والمممق 147ا وغٌ ت من موام الم لوق.
مم مب على ذه النتعمة اإللمزامت المتلٌب:
 -ال ٌمكنددم مكلٌددس غٌد ه للنٌددتق نمددت ددو مند

أددً الصددونبا ال جزئٌددت وال كلٌددت قال نعددم أخددذ مواأنددب

ص ٌحب وملننب من المصلحب الممعتنمةا وأن ٌمق المعتنم الثتنوي أً الحموم المن ة ص احب أً الصونبا
و و الحكق المن

نتلمتمة  96من الم لـوق ال ئتلً  250-02المعمل والمممق.

 أً حتل ننول المصلحب الممعتنمة اللجوء قلى الممعتمل الثتنويا أنن ذا الجوء ال ٌمكن ندؤي حدتلمددن األحددوال أن ٌكددون كلٌددت حلددب مددت مددن

علٌددم المددتمة  94مددن الم لددوق ال ئتلددً  250-02المعددمل

والمممق.
 من المؤكٌم على أن الممعتنم مدن المإللدب العمومٌدب ذا ال دتنن الصدنتعً والمجدت ي ٌنندى مائمدتملإوال مجت مت عن األعمتل المً ٌنجز ت الممعتمل الثتنوي حلب مت من

علٌم المدتمة  95مدن الم لدوق

ال ئتلً  250-02المعمل والمممق.
 التنفٌا ضمن اآلجال المتفق علٌها :أً الصونب وأي مؤخٌ نم ٌإمي قلى مللٌ عنونت علٌم148او و مت نص علٌم المتمة  99من الم لوق ال ئتلً  250-02المعمل والمممق.
 اإللتزام بتقدٌم الضمانات :المً ملمن نٌتمم نمت و ملنى علٌم من المزامت ا ولدذا حملد المدتمة 80من الم لوق ال ئتلً  250-02المعدمل والمدممقا المصدلحب الممعتندمة ملدإولٌب الحد

علدى قٌجدتم

اللمتنت الل و ٌب المً ممٌف أحلن الش و الخمٌت الممعتمل وأحلن الش و لمنوٌذ الصونب.
كمددت علٌددم مأددن الكوتلددب حلددب مددت مددن

علٌددم المددتمة  45أند ة  6مددن الم لددـوق ال ئتلددً 250-02

المعمل والمممق.
الفرع الثانً :اإللتزامات المترتبة عن طبٌعة العقد.
ن

الم لدوق ال ئتلدً  250-02علدى أن مولدوع الصدونت العمومٌدب دو قمدت انمندتء لدوازقا أو

قنجتز أشغتل ا أو منمٌق خممت أو قنجتز م الدت

149ا ونمدت أن المحدل أدً صدونت الخدممت وصدونت

قنجتز الم الت ال ٌمكن محمٌمه قال من خبلل اإل بلع على الصونب ذاممتا أً حدٌن أن صدونب المو ٌدما
وقنجتز األشغتل معمن من العنوم الملمتة أً النتنون الممنًا ذلا أن عنوم المو ٌم دً أدً حنٌندب األمد
 145حسة ٔص اٌّازج  ِٓ 107اٌمأ ْٛاٌّسٔ.ٟ
 146ز /سٍّ١اْ ِحّس اٌطّا ،ٞٚاٌّطجغ اٌساتك ،ص .1991 ،438
 147حسة ٔص اٌّٛاز  ِٓ 45ٚ 33 ،30 ،29اٌّطس َٛاٌطئاس. 250-02 ٟ
 148جٛضج فٛزاي ٚت١اض زٍ٠فٌٛف،ٟاٌّطجغ اٌساتك ،ص .346
 149حسة اٌّازج  ِٓ 11اٌّطس َٛاٌطئاس.250-02 ٟ
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عنوم نٌن 150ا نٌنمت عنوم األشغتل العتمب ً منتولب نحلدب المومدوق الدوا م أدً الندتنون المدمنًا وعلٌدم
نشٌ قلى أ ق اإللمزامت المً مم مب على ذٌن العنمٌن أن ا لعمق المع أب الملننب للمحل أً نتنً أنواع
الصونت ا وذلا أٌمت ٌلً:
 اإللتزامات المترتبة على صفقة التورٌد :صونت انمندتء اللدوازق دً عندوم ممدا أصدل الملكٌدباو ً أً الحنٌنب عنم نٌن أو ش اءا نحلب الزاوٌب المً ننا قلٌمت.
ولذا أنن اإللمزامت المً مم مب علٌمت ً ملا المم منب على عنم نٌن المنندولا ذلدا أن المحدل أدً
صونت قنمنتء اللوازق ً المننوال

 151ولٌا العنت ا ا وأنم نمنتلنب ذا العنم منوق المإللب العمومٌب

ذا ال تنن اإلنمصتمي والمجت ي نش اء المننوال ولٌا ننٌعمت 152ا " وأئب المو ٌما مجمن المو ٌما
الجت ٌددب العتمٌددبا المنمجددت الموجددومة أصددبل المددً لددق ٌددمق مصددنٌعمت وأ د معددتٌٌ مننٌددب ختصددبا وأٌلددت
المنمجددت الصددنتعٌب المددً م مددً قلددى ش د اء مددوام غٌ د موجددومة أددً اللددو والمددً مم لددب مددن المنددتول
قنجتز ت ننتء على لب المشم ي" .153
ولمحمٌم ذه اإللمزامت ال نم من ال جوع قلى أحكتق النتنون الممنً لمحمٌم تا ومممثل أ ممت أً:
 ننل ملكٌب المنندول محدل الصدونب للمصدلحب الممعتندمة حلدب مدت منملدٌم المدتمة  351مدن الندتنونالممنً 154ا ألن ننل الملكٌب كن أً العنم ذامم .155
 ننل المنٌن قلى المصلحب الممعتنمة واإلممندتع عدن كدل عمدل مدن شدؤنم جعدل نندل الحد علدٌ ا أوملدمحٌبل  156ا و دو اإللمدزاق نملدلٌق المنٌدنا الدذي ٌكدون أدً مكدتن وزمدتن محدممٌنا قمدت ملدلٌمت متمٌدت أو
حكمٌت.
 -اإللمزاق نلمتن عمق المع

الشخصً وعمق المع

الصتم من الغٌ .157

 اإللمزاق نلمتن عمق اإللمحنت .158 اإللمزاق نلمتن العٌوب الخوٌب .159اإللتزامات المترتبة على صفقة األشغال :صونت األشغتل ً عنـوم ا ٌمعمم نموجندم الممعتندم مدن
المصددلحب الممعتنددمة نددؤن ٌصددنن شددٌئت أو ٌددإمي عمددبل منتنددل أج د ملمددزق ددً نؤمائددم لددم 160ا والمنصددوم
نتألشدغتل " كددل األعمددتل الوانعددب علدى المنددتنً وكددل أعمددتل المنملدب الممنٌددب " 161ا ونمددذا المومددوق أننمددت
من ن ممتمت على موموق عنم المنتولب  162كمت و مدناق أدً المدوام  549ومدت ٌلٌمدت مدن الندتنون المدمنًا
والذي ٌ مب مجموعب من اإللمزامت على عتم المنتول أ ممت مت ٌلً:
150

Dr Mohamed Kobtan, introduction à l'étude du droit des marchés publics, Revue du conseil d'Etat, N° 3, Année 2003, P 30
 151ز /ساِ ٟجّاي اٌس ،ٓ٠أصٛي اٌمأ ْٛاإلزاض ،ٞذٛظ٠غ زاض اٌىراب اٌحس٠ث ،1993 ،ص.338
Dr Bennadji Chérif, Op cit, p 580.
153
M.ALFONSI Jean, Op cit, P56.
 154حسة ِا ِ٘ ٛمطض تاٌّازج  ِٓ 351اٌمأ ْٛاٌّسٔ.ٟ
 155ضاجغ لطاضا اٌّحىّح اٌؼٍ١ا اٌّؤضخ فٍِ 1994/05/04 ٟف ضلُ  ،110189غ١ط ِٕٛ،ض.
أٚضزٖ األسراش ػّط تٓ سؼ١س ،فِ ٟؤٌفٗ اإلجرٙاز اٌمضائٚ ٟفما ألحىاَ اٌمأ ْٛاٌّسٔ ،ٟزاض اٌٙس ،ٜػٍ١ٍِ ٓ١ح ،اٌاعائط.
 156حسة ِا ِ٘ ٛمطض تاٌّازج  ِٓ 361اٌمأ ْٛاٌّسٔ.ٟ
 157حسة ِا ِ٘ ٛمطض تاٌّازج  ِٓ 371اٌمأ ْٛاٌّسٔ.ٟ
 158حسة ِا ِ٘ ٛمطض تاٌّازج  ِٓ 372اٌمأ ْٛاٌّسٔ.ٟ
 159حسة ِا ِ٘ ٛمطض تاٌّازج  ِٓ 379اٌمأ ْٛاٌّسٔ.ٟ
 160ضاجغ ف ٟشٌه ٔص اٌّازج  ِٓ 549اٌمأ ْٛاٌّسٔ.ٟ
161
M.ALFONSI Jean, Op cit. P55.
 162ز /ساِ ٟجّاي اٌس ،ٓ٠اٌّطجغ اٌساتك ،ص .337
152
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 اإللمزاق نمنمٌق العمل ن مشٌٌم عنت أو م مٌمم أو مممٌمم أو قصبلحما وٌلموي أن ٌمق منوٌدذ الشدغلنمددوام مندددمممت المصدددلحب الممعتندددمة أو ٌمعمددم المندددتول نمندددمٌممت  163مدددن محمددل الملدددإولٌب عدددن جومممدددت
ولمتنمت.164
 -اإللمزاق نتللدمتن العشد يا المنصدوم ندم المدزاق المندتول نتلملدتمن مدن الممندما المعمدت ي

165

نتللمتن لممة  10لنوا ا مل ي من ون المللٌق النمتئً للعملا اعن أي مممق كلً أو جزئً عمت شٌمه
م ن ننتء أو أنتمم من منشآ

166ا و دذا الموندس ندم

ثتنمدبا ولدو كدتن الممدمق نتشدئت عدن عٌدب أدً األ

عمل نم وك لم اجممتم النلتء الو نلً أٌمت ٌمعل نصونت األشغتل .167
ذا اإللمزاق من اإللمزامت المً منمت الندتنون المدً ال ٌمكدن للمندتول الدممل
المصلحب الممعتنمة على قعوتئم منمت أو الحم منمت 168ا ولذا أبل ٌمكن الممل
أو قثنت خ ؤ المصلحب الممعتنمة أً قلحت الل
ومن خصتئ

منمدت أو اإلمودت مدن

منم قال نلنب النوة الندت ة

نتلننتٌب أو المنشؤة.

العٌوب المً ٌجب على المنتول لمتنمت  169أن:

 مكون خوٌب عنم المللٌق النمتئً للعملا أو على األنل أن ٌكون ألنتنمت غٌ ات ة. مصددل حددما مددن الخ ددو ة ممددا نصددبلنب الننددتء أو المنشددؤةا أو مجعلمددت غٌ د صددتلحب لئللددمعمتلالمخصصب لم.
المطلب الثانً :إلتزامات المصلحة المتعاقدة وجزاء مخالفتها.
لنن اإلشت ة منذ الو لب األولى عنم مع ٌس للصونب العمومٌبا نؤنمت عندما مك ٌلدت لدن

المدتمة 3

من الم لوق ال ئتلً  250-02المعمل والمدممقا ولدذا أمدن جمممدت ملمدزق المصدلحب الممعتندمة علدى غد ا
الممعتنددم معمددت علددى المنوٌددذ الكلددً ونحلددن نٌددب للعنددم الددذي ٌ ن ممددتا غٌد أن لمددت أددً نعد
مممل

األحٌددتن أن

من أحكتق الصونبا ولذا لوس ٌمق منٌتن ممى المزاق المصلحب الممعتنمة نتلصونبا وجزاء مختلوممت

اللمزامتممت.
الفرع األول :اإللتزامات المترتبة عن الصفقة.
أن المش ع للمصلحب الممعتندمة نعد

اللدل ت لدق ٌن

دت للممعتندم معمدتا نلدنب ا منت مدت الدمائق

نموموق الم أ العتقا نتعمنت ه نشت ت ٌلدمن المصدلحب العتمدبا لدذا ال ٌمكدن للمصدلحب الممعتندمة أدً دذا
اإل ت الممل

من اإللمزامت المً ٌو لمت علٌمت العنم قال عنم ممت لممت لنع

اإلممٌتزا المً ن

ت

لمت النتنون 170ا ولمن الش و المً لممت لمت أً ذلاا والنول نتلح ٌب الم لنب للمصلحب الممعتنمة أً

 163حسة ِا ِ٘ ٛمطض تاٌّازج  ِٓ 550اٌمأ ْٛاٌّسٔ.ٟ
 164حسة ِا ِ٘ ٛمطض تاٌّازج  ِٓ 551اٌمأ ْٛاٌّسٔ.ٟ
 165ضاجغ ف ٟشٌه لطاض اٌّحىّح اٌؼٍ١ا اٌّؤضخ فٍِ ،1991/01/23 ٟف ضلُ  ،64.748اٌّاٍح اٌمضائ١ح ضلُ ٌ 4سٕح  ،1992اٌصفحح .31
 166حسة ِا ِ٘ ٛمطض تاٌّازج  ِٓ 554اٌمأ ْٛاٌّسٔ.ٟ
René Chapus, Op Cit., P1072.

167

René Chapus, Op Cit., P1072.

169

 168حسة اٌّازج  ِٓ 556اٌمأ ْٛاٌّسٔ.ٟ
 170جٛضج فٛزاي ٚت١اض زٍ٠فٌٛف ،ٟاٌّطجغ اٌساتك  ،ص .347
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مدن المزامتممدت المعتنمٌدب أٌدم قنكدت لوكد ة العندم ذامدما صدحٌف أن أدً الصدونب العمومٌدب ال مكدون

الدممل
م اكز ال

أٌن مملتوٌب غٌ أنمت مننى ملزمب ل

أٌمت.

دذه الحددموم ددً المددً مأعد مجلددا المولددب أددً أ نلددت وأددً مصد قلددى عددمق الملددلٌق نمددذه اللددل ب
الخ ٌ ة قال ننصم الممكٌن مدن محدوٌ العندم لٌصدنف مبلئمدت للصدتلف العدتق l'adaptation du contrat
 aux exigences de l'intérêt généralا و و مت ٌعنً أن العنم ٌننى ملزمت مائمت.
ولذلا أؤول المزاق و العمل على منوٌذ الصونب نمج م قن اممدت مدن اللدل ب المخمصدبا مدن م اعدتة
اإلج اءا الواجب احم اممت أً ذا المجتلا اللٌمت قخلتع الصونب لل نتنب الخت جٌب الملدننب مدن أجدل
الحصدول علددى مؤشددٌ ة اللجندب المخمصددب أددً أند ب اآلجدتل حلددب مددت منملدٌم المددتمة  143مددن الم لددوق
ال ئتلً  250-02المعمل والمممقا واللعً قلى الش وع أً منوٌذ الصونب أدً أجدل  6أشدم المند ة أدً
المتمة  144أن ة  8من ذا الم لوق.
كمت أن على المصلحب الممعتنمة منوٌذ الش و األصلٌب الممو علٌمت ون

ٌندب لدلٌمبا واللدعً قلدى

عمق النٌتق نؤعمتل من شؤنمت قعتنب الممعتنم معمت على منوٌذ المزامتمما نل علٌمت ممه نٌم العون أً منوٌذ تا
ومن أمثلب ذلا:
 -ممكٌنم من الملمنما الل و ٌب لحلن المنوٌذا كتلمخ

ت مثبل.

 حمتٌمم من أي مص س نم ٌعٌنم عنم أماء المزامتمما نمنحم مت ملم ٌن من ملمٌبل . -قحم د اق اآلجددتل المن د ة أددً الصددونب أو ملددا المددً ٌن

ددت الم لددوق ال ئتلددً  250-02المعددمل

والمممقا أنن لكم الصونب عن محمٌم ممة معٌنبا أٌمكن اللجوء قلى م نٌ نا ٌدب المدمم المعنولدب لمنوٌدذ
العنم .171
 اإللمددزاق نعددمق الن ٌددتق نددؤي عمددل ٌمعددتوممتعب أً منوٌذ الصونبا كعمق مللٌمم المخ

مددن صددوممت كممعتنددمة أو ٌعد

الممعتنددم معمددت ألعنددتء

ت من أجل قنشتء ننتٌب ً مولوع الصونب.

 احم د اق كددل المزامتممددت المتلٌددبا اللددٌمت مأددن الددثمن حلددب الشددكل الممو د علٌددما مددن األخددذ نعددٌناإلعمنت م و الا وس اإلنمصتمٌبا ن الناتق الذي من

علٌم المدوام مدن  51قلدى  79مدن الم لدوق

ال ئتلً  250-02المعمل والمممقا المً عتلج كل الننت الممعلنب نمأن ثمن الصونب.
الفرع الثانً :جزاء مخالفة المصلحة المتعاقدة اللتزاماتها.
األصددل ددو أن أٌددب مختلوددب اللمزامددت عنمٌددب ٌ مددب الملددإولٌبا ولددذا مم مددب ملددإولٌب المصددلحب
المعتنمٌب عنم كل قخبلل نتلمزامتممت المعتنمٌبا ٌكون للممعتنم معمت الح أً اللجوء قلى النلتء.
وخبلأت لمت و من

نتلنلنب للصونت العمومٌب المً مكون المولب أو الوالٌب أو النلمٌب أو المإللدب

العمومٌدب ذا ال دتنن اإلما ي

أدت أٌمدتا أٌدن ال ٌحد للممعتندم معمدت المملدا ننتعدمة الدمأن نعدمق المنوٌدذ

٘ 171صٖ إٌظط٠ح وطسٙا لضاء ِاٍس اٌسٌٚح اٌفطٔس ٟاٌص ٞلض ٝف 7 ٟفثطا٠ط  ،1951ف ٟلض١ح  Ville de Parisتأٔٗ :
" Si le marché ne fixe expressément aucune date pour l'achèvement des travaux, ses disposition n'est pas eu pour effet de conférer audit
marché une durée indéfinie; des lors c'est à bon droit que le Conseil de préfecture a estimé que les parties avaient envisagé une date limite
pour l'achèvement des travaux, correspondant à leur durée normale d'exécution; la durée normale d'exécution des travaux, déterminée au
…égard aux capacité de cette société e à la durée d'exécution d'ouvrage analogues impliquait leur achèvement avant le mois de juin 1936
dans ces conditions la prolongation des travaux est entièrement imputable a l'administration".
ز /سٍّ١اْ ِحّس اٌطّا ،ٞٚاٌّطجغ اٌساتك ،ص .571
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المن ة أً النواعم العتمب للنتنون الممنًا ولذا ألٌا لم اإلممنتع عن المنوٌذ نحجب أن المصلحب الممعتندمة
نم نص

من جتننمت أً منوٌذ المزامتممت مت لق ٌم مب عن ذا المنصٌ المحتلب المنوٌذ .172

قال أن المإللب ال عمومٌب ذا ال تنن الصنتعً والمجت ي لمت صوب المدتج أدً عبلنتممدت مدن الغٌد ا ولدذا
من الممكن المملا ننتعمة المأن نعمق المنوٌذ.
ولذلاا أننم ٌح للنتلً أن ٌمت ا مجموعب من اللل ت أً مواجمممتا نوجز ت أٌمت ٌلً:
 -لم أن ٌصم لمت أوام للنٌتق نتلمزاق معتنمي معٌن مح

تئلب مع لمت للغ امت المممٌمٌب.

 -الحكق علٌمت نمأن المعوٌلت المً ٌ ا ت منتلنب لجند اللد

الدذي لحد الممعتندم معمدتا علدى

ألتا النواعم العتمب المن ة أً الموام من  176قلى  187من النتنون الممنً.
 الحكق نولم الصونب ننتء على لب الممعتنم من المصلحب الممعتنمةا من وجوب م اعتة اإلعدذاالملن ا وكل الش و المن ة أً المتمة  119من النتنون الممنً ونتنون الصونت العمومٌب وكدل شد
معتنمي بخ قن وجم.
 المحنت الممعتنم معوٌلت كتمبل ٌغ ً مت لحنم من خلت ة ومت أتمم من كلبا ٌنم ٌوق الن دنتلحكق.
 المحنت الممعتنم الووائدم المؤخٌ ٌدبا علدى ألدتا خ دؤ المصدلحب الممعتندمة أدً الوأدتء نتلمزامتممدتالمعتنمٌب المً " محلمت منلغت من الننوم معلوق المنما ٌوق الم تلنب نم " .173
المبحث الثانً :السلطات والحقوق المتولدة عن الصفقة العمومٌة.
نعم الم د
ٌجددب الم دد

أدً المنحد األول للواجندت
قلددى اللددل ت

الممولدمة علدى عدتم ال د أٌن نلدنب الصدونب العمومٌدبا

 174المندد ة للمصددلحب الممعتنددمة والحنددو المندد ة للممعتنددم معمددتا وقن

المعمتل مص لحٌن مخملوٌن وغٌ ممنتنلٌن اجن قلى اخمبلس ملا الحنو  175المن ة لل

أٌنا وذلدا

أً الم لنٌن المتلٌٌن:
المطلب األول :السلطات المقررة للمصلحة المتعاقدة جراء الصفقة العمومٌة.
ممممن المصلحب الممعتنمة ـ ك

س أً الصونب العمومٌب ـ نلل ت

أن مد العنددم وأد النواعددم العتمدب المند ة أددً النددتنون المددمنًا ومندت
الم أ العتق " 176ا و ذه اللل ت

تمب ٌصعب علٌمت المممن نمت لو
ددذه اللددل ت " منملددٌت لددٌ

ً:

الفرع األول :سلطة رقابة المتعاقد أثناء تنفٌا العقد.

 172ز /سٍّ١اْ ِحّس اٌطّا ،ٞٚاٌّطجغ اٌساتك ،ص.572
 173ز /سٍّ١اْ ِحّس اٌطّا ،ٞٚاٌّطجغ اٌساتك ،ص.579
ٔ ٛ٘ 174فس اٌّصطٍح اٌص ٞاسرؼٍّٗ ز /سٍّ١اْ ِحّس اٌطّا ،ٞٚاٌّطجغ اٌساتك ،ص.551
 175فمس زضج اٌفمٗ ػٍ ٝاٌحس٠ث ػٓ اٌسٍطاخ اٌّمطضج ٌإلزاضج جطاء إتطاِٙا ٌٍصفماخ اٌؼّ١ِٛحٚ ،اٌسثة ف ٟشٌه ٘ ٛأْ اٌصفمح ذؼرثط ػمسا إزاض٠ا تاِر١اظ ف ٟإٌظاِ ٓ١اٌمأ ٓ١١ٔٛاٌفطٔسٟ
ٚاٌّصطٔ ،ٞظطا ٌرىط٠س اٌّ،طع ٕ٘ان ٌّؼ١داض اٌّطفدك اٌؼداَ ٌرحس٠دس ِضدّ ْٛاٌمدأ ْٛاإلزاضٚ ٞاذرصداص اٌمضداء اإلزاض ،ٞتّٕ١دا اٌٛلدغ ٌد١س تاٌضدطٚضج ٔفسدٗ فد ٟإٌظداَ اٌمدأٟٔٛ
اٌاعائط ،ٞأ ٓ٠ذُ ذىط٠س اٌّؼ١اض اٌؼضٌ ٞٛرحس٠س ٘صا اٌّااي ٘ٚصا اإلذرصاص ،إلافح إٌ ٝإٔٔا أِاَ صفمح ػّ١ِٛح ذثطِٙا ِؤسسح ػّ١ِٛح شاخ طاتغ صٕاػٚ ٟذااض.ٞ
 176ز /سٍّ١اْ ِحّس اٌطّا ،ٞٚاٌّطجغ اٌساتك ،ص.551
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لمددذه اللددل ب معنٌددتنا معنددى لددٌ ٌ stricto sensuمواأد ممتمددت مددن مددت ددو مند

أددً النددتنون

الممنًا وٌنحص أً المؤكم من أن الممعتنم ٌنوق نمنوٌذ العنم نندت للشد و المند ة أٌدما وٌدمق مدن خدبلل
ق لتل أعوانمت المإ لٌن قلى مكتن منوٌذ العنم للمؤكم من لٌ ه وأنت للمعتٌٌ والمواعٌم الممو علٌمت.
أمت اللل ب المً ممممن نمت المصلحب الممعتنمة وال نجم ت أً النتنون العتق Droit communا أمدً
ملا المً ممعمى ذا الحدم كدؤن ممدمخل مدن أجدل مغٌٌد نعد
ص احب كؤن م لب من الممعتنم المعمتل

األولدتع أدً حدتال ال ٌدن

العندم علٌمدت

ٌنب مننٌب غٌ ملدا الممود علٌمدتا و دو المعندى الوالدن لمدذه

اللل ب.
قن اإلن ا نمممن المصدلحب الممعتندمة نلدل ب ال نتندب نمعنت دت اللدٌ ال جدمال أٌدما ذلدا أندم مند
نتلنواعم العتمب للنتنون الممنًا كمت ال جدمال قذا مدت مند

المعندى الوالدن لمدت نتمودت الممعتندمٌن أو ندن

نتنونً ا و ً الحتلب اللتئمة عتمب أً صونت األشغتل المً مدن

مائمدت علدى أن مأمد الشد و اإلما ٌدب

العتمبا والذي ٌحموي على ذه اللل ت ا ٌ ن علٌمت.
غٌ أن الولن ٌصنف مخملوت قذا مت لكم النصو

النتنونٌب أو اإلموتنٌب عدن قن ا دتا ولدذا أدنن

مجلا المولب الو نلً ٌللق نوجوم ت قذا مت معلد األمد نصدونت األشدغتلا ألن المصدلحب الممعتندمة دً
صتحنب المش وع ونتلمتلً ألمت ح ال نتنب نتلموموق الوالن.
أمت أً عنوم المو ٌم ونلنب لعس الصلب نٌن اإللمدزاق ولدٌ الم أد العدتقا أتألصدل أن الممعتندم
ٌلمنل نتخمٌت

ٌنب المنوٌذ .177

غٌ د أنددم ٌج دب امخددتذ المومددوق اللددٌ أٌمددت ٌمعل د نصددونت قنجددتز الم الددت ا كددون أن المصددلحب
الممعتنمة ال مكون مإ لب نمت ٌكوً من أجل موجٌم الممعتنم أً

ٌنب منوٌذ الصونبا ولو كتن لمت الكودتءة

الكتأٌب ألنجز الم الب ننولمت.
وامختذ الموموق الوالن أً مت ٌمعل نصونت الخممت كلمت كتن للمصلحب الممعتنمة المإ بل الكتأٌب.
ذا وال نم من المؤكٌم على أنم مممت كتن لل ب المصلحب الممعتنمة أً نتنب الممعتنم عنم منوٌدذ الصدونبا
أننمت محمومة نواجب عمق مغٌٌ

نٌعب العنم.

الفرع الثانً :سلطة التعدٌل من جانب واحد.
معمن د

ددذه اللددل ب أخ د مددن لددل ب ال نتنددب نموموممددت الوالددنا ألنمددت ملددمف نمغٌٌ د اإللمزامددت

المعتنمٌب نتلزٌتمة أو نتلننصتنا أي ملمف نمغٌٌ المحل أدً العندما أمدذه اللدل ب ممدا جدو
أنن العنوم ومأتم الش و عتمة مت من

العندما ولدذا

علٌمتا نلنب أنمت من ننٌل الش و اإللمثنتئٌب غٌ المؤلوأب أً

النتنون العتقا ولذلا نم مما :
 كمٌب األعمتل أو األشٌتء محل العنما وأً ذه الحتلب ٌمق قن اق ملح للصدونبا حلدب مدت منملدٌمالمتمة  90من الم لوق ال ئتلً  250-02والمتممٌن  31و 32من مأم الش و اإلما ٌب العتمب.
 ش و المنوٌذ الممو علٌمت. 177ز /سٍّ١اْ ِحّس اٌطّا ،ٞٚاٌّطجغ اٌساتك ،ص.557

40

 وممة منوٌذ العنما حلب المتممٌن  32و 34من مأم الش و اإلما ٌب العتمب. ألعت الصونبا حلب مت و م صد احب أدً المدتمة  53مدن الم لدوق ال ئتلدً 250-02ا والمدتمة 33من مأم الش و اإلما ٌب العتمب.
نخصو

ذه اللل ب ٌ ى الجتنب ال اجف من الونم الو نلً أنم من

للمصلحب الممعـتنمة ولو لـق

ٌمق اإلموت علٌما لكن أً الحموم البلزمب لم ونب العنم وامصتلم نتلم أ العتق .178
نٌنمت ٌ ى غتلمون جٌز أنمت لل ب من ة أً صونت األشغتل مون لوا ت من الصونت العمومٌب.
وٌ ى لوٌلٌٌم  L'Huillierأن ذا الح ولعم الونمتءا وأن النلتء الو نلً ال ٌإٌمها ملمنما أدً ذلدا
علدى مدت نلدى ندم مجلدا المولدب الو نلدً أدً نلدٌب  Hôpital Hospice de Chaunyنمدت ٌم 11
جوٌلٌب 179 1941ا وٌخل

قلى أنمت ال مكون من ة قال نن

نتنونً أو اموتنً.

ومممت ٌكن من أم أً أ نلت أنن الولن أً الجزائ ٌخملس أتأللمتذ عمت عوانمي ٌ ى أن دذه
اللل ب ممكنب أدً كدل الصدونت العمومٌدب 180ا واللدنب أدً ذلدا دو أندم أدً مإلودم المدذكو ٌعمند كدل
صددونب عمومٌددب عنددما قما ٌددت 181ا ونص د المددتمة  53مددن الم لددوق ال ئتلددً  182 250-02علٌمددت مون
مخصٌ

.

كمت من

الصونت

نع

عتمة على أنم أً حتلب منوٌذ أم مدن المصدلحب الممعتندمة والمدً معدمل أ مٌدب و نٌعدب

األشغتل ننلنب معٌنبا ٌح للممعتنم لب المعوٌ

عن الل

الذي ملنن أٌم المعمٌبل

.183

ومثددل ددذه الننددوم منلددً عددتمة أن للمصددلحب الممعتنددمة الدمعمتل ح د معددمٌل الشد و المن د ة أددً
الصونب من مون أن ٌكون للممعتنم معمت الح أً المعوٌ

قال قذا نلغ الل

الذي أصتنم حما معٌنت.

قن منت ذلا حتجٌدت الم أد العدتق الممغٌد والمم دو ا لدذا ال ٌمكدن الدمعمتل دذه اللدل ب قال قذا
مغٌ

الا وس ون

ذا المعمٌلا أنن المعملممت من مون ذلا ٌكون علٌمت محمل الملإولٌب .184

كمددت ال ٌمكددن أن ٌمنددتول المعددمٌل قال الننددوم البلزمددب للددمتن حلددن لددٌ الم أد العددتقا علددى أن ال
م معددمى الحددموم المددً مجعددل مددن الصددونب عنددما جمٌددماا ألن أددً ذلددا قلد ا كنٌد للممعتنددم مددن المصددلحب
الممعتنمةا الذي نم ال ملمف لم قمكتنٌتمم المتلٌب والونٌب والمننٌب نمحمل المغٌ ا .
ممق ذه ال نتنب نتلمعمتل أوام المنوٌذ  Ordre de serviceالمً موجممت المصلحب الممعتنمةا كدتن
مؤم نتلندمء أدً المنوٌدذا أو الدمعمتل نوعٌدب معٌندب مدن المدوام والمدً ٌكدون للمصدلحب الممعتندمة الحد أدً
م اننممت 185ا كـمت نم محمم الش و المننٌب الختصـب نمنوٌذ الصونـب الممعلنب نتألشدغتل الكند ى أو الثتنوٌدب

 178ز /سٍّ١اْ ِحّس اٌطّا ،ٞٚاٌّطجغ اٌساتك ،ص.،558
Voir son commentaire paru à la Revue du droit Public; 1945 P 257
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ز /سٍّ١اْ ِحّس اٌطّا ،ٞٚاٌّطجغ اٌساتك ،ص .559
 180ز /ػٛاتس ٞػّاض ،اٌّطجغ اٌساتك ،ص .218
 181ضاجغ ف ٟشٌه اٌّطجغ اٌساتك ،ص  199ٚ 198 ، 193ػٕسِا ٠ؼسز أُ٘ اٌؼمٛز اإلزاض٠ح فئٔٗ ٠صوط ػمس األشغاي اٌؼاِدح ٚػمدس اٌرٛض٠دس ،ػٍد ٝاٌدطغُ ِدٓ أْ اٌطثؼدح اٌرد ٟاػرّدسٔا ػٍٙ١دا
صازضج ف.2002 ٟ
 182حسة اٌّازج  ِٓ 53اٌّطس َٛاٌطئاس 250-02 ٟف ٟاٌفمطج ِٕٙ 2ا.
 183ضاجغ ف ٟشٌه اٌّازج  ِٓ 9اٌصفمح إٌّٛشج١ح ٌسٛ٠اْ اٌرطل١ح ٚاٌرس١١ط اٌؼماضٌ ٞماٌّح اٌٍّحمح تاٌّصوطج ،اٌصفحح .5
 184ز /سٍّ١اْ ِحّس اٌطّا ،ٞٚاٌّطجغ اٌساتك ،ص .565
 185ضاجغ ف ٟشٌه اٌّازذ ِٓ 39ٚ 38 ٓ١اٌصفمح إٌّٛشج١ح ٌسٛ٠اْ اٌرطل١ح ٚاٌرس١١ط اٌؼماضٌ ٞماٌّح اٌٍّحمح تاٌّصوطج ،اٌصفحح .11
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186ا كمت نم مؤم نممق األشغتل المً مم خبلأت لمت و ممو علٌم وقعتمممت على حلتب المنتولا أو مؤم
نتلونس المإن للعمل .187
ومممت ٌك ن من أم أننم ٌجب أن ال مإمي ذه اللدل ب قلدى أندم المدوازن اإلنمصدتمي للعندما أو قلدى
أ

ٌكون مولوعمت غ ٌندت عدن محدل الصدونب األصدلً كدؤن مكلدس المندتول الدذي

أشغتل أو المزامت

أن ق صونب صٌتنب نؤن ٌنشئ مننى جمٌدماا و ندت ٌكمدن الود

ندٌن األعمدتل الجمٌدمة والمدً دً أعمدتل ال

مام أً العنم وغ ٌنب عنما واألعمتل اإللتأٌب المً دً أعمدتل ال مامد أدً العندم غٌد أنمدت ممونعدبا
واألعمتل غٌ الممونعب والمً ً أعمتل ال مام أً العنم لكنمت لٌل غ ٌنب عنم.
الفرع الثالث :سلطة فرض العقوبات على المتعاقد وفسخ الصفقة.
ناتق الصونت العمومٌب ٌلمف للمصلحب الممعتنمة نؤن مو

على الممعتنم معمت عنونت كلمت أخل

نتلمزامتمم المعتنمٌبا إل متل أو منصٌ أً منوٌذ ت أو لعمق احم اق لآلجتل.
ومن خصتئ

ذه اللل ب أن للمصلحب الممعتندمة قنزالمدت نتلممعتندم مدن مون اللجدوء قلدى النلدتءا

ومددن مون أن ٌملددمنمت ننددم ص د ٌف أددً الصددونبا ذلددا ان عددمق ن د

العنددم علٌمددت ال ٌعنددً عددمق امكتنٌددب

المعمتلمت وٌمكن مصنٌس ذه الجزاءا قلى:
جزاءات مالٌة :من خبلل الزاق الممعتنم نمأن مندتلغ متلٌدب كلمدت ا مكدب قخدبلال نتلمزامتمدم المعتنمٌدبا
ومثتلمت:
 مأن معوٌلت  :منم ننتء على اللأن الم لوق ال ئتلً  250-02لق ٌن

الذي لحد المصدلحب الممعتندمة ونتلمنتلدب معدما المبلحدا

ص احب على ذه المعوٌلت ا لكن ٌمكن أن نلمشومت من ند اءة

المتمة  99أن ة  3من الم لوق ال ئتلً  250-02المً من

 " :ال ٌمكن اإلعم ا

على ن ا المصلحب

الممعتنمة نولم الصونب عنم م نٌنمت الننوم المعتنمٌب أً اللمتن والمبلحنت ال امٌب قلدى قصدبلح اللد
الذي لحنمت نلنب لوء مص س الممعتنم معمت".
-أ

الغ امت المؤخٌ ٌب :والمً ملمؤث المصدلحب الممعتندمة محمٌدم كٌوٌدب حلدتنمت و دو مدت مند ه

المتمة  50أند ة  17مدن الم لدوق ال ئتلدً  188ومندٌن كٌوٌدت انم تعدم المدتمة  78مندم 189ا المدً ملدمف
للمصلحب الممعتندمة أن مود

عنوندت متلٌدب وأن معودً الممعتندم منمدت كلمدت أ ذلدا أو قذا لدق ٌكدن دو

المملنب أً المـؤخٌ كؤن ٌكون نلنب أوامد المصدلحب الممعتندمة نوندس األشدغتل أو نلدنب الندوة الندت ة
حلب المتمة  78أند ة  3مدن ذا الم لدوق 190ا وحلدب المدتمة  36مدن مأمد الشد و اإلما ٌدب العتمدبا
أنذنمت مو

وم ن نمج م مبلحاب مؤخ أً المللٌقا ومن مون موجٌم قعذا ملن .

ومننى المصلحب الممعتنمة أً كل الحتال

ختلعب ل نتنب النلدتء عندم الدمعمتلمت دذا اللدل با أندم

ٌنلى ننلزاق المصلحب الممعتنمة ن م الغ امت المؤخٌ ٌب أو مخوٌلمت أو اإلعوتء منمت.

 186ضاجغ ف ٟشٌه اٌصفحاخ ِٓ  13إٌ ِٓ 21 ٝاٌصفمح إٌّٛشج١ح ٌسٛ٠اْ اٌرطل١ح ٚاٌرس١١ط اٌؼماضٌ ٞماٌّح اٌٍّحمح تاٌّصوطج.
 187ضاجغ ف ٟشٌه اٌّازج  78فمطج  ِٓ 3اٌّطس َٛاٌطئاس.250-02 ٟ
 188حلب المتمة  50من الم لوق ال ئتلً .250.-02
 189حلب المتمة  78أن ة  1من الم لوق ال ئتلً .250-02
 190من المتمة  78أن ة  3من الم لوق ال ئتلً .250-02
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استعمال وسايل للضغط واإلكراه :دً جدزاءا
المعتنمٌب أو احم اق أوام المنوٌذ 191ا ممق عن

ممدمس قلدى قجندت الممعتندم علدى الوأدتء نتلمزامتمدم

ٌ حلول المصلحب الممعتندمة محدل الممعتندم المنصد أو

ننحبلل الغٌ محلم أً منوٌذ الصونب.
و ددً أددً األصددل جددزاءا مإنمددب ال منمددً العنددم وقنمددت مكوددل منوٌددذه لغٌ د الممعتنددم 192ا كحلددول
المصلحب الممعتنمة محدل الممعتندم أدً صدونت األشدغتلا أو مكلٌدس مندتول بخد نمنوٌدذ األشدغتل الم لوندب
وعلى نونب المنتول األصلً 193ا أو الش اء على حلتنم أً عنوم المو ٌم.
عتمة مت ٌمق الن

على ذا العنونت أً الصونب ذاممتا أنن لق موعدل ٌمكدن ال جدوع قلدى المدتمة 35

من مأم الش و اإلما ٌب العتمبا غٌ أن نلتء مجلا المولب الو نلً ٌللق نم حمى ولو لدق ٌدن

علٌدم

العنم .194
الفسخٌ :نصم نم قنمتء ال ان ب المعتنمٌبا ممت ٌوم
اللجددوء قلٌددم قلددى قذا ال د

معدم ا مكدتب الممعتندم لخ دؤ جلدٌقا أدبل ٌدمق

المصددلحب الممعتنددمة اللددمعمتلم ألنددم ال أتئددمة م جددى مددن منددوٌق الممعتنددم

Ultima ratioا ٌصم نموجب ن ا من مون اللجوء قلى النلتءا ومدن مون معلٌلدما وقنمدت ٌكودً امندتع
اإلج اءا المن ة كً ٌكون صحٌحت.
قن ذا الجزاء ٌشمل كل أنواع الصونت العمومٌب ونم نص علٌم المتمة  99من الم لوق ال ئتلً
250-02ا واللمعمتل ذه اللل ب ٌشم
．

مجلا المولب الو نلً مجموعب من الش و

ً:

 أن ٌكون الخ ؤ جلٌمتا كؤن ٌمونس المنتول عن المو ٌما أو ٌمنتزل عن العنما أو ٌلمعمل الغشاأو ٌللق نلتئن مٌئب.
نٌنمت جتء ن

المتمة  99المذكو ة نصٌغب العمدوق قذ جمعد كدل دذه الحدتال أدً " عدمق منوٌدذ الممعتندم

المزامتمم"
 أن ٌمق قعذا الممعتنم ننل مونٌن ذا الجزاء علٌم و و مت نص علٌم المتمة  99المذكو ة. كمت ٌمكن للمصلحب الممعتنمة اللجوء قلٌدم مدن مون أن ٌ مكدب الممعتندم معمدت أي خ دؤا غٌد أنمدتم مب ملإولٌممت العنمٌب أً ذه الحتلب.
قن ممت لددب المصددلحب الممعتنددمة لمددذه اللددل ب ال ٌعوٌمددت مددن نتنددب النتلددً الوالددعب المددً مشددمل
مش وعٌب العنونب ومبلءمممت للخ ؤ.
المطلب الثانً :الحقوق المقررة للمتعاقد جراء الصفقة العمومٌة.
أ ق الحنو النتمجب عن الصونب العمومٌب نتلنلدنب للممعتندم دو الحصدول علدى المنتندل المدتلً الدذي
مإمٌم لم المصلحب الممعتنمةا والذي ٌعمن اإللمزاق المنتنل اللمزامما ذلا ان الممعتنم ٌلمممس ال نف أصبل

 191حلب المتمة  35من مأم الش و اإلما ٌب العتمب
 192شٌه ز /سٍّ١اْ ِحّس اٌطّا ،ٞٚاٌّطجغ اٌساتك ،ص .525
 193إْ ٘صٖ اٌماػسج ِمطضج حر ٝف ٟاٌمأ ْٛاٌّسٔ ٟتٕص اٌّازج  553فمطج  1اٌّؼسٌحٌ ،ىٓ د ّ٠ىٓ أْ ٠رُ شٌه إد تحىُ لضائ.ٟ
194
C.E, 23 juillet 1944, Affaire "Ville de Toulon", Revue du droit Public, P 101, 1945.
ز /سٍّ١اْ ِحّس اٌطّا ،ٞٚاٌّطجغ اٌساتك ،ص .526
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ج اء قن امم للصونبا والذي ٌمثل الثمن الممو علٌما ولذا لوس نم

قلى كٌوٌب محمٌمه ثق قلدى

ٌندب

ملمٌمه.
الفرع األول :استحقاق الثمن المقابل لما أداه من التزامات.
م اجعمم ومأعم ٌمق نتموت الممعتندمٌنا وأندت للنواعدم المند ة نتنوندت

األصل أن محمٌم الثمن و

أً الموام من  51قلدى  61مدن الم لدوق ال ئتلدً  250-02ا ولدذا أٌعمند شد

ت معتندمٌت ألدزق المشد ع

ذك ه لمن النٌتنت المعتنمٌب نمنملى ننم ص ٌف أً الصونب ذاممدتا ندؤن ٌدمق ن

ٌندب موصدلب وموزعدبا

و و مت منلً نم المتمة  50أن ا 5ا  6و.15
أمدت عددن

ٌنددب محمٌددمها أننمدت مخملددـس حلددب ق امة المصددلحب الممعتندمة  195والمددً ٌمكددن مصددنٌومت

نحلب مولوع الصونت ا أنتلنلنب لصونت اإلشغتل أنم ٌمق:
-

نلع قجمتلً أو جزاأً للعملٌب كلمت أنكون أمتق مت ٌلمى .Le marché au forfait

-

أو ٌحمم الثمن على ألتا كل نوع من أنواع العملٌبا أي ٌمأن على نونت م اننب أنكدون أمدتق

مت ٌع س .Le marché sur dépenses contrôlées
-

ونم ٌحمم نحلب وحمة معٌنب من وحما النٌتا أنكون أمتق Le marché sur devis ou à

.unité de mesure
أمت نتلنلنب لصونت المو ٌم أنم ٌمق المحمٌم الثمن ننتء على:
-

الكمٌب الم لونب أنكون امت مت ٌلمى .Le marché au forfait
أو نحلب الللن الم لوب مو ٌم ت نحٌ

ٌحمم ن نوع الللن الم لدوب مو ٌدم ت أنكدون أمدتق مدت

ٌع س .Le marché sur série de prix
ومممت ٌكن من أم أنن كل ال
أٌمت أٌلت نلع مخمل ا و ً

المذكو ة ممكنب مممت كتن محل الصونبا المً ٌمكدن مأدن الدثمن

ٌنب ملمف نتخمٌدت كٌوٌمدٌن أدؤكث لدمأن الدثمن وأندت لمم لندت منوٌدذ كدل

صونب.
أمت أٌمت ٌخ

ٌنب ملمٌم الثمن أننمت م

ح قشدكتال حنٌنٌدت نتلنلدنب لصدونت المإللدب العمومٌدب

ذا ال تنن الصنتعً والمجت ي المً مشمل منوٌذ المثمت ا عمومٌب نملت مب نمتئٌب من مٌزانٌب المولدبا
غٌ أنمت ممق حلب ناتق المحتلنب الختصب أي أن مأن الثمن ٌمق منتش ة للممعتنما نمج م قثنتمم المحنتنما
وٌلموي األ م أن ٌكون ملدنٌنت لمنوٌدذ جدزء مدن الصدونبا أو منتندل أشدغتل أو مو ٌدما مدق النٌدتق نمدتا أو
الثمن النمتئً الملمح والذي ٌحمم عنم قنجتز كل العملٌدب 196ا واللدنب أدً الدمعمتل دذا النادتق دو أن
المنتلغ المحممة إلنجتز المش وع مخصصمت المولب ملننت وممأعمت منتش ة أً الحلدتب المجدت ي للمإللدب
العمومٌددب ذا ال ددتنن الصددنتعً والمجددت ي مددن أجددل الددمعمتلمت أددً مموٌددل المش د وع ننددل الش د وع أددً
المعتنما وٌمق الوأتء نتلمعمتل مننٌمٌن نتنونٌمٌن:

ٚ 195لس حسزخ اٌّازج  ِٓ 51اٌّطس َٛاٌطئاس ٟو١ف١اخ زفغ اٌثّٓٚ ،ذطود ٌٍّصٍحح اٌّرؼالسج اٌحط٠ح ف ٟاذر١اض اٌطط٠مح اٌر ٟذطا٘ا ِٕاسثح.
٠ٚ 196رُ حساتٗ ػٓ طط٠ك ِا ٠سّ ٝاٌٍّحك اٌرراٌٍِ ٟصفمح ،أ.LE DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF ٚ
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 نلددحب شددٌا لوتئددمة الممعتنددم علددى الحلددتب المجددت ي للمإللددب العمومٌددب ذا ال ددتنن الصددنتعًوالمجت ي.
 ننصما أم نمحوٌل :المنلغ الملمح لوتئمة الممعتنم ٌوجم للننا المجت ي الذي ٌوجم ندم الحلدتبالمجت ي للمإللب العمومٌب ذا ال تنن الصنتعً والمجت ي كً ٌنوق نمحوٌلم قلى حلتب الممعتنم معمت.
الفرع الثانً :الحق فً إعادة التوازن المالً للعقد.
نتلمنتنل من اللل ت المً ممممن نمت المصلحب الممعتنمة عنم منوٌدذ الصدونب العمومٌدبا اللدٌمت لدل ب
معددمٌل اإللمزامددت والش د و المعتنمٌددب نتلزٌددتمة والننصددتن نن امممددت المنود مة كمددت لددن نٌتنددما أنندم ٌح د
للممعتنم معمت الذي ٌمحمل منعت

ذا اللل ت ا وكذا منعدت المخدت

اإلنمصدتمٌب الم ندب لكت لدم نشدكل

ٌخل نتلموازن المتلً للصونب أن ٌ لب قعتمة ذا الموازنا من خبلل معوٌلم عن األعندتء المدً ٌمعد
لمت أثنتء المنوٌذ.
أك ة قعتمة الموازن المتلً نتئمب على ألتا المعوٌ
واإلممٌتزا

نمون خ ؤ ذلا " أن ذه اللل ت واألعمتل

مش وعب ال منت مت ومعلنمت ندتلم أ العدتق والصدتلف العدتق " 197ا ولمدذه الوكد ة حدتال

ٌدمق

اللجددوء قلٌمددتا حددممممت النا ٌددت المددً مددق مك ٌلددمت مددن د س الونددم والنلددتء نثبلثددب حددتال ا أددً أ نلددت
ومص ا أنجتنب الحتلمٌن حمل ذه الم البا موجم حتلب أعل األمٌد ا والمدً ال مكدتن لمدت أدً دذه الحتلدب
ذلا أن المإللب العمومٌب ذا ال تنن الصنتعً والمجت ي لٌا لمت قصدما أوامد موصدس نوعدل األمٌد
أً معتمبلممت من الغٌ لمممعمت نصوب المتج مجت ما أً حٌن أن الصونب أً كل من مص وأ نلت معمند
عنوما قما ٌب نمون جدمالا نٌنمدت الولدن ٌخملدس أدً مجدتل دذه المدذك ة 198ا ومنٌدتن مكتندب نا ٌدب أعدل
األمٌ نٌنممت أٌمت ٌخ

صونت المإللب العمومٌب ذا ال تنن الصنتعً والمجت ي.

أوال :نظرٌة الظروف الطارية.
ولن نلتء مجلا المولب الو نلٌب الصتم أً  24مت ا  1916ذه النا ٌب من نمنتلدنب ناد ه
أً نلٌب غتز نو مو 199ا وموتم ت أنم كلمت جم نعم قن اق العنم ا وس الدمثنتئٌب خت جٌدب لدق مكدن أدً
الحلنتنا ومن غٌ المم كن مونعمتا أي لٌل نتمجب عن اإلخبلل نتلمزامت معتنمٌبا وم مب عنمت قخمبلل
الموازن المتلً للعنم لم جب ٌصنف معمت منوٌذ الصونب ٌشكل ق تنت ومكتلٌوم أكند نكثٌد مدن ملدا المدً مدق
مونعمت عنم قن اق العنما أننم ٌجوز للممعتنم أن ٌ لب مدن المصدلحب الممعتندمة الملدت مب نمحمدل جدزء مدن
المكتلٌس واألعنتء اإللتأٌبا نمت ٌلمن لم معوٌ

جزء من الخلت ة المً لحن نما أتلمصلحب الممعتنمة

" ممأن معوٌلت ٌمنن مجتوز عمنب اخمبلل المدوازن الدذي ال ٌحممدلا و دو مدت ٌلدمى المدوازن الحدمي"

200

ولٌا معوٌلت عن كل األل ا ا ومن أجل ذلا ٌجب أن ٌلمم الممعتنم أً منوٌذ المزامتمم المعتنمٌب على
ال غق من ونوع اإلخمبلل المتلً الذي أصتنما ونحلن نٌب.

 197ز /ػٛاتس ٞػّاض ،اٌّطجغ اٌساتك ،ص .223
 198اٌحم١مح أٔٗ فِ ٟااي اٌصفماخ اٌؼّ١ِٛح ف ٟفطٔسا ِٚصط أٔٙا ثالثح حادخ ،فثاإللافح إٌ ٝاٌحاٌر ٓ١اٌر ٟسٛف ٔسضسّٙا ِ٘ ٟصوطذٕأ ،اس حاٌح فؼً األِ١ط ٟ٘ٚ ،اٌحاٌح اٌر ٟد ٔطٜ
ِىأا ٌٙا ف ٟزضاسرٕا ٘اذٗ شٌه أْ اٌّؤسسح اٌؼّ١ِٛح شاخ اٌ طاتغ اٌصٕاػٚ ٟاٌرااض١ٌ ٞس ٌٙا اسرؼّاي صالح١اخ اٌسٍطح اٌؼاِح فِ ٟؼاِالذٙا ِغ اٌغ١ط ٌرّرؼٙا تصفح اٌراجط
 199ز /طؼّ١ح اٌاطفِ ،ثسأ اٌّ،طٚػ١ح ٚلٛاتظ ذضٛع اإلزاضج اٌؼاِح ٌٍمأ ،ْٛاٌما٘طج ،زاض إٌٙضح اٌؼطت١ح ،اٌطثؼح  ،1976 ،3ص .454
 200جٛضج فٛزاي ٚت١اض زٍ٠فٌٛف ،ٟاٌّطجغ اٌساتك ،.ص .353
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ومددن أمثلددب الادد وس ال ت ئددب الحدد با أو األزمددب اإلنمصددتمٌبا أو صددمو أوامدد أو منتشددٌ أو
ن ا ا من اإلما ة أي من غٌ المصلحب الممعتنمة  201ا و ذه الحتلب األخٌ ة ممثل مت ٌنتنل أعدل األمٌد
الصتم عن اإلما ةا لو كتن

ً الممعتنمة.

نتا من ٌ ى أن مجتل م نٌ
للنددتنون الخددت

ذه النا ٌب و العنوم اإلما ٌدب والعندوم المدً من ممدت اإلما ة وأندت

202ا غٌ د أن دم ٌمكددن م نٌنمددت علددى صددونت المإللددب العمومٌددب ذا ال ددتنن الصددنتعً

والمجت ي على ألتا أن أعل اإلما ة ٌعمن من الا وس ال ت ئب 203ا لموأ كل ش و الا س ال ت ئ
أٌما ونتلمتلً ٌ مب نوا بثت ه.
ثانٌا :نظرٌة الصعوبات المادٌة.
ولن ذه النا ٌب نلدتء مجلدا المولدب الو نلدًا والخدبلس مدتزال ثدتئ ا حدول وجوم دت كنا ٌدب
ملمنلب عن نا ٌب الا وس ال ت ئب 204ا وحول ننول قعمتلمت أً مجتل صونت األشغتل .205
موتم ذه النا ٌب أندم قذا مدت صدتمس المندتول خدبلل منوٌدذ المزامتمدم المعتنمٌدب صدعونت متمٌدب ذا
نٌعب المثنتئٌب ختلصب وغٌ مؤلوأبا من غٌ الممكن مونعمت أً م حلب قند اق الصدونبا ومجعدل منوٌدذ ت
كتمدل عمدت لدننمم لدم دذه الصدعونت المتمٌدب مدن

م نتا أننم ٌح لم أن ٌ لب الحصدول علدى معدوٌ
أل ا .

ومن األمثلب المً مل ب عتمة ٌمكن ذك حتلب حمو زلزال شمٌم 206ا و ً حتلب ٌ أ
الو نلً أد

مجلا المولب

اعمنت دت حتلدب صدعونت المتمٌدب ندل ا أدت ت ئدت ا وعند عدن دذا الموندس أدً ند ا ه

الصتم أً  21أأ ٌل  1944أً نلٌب .207 société française des câbles téléphoniques
وحول أللتا ذه النا ٌبا ٌ ى ال أي ال اجف أنمت منوق على اعمنت ا العمالدبا و دو مدت ندتل ندم
كل من األلمتذ عمت عوانمي 208ا للٌمتن محمم ال متوي أتلٌن ومٌلونتمٌ .209
أمت الش و الواجب مواأ ت من أجل م نٌنمت أمممثل أً اآلمً نٌتنم:
 -أن مكون الصعونت ذا

نٌعب متمٌب محلبا مثل نٌعب األ

 -أن مكون ذه الصعونت غٌ

اجعب لعمل أحم ال

.

أٌن الممعتنمٌن.

 أن مكون غٌ ممونعب عنم قن اق الصونب. -أن مكون ذه الصعونت ذا

تنن المثنتئً نح .

أمت عن النمتئج المم منب عن نٌتق ذه الش و

ً أن:

 201جٛضج فٛزاي ٚت١اض زٍ٠فٌٛف ،ٟاٌّطجغ اٌساتك ،.ص .354
٠ 202ط ٜجأة ِٓ اٌفمٗ أْ ِااي ذطث١دك ٘دصٖ إٌظط٠دح ٘د ٛػمدس اإلِر١داظ ٌٚد١س ٌٙدا زٚض ػٕدسِا ذارّدغ شدطٚط ذطث١دك اٌؼمدس فد ٟصدسز جّ١دغ اٌؼمدٛز اإلزاض٠دح األذدط ( ٜصدفماخ اٌرٛض٠دس
ٚاألشغاي ،إٌد ) تاسرثٕاء ػمٛز اٌمأ ْٛاٌراص تاٌطثغ
جٛضج فٛزاي ٚت١اض زٍ٠فٌٛف ،ٟاٌّطجغ اٌساتك ،.ص .355
 203ز /سٍّ١اْ ِحّس اٌطّا ،ٞٚاٌّطجغ اٌساتك ،ص .627
 204ز /ػٛاتس ٞػّاض ،اٌّطجغ اٌساتك ،ص .228
205
A De Laubadère, Traité du droit administratif, Tome 3, P 10, précise que: " Ce n'est guère que dans le contentieux de ce marché que l'on
en trouve des applications, et c'est dans ce cadre qu'on l'étudiera ".
 206ز /ػٛاتس ٞػّاض ،اٌّطجغ اٌساتك ،ص .228
 207ز /سٍّ١اْ ِحّس اٌطّا ،ٞٚاٌّطجغ اٌساتك ،ص .627
 208ز /ػٛاتس ٞػّاض ،اٌّطجغ اٌساتك ،ص .228
 209ز /سٍّ١اْ ِحّس اٌطّا ،ٞٚاٌّطجغ اٌساتك ،ص .717
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غٌد الممونعدبا ولدت ا علدى منوٌدذ ننوم دتا مدت لدق

 -ننتء المنتو ل ملمزمت نتلصونب غق الصعونت

ٌكن المنوٌذ ملمحٌبلا ألنم ٌكون أمتق حتلب النوة النت ة أً ذه الحتلب.
 ٌصنف للمنتول الح أً الحصول على منتنل متلً ٌعوالصددعونت المتمٌددبا أي أن المع د وٌ

نم كل مت انونم من أجدل مواجمدب ملدا

ٌكددون كددتمبلا وعددتمة مددت ٌحلددب ننددتء علددى النونددت الحنٌنٌددب المددً

ص أ ا مت لق مكن منلونب للممعتنم نخ ئم.
ونم ك ا المش ع الجزائ ي أدً المدـتمة  92مدن الم لدـوق ال ئتلدً  250-02حد الممعتندم الدذي
قلددى اخددمبلل المددوازن اإلنمصددتمي للعنددم قخددمبلال معمن د ا ج د اء ألددنتب قلددمثنتئٌب وغٌ د ممونعددب

مع د

وخت جب عن ق امة الممعتنمٌن ا وذلا عنم معمام الحتال المً ٌمكن أٌمدت قند اق ملحد للصدونب 210ا وأدً
حنٌنددب األم د ال ٌمكددن الجددزق أددً ددذه الم حلددب مددن النح د ا ددل أن المش د ع لددعى قلددى م نٌ د نا ٌددب
الا وس ال ت ئب أق الصدعونت المتمٌدبا ذلدا أن اإلجتندب علدى مثدل دذا الملدتإل ملدممعً ال جدوع قلدى
مصتم نتنونٌب أخ ى اللٌمت األعمتل المحلٌ ٌب للم لوق ال ئتلً  250-02المعدمل والمدممقا غٌد أن
الن اءة األولٌدب مدمأن قلدى اإلعمندتم أندم أخدذ ننا ٌدب الاد وس ال ت ئدب المدً معمد
الصونبا ذلا أن ذا الح من

الممعتندم أثندتء منوٌدذ

لكل الممعتنمٌن مممت كتن مولوع الصونب.

ذلا أ ن لكو المش ع أً محمٌدم النصدٌب مدن األلد ا الدذي ممحملدم المصدلحب الممعتندمة  211ال
ٌكوً للنول أنم ٌلعى قلى م نٌ نا ٌب الصعونت المتمٌبا نل معنته أن صعونب محمٌم الحم األمنى الذي
ممحملدم المصدلحب الممعتنددمة مدن األمدو المددً ٌدمق محمٌدم ت حتلددب نحتلدب ندتلنا قلددى أ مٌدب اللد

ونددم ة

الممعتنم على محملمتا ممت ٌعنً عمق قمكتنٌب المحمٌم الملن للجزء الذي ممحملم المصلحب الممعتنمة.
المبحث الثالث :طرق فض المنازعات الناتجة عن تنفٌا الصفقة.
علددى غ د ا مددت أعلددم المش د ع مددن منتزعددت اإلن د اقا أنددم ن د

علددى مددتمة وحٌددمة مددن أجددل أ د

المنتزعدت الممعلندب نمنوٌدذ الصدونب العمومٌدبا حدمم أٌمدت د ٌنٌن ٌمكدن امنتعممدتا أنمدت اللجدوء قلدى الحددل
الومي خت ج لتحب النلتء ا وقمت اللجوء قلى النلتء المخم

ا ومن أجل منتنشب دذا المولدوع لدممنن

ذه الخ وا ا على اعمنت أن الحل األول ال ٌحد ق الممعتندم مدن اللجدوء قلدى النلدتءا أمدت العكدا ألدٌا
صحٌحت.
المطلب األول :طرق فض النزاع خارج ساحة القضاء.
ح

المش ع على الحوا على المتل العتق والل عب أً قنجتز المشت ٌنا أحتول قٌجدتم د

مدن

أجل أ

النزاع من مون اللجدوء قلدى النلدتء ومحمدل مدت ندم ٌم مدب عندم مدن لدٌتع للوند ا مدن خدبلل

الموتو

المنتش أو الجوء قلى اللجنب الو نٌب للصونت العمومٌبا كحل اخمٌت ي .212

 210حسة اٌّازج  ِٓ 2 -92اٌّطس َٛاٌطئاس.250-02 ٟ
 211تاػرثاض أْ ٘صا األثط ٘ ٛأُ٘ ِا ٠فطق ت ٓ١إٌظط٠ر.ٓ١
 ٚ 212أً ذلا م اجن عن المونس المعن عنم أً النوانٌن الممعلنب نتلصونت
عن عمق احم اممت عمق ننول المعوى شكبل.

العمومٌب اللتننبا أٌن كتن ال عن أمت ق ذه اللجنب ش
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ل و ي لتن ألٌب منتزعب أمتق النلتءا ٌم مدب

الفرع األول :فض النزاع من خالل التفاوض المباشر.
ألا المش ع ذا ال

النزاعت

ٌ من أجل أ

نؤن ند

أدً المدتمة  102أند ة  2مدن الم لدوق

ال ئتلً  250-02على " :غٌ أنم ٌجب على المصلحب الممعتندمة ا مون الملدتا نم نٌد
أن منح عن حل ومي للنزاعت المً م

دذه األحكدتقا

أ عنم منوٌذ صونتممت كلمت لمف ذا الحل نمت ٌؤمً:
س من ال

 -قٌجتم الموازن للمكتلٌس المم منب على كل

أٌن.

 الموصل قلى أل ع قنجتز لمولوع الصونب. الحصول على ملوٌب نمتئٌب أل ع ونؤنل مكلوب ".ٌامد جلٌددت ممددت لددن أن الحددتال المددً ٌمكددن الموددتو

المنتشد مددن أجلمددت ددً ملددا الممعلنددب نونددم

الموازن المتلً للعنم ألحم األلنتب المً مق ذك ت أعبلها أو من أجل الموصل قلى مما ا المؤخ أً قنجتز
المشت ٌنا قذن ال مجتل للموتو

أً حتال أخ ى مثل:

 لوء قنجتز الممعتنم لمحل الصونب. -عمق احم اق

اإلنجتز.
ٌنب المننٌب الممو علٌمت.

 -عمق المعمتل الموام الم لونب أو ال

ألن الممس الم جو و المحتأاب على المتل والون نؤن ممق الملوٌب أً أل ع ون ونؤنل مكلوب.
ددذا ونصدد المددتمة  102أندد ة  6مددن الم لددوق ال ئتلددً  250-02علددى أنددم " :أددً حتلددب اموددت
ال

ٌصدم الدوزٌ أو الدوالً أو ئدٌا المجلدا الشدعنً النلدميا

أٌنا ٌكون ذا االموت مولوع من

حلب نٌعب النونت الم لوب منوٌذ ت ".
قذن ألمحمٌم الجمب المخمصب أً قصدما
ال ئتلًا المً من

دذا المند

ال ندم مدن ال جدوع قلدى المدتمة  2مدن الم لدوق

أندم ٌمعدٌن علدى المإللد ب العمومٌدب ذا ال دتنن الصدنتعً والمجدت ي إلند اق صدونب

عمومٌب كلمت معل األم نننجتز مشت ٌن المثمت ا عمومٌب نملت مب نمتئٌب من مٌزانٌب المولب .213
أٌلمنمج أنم أً حتلب اإلموت منوق ٌصم الوزٌ الدذي مدمق الصدونب أدً ن تعدما ننصدما مند
مكون لم النوة المنوٌذٌبا وٌنوذ نغ

نتلملدوٌبا

النا عن منف لجنب الصونت المخمصب نتل نتنب الخت جٌب لمؤشٌ ة.

الفرع الثانً :فض النزاع من خالل الطعن أمام اللجنة الوطنٌة للصفقات.
ذه ال

ٌنب لو

النزاعت الممعلنب نمنوٌذ الصونت العمومٌب نص

الم لوق ال ئتلً 250-02ا ال مدً مدن

علٌمت المتمة  102أند ة  8مدن

علدى أندمٌ " :مكدن الممعتندم أن ٌ أدن عندت أمدتق اللجندب الو نٌدب

للصونت المً مصم من اا أً ذا الشؤن" .
قذن ٌمنٌن من ن اءة دذه المدتمة أن اللجدوء قلدى لجندب الصدونت الو نٌدب قخمٌدت يا قذ ٌحد للممعتندم عدمق
المعمتل ذا ال

ٌ واللجوء منتش ة قلى النلتء من أجل منتزعب المصلحب الممعتنمةا وأدً ذلدا م اجدن

عمت كتن األم علٌم أدً ندتنون الصدونت العمومٌدب لدتننتا الدذي كدتن ٌعمند ه قجد اء جو ٌدتا ولدذا م ج
النلتء على عمق ننول أٌب معدوى لدق ٌدمق أدن مالدق ملدن نشدؤنمتا و دو مدت حكمد ندم الغ أدب اإلما ٌدب
213

اجن أً ذلا المتمة  2من الم لوق ال ئتلً .250-02
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نتلمحكمب العلٌت أً نلٌب ش ذ ق ا) لم وزٌ الد ي ووالدً والٌدب الجزائد ا ملدس ندق  43731أدً
 09نددوأمن 1985

214

الددذي جددتء أٌددم " :مددن المن د

نتنونددت أن ع د

الصونت العمومٌب على اللجنب الو نٌب االلمشت ٌب المنصو

النزاعددت المددً منشددؤ عددن منوٌددذ

علٌمدت أدً ندتنون الصدونت العمومٌدب مدن

أجل قٌجتم ملوٌب ومٌب لمذه المنتزعت ا و قج اء وجونً ننل أدن الدمعوى النلدتئٌب" 215ا و دو نودا
الحل الذي نممم الم لوق المنوٌذي  434-91أً المتممٌن  100و 101منم".
مجممن اللجنب الو نٌب للصونت ا عنم امصتلمت نتل عن الم أوع أمتممتا ومصم أٌم مند ا أدً أجدل
أنصته ٌ 30ومت من مت ٌم ال عن.
ٌل ي ذا الن ا نمج م صمو ه ومنلٌغم على المصلحب الممعتنمةا ومدن مٌدون انمادت أخدذ مؤشدٌ ة لجندب
الصونت المخمصب نتل نتنب الننلٌب.
قن مخصٌ

ل ٌتن من

لجندب الصدونت العمومٌدب علدى المصدلحب الممعتندمة وحدم تا ولدٌا علدى

الممعتنم معمتا منمج عنم بثت نتنونٌب تمب منمت:
 أن ذا الن ا غٌ ملزق للممعتنم االخ . أن ذا الن ا ال ٌكملً تنن الن ا اإلما ي الملزق أً مواجمب الممعتنم. أن ذا الن ا غٌ نتنل لل عن أٌم نتإللغتء أمتق النلتء اإلما يا النعماق شذا أ ق مت ٌمكن اإلشت ة قلٌم أٌمدت ٌخد
المصلحب الممعتنمةا لذا ٌجب الم و قلى ال

دذه ال

ٌندب لود

ٌ الثتنً لو

قلحت األذى.

النزاعدت النتمجدب عدن منوٌدذ صدونت

النزاع.

المطلب الثانً :فض النزاع أمام قاضً العقد.
نا ا للمناٌق النلتئً المزموج أً الجزائ ا أنن الحمٌ أً ذا المولوع ٌلدممعً محمٌدم نٌعدب
صونب المإللب العمومٌب ذا ال تنن الصنتعً والمجت يا من أجل محمٌم الجمب النلدتئٌب المخمصدب أدً
أ

النزاع الذي نم ٌثو نمنتلنب منوٌذ تا من خبلل الننتشت الثتئ ة على ملموى الوندم والنلدتءا حدول

المولددوعا المننلددق علددى أٌددٌنا ٌ د ى األول أن الصددونب العمومٌددب ددً عنددم قما يا نغ د
أ

النا د عددن

اأمدتا معممدما علدى المعٌدت المدتمي لمؤلدٌ ا أٌددما نٌنمدت ٌختلودم الد أي الثدتنً الدذي ٌد ى أن صددونت

المإللب العمومٌب ذا ال تنن الصنتعً والمجت ي لٌل عنما قما ٌت.
الفاارع األول :المعٌااار المااادي لتحدٌااد طبٌعااة صاافقة المؤسسااة العمومٌااة اات الطااابع الصااناعً
والتجاري.

.175
 214اجن المجلب النلتئٌب للنب 89ا العمم 2ا
 215قن مت ٌم الونتئن ٌعوم قلى لنب  1981أٌن مق قن اق الصونب محل النزاعا ول ذا ال نم من ال جدوع قلدى ندتنون الصدونت
المواأ لـ ٌ 17ونٌو 1967ا والمملمن نتنون الصونت العمومٌبا المعمل والمممق.
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الصدتم أدً األمد  90-67المدإ

أدً  9نٌدن أول 1387

مؤثٌ الناتق النتنونً الممعل نتلصونت العمومٌب اللتئم أً أ نلدتا الدذي مخلدن ألحكتمدم مدت

مح

ٌمكن مع ٌوم عنمنت نتألشخت

المعنوٌب اإلنلٌمٌبا عنممت منوق ننن اق صونت

نؤشغتل أو انمنتء مو ٌما أو الحصول على خممت

م مً من و ائمت قلى النٌدتق

.216

ٌ ى جتنب من الونمتء الجزائ ٌون أن كل صونب عمومٌب ً عنم قما ي الحموائمت على نندوم غٌد
مؤلوأب أدً الندتنون العدتق 217ا ولدذا جدتء أدً م األلدمتذ لدعٌم نوالشدعٌ علدى الدذٌن شدككوا أدً ال نٌعدب
اإلما ٌددب لصددونت الممعتمددل العمددومً الددذي أخلددن ألحكتمددم أشختصددت مددن النددتنون الخددت
اإلأم الت

أن " ددذه

ال ألتا لمت تلمت أن الناتق الجمٌم أننى على ملا الش و غٌ المؤلوأب" 218ا ثدق ٌلدٌس"

ممت ٌإكم اإلننتء على ال نٌعب اإلما ٌب للعنم " .219
وٌ ى األلمتذ محمم الصغٌ نعلً أنم ٌمكن مع ٌس العنم اإلما ي الصدونب العتمدب ) نؤندم " :العندم
الذي ٌن مم شخ

معنوي عتقا ننصم ملٌٌ م أد عدتقا وأندت أللدتلٌب الندتنون العدتق نملدمٌنم شد و

المثنتئٌب غٌ مؤلوأب أً النتنون الخت

" 220ا وأً ذلا مؤث نمت ذ ب قلٌدم غتلدمون جٌدزا الدذي عد س

العنم اإلما ي نتلمعمتل نوا المعٌت 221ا على ال غق من أنم ٌجمن المعٌت ان المتمي والعلوي أً نوا
الون .
ددذا ال د أي امخددذه األلددمتذان لٌلددى ز ونددً وحمددمي نتشددت عم د 222ا اللددذان ٌ ٌددتن نددمو مت " :أنددم
نموجب المعمٌل األخٌ لنتنون الصونت العمومٌبا أنن الصدونت المدً من ممدت المإللدت العمومٌدب ذا
ال ددتنن الصددنتعً والمجددت ي إلنجددتز لددكنت ممددول مددن د س الخزٌنددب العتمددب مخلددن لنددتنون الصددونت
العمومٌب والمً مل ي علٌمت أحكتق المتممٌن  55و 56من النتنون  01-88المإ

أً  12جدتنوً 1988

المملمن النتنون الموجٌمً للمإللت اإلنمصتمٌب العمومٌب لمحمٌم النتنون الم ن والنتلً المخدم
النتنون اإلما ي والنتلً اإلما ي) " .223
وٌمخذ النتلً نص الش ٌس عنم الحمٌم نوا المونس كونم ٌد ى أن" :العندم اإلما يا عندم ٌكدون
أحم

أٌم قما ة عتم با ومولوعم ممعل نم أ عتقا ٌملمن ش و ت المثنتئٌب غٌ مؤلوأب أً النتنون

الخت

معن عن اممٌتزا اللل ب العتمدب المدً ملدمممس نمدت اإلما ة محنٌد المصدلحب العتمدب"224ا علدى

ال غق من المبلحات المً ٌمكن قنماإ ت حول ذا ال أي الذي جمن عدمما تمدت مدن المعدتٌٌ ا ٌعمند كدل
واح م منمت معنٌ عن مم لب أنمٌب ملمنلبا قال أنم أشت قلى الننم غٌ المؤلوس أً النتنون الخت

.
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L'article 1° du code des marchés publics français stipule que: " Les marchés publics sont des contrats conclus à titre onéreux avec des
personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 2 pour répondre à leurs besoins en matière
de travaux, de fournitures ou de services".
Voir M.ALFONSI Jean, Op cit, P52.
.544
 217م /عمت عوانميا النتنون اإلما يا مٌوان الم نوعت الجتمعٌبا نن عكنونا الجزائ ا
.422
 218م /لعٌم نو الشعٌ ا الم جن اللتن
.423
 219م /لعٌم نو الشعٌ ا الم جن اللتن
 220م /محمم الصغٌ نعلًا الم جن اللتن ا .117
 221اجن أً ذلا:
Extrait de,G Jèze, les P G droit administratif, 1926, 3° édition, P 304 et suivant.
Remis par Dr Bennadji Chérif au étudiant du magistère, section l'Etat et institutions administratifs.
.32
 222أ /لٌلى ز ونً وحممي نتشت عم ا المنتزعت العنت ٌبا ما ومب لل نتعب والنش ا الجزائ ا 2003ا
ٌ 223مكن مولٌ اإلشت ة الوا مة أً المع ٌس نؤن مولوع ذه الصونت العمومٌب و قنجتز لكنت ا نكون مولوع الم جن الذي جتء أٌم ٌمعل نتلمنتزعت العنت ٌب ال غٌ .
.11
 224النتلً نص الش ٌس عنم الحمٌما العنوم اإلما ٌب أً المش ٌن الجزائ يا مذك ة المخ ج لنٌل قجتزة المعمم الو نً للنلتءا المأعبا الثتنٌب عش ا 2004-2001ا

50

أحلنمقا كلمت معل األم نعنم ٌكون مولوعم ملٌٌ م أ عتقا وٌحموي علدى نندوم غٌد مؤلوأدب
أً النتنون الخت
من اخمصت

ا أننم عنم قما يا ٌكون اإلخمصت

أً الوصل أدً المنتزعدت المدً ندم مثدو نشدؤنم

النتلً اإلما ي.

ددذا ونددم لددتٌ النلددتء أم د ة وٌلددب مددن الددزمن ددذا ال د أيا أؤصددم مجموعددب تمددب مددن األحكددتق
والن ا ا نذك منمت أول ن ا لمحكمب المنتزع الذي جتء أٌم " :حٌ أنم من الثتن أن النزاع النتئق نٌن
ال

أٌن ٌ جن الوصل أٌم لئلخمصت

 -1أن أحم ال

المتنن للجمب النلتئٌب اإلما ٌب على ألتا:

أٌن الممختصمٌن و نلمٌب اٌا حمٌمو م نٌنت لمنملٌت المتمة  07من

 -2وأن مولددوع النددزاع ونتإللددتأب قلددى مددت ذك د أعددبله ٌخ د

منوٌددذ صددونب عمومٌددب وأنددت لمنملددٌت

أً  09نوأمن .225 " 1991

الم لوق نق  434/91المإ
قن ذا الم ونس الذي عن

ق ق.

أٌم محكمب المنتزع أً أول ن ا لمت جمٌ نتلمنتنشبا ذلا أنم ٌإلا لمعٌت

جمٌددم أددً محمٌددم اإلخمصددت

النلددتئً لددق ٌع أددم النددتنون الجزائد ي مددن ننددلا علددى اعمنددت أن النتلددً

اإلما ي ٌصنف مخمصت لوحمه كلمت معل األم ندتلنا أدً منتزعدب ممعلد نمنوٌدذ صدونب عمومٌدب ونغد
النا عن أ

اأمت.

وك ا مجلا المولب نوا اإلمجدته أدً مدت ٌم لدتن ا أدً ند ا جدتء أٌدم" :حٌد أن الملدؤلب ممعلد
ننزاع حدول صدونب عمومٌدبا ونمدذا أنندم و نندت للم لدوق  145-82المدإ

أدً  1982/04/10الممعلد

نمناددٌق الصددونت العمومٌددب المعددمل والمددممق نموجددب الم لددوق  51-84المددإ
النلتء اإلما ي و وحمه المخم

أددً  1984/02/25أددنن

" .226

المبلحا أن مجلا المولب ننً على نوا مونوم اللتن نمنتلنب نا ه أدً النلدٌب الملدمؤنوب أمتمدما
نٌن مٌوان الم نٌدب والملدٌٌ العندت ي ندو ان لدم مإللدب األشدغتل لعدٌن مٌموشدن المدً صدم نشدؤنمت
الن ا الذي جتء أً الصوحب  4منم  " :ولكدن حٌد

نعدم اإل دبلع علدى الملدس وعلدى م الملدمؤنس علٌدم

ٌملف أن الصونب محل النزاع.....وعلٌم أنن النتنون الم جعً و نتنون الصونت العمومٌب ونتلمتلً ذلا
ٌومف اإلخمصت

للنلتء اإلما ي" .227

وخبلأت لمت ذك أنم مملك الغ أب المجت ٌب والنح ٌب للمحكمدب العلٌدتا نح أٌدب المدتمة  7مدن ندتنون
اإلج اءا الممنٌب لنن

الن ا الصتم عن مجلا نلتء نتلمب أً  06مٌلمن 1997ا الممعل نصدونب

عمومٌب .228
أحلب كل اآل اء المنممب أعدبله معمند الصدونب العمومٌدب عندما قما ٌدت نغد
الممعتنددمةا وكددل نددزاع ٌمعلد نمنوٌددذ ت مددن اخمصددت

الناد عدن األ د اس

النتلددً اإلما يا و ددذا الد أي ٌمنددتن

وصد احب

.156
 225محكمب المنتزعا ن ا نق  01مإ أً 08متي 200ا مجلب مجلا المولبا عمم  01لنب 2002ا
 226ن ا صتم عن الغ أب الثتنٌب لمجلا المولب نمت ٌم  23نوأمن 1998ا مح نق 122.893ا غٌ منشو .
.22
أو مه النتلً حممي نتشت عم ا منتمئ اإلجممتم النلتئً أً متمة اإلج اءا الممنٌبا ما ومبا الجزائ ا 2002ا
 227نلٌب مٌوان الم نٌب والملٌٌ العنت ي نو ان لم مإللب األشغتل لعٌن مٌموشن ا ن ا أً  14متي 2001ا نلٌب نق 000332ا غٌ منشو ا مدوزع مدن د س األلدمتذ ندن
نتجً ش ٌس نمنتلنب اممحتن متمة الصونت العمومٌب على لنب المأعب 14ا المم لب العلٌت للنلتء جوٌلٌب .2005
 228ن ا المحكمب العلٌت الصتم أً  12أكمون 1999ا ملس نق 200.572ا نلٌب ممٌ ٌب الحمتٌب الممنٌب لم صمومي اللعٌما المجلب النلتئٌب للنب 2001ا عمم 1ا .205
الذي نن الن ا الصتم عن الغ أب المجت ٌب نمجلا نلتء نتلمب مح نق أم ا 97/83ا أً  06مٌلمن .1997
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المتمة  7من نتنون اإلج اءا الممنٌبا ومت ذ ب قلٌم جتنب بخ من الونم والنلتء الجزائ ي الدذي ٌندمو
أنم ٌم اجن عن موانوم المك لب أعبله.
الفرع الثانً :المعٌاار العضاوي لتحدٌاد طبٌعاة صافقة المؤسساة العمومٌاة اات الطاابع الصاناعً
والتجاري.
المنصوم نتلعنم اإلما ي حلب ذا المعٌت ا و ذلا العنم الدذي من مدم األشدخت
الختلعب للنتنون العتقا مدن أشدخت

نتنونٌدب أخد ىا نغد

المعنوٌدب العتمدب

الناد عدن مولدوع العندم ذامدما أندم ٌكدون

صونب عمومٌب حلب المع ٌس الوا م أً الم لوق ال ئتلً 250-02ا أو أي عنم بخد ا مكدون المولدب أو
الوالٌب أو النلمٌب أو المإللت العمومٌب ذا ال تنن الصنتعً والمجت ي

أت أٌما أتلعن ة قذن نؤ

اس

العنم ولٌا نمولوعم أو منلغ اإللمزامت المً ٌحموٌمت.
نتل جوع قلى أحكتق المتمة  7من نتنون اإلجد اءا الممنٌدب نبلحدا أن المشد ع كد ا دذا المعٌدت ا
كمعٌت أ لتلً ووحٌما وأً ذلا ٌ ى األلمتذ أحمدم محٌدو نعدم المدذكٌ نتلنمدتئج الملمخلصدب مدن م الدب
النا ٌددب الكبللددٌكٌب حددول عنددما ونؤنمددت ال ملددمف نمولددٌ الحتلددب اللددتئمة أددً الجزائ د ختصددب مددت ٌمعل د
نتإلخمصت

النلتئًا مإكما أن "الوانن ألنم حول مت ٌما ذه النن با ٌعمن المجلا النلتئً الوتصل

أً الموام اإلما ٌبا مخمصت على المواق أً حتلب نزاعا نمج م كدون أحدم أ د اس الندزاع شخصدت عتمدتا
مون أخذ الصوب العتمب أو الختصدب للعندم نعدٌن اإلعمندت  .و دذه نمٌجدب من نٌدب للمدتمة اللدتنعب مدن ندتنون
اإلج اءا الممنٌبا المإٌمة من جمب أخ ى ننتنون صدونت المولدب الدذي ٌعممدم ندمو ه المعٌدت العلدوي
أً وصس الصونت العتمب" .229
وعلٌم نموموق المختلوبا لمت جتء نم األلمتذ أحمم محٌوا أنذا
نعنم ال ٌكون أحم أ

ح على النلتء اإلما ي نزاع ٌمعل

اأم شخصت عتمتا أعلٌم أن ٌص ح نعمق اخمصتصم أً النا أً مثل ذا النزاع.

ذا وٌلٌس األلمتذ أنم أٌمت ٌمعل نتإللمثنتء الوا م نتلمتمة  7مك
أٌمكن مولٌ ت عن

ٌ اإلشت ة قلدى موزٌدن اإلخمصدت

الم أ العتقا الذي أصنف صنتعٌت ومجت ٌتا نجم

من نتنون اإلج اءا الممنٌدبا

اللدتن وقلدى الجدمل الدذي ما حدول معٌدت

عنم مصتعب ممدا أوال مولدوع المكٌٌدس الندتنونً

للم أ العتق الصنتعً والمجت ي.
وٌخل

قلى أن اإللمثنتءا الوا مة أً المتمة  7مك

حما للصعونت

المً نمج

عدن امدو الم اأد العتمدب الصدنتعٌب والمجت ٌدبا ونلد

الذي لق ٌعم ٌمعٌن علٌم الملتإل حول النتلً المخم
و المخم

229
230

من ندتنون اإلجد اءا الممنٌدب مكدون ندم ولدع

.230

.107
م/أحمم محٌوا الم جن اللتن ا
أحمم محٌوا الم جن اللتن ا  112و.113
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مممدب الممنتلدً

ا ذلا أن ذه اإللمثنتءا مجعدل النتلدً العدتمي

ذا ال أي ٌلتنمه األلمتذ محمم ن تن الذي أكم أن النتعمة الوا مة أً المتمة  7من نتنون اإلج اءا
الممنٌب من الناتق العتق وال ٌمكن مختلوممتا ذلا أن الغد س اإلما ٌدب ال مكدون مخمصدب قال قذا كدتن ندتا
شخ

عمومً معنً 231ا ومننى المكمو عمت نولٌتس نوا المونس .232
و و نوا مت ٌ اه األلمتذ نن نتجً ش ٌسا الذي ٌعمند أن النلدتء العدتمي دو المخدم
س النزاع و مإللب عمومٌب ذا

ذا النوع من النزاعت ا على اعمنت أن

تنن صنتعً ومجت يا

وأنم منذ  1982أنم متل الصونت العمومٌب أً الجزائ نحو عنوم النتنون الخت

.233

ذا اإلمجته نم ك لم نلتء مجلا المولب عنممت نلى أن" :النتلً اإلما ي غٌ مخم
قن اق صونب عمومٌب ذا

النزاع النتئق نخصو

أدً ناد

للن أدً

تنن صنتعً ومجت ي صونب عمومٌب " .234

كمت امخذ نوا المونس عنممت ص ح أً نلدٌب أخد ى أن" :الوكدتال المحلٌدب للملدٌٌ والمنادٌق العندت ي
الحل ي دً مإللدت ذا
ختلعٌن للنتنون الخت

دتنن صدنتعً ومجدت ي ونتلمدتلً ال مكدون نزاعتممدت النتئمدب مدن ممنتلدٌن

من اخمصت

الجمب النلتئٌب اإلما ٌب " .235

المبلحددا أن نلددتة الغ أددب الممنٌددب نمجلددا نلددتء نتلمددب ممملددكون نتخمصتصددمق ننا د النزاعددت
الممع لنب نتلصونت العمومٌب المً من ممت المإللت العمومٌب ذا ال تنن الصدنتعً والمجدت يا كمدت دو
الحتل أً النلٌب نٌن مٌوان الم نٌب والملٌٌ العنت ي ننتلمب لم منتولب أشغتل الننتءا الذٌن ٌعمند ون أن
اإلخمصت

ٌنعنم للنلتء العتمي ولو معل المولوع نصونب عمومٌب .236

و و مت ك لم نلتة الغ أب اإلما ٌب نذا المجلا الذٌن نلوا نعمق اإلخمصت
ممعل نصونب عمومٌب أع من

النوعً أً نلٌب

س منتول لم مٌوان الم نٌب والملٌٌ العنت ي ووالٌب نتلمبا أنعدممت

ثن لنلتة الغ أب اإلما ٌب أن الوالٌب غٌ معنٌب نتلنزاعا نلوا ننخ اجمت من الخصومب وص حوا نعمق
اإلخمصت

النوعً ممملكٌن نص احب المتمة  7من نتنون اإلج اءا الممنٌب .237

و و مت ك لم نلتة النلق المجت ي لمحكمب نتلمبا نوصلمق أً النلتٌت الممعلنب نتلصونت العمومٌب
المً ٌكون أحم أ

اأمت مإللب عمومٌب ذا

دتنن صدنتعً ومجدت يا مثدل النلدتٌت المدً مخد

مٌدوان

الم نٌب والملٌٌ العنت ي ننتلمب لم المنتولٌن الممعتنمٌن معم .238
لذا وننتء على مت لن ٌعمن

ذا اإلمجته و األصف والذي ٌننغً المملا نما أللنتب نتنونٌب تمدب

مممثل أٌمت ٌلً:
 أن نا ٌب الم أ العتقا المً معن عن المعٌت المتميا لٌل لمت أً الجزائ نوا المكتندب المدًع أممت أً الناتق النتنونً الو نلً .239
.167

 231م /محمم ن تنا محتل ة حول نتنون الصونت العمومٌبا ملمنى نلتة الغ س اإلما ٌب  24 -23 -22مٌلمن 1990ا المٌوان الو نً لؤلشغتل الم نوٌبا 1992ا
 232ز /ػّاض تٛل١اف ،اٌٛج١ع ف ٟاٌمأ ْٛاإلزاض ،ٞزاض ض٠حأح ،اٌاعائط ،ص .188 ٚ 168
 233م /نن نتجً ش ٌسا محتل ا أً الصونت العمومٌب ألنٌ على لنب المأعب  14نتلمم لب العلٌت للنلتءا اللنب األكتمٌمٌب .2005-2004
 234م جلا المولب نلٌب ز.ش لم الممٌ العتق لمإللب الملٌٌ اللٌتحً للش ـ نلدن ٌنبا ملدس ندق  003889الصدتم أدً  05ندوأمن 2002ا مجلدب مجلدا المولدب ندق 3ا للدنب
.2003
 235مجلا المولب نلٌب الوكتلب المحلٌب للمناٌق والملٌٌ العنت ي الحل ي لم أ حا ملس نق  004841الصتم أً  15أأ ٌل 2003ا مجلب مجلا المولب نق 4ا للنب .2003
 236مجلا نلتء نتلمبا الغ أب الممنٌبا نلٌب نٌن مٌوان الم نٌب والملٌٌ العنت ي ننتلمب و منتولب أشغتل الننتءا ن ا أً  21متي  2002ا نق 2002/484ا
 237مجلا نلتء نتلمبا الغ أب اإلما ٌبا نلٌب نٌن ن وي عنم المتلٌا لم والٌب نتلمب و مٌوان الم نٌب والملٌٌ العنت ي ننتلمب ا ن ا أً  07أكمون 2002ا نق .2002/400
 238مجلا نلتء نتلمبا محكمب نتلمبا النلق المجت ي ا نلٌب نٌن شنٌنب محلن لم مٌوان الم نٌب والملٌٌ العنت ي ننتلمب ا حكق أً  23جتنوً 2001ا نق .2001/33
 239اجن أً ذلا محتل ا األلمتذ نولمتح محمم األمٌنا المً ألنٌ على لنب المتجلدمٌ ا أد ع المولدب والمإللدت العمومٌدبا كلٌدب الحندو ندن عكندونا اللدنب الم الدٌب -2002
.2003
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 أن نا ٌب الم أ العتق نم ع أ أزمب حتمة أم نتلنلتء الو نلً قلى الم اجن عنمت. أنم ال ٌجب النٌتا أً محمٌم نٌعب الصونب العمومٌب المً من ممت المإللب العمومٌب ذا ال تننالصنتعً والمجت ي على مع ٌس الن ا اإلما ي ننتء على المعٌت المتميا ذلدا أن معدوى اإللغدتء
معددوى مولددوعٌب منددتزع الند ا أددً حددم ذامددم ولددٌا مصددم الند ا ا ولددذا علددى النتلددً اإلما ي
المملددا نتخمصتصددم كلمددت الحددا وجددوم عمددل نددتنونً ممددوأ أٌددم خصددتئ

الند ا اإلما يا نٌنمددت

المنتزعت الممعلندب ندتلعنوم ال ممدوأ أٌمدت دذه الختصدٌبا ذلدا أن المنتزعدب مندوق ندٌن الممعتندمٌنا
ولٌا نٌن الممعتنم لم العنم.
 -أن المش ع الجزائ ي ممملا نتلمعٌت العلوي نن

المتمة  7من نتنون اإلج اءا الممنٌب.

 أن المعٌت العلوي نلٌ ٌلمل على الممنتلٌن محمٌم الجمب النلتئٌب المخمصب ننا النزاع.وأددً ددذا اإل ددت ٌ د ى األ لددمتذ نولددمتح أن "انمٌددت المومددوق النددتنونً للم أ د العددتق أددً مٌددمان
المنتزعت لٌا قلحتما علمٌتا و و لٌا لًء أً حم ذامم من النتحٌب المننٌبا لكونم ٌمودتمى وجدوم نادتق
منتزعت جم مم و ا ونتلمتلً معنم مننً على المعٌت المتمي.
ونولل ولوحم ولمولب المعمتلما ٌنل المعٌت العلوي قج اءا المنتزعت اإلما ٌبا و و ٌ لً
كل واحم الممنتلً الممت ا والنتلًا وننشت مم قلدى أكد ة اللدل ب العتمدب وقثت ممدت نندوة أدنن المعٌدت
العلوي ٌحمم كذا مجتل النتنون اإلما ي" .240
وٌلددٌس األلددمتذ نولددمتح أنددم ال ٌننغددً للنتلددً الجزائ د ي أن ٌحددذو حددذو النتلددً الو نلددً أددً
الملعى الذي ذ ب قلٌم عنممت و نا ٌب الم أ العتقا مإللت مونوم علدى حجمدٌن ندتنونٌمٌن ندوٌمٌنا
ٌلممم األولى مدن الملدمو ا ذلدا أن النتلدً ال ٌخلدن قال للندتنونا حلدب الحكدق المند

نتلمدتمة 147

منما وأن ذا النتنون ٌؤم ه نتلخلوع قلى المعٌت العلوي.
أمت الحجب الثتنٌب أٌلممم ت من المتمة  116مدن ندتنون العنوندت المدً مجد ق مدمخل اللدل ب النلدتئٌب أدً
صبلحٌت اللل ب المش ٌعٌب .241
ددذا والنددم مددن المؤكٌددم مددن أن انعنددتم اإلخمصددت

للنتلددً العددتمي ال ٌعنددً مملددكم نم نٌد الننددوم

الوا مة أً الصونب نتعمنت ت شد ٌعب الممعتندمٌنا وأحكدتق الندتنون الخدت

أي الندتنون المدمنً والندتنون

المجت ي أن ا وقنمت علٌم م نٌ كل النواعم الممعلنب نناتق الصونت العمومٌب ولو كتن نواعدم الندتنون
العتقا أعلٌم اإللمتق نتألحكتق الوا مة أً نتنون الصونت العمومٌبا ومخملس مأتم الش و ا اللٌمت مأم
الش و العتمب للننوم اإلما ٌب العتمدبا ألن الصدونت ذاممدت عدتمة مدت مدن

علٌمدت كنواعدم نتنونٌدب م ند

على الصونب ذاممت.
وأً ذلا ٌعن األلمتذ ن تن ص احب نتئبل أنم" :حلب أٌنت الخت

األم ٌمعلد ندتلعنوم اإلما ٌدب

الختلعب لمناٌق الصونت العمومٌب نٌنمت النزاع النتمج عنمت ٌخ ج من اخمصت

240
241

أ /محمم األمٌن نولمتحا الم جن اللتن .
أ /محمم األمٌن نولمتحا الم جن اللتن .
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النتلدً اإلما ي لكدً

ٌ نندى مددن لددمن اخمصددت

النتلدً العددتمي .نددتا منددتن

خ ٌد نتلوعدل أمددذا األخٌد خددبلس النتلددً

اإلما ي لق ٌمعوم على النلتٌت اإلما ٌب" .242
و نت مكمن الموت نب المً ٌعن عنمت األلمتذ نن نتجً ش ٌس ننولدم نؤنندت أمدتق أئدب جمٌدمة مدن العندوم المدً
ٌلمٌمت العنوم ذا الشكل اإلما ي .243

ال خاتم ة:

ننتء علدى مدت لدن نٌتندما ٌمكدن الندول أن المشد ع عندممت منندى الموندس المعند عندم أدً الم لدوق
ال ئتلً  250-02المعمل والمممقا النتلً ننخلتع العنوم المً من ممت المإللت العمومٌب ذا ال تنن
الصنتعً والمجت ي عنممت مكلس نننجتز مشت ٌن المثمت ٌب نملت مب نمتئٌب من مٌزانٌب المولدبا لدق ٌموندن
اآلثددت النتنونٌددب المددً لددوس منجد عددن ذلددا علددى الناددتق النددتنونً العددتق النددتئقا اللددٌمت وأنددم أخلددن كددل
الصونت

نٌعب المصلحب الممعتنمةا لنوا قج اءا اإلن اق وال نتنب الننلٌب الماخلٌدب

العمومٌب مممت كتن

والخت جٌبا ونص أً ولن ناتق نتنونً والف لحل النزاعت اللدتن نٌتندما مكموٌدت ندتلن

علدى أنمدت

مخلن للنواعم النتنونٌب العتمب المً ٌحموٌمت المش ٌن اللت ي الموعول.
دذا الموندس المكد اا أمى قلدى خلد مشدكل ندتنونً كنٌد حدول محمٌدم ال نٌعدب النتنونٌدب لمخملددس
األعمتل الصتم ة أثنتء م احل قن اق الصونب ومنوٌذ تا والمخبل
محمٌددم الجمددت النلددتئٌب المخمصددب أددً أد

النمتئج النتنونٌب المم منب عنمتا اللٌمت

النزاعددت المددً نددم مثددو نمنتلددنممتا ذلددا أن مددت جددتء نددم

المتممتن  101و 102من الم لوق ال ئتلً  250-02المعمل والمدممقا دو مصدم مشدتكل نتنونٌدب تمدب
لوس م

ح على النلتء ال محتلبا الذ ي لوس ٌكون ممعوا لمولٌ ت ومحمٌم ال نٌعب النتنونٌب لكل مدن

ن ا المنف المإن والصونب ذاممت.
أوٌمت ٌمعل نن ا المدنف المإند ا مدق منٌدتن أن ملدؤلب محمٌدم نٌعمدم النتنونٌدب ملدؤلب أدً غتٌدب مدن
المنددبا الددممع اللجددوء قلددى معدد س النا ٌددب العتمددب للندد ا اإلما ي اللددتئمة أددً المناومددب النتنونٌددب
س الناتق النتنونً اللتئما والذي ٌحاى ننجمتع الونمتءا نلدنب ال نٌعدب

الجزائ ٌبا والمعن عنمت من

النتنونٌب لمعوى اإللغتءا المً م مً قلى منتزعب الن ا اإلما ي ذامما ممى كتن مشونت نعٌب.
لددذا أددنن المددتمة  101مددن الم لددوق ال ئتلددً 250-02ا معمندد مصددم مشددكل بخدد ألنمددت مجعددل
المنتزعت المً نم مثو حول ن

242
243

168
م /محمم ن تنا الم جن اللتن ا
م /نن نتجً ش ٌسا محتل ا أً الصونت

المنف المإن منلمبا ومن اخمصت

عمة جمت نلتئٌبا أوً نع

العمومٌب ألنٌ على لنب المأعب  14نتلمم لب العلٌت للنلتءا اللنب األكتمٌمٌب .2005-2004
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الحتال

ٌ جن قلى الغد س اإلما ٌدب المحلٌدب المدً مصدم ند ا ا ندتنبل لئللدمئنتسا أو أمدتق مجلدا المولدب

كؤول وبخ م جبا وأً ذلا ملتا نمنمأ الملتواة ونواعم العمالب.
كمت مثٌ قشكتال أخ ى ننصمت على قمكتنٌب ال عن أدً ند ا المدنف المإند أمدتق لجدتن الصدونت
العمومٌبا وذلدا ندتلنا قلدى ال نٌعدب النتنونٌدب للعمدل الندتمج عدن دذا ال عدنا والدذي مدق منٌدتن أندم أي
م تن ا نتلنا ل تنعم المنوٌذي أدً مواجمدب المإللدب العمومٌدب ذا ال دتنن الصدنتعً والمجدت يا المدً
مجم نولمت مجن ة على المنٌم نم من أجل الحصول على مؤشٌ ة منوٌذ الصونب.
ونتلمتلً ٌكون ذا ال أي نتنبل لل عن أٌم أمتق النلتء اإلما ي نمعوى اإللغتءا ونذلا أمح المدتمة 101
من الم لوق ال ئتلً  250-02المجتل لمنتزعت غٌ منما ة وغٌ م غوب أٌمت.
لذا من الل و ي م اجعب ذا المتمة وقعتمة صٌتغممت ن

ٌنب أكث منب وولوح ملمن منمٌق حل

للمشتكل المذكو ة من خبلل محمٌم المنصوم نتلمش ٌن اللت ي الموعولا و ج المعمتل ذه الصٌغب عن
لن النصو

ا نمت ٌلت ق أً أ

كتمل ونمتئً للمنتزعدت ا ومودتمي قثدت ة نزاعدت ممولدمة عدن م نٌد

النتنون نولم.
أمت أٌمت ٌمعل نتلصونب المن مبا أنن المتمة  102أؤم قلى منلٌق للموانس الونمٌدب المدً منتٌند أدً
محمٌددم نٌعممددت النتنونٌددبا والمددً ٌ مكددز كددل منمددت علددى ألددتنٌم نتنونٌددب صددلنب ممعمددب نتجممددتما نلددتئٌب
صتم ة عن الجمت العلٌت لللل ب النلتئٌبا المننلمب أصبل حول الملؤلب منذ زمن نعٌما كمت لن نٌتنم.
ومت لت ق أً زٌتمة ذا المندتٌن أدً المواندسا دو أن نا ٌدب العندم اإلما ي أدً الجزائد ال محادى
ننوا اإلجمتع الذي محاى نم نا ٌب الن ا اإلما يا نا ا للنواعم النتنونٌب المولوعٌب المً مخلن لمت
كددل الصددونت العمومٌددب نددمون ممٌٌددزا المملددمب ألتلددت نكونمددت نواعددم ذا

ددتنن مناٌمددًا أي نواعددم مددن

النتنون العتق.
أتمجته ممملا نتلمعٌت المتمي لمع ٌوم ممؤث ألتلت ندتلمونس المعند عندم أدً الوندم والنلدتء الو نلدٌٌنا
وامجته ممملا نتلمعٌت العلوي المعن عنم ص احب أدً المدتمة  7مدن ندتنون اإلجد اءا الممنٌدبا نٌنمدت
ٌلمعمل امجته المعٌت ٌن معت أً ذا المع ٌسا كمت لن نٌتنم.
كمت لت ق الم لوق ال ئتلً  250-02أً منتن

المونس الذي امخدذه النلدتءا علدى ملدموى د ق

المناٌق حول نوا المولوعا والممعو الٌوق قلى امختذ ن ا منمئً ٌعن أٌم ص احب عن مكٌٌوم لل نٌعدب
النتنونٌب لمذا النوع من الصونت ا وعن المكتنب المً ٌممٌز نمت المعٌت المتمي أً الناتق النتنونً.
ألمذه األلنتب ٌكون من الواجب أن ٌموحم مونس النلتء حول المولدوعا وٌمخدذ مونودت ال جعدب
أٌما ٌإكم من خبللم موجمم والنا ٌب المً ٌمننت تا نمت ٌلمف نمولدٌف ال إٌدب للجمٌدن نلدتةا ممت لدٌنا
وممنتلٌن.
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المراجـع المستعملـة:
المراجع باللغة العربٌة:
الكتب العامة:
 - 1م /أحمددم محٌددو المنتزعددت اإلما ٌددبا م جمددب أددتئز أنجدد ونٌددو

ختلددما مٌددوان الم نوعددت

الجتمعٌبا ال نعب .5
 - 2م /جددو ج أددومالا نٌددت مٌلوددولوًا النددتنون اإلما يا الجددزء األولا م جمددب منصددو النتلددًا
المإللب الجتمعٌب للم الت والنش والموزٌنا نٌ و .2001
 - 3م /لتمً جمتل المٌنا أصول النتنون اإلما يا موزٌن ما الكمتب الحمٌ ا 1993.
 - 4م /للٌمتن محمم ال متويا األلدا العتمدب للعندوم اإلما ٌدبا م الدب منت ندبا ما الوكد الع ندًا
م نعب جتمعب عٌن شماا ال نعب 5ا .1991
 - 5م /للٌمتن محمم ال متويا النا ٌب العتمب للن ا ا اإلما ٌبا م الب منت نبا ما الوك الع نًا
م نعب جتمعب عٌن شماا ال نعب 6ا .1991
 - 6م /عمت نولٌتسا الوجٌز أً النتنون اإلما يا ما

ٌحتنبا الجزائ .

 - 7م /عمدددت عواندددميا الندددتنون اإلما يا الجدددزء الثدددتنًا النشدددت اإلما يا نعدددب 2002ا مٌدددوان
الم نوعت الجتمعٌبا الجزائ .
 - 8أ /عم نن لعٌما اإلجممتم النلتئً وأنت ألحكتق النتنون الممنًا ما الممىا عٌن ملٌلبا الجزائ
 - 9م /محمم الصغٌ نعلًا المحتكق اإلما ٌبا الغ س اإلما ٌبا ما العلوق والنش ا الحجت ا عنتنب
 - 10م /مص وى أنو زٌم أممًا النتنون اإلما ي ـ ذامٌب النتنون اإلما يا اإلما ة العتمب أدً معنت دت
العلوي ـ اإلما ة العتمب أً معنت ت الواٌوًا الما الجتمعٌب لل نتعب والنش ا 1993.
 -11م /عمٌددب الج د سا منددمأ المش د وعٌب ولددوان خلددوع اإلما ة العتمددب للنددتنونا النددت ةا ما
النملب الع نٌبا ال نعب 3ا .1976
 - 12أ /لٌلى ز ونً وحممي نتشت عم ا المنتزعت العنت ٌبا ما
.2003
الكتابات المتخصصة:
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ومب لل نتعب والنشد ا الجزائد ا

 - 1م /لددعٌم نوالشددعٌ ا ناددتق الممعتمددل العمددومً نددٌن الم ونددب والوعتلٌددبا المجلددب الجزائ ٌددب للعلددوق
النتنونٌب اإلنمصتمٌب واللٌتلٌبا الحجق 14ا العمم 2ا جوان 1986.
 - 2م /محمم ن تنا محتلد ة حدول ندتنون الصدونت العمومٌدبا ملمندى نلدتة الغد س اإلما ٌدب -22
 24 -23مٌلمن 1990ا المٌوان الو نً لؤلشغتل الم نوٌبا .1992
 - 3األلمتذ نن نتجً ش ٌسا محتل ا

لنب المتجلمٌ أ ع المولدب والمإللدت العمومٌدبا حدول

مولوع المإللت العمومٌبا اللمالً 2ا لنب 2003ا كلٌب الحنو و العلوق اإلما ٌب ندن عكندونا
غٌ منشو ة.
 - 4م /نن نتجً ش ٌسا محتل ا أً الصدونت العمومٌدب ألنٌد

علدى لندب المأعدب  14نتلمم لدب

العلٌت للنلتءا اللنب األكتمٌمٌب 2005-2004ا غٌ منشو ة.
 - 5األلددمتذ نولددمتح محمددم األمددٌنا محتل د ا أددً الم أ د العددتق أددً الجزائ د ا ألنٌ د علددى لنددب
المتجلددمٌ ا أد ع المولددب والمإللددت العمومٌددبا كلٌددب الحنددو نددن عكنددونا اللددنب الم الددٌب -2002
2003ا غٌ منشو ة.
 - 6األلمتذ م نوشدً ندو الدمٌنا محتلد ا أدً الندتنون اإلما يا ألنٌد علدى لندب اللدنب األولدى
للمأعب ال انعب عش ا المعمم الو نً للنلتءا اللنب األكتمٌمٌب 2004-2003ا غٌ منشو ة.
 - 7األلمتذ شٌم خلوأًا محتل ا أً المنتزعت اإلما ٌبا ألنٌ

على لنب اللدنب الثتنٌدب للمأعدب

ال انعب عش ا ا المم لب العلٌت للنلتءا 2005-2004ا غٌ منشو ة.
المـاكـرات:
 - 1النتلددً ختلددم نمنوعددبا مددذك ة المخ د ج لنٌددل قجددتزة المعمددم الددو نً للنلددتءا الن د ا اإلما ي
وناتمم النتنونًا المأعب الثتنٌب عش ا 2004.
 - 2النتلً نص الش ٌس عنم الحمٌما العنوم اإلما ٌب أً المش ٌن الجزائ يا مذك ة المخد ج لنٌدل
قجتزة المعمم الو نً للنلتءا المأعبا الثتنٌب عش ا .2004-2001
النصوص القانونٌة:
 – 1ملمو الجممو ٌب الجزائ ٌب المٌمن ا ٌب الشعنٌبا المصتم علٌم أً المومتء  28نوأمن
.1996
 – 2أم  156-66مملى أً ٌ 08ونٌو 1966ا ٌملمن نتنون العنونت المعمل والمممقا ج ٌمة
نق  49مإ خب أً ٌ 11ونٌو 1966ا الصوحب 702.
 - 3أم  154-66المإ

أً ٌ 08ونٌو 1966ا ج ٌدمة ندق  47مإ خدب أدً ٌ 09ونٌدو 1966ا

الصوحب 582ا ٌملمن نتنون اإلج اءا الممنٌبا المعمل والمممق.
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أددًٌ 17ونٌددو 1996ا ج ٌددمة نددق  52مإ خددب أددً ٌ 27ونٌددو 1967ا

 - 4أم د  90-67المددإ

الصوحب ٌ 718ملمن نتنون الصونت العمومٌب.
 - 5أمدد  9-74المددإ

أددًٌ 30نددتٌ 1974ا ج ٌددمة نددق  13مإ خددب أددً  12أن اٌدد 1974ا

الصوحب 198ا ٌملمن م اجعب نتنون الصونت العمومٌب.
 - 6أم  58-75المإ

أً 26لدنممن 1975ا ج ٌدمة ندق  78مإ خدب أدً  30لدنممن 1975ا

الصوحب 990ا ٌملمن النتنون الممنً المعمل والمممق.
 -7النتنون العلوي  01-98المإ

أً  30متٌو 1998ا ج ٌمة ندق  37مإ خدب أدً ٌ 01ونٌدو

1998ا الصوحب 3ا ٌمعل نتخمصتصت مجلا المولب ومناٌمم وعملم
 -8نددتنون  01-88المددإ

أددًٌ 12نددتٌ 1988ا ج ٌددمة نددق  2مإ خددب أددً ٌ 13نددتٌ 1988ا

الصوحب 30ا ٌملمن النتنون الموجٌمً للمإللت العمومٌب اإلنمصتمٌب.
 -9نتنون  08-90مملى أً  07أن ٌل 1990ا ٌمعل نتلنلمٌبا ج ٌمة ندق  15مإ خدب أدً 11
أن ٌل 1990ا الصوحب .488
 -10نتنون  09-90مملى أً  07أن ٌل 1990ا ٌمعل نتلوالٌبا ج ٌمة نق  15مإ خب أدً 11
أن ٌل 1990ا الصوحب 504.
 -11نددتنون  32-90المددإ

أددً 04مٌلددمن 1990ا ج ٌددمة نددق  53مإ خددب أددً  05مٌلددمن

1990ا الصوحب 1690ا ٌمعل نمجلا المحتلنب ولٌ ه.
 -12أم  31-96المإ

أً 30مٌلمن 1996ا ج ٌمة نق  85مإ خب أدً  31مٌلدمن 1996ا

الصوحب 3ا ٌملمن نتنون المتلٌب للنب .1997
 -13أم د  03-03المددإ

أددًٌ 19ولٌددو 2003ا ج ٌددمة نددق  43مإ خددب أددً ٌ 20ولٌددو 2003ا

الصوحب 25ا ٌمعل نتلمنتألب.
 -14م لوق ئتلً  250-02المإ

أًٌ 24ولٌو 2002ا ج ٌمة نق  52مإ خب أدً ٌ 28ولٌدو

2002ا الصوحب 3ا ٌملمن مناٌق الصونت العمومٌب.
 -15م لددوق ئتلددً  301-03المددإ

أددً 11لددنممن 2003ا ج ٌددمة نددق  55مإ خددب أددً 14

لنممن 2003ا الصوحب 6ا ٌعمل وٌممق الم لوق ال ئتلً نق  250-02المإ

أً  13جمتمى األولى

عتق  1423المواأ ٌ 24ولٌو لنب  2002والمملمن مناٌق الصونت العمومٌب.
 -16م لددوق منوٌددذي  434-91المددإ

أددً 09نددوأمن 1991ا ج ٌددمة نددق  57مإ خددب أددً 13

نوأمن 1991ا الصوحب 2211ا ٌملمن مناٌق الصونت العمومٌب.
 -17م لددوق منوٌددذي  289-93المددإ

أددً 28نددوأمن 1993اج ٌددمة نددق  79مإ خددب أددً 01

مٌلددمن 1993ا الصددوحب 12ا ٌوجددب علددى جمٌددن المإللددت المددً معمددل أددً ق ددت قنجددتز الصددونت
العمومٌب للننتء واألشغتل العمومٌب وال ي قممبلا شمتمة المخص
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والمصنٌس الممنٌٌن.

 - 18م لوق  325-84مملدى أدً  03ندوأمن 1984ا ج ٌدمة ندق  55مإ خدب أدً  07ندوأمن
1984ا الصوحب 1868ا ٌحمم ش و
 - 19ن ا

المإ

أن العلق الو نً.

أً 21نوأمن 1964ا ج ٌمة ندق  6مإ خدب أدً ٌ 19ندتٌ 1965ا الصدوحب

46ا ٌملمن المصتمنب على مأم الش و االما ٌب العتمب الم ننب على صونت األشغتل الختصب ندوزا ة
مجمٌم الننتء واألشغتل العمومٌب والننل.
األحكام والقرارات القضايٌة:
 - 1محكمب المنتزعا ند ا

ندق  01مدإ

أدً 08مدتي 2000ا مجلدب مجلدا المولدبا عدمم  01لدنب

2002.
 - 2ن ا المجلا األعلى الصتم أً  06أأ ٌل 1977ا المنشو من

س ح.نوشممة و .خلوأً:

مجموعب األحكتقا معمم الحنو نتلجزائ ا لنب .1980
 - 3ن ا المحكمب العلٌدت المدإ

أدً 1991/01/23ا ملدس ندق 64.748ا المجلدب النلدتئٌب ندق 4

للنب 1992.
 - 4ن ا المحكمب العلٌت الصتم أً  12أكمون 1999ا ملس نق 200.572ا نلٌب ممٌ ٌب الحمتٌدب
الممنٌب لم صمومي اللعٌما المجلب النلتئٌب للنب 2001ا عمم 1.
 - 5ن ا مجلا المولبا نمت ٌم  23نوأمن 1998ا نلٌب نق 122.983ا غٌ منشو .
أنا حممي نتشت عم ا منتمئ اإلجممدتم النلدتئً أدً مدتمة اإلجد اءا الممنٌدبا ما

ومدبا 2002ا

.22
 - 6ن ا مجلا المولب نلٌب مٌوان الم نٌب والملدٌٌ العندت ي ندو ان لدم مإللدب األشدغتل لعدٌن
مٌموشن ا ن ا أً  14متي 2001ا نلٌب نق 000332ا غٌ منشو .
 - 7مجلا المولب نلٌب ز.ش لم الممٌ العتق لمإللدب الملدٌٌ اللدٌتحً للشد

ـ نلدن ٌنبا ملدس

نق  003889الصتم أً  05نوأمن 2002ا مجلب مجلا المولب نق 3ا للنب .2003
 - 8مجلا المولدب نلدٌب الوكتلدب المحلٌدب للمنادٌق والملدٌٌ العندت ي الحلد ي لدم أ حا ملدس ندق
 004841الصتم أً  15أأ ٌل 2003ا مجلب مجلا المولب نق 4ا للنب 2003.
 - 9مجلا نلتء نتلمبا الغ أب الممنٌبا نلٌب نٌن مٌوان الم نٌب والملدٌٌ العندت ي ننتلمدب و منتولدب
أشغتل الننتءا ن ا أً  21متي  2002ا نق .2002/484
 -10مجلا نلتء نتلمبا الغ أب اإلما ٌبا نلٌب ندٌن ند وي عندم المتلٌدا لدم والٌدب نتلمدب و مٌدوان
الم نٌب والملٌٌ العنت ي ننتلمب ا ن ا أً  07أكمون 2002ا نق .2002/400
 -11مجلا نلتء نتلمبا محكمب نتلمبا النلق المجت ي ا نلٌب نٌن شنٌنب محلن لم مٌدوان الم نٌدب
والملٌٌ العنت ي ننتلمب ا حكق أً  23جتنوً 2001ا نق 2001./33
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 مجلا نلتء نتلمبا الغ أب المجت ٌبا نلٌب ممٌ ٌب الحمتٌب الممنٌب لوالٌدب نتلمدب لدم صدمومي-12
.1997  مٌلمن06 ًا أ97/83 نق أم ا

اللعٌما مح
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